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 ГРАНДІОЗНИЙ ПРОЕКТ

ДО ТЕМИ

СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 
ЗА $ 108 МЛН ВІД АМЕРИКАНЦІВ

 Перед стартом будів-
ництва заводу із переробки 
твердих побутових відходів 
на території Бориспільщи-
ни відбулися перемовини 
між замовником робіт та ін-
вестором. Говорили про фі-
нанси і терміни.

Оксана КОБЗАР, 
фото Тетяни ХОДЧЕНКО

4 червня за переговорним сто-
лом у міськвиконкомі зібралися 
дві сторони-партнери, які зацікав-
лені в реалізації грандіозного про-
екту: замовники — представники 
міської влади на чолі з Бориспіль-
ським міським головою Анатолі-
єм Федорчуком та реалізатори — 
представники інвесторів на чолі із 
американцем Скоттом Брайоном, 
відповідальним за розподіл фінан-
сів на реалізацію об’єкту.

«Мані, мані, мані»
Міський голова, починаючи пе-

ремовини, підкреслив, що на бу-
дівництво сміттєпереробного за-
воду Бориспіль чекає уже третій 
рік і сподівається, що старт робіт 
розпочнеться у 2018-у.

«Ми можемо повезти вас на сміт-
тєвий полігон, щоб ви побачили го-
ри сміття і переконалися, наскіль-
ки потрібен такий завод. На ньо-
го чекає і місто, і район, і сусідні 
райони. Будівництво заводу — це 
для нас питання номер один. Ми 
з вами в одній команді й будемо 
допомагати в усьому. Єдине, чого 
нам бракує — це коштів», — ска-
зав Анатолій Федорчук. 

У відповідь Скотт Брайон через 
перекладача підкреслив, що робо-
ти з фінансування проекту зайняли 
більше часу, ніж планувалося ра-
ніше, через причини, що не зале-
жать від них. «Мані, мані, мані! — 

акцентував американець. — Гро-
ші змусять цей проект працюва-
ти. Відомо, що і внутрішній ринок 
України, і світовий фінансовий ри-
нок знаходяться у складному ста-
новищі. Але фінансовий бік про-
екту уже на фінальній стадії, пов-
не завершення його займе від 4 до 
5 тижнів».

Перша фаза реалізації проек-
ту, за прогнозами Скотта Брайо-
на, стартує не пізніше четвертого 
кварталу 2018 року. Решта питань 
щодо об’єкту, пов’язані із техно-
логіями та інфраструктурами, уже 
підготовлені й очікують запуску. 

«Об’єкт на заключній стадії фінан-
сування, ми готові розглядати типи 
матеріалів для початку споруджен-
ня», — підсумував Скотт Брайон.

Йшлося, що фінансування мо-
же розділиться на етапи, перший 
— міні-транш для проектних ро-
біт і старту будівництва, наступні 
не обговорювались. Усі процедури 

здійснюватимуться згідно із чин-
ним українським законодавством.

Деталі 
Сторони порушили питання будів-

ництва дороги та під’їздів до майдан-
чика. За словами представників ін-
вестора, потрібна траса, розрахова-
на на важкогабаритний транспорт, 
паралельно із міською залізничною 
колією. Щодо енергозабезпечення 
об’єкта, то йшлося, що проблем не 
виникне, оскільки сміття даватиме і 
воду, і енергію у ході експлуатації. 

Скотт Брайон підкреслив, що за-
планований сміттєпереробний за-
вод буде надсучасним, екологічно 
безпечним, із потужними фільтра-
ми. «При будівництві ми задіємо 
кращі свої можливості та технології. 
Ми зробимо такий проект, на який 
чекав увесь світ. Ми будемо перши-
ми у цьому», — сказав фінансовий 
директор.

Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови, підтвер-
див, що місто ознайомлене із тех-
нологічними процесами, які пе-
редбачені проектом, загальний 
проект потребує адаптації та уз-
годження. Розташування земель-
ної ділянки, де планується будів-
ництво, представниками міської 
влади поки не уточнюється, зазна-
чалося, що вона дещо за межами 
міста і навколо немає житлової за-
будови, тож новий об’єкт функці-
онуванню міста заважати не буде. 
Ділянка площею 6,4 га уже вику-
плена інвесторами під завод, нара-
зі триває зміна її цільового призна-
чення. «Якщо буде мова про роз-
ширення виробництва, то ділянка 
дозволить це зробити ще до 10-15 
га», — сказав Анатолій Федорчук 
у відповідь на запитання «Вістей».

Скотт Брайон підтвердив, що за-
гальна сума інвестицій в унікаль-
ний для України об’єкт складає 

108 млн доларів. Для порівняння 
називався Львів, який  планує осво-
їти 35 млн доларів інвестицій на 
сміт тєсортувальний завод. Сторони 
підкреслили, що запланований за-
вод у Борисполі буде зразково-по-
казовим за техпоказниками не ли-
ше для України, але й усього світу.

Терміни 
Сторони також говорили про 

терміни закладання першого ка-
меня під фундамент заводу. Ноту 
песимізму висловив міський голо-
ва, нагадавши, що раніше делега-
ція інвесторів обіцяла розпочати 
роботи 1 листопада 2017 року, але 
не склалося. «15 вересня Бориспіль 
святкує День міста, ми запрошуємо 
вас на заходи і пропонуємо із вели-
кої сцени сповістити про початок 
будівництва заводу», — запропо-
нував голова. «З огляду на те, який 
прогрес ми уже маємо, це може бу-
ти», — відповів Скотт Брайон. 

Тон 
Інвестори пояснили одну із при-

чин, чому сучасний об’єкт може 
з’явитися не десь, а саме в Бориспо-
лі — це через сприяння місцевої вла-
ди, її зацікавленість у заходах із по-
кращення екології, а також, цитую: «У 
Борисполі один із тих мерів, до яких 
ми зверталися, що не запитав: «Де я у 
реалізації цього проекту?» 

Анатолій Федорчук подарував 
Скотту Брайону свіженький україн-
сько-англійський фотоальбом про 
Бориспіль і пожартував, що у ньо-
му не вистачає світлини сучасного 
сміттєпереробного заводу. Амери-
канець подякував і запевнив, що 
таке фото буде. 

Загальний тон зустрічі мав друж-
ній і конструктивний характер. Од-
нак було очевидним, що багато пи-
тань щодо реалізації проекту по-
трібно буде ще обговорювати. 
Сторони побажали одна одній по-
літичної стабільності в обох краї-
нах, щоб разом успішно заверши-
ти заплановане. 

ЛЬВІВ ТЕЖ 
БУДУВАТИМЕ У 2018-у

СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ ЗАВОД ШПІТТЕЛАУ У ВІДНІ
Яскрава будівля із золотистим 

куполом та казковим будиночком 
біля труби розташувалася у дев'я-
тому районі австрійської столи-
ці, на березі Дунайського каналу, 
йдеться на ecotown.com.ua.

Щороку на заводі Шпіттелау, 
який схожий на розважальний 
центр, спалюють сотні тисяч тонн 
сміття і проводять екскурсії, ви-
ставки та фестивалі. На головну 
туристичну принаду Відня сміт-
тєспалювальне підприємство пе-
ретворив австрійський дизайнер 
Фріденсрайх Гундертвассер, який 
вирішив розфарбувати вікна, зро-
бити золоті сфери та влаштувати 
зелені насадження на даху.

Дизайнер змусив обладнати за-
вод найсучаснішими фільтрами, 
через які реконструкція у 2015 
році після 25 років експлуатації 

заводу, обійшлася вдвічі дорожче, 
ніж планувалося — у 250 млн єв-
ро. Як результат, Шпіттелау знач-
но скоротив шкідливі викиди в 
атмосферу, про що свідчать дані 
про якість повітря на спеціально-
му табло біля входу. 

Відходи звозять у сміттєсхови-
ще об'ємом 7000 метрів кубічних, 
а потім доправляють до спалю-
вальної камери. На підприємстві 
працює три печі. Отриману під час 
спалювання відходів енергію ви-
користовують для підігріву води 
та отримання тепла. У Відні понад 
60 тисяч житлових будинків і при-
близно 4400 промислових спожи-
вачів миються та гріються завдяки 
Шпіттелау. 

Шлак, який утворюється у проце-
сі спалювання, застосовують у бу-
дівництві. Очищена ж вода скида-
ється у канал Дунаю. 

Переможцем конкурсу 
на проектування сміттєпе-
реробного заводу у Львові, 
у травні цього року, стало 
ТОВ «Інститут проектуван-
ня «Комфортбуд». Повідом-
ляє zaxid.net.

На розроблення докумен-
тації у проектантів є 120 днів. 

Тендер, каже переможець, 
був важким. Адже кваліфіка-
ційні вимоги до учасників — 
це рекомендації європейських 
фахівців із ЄБРР та французької 
компанії Egis.

«Проект сміттєпереробно-
го комплексу — це виклик для 
нас. Проектація матиме такий 
вигляд: іноземна компанія бу-
де поставляти технологічні рі-

шення, а фахівці нашої компа-
нії адаптовуватимуть ці рішен-
ня й оброблятимуть всі розді-
ли проекту», — прокоментував 
переможець тендеру.

На розроблення проекту та 
реалізацію сміттєпереробно-
го заводу залучать європейські 
кошти — 25 млн кредиту та 10 
млн ґранту. Окрім того, докла-
дуть і міських грошей. 

Комплекс зменшить обсяги 
перероблених відходів, які від-
правляють на захоронення, на 
об’єкті сортуватимуть вторин-
ну сировину. Концепція заводу 
передбачає можливість вироб-
ництва твердого палива.

Роботи там планують роз-
почати у другій половині 
2018 року.

• Скотт Брайон (зліва) — відповідальний за фінансовий бік проекту.
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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький

с.Пристроми 11.06.2018 10:30 Сільська рада

с. Вовчків 11.06.2018 11:30 Сільська рада

с. Гланишів 11.06.2018 12:30 Сільська рада

Яготинський
с. Лемешівка 12.06.2018 11:00 Сільська рада

с. Годунівка 12.06.2018 12:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Любарці 14.06.2018 10:00 Сільська рада

с. Іванків 14.06.2018 11:30 Будинок культури

Згурівський

с. Красне 15.06.2018 11:00 Сільська рада

смт Згурівка 15.06.2018 12:30

Згурівська 
районна державна 

адміністрація 
3-й поверх

м. Бориспіль

м. Бориспіль 18.06.2018 10:00

Бориспільський 
міськрайонний центр 

зайнятості 
вул. Глибоцька 4

м. Бориспіль 18.06.2018 12:00
Міський Будинок 

культури 
вул. С. Оврашка 1

Бориспільський с. Проліски 18.06.2018 14:00
Будинок побуту 

1-й поверх 
вул. Паркова  6

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що 11.06.2018, 12.06.2018, 14.06.2018, 15.06.2018 та 18.06.2018 
проводитиме прийоми громадян з особистих питань у м. Бориспіль, 
смт Згурівка та селах Переяслав-Хмельницького, Згурівського, 
Яготинського, Бориспільського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

 ТАРИФНА ПОЛІТИКАВІТАННЯ
ШАНОВНІ 
ЖУРНАЛІСТИ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ!
Прийміть щиросердечні вітання з нагоди 
професійного свята — Дня журналіста! 

Цей день — особливий для всього нашого 
суспільства, оскільки саме журналісти 
пишуть історію сьогодення і забезпечують 
право громадян на одержання найбільш 
повної, точної, правдивої інформації. 
Сподіваємося, що ваше друковане та 
публічно мовлене слово завжди нестиме 
людям прагнення до злагоди, оптимізму, 
впевненості у майбутньому. Дякуємо вам за 
активну життєву позицію, творчий підхід до 
виконання своєї роботи, за працю на благо 
громади Бориспільщини. Бажаємо високих 
рейтингів та творчих перемог. Хай будуть 
гострими ваші пера, зваженими думки, 
переконливим журналістське слово, а вдома 
завжди чекає родинний затишок!атишок!

Голова Бориспільської 
районної ради 
Владислав БАЙЧАС

Голова Бориспільської 
районної державної 

адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО 

 ЧЕРГОВИЙ КОНФЛІКТ

ЕЛЕКТРИЧНІ ПРОБЛЕМИ 
«ВИШИВАНКИ»

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Жителі ЖК «Вишиванка» отри-
мали нове попередження про 
відключення електроенергії і 
прийшли до міськвиконкому за 
поясненням. 

5 червня мешканці житлового 
комплексу ініціювали зустріч у місь-
квиконкомі із представниками вла-
ди. Це зібрання планувалося місяць 
тому, але охочих жителів комплексу 
розбиратися у ситуації виявилося 
небагато — вісім осіб. Були присут-
ні міський голова Анатолій Федор-
чук, його перший заступник Микола 
Корнійчук, представник забудовни-
ка Андрій Друзенко, заступник на-
чальника Бориспільського РП ПрАТ 
«Київобленерго» Володимир Крав-
ченко. Темою зустрічі стало черго-
ве попередження про відключення 
електропостачання, заплановане на 
7 червня, через чималу суму забор-
гованості та питання будівництва 
окремої електропідстанції для ЖК. 
Конструктиву досягти не вдалося. 

Енергетик Володимир Кравченко 
не назвав суми заборгованості, на-
голосив, що заборгованість виникла 
за квітень та травень і її треба пога-
сити. Цей борг залишений забудов-
ником чи жителями, достеменно не 
відомо. Люди переконують, що роз-
рахувалися із боргами, забудовник 

наполягав, що з його боку все ви-
плачено. Правди не знайшли.

Голова ОСББ «Вишиванка» Яна 
Бабенко хотіла почути від Друзен-
ка дату початку будівельних робіт 
підстанції, питання заборговано-
сті та електропостачання відійш-
ло на другий план. Щодо підстанції 
Андрій Друзенко повідомив, що 7 
червня він отримає зміни до техніч-
них умов, далі — розроблення про-
екту будівництва. Він запропонував 
обрати бажаючого серед жителів 

комплексу та разом поїхати до «Ки-
ївобленерго» забирати документи. 

Після зібрання міський голова та 
його заступник довго намагалися 
переконати людей, що будівниц-
тво ТП не може тривати місяць чи 
два. «Процедура може затягтися 
на роки! Повірте, ми, як ніхто ін-
ший, знаємось на подібному бу-
дівництві для бюджетних установ. 
Підприємці тут мають нюанси, тре-
ба набратися терпіння», — переко-
нували чиновники. 

• Чи вимкнуть світло у «Вишиванці» — невідомо, як і те, на чиїй 
совісті заборгованість за спожиту електроенергію. Як підуть справи із 
будівництвом електропідстанції далі, «Вісті» відслідковуватимуть.

Ірина ГОЛУБ

Дебати стосовно тарифів та їх 
збільшення тривали три засідан-
ня поспіль. Приводом для диску-
сій було обґрунтування нової вар-
тості проїзду. Перевізники проси-
ли 8 грн 50 коп. до аеропорту і 6 
грн. по місту. Питання відкладали 
на довивчення, і зрештою зійшли-
ся на тому, що проїзд до аеропор-
ту коштуватиме — 8 грн, а по Бо-
рисполю — 6 грн.

Меморандум 
Тарифи приймалися у комплек-

сі із меморандумом, який був про-
писаний другим пунктом рішення. 
Меморандум передбачає, що ок-
рім пільгових категорій, захище-
них законом, діти шкільного віку 
оплачуватимуть лише 50% вар-
тості проїзду і два пенсіонери за 

рейс їздитимуть безкоштовно. Ок-
ремим пунктом у рішенні зазна-
чено, що у разі порушення мемо-
рандуму накладається штраф — 
10 неоподатковуваних мінімумів 
(за кожний випадок порушення).

Досягнуто домовленості, що 
школярам запропонують придбати 
місячні проїзні квитки у еквіваленті 
вартості 30 грн на тиждень — це су-
ма 5 поїздок туди і назад. Але їзди-
ти квиток дозволить без обмежень. 

Перевізники запевнили, що при 
тарифі 6 грн їм знадобиться півро-
ку для відновлення існуючих тран-
спортних засобів. Нові тарифи на-
бувають чинності з дня опубліку-
вання рішення.

Пільги та монетизація
Чи мали перевізники право 

відмовляти у пільгових переве-
зеннях пенсіонерам та школярам 
— більшість членів виконкому 
були безапеляційними: відмо-
ва возити дітей і пенсіонерів — 
це порушення попереднього ме-
морандуму. Постанова №197 від 
14.03.2018 року, на яку посила-
ються перевізники, набирає чин-
ності після того, як відбудеться 
монетизація пільг. 

Монетизації у Борисполі не бу-
ло, тому усі домовленості, зазна-
чені в місцевому меморандумі, за-
лишилися в силі. 

ЇЗДИТИ ПО-НОВОМУ: 
6 ГРН І БЕЗ КОМФОРТУ

 Із третьої спроби вико-
навчий комітет Бориспіль-
ської міської ради затвер-
див нові тарифи на проїзд: 
6 грн по Борисполю, 8 грн 
до аеропорту. Нововведен-
ня набере чинності напри-
кінці тижня.

«Бюджет не може компенсувати 
перевізникам витрати за всіх пільговиків»

Бориспільський міський голова Анатолій ФЕДОРЧУК: 

— Якщо забезпечити безкоштовні перевезення всіх міських  пенсі-
онерів, то потрібно додатково виділити з бюджету 20 млн грн, — ска-
зав мер міста. — На останній сесії було додатково виділено  переві-
знику на маршрут до Лозівки 50 тис. грн, щоб компенсувати велику 
кількість пільговиків на протяжному маршруті. 

Для того, щоб могли їздити безкоштовно по два пенсіонери, на тій 
же сесії прийнято рішення виділити 500 тис. грн компенсації переві-
зникам. У разі перевиконання бюджету планується виділити ще 500 
тис. грн на компенсацію пільгових перевезень.

Якщо рішення про підвищення тарифів не прийнялося б, громадський 
транспорт зупинився б через місяць, що призвело б до великих проблем.

ПРЯМА МОВА
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ІГОР 
КРИКЛИВЕЦЬ 

У БЕРЕЗНІ 2018-ГО ІГОР КРИКЛИВЕЦЬ БУВ ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ПОСАДУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА 
АРХІТЕКТУРИ У БОРИСПОЛІ. МИ ГОВОРИЛИ У ЙОГО РОБОЧОМУ КАБІНЕТІ, ПЕРЕПОВНЕНОМУ КАРТАМИ-СХЕМАМИ МІСТА, ПРО 
СТАРИЙ ГЕНПЛАН БОРИСПОЛЯ ТА СТАРТ СТВОРЕННЯ НОВОГО, ПРО ЗАКИДИ ПРИЙНЯТТЯ ЗОНІГУ «ПІД СТОЛОМ», А ТАКОЖ 
ДАВНІ ЗВ’ЯЗКИ НОВОГО АРХІТЕКТОРА ЗІ СКАНДАЛЬНОЮ БУДІВЕЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ «ЦИТАДЕЛЬ» ТА СЬОГОДНІШНЮ МІСІЮ 
НЕТУТЕШНЬОГО ЧИНОВНИКА ДЛЯ НАШОГО МІСТА. 

«ЯКЩО У БОРИСПОЛІ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НОВИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН, ТО, ВВАЖАТИМУ, МОЯ 
МІСІЯ ПЕРЕД МІСТОМ ВИКОНАНА»

Оксана КОБЗАР 
Фото Тетяни ХОДЧЕНКО

— Ігоре Івановичу, де ви працю-
вали до цієї посади?

— Був заступником міського го-
лови Кременчука, що на Полтав-
щині, опікувався питаннями бу-
дівництва, ЖКГ. Потім працював у 
інспекції державного архітектур-
но-будівельного контролю, зго-
дом був начальником відділу архі-
тектури у Деснянській адміністра-
ції Києва. З Кременчука пішов, бо 
закінчилася каденція, команда 
розформувалася. Це був гарний 
досвід, мені приємно за цю робо-
ту. Я був заступником мера не з по-
чатку каденції, а попрацювавши 
начальником управління архітек-
тури у Кременчуці, начальником 
управління будівельного контро-
лю, вирулив те, що було зроблено 
не так до мене, тоді запропонува-
ли піти у заступники. 

— Чим конкретним можете 
похвалитися? 

— У Кременчуці порядок був, 
відносини були нормальні, мер 
був професіоналом. Багато еко-
логічних програм ми запровади-
ли. Розробили державну програму 
по звалищу, щодо створення сміт-
тєсортувальної лінії, затвердили її, 
уклали договори із німецькими ін-
вестиційними фондами. Розроби-
ли проект звалища — частково за 
державне фінансування — у про-
ект заклали сміттєсортувальний 
завод. Проект пройшов держекс-
пертизу. Також ми розробили лі-
нію електромереж із зворотнім на-
прямком на генератори, а це енер-
гія, яка накопичувалася на звали-
щі. Це цікава робота була. Багато 
було зроблено щодо транспорт-
них сполучень.

— Кременчук і Бориспіль по-
рівнюєте у певних питаннях, у 
розв’язанні проблем із сміттям, 
наприклад?

— Середні за кількістю населен-
ня міста України мають однакові 
проблеми: десь щось краще, десь 
— гірше. У Борисполі, однозначно 
можу сказати, керівництво міста 
працює на результат. Я не хвалю, а 
констатую факт. Із плюсів Кремен-
чука з погляду архітектора — там 
застосована, працює і розвиваєть-
ся цифрова карта міста, що полег-
шує роботу архітектури, геокада-
стру.

— Правда, що вас запросив у 
Бориспіль на посаду архітекто-
ра особисто міський голова?

— Ми спілкувалися з мером що-
до інших питань, інвестиційних, на 
той час я не працював і дізнався, 
що є вакантна посада, тому я за-
пропонував свою кандидатуру, а 

голова погодився на мою участь у 
конкурсі.

— Не насторожувало, що ва-
ші попередники не затримува-
лися, не було довго охочих очоли-
ти управління, а до архітекто-
рів у нас традиційно ставлять-
ся із недовірою?

— Згоден, є своя специфіка у Бо-
рисполі. Але це питання ширше — 
це ставлення суспільства до чи-
новників: усі, мовляв, хабарники, 
для усіх знайдуться вироки, ярли-
ки. Кожен вважає за потрібне якось 
принизити, огульно звинуватити, 
«дати пинка».

— Це ви про міських депутатів?
— Я не хочу обговорювати це 

питання в такому руслі. Скажу, що 
я завжди буду ставитися до депу-
татів із повагою, бо це загальне 
обличчя виборців. Якщо таке об-
личчя влаштовує усіх, значить, усе 

нормально. Але ж депутат дає лю-
дям обіцянки у кредит і має ви-
конати. Якщо виконує — тоді без 
проблем.

— Скажіть чесно, вам ком-
фортно працювати у міському 
політичному оточенні?

— Не дуже комфортно. Я ба-
чу недоброзичливі погляди, ча-
сто відчуваю недовіру, несприй-
няття. Але я уже в тому віці, що 
особливо не переймаюся цим. 
Час покаже. У мене по-всякому 
було у житті. Сьогодні я роблю 
те, що маю робити на цій посаді. 
За свою роботу я готовий відпо-
відати будь-якої хвилини перед 
будь-ким. Я вже працював рані-
ше у Борисполі, був у різних си-
туаціях, але час показав, що тоді 
я був правий. 

— Ви обмовилися, що працюва-
ли у Борисполі. Де саме?

— Моя діяльність колись була 
пов’язана із будівельною компа-
нією «Цитадель», правонаступни-
ком якої є «Вишиванка». Я був там 
головним інженером, я не робив 
нічого, за що б мені було соромно. 
За цей час ми займалися генпла-
ном, залучаючи інвестиційні гроші 
на документ для міста, це було ви-
важеним рішенням. У компанії бу-
ли великі обсяги роботи, ми співп-
рацювали із проектантами, зроби-
ли швидко експертизу проекту, бу-
ло багато правильних речей. Але 
із «Цитаделі» я пішов, коли влас-
ник почав за кошти інвесторів ку-
пувати Крайслери, винаймати тіло-
охоронців. Я не маю права когось 
засуджувати. Знаю, що розпоряд-
жаючись інвестиційними коштами, 
треба їздити на велосипеді й жи-
ти у вагончиках. Пішов за власним 
бажанням безконфліктно, із дуже 

високої зарплати, залишившись з 
усіма у приятельських стосунках. 
Далі я не мав жодного стосунку ні 
до «Цитаделі», ні до «Вишиванки». 
Це був досвід.

— Можливо, звідтіля коріння 
недовіри до вас?

— Можливо. Але мені нічого со-
ромитися.

— Ви живете у Києві. Важко до-
биратися до роботи?

— Так, потрібно до зими вирішу-
вати питання оренди квартири чи 
кімнати у гуртожитку, бо громад-
ський транспорт втомлює, але ча-
су на пошуки житла бракує. 

— Родину також перевезете 
до Борисполя?

— Подивимося. Донька вирос-
ла. Ми з дружиною лише вдвох, і 
ще собака.

— Коли б купували квартиру 
тут, то де б саме?

• «Я вже працював раніше у Борисполі, був у різних ситуаціях, але час показав, що тоді я був правий.»
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 РОТАЦІЇ
— Якщо відверто, я ще не ви-

вчав будівельний ринок Бори-
споля, не можу порівнювати за-
будовників за рівнем кваліфіка-
ції. Купівля квартири — для мене 
дуже прискіпливе питання. Ви-
падково, щодо питання скарги, я 
зайшов на одне будівництво, не 
представляючись, і скажу, що рі-
вень будівельної культури сподо-
бався, але придратися б знайш-
лося до чого. У принципі, чесно, 
забудовники Борисполя на на-
лежному професійному рівні, до-
стойно несуть свій прапор, я во-
лодію ситуацію по Києву, тому є з 
чим порівнювати.

— Архітектурний вигляд цен-
тру міста Борисполя вам подо-
бається?

— Він нормальний. Архітектур-
не обличчя міста потрібно при-
крашати, але це питання перспек-
тив розвитку Борисполя. Якщо ге-
неральним планом вирішиться 
тема об’їзних доріг, то місто змі-
ниться, тоді можна буде говори-
ти про запровадження програ-
ми щодо утеплення багатоквар-
тирних будинків — фасади змі-
няться. Потрібно розширювати 
пішохідні зони, сквери, парки — 
це вже після генплану. Найпер-
ша вимога — місто має бути ком-
фортним для життя.

На мій погляд, невеликі україн-
ські міста повинні зберегти свою 
самобутність. У Борисполі хороша 
робота музейних працівників. Ми 
разом обговорювали питання ар-
хітектурних традицій у місті, мені 
сподобалося, що тут встановлю-
ються нові пам’ятники.

— Вам закидають, що висту-
паєте російською, а зі мною ви 
спілкуєтеся гарною українською, 
ще й у вишиванці. 

— Вишиванка — це випадко-
вість, чесно. До речі, це решети-
лівка, чим славиться Полтавщина. 
Українською письмовою я володію 
краще, ніж усною. Російська мені 
зручніша. Суржика не сприймаю. 
Потрібно говорити державною — 
будь ласка.

— Чи є у Борисполі вільні зе-
мельні ділянки і за яким принци-
пом вони розподіляються?

— В основному, у Бориспо-
лі земельні ділянки розподіля-
ються за сімейним принципом — 
батьківська земля, поділ. Щодо 
надання нових наділів, то замов-
ник у публічній карті міста може 
визначитися із місцем ділянки та 
з її призначенням, подати заяву 
до управління архітектури і от-
римати висновок — можливо чи 
неможливо її оформлення, згід-
но із генпланом, тоді управлін-
ня землекористування опрацьо-
вує матеріали, а сесія приймає 
рішення. 

— Ви ще не отримали земель-
ну ділянку тут?

— Ні. Мабуть, мені й не корек-
тно її отримувати. Я займався зем-
лею у Кременчуці і теж так вважав. 
Моє право не реалізоване ні на са-
дибну ділянку, ні під будівництво, 
лише на гараж. Може, це і ненор-
мально.

— Як архітектор побудували 
власний дім?

— Дерев саджав багато, власно-
го будинку не побудував, будував 
дачу, багато багатоквартирних бу-
динків — я був виконробом, був 
на лінійних роботах, проектуваль-
ником. 

—  Х а б а р і  п р о п о н у ю т ь 
архітектору?

— Взявши хабара один раз, я 
вже не зможу працювати тут, бо 
доведеться від когось залежати. 
Це моя виважена позиція. 

— Нещодавнє прийняття зо-
нінгу далося нелегко. Вас звину-
вачують, що документ затвер-
дили із непрозорими правками.

— На сесії міськради в очільни-
ка транспортної комісії прозвуча-
ло дуже багато запитань, на які я 
хочу публічно відповісти. Усе, що 
буду озвучувати, навіщо прийня-
ли зонінг, а тепер потрібен ген-
план, це не моя особиста заслуга, 
а довга прискіплива професійна 
робота управління архітектури, 
міського голови, виконкому та 
депутатів. Це колективний труд, 
а я лише про це говорю. Питан-
ня генплану не сьогодні виникло, 
ця важка тема вже ведеться дав-
но Анатолієм Федорчуком, Дми-
тром Гопанчуком, її не видно на 
загал. Генплан визначає стратегію 
і перспективи розвитку міста — 
це межі міста в першу чергу. Дер-
жавними нормами генплан роз-
робляється, як правило, на 20 ро-
ків, нинішній генплан Борисполя 
приймали у 2007 році, але є по-
треба нового, бо потрібно розши-
рення водозабору, назріло питан-
ня транспортних сполучень, сміт-
тєсортування, очисних споруд, 
зон для інвестиційної діяльності 
тощо. Депутати вже підтримали 
початок розроблення генплану. 
Зонінг дав змогу тактично вигра-
ти. У чому плюс? Навколо озера 
Гульківка затверджено зелену зо-
ну. На вул. Н.Яремчука, вул. Бра-
тів Шило, вул. М.Приймаченко, у 
районі Соцмістечка — теж зелені 
зони. Зонінг дозволив оформити 
земельні ділянки, є низка вулиць, 
де люди користувалися землею і 
не могли її оформити, також виді-
лити ділянки воїнам АТО на пров. 
Княжицькому. 

— Дехто підозрює щось не-
законне чи замовне у змінах 
до зонінгу.

— За зонінг, згідно із державни-
ми будівельними нормами, відпо-
відає автор-розробник. Процеду-
ра передбачає громадські обго-
ворення, отримання зауважень 
і пропозицій, які розробник об-
мірковує 10 днів, приймає рішен-
ня і оформляє документально. Усі 
правки були винесені на депутат-
ські комісії, на обговорення гро-
мади разом із будівельною ра-
дою, усе оформлено протокола-
ми, є письмові заяви від людей, 
був розгляд сесією. Процедура 
витримана. Ніяких таємниць не-
має. Автор проекту зонінгу Сер-
гій Маркітаненко спілкувався з 
людьми. На стадії обговорення це 
був робочий документ. Управлін-
ня архітектури перевіряло місце 
розташування об’єктів соцсфери. 
До нас були і ще будуть неоднора-
зові запити стосовно протоколів 
змін. Коли на сесії заявляють, що 
я під столом у кафе приймаю зо-
нінг у Маркітаненка, то я відкрию 
секрет — ми разом пили каву. До-
кумент зонінгу був представлений 
у електронному вигляді на сесії із 
роздрукованою пояснювальною 
запискою. Юридично документ 
прийнятий з моменту його затвер-
дження сесієї міськради.

— Яка проектна організація 
займатиметься виготовлен-
ням генплану? Які це кошти?

— Уже прийнято рішення щодо 
початку фінансування виготов-
лення документу. Я надав місь-
кому голові усю інформацію про 
можливі профільні інститути-роз-
робники: «Український держав-
ний науково-дослідний інсти-
тут проектування міст «ДІПРО-
МІСТО», ТОВ «Рабен», ТОВ «Ци-
вільпроект». Буде у нас створена 
робоча група, яка разом із гро-

мадськістю визначиться із тех-
завданнями щодо розробки, за-
кладе завдання документу. Потім 
буде зрозумілим кошторис. На 
виготовлення генплану йде при-
близно рік. 

— Думаєте, при підготовці 
до виготовлення генплану на 
управління архітектури не по-
сиплються знов шишки?

— Ви натякаєте на претензії від 
депутатів, але тут інша проблема 
— етика спілкування у суспіль-
стві. Я, наприклад, не уявляю та-
кої ситуації, що когось звинува-
чував безпідставно. Мене депу-
тат з трибуни звинувачує, що я 
під скатертю приймаю зонінг. Що 
мені робити? Оправдовуватися, 
перекрикувати? Якщо людина по-
ставить питання, я відповім, а тут 
він вирок уже виніс, і я не змо-
жу його переконати, краще про-
мовчу, щоб не відповідати у такій 
же манері.

Мені дуже допомагає професій-
ний колектив управління архітек-
тури, де кожна людина на своєму 
місці, немає непорозумінь. Засму-
чує часто необ’єктивне ставлення 
до управління, хоча колектив ро-
бить багато, усе для людей.

— Кажуть, управління має 
скоро розміститися за новою 
адресою?

— Давайте не будемо забігати 
наперед. Так, я написав листа на 
виконком із відповідним звернен-
ням, рішення поки немає. Питання 
переселення актуальне, ця будівля 
аварійна, не підлягає капремонту, 
а швидше знесенню, хоча і має іс-
торичний вигляд. Це місце достой-
не сучасної нової будівлі.

— Багатоповерховий будинок?
— Не готовий сказати. У мене бу-

ла ситуація: людина побудувала ка-
фе без дозволів, я пред’являю пре-
тензії, мовляв, об’єкт нічому не від-
повідає. А він: подивіться навко-
ло, чому саме він має відповідати? 
Я і задумався. Одні кажуть, що та-
ун-хаусам не місце в Борисполі. Я 
не згоден. Але вони мають бути за-
конними, вводитися по схемі бага-
токвартирної забудови. Треба до-
тримуватися законодавства.

— Щодо проблемного довгобу-
ду Кінг-Конг уже вдалося вникну-
ти у ситуацію?

— На сесії прозвучало, що не-
хай архітектор подивиться, чо-
му там будується ще й спортив-
ний об’єкт. Я сходив, подивився. 
Спорткомплекс там був у скла-
ді попереднього проекту. Питан-
ня потребує вивчення. Там про-
блема із отриманням техумов на 
електропостачання. 

— Чи достойна оплата праці 
у архітектора? Це головний по-
казник для якості роботи?

— Не хочу обговорювати пи-
тання зарплати на загал. Вона 
достойна. Мені її треба оправ-
довувати, багато працювати. За-
раз стоїть питання про піднят-
тя платні. Але мене сумно від то-
го, як ставиться держава до своїх 
службовців. Формувати уявлен-
ня, що всі чиновники є хабарни-
ками — це ненормально, це по-
роджує недовіру суспільства до 
влади, що не вирішується зарп-
латою. Ще проблема — в Україні 
немає системи підготовки кадрів, 
яка була колись. Щоб дорости до 
начальника відділу, спеціалісту 
потрібно працювати 3-5 років, не 
перестрибуючи щаблів кар’єрних 
сходів. Бо у держслужбі важливі й 
рівень спілкування, і рівень від-
повідальності, і фаховий досвід. 
Коли у нас люди із посади зам-
міністра починають трудову ді-
яльність, то про який результат 

їхньої роботи може йтися? І зарп-
лата цієї проблеми не вирішить. 
Соціалістична модель суспільства 
давно змінилася, а тепер яка? Ре-
лігія — об’єднуюча сила? Стосун-
ки з Богом — це інтимне питання. 
Куди ми йдемо? Яка у нас ідея? 
Нам іноді нав’язують те, що нам 
не прийнятне. 

— Які завдання у роботі 
ви ставите на цьому етапі 
життя?

— Якщо у Борисполі реалізуєть-
ся генеральний план, то я буду вва-
жати, що моя місія перед містом 
виконана. Ще є кадрові завдання 
по управлінню, які я б не хотів би 
озвучувати.

— Який ви керівник?
— Спочатку підлеглі на 

мою прискіпливість реагу-
ють насторожено, а потім 
звикають і розуміють, що 
так правильно. Голос не під-
вищую. Мені дивно спосте-
рігати на сесії тенденцію — 
хто кого перекричить. 

— Яка ви людина?
— За гороскопом я Рак, то-

му зовні спокійний, а всере-
дині постійно зважую рішен-
ня, вимогливий сам до себе. 

— Де б хотіли жити на 
пенсії?

— Хотілося б, звичайно, 
на Таїті. Жартую. Але у мене 
такий вік, що про пенсію ду-
мати не хотілося б, а більше 
про активне життя.

— Скільки вам років?
— 61 буде у липні цього 

року.
— Що дратує у людях?
— Жлобство! Вважаю, 

будь-які непорозуміння мож-
на логічно розсудити, а ко-
ли людина не готова до кон-
структиву — це розчаровує.

— Маєте хобі?
— Раніше багато часу при-

свячував спорту, зокрема, 
волейболу, сьогодні займа-
юся собакою — це боксерка, 
їй 8 років, розумна.

— Що читаєте?
— Багато сміття — різні 

детективи. Але коли мізки 
потрібно поставити на міс-
це, переходжу на класику.

— Яка у вас освіта?
— Вища. Закінчив Дні-

пропетровський інженер-
но-будівельний інститут. 
Скажу, база радянських ви-
шів була дуже хорошою. 
Знаю по собі. 

— Що важливо у житті?
— Бути самим собою. Не 

лукавити по відношенню до 
себе.

— Так можете сказати 
про себе?

— Стараюся. Є кілька ре-
чей, за які мені може бути 
соромно, але це мої вну-
трішні оцінки.

НЕ ДО ТЕМИ

КАДРОВІ 
ПРИЗНАЧЕННЯ В 
БОРИСПІЛЬСЬКІЙ РДА

• 22 травня 2018 року на 
посаду заступника начальни-
ка управління — начальника 
відділу освіти управління гу-
манітарного розвитку Бори-
спільської районної держав-
ної адміністрації Київської 
області призначено Катери-
ну Паламарчук, яка пройшла 
за конкурсом на цю посаду.

Народилася Катерина Воло-
димирівна 11 серпня 1977 ро-
ку в с. Рихальськ Ємільчинсько-
го району Житомирської області. 
В 1994 році закінчила загально-
освітню школу з золотою медал-
лю. В 2000 році закінчила Жито-
мирський державний педагогіч-
ний університет ім. І.Франка, фі-
зико-математичний факультет. З 
1999 до 2002 працювала вчите-
лем математики. З 2002 до 2013 
— методист міського методич-
ного кабінету управління освіти і 
науки Бориспільської міської ра-
ди та вчитель математики Бори-
спільської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів ім. Ю.Головатого 
за сумісництвом. З 2013 року до 
2017 року — методист районно-
го методичного кабінету відділу 
освіти Бориспільської РДА, спе-
ціаліст відділу освіти Бориспіль-
ської РДА, спеціаліст відділу куль-
тури, головний спеціаліст відді-
лу культури Бориспільської РДА. 

З 2017 року до травня 2018 
головний спеціаліст відділу 
освіти управління гуманітарно-
го розвитку Бориспільської рай-
держадміністрації. 

• 25 травня 2018 року на-
чальником відділу культу-
ри управління гуманітарно-
го розвитку Бориспільської 
районної державної адміні-
страції Київської області при-
значено Людмилу Мартинюк, 
в порядку переведення з від-
ділу культури, національнос-
тей, релігій та туризму Обухів-
ської районної державної ад-
міністрації Київської області.

Народилася Людмила Вікторів-
на 24 серпня 1984 року в м. Но-
вий Буг Миколаївської області. В 
2002 році закінчила загальноос-
вітню школу з золотою медаллю. 
В 2002 році навчалася в Микола-
ївській філії Київського національ-
ного університету культури і мис-
тецтв на кафедрі хормейстера — 
диригента народного співу. В 2005 
році була переведена до педуні-
верситету ім. М. Драгоманова на 
кафедру «Інститут мистецтв». В 
2005 році виступала в Національ-
ному заслуженому академічному 
українському народному хорі ім. 
Г.Вірьовки як артист хору. В 2008 
році закінчила університет, магі-
стратуру «Музичне мистецтво та 
виховання» за спеціальністю «Ви-
кладач вокалу — вчитель музики 
та художньої культури». В 2016 ро-
ці працювала в.о. директора Обу-
хівського районного центру куль-
тури і дозвілля. 

З 2017 року очолювала від-
діл культури, національностей, 
релігій та туризму Обухівської 
райдержадміністрації.

За інформацією офіційного 
веб-порталу Бориспільської 

РДА http://raybori.gov.ua
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 ПОЗИЦІЯ

 5 червня будівельна компанія «БМУ-53» зібрала прес-конференцію за присутності 
заступника міського голови Дмитра Гопанчука для місцевих ЗМІ. Мета — захист 
репутації компанії, яка страждає від непорозуміння із Леонідом Борисенком, сусідом 
нового ЖК класу «комфорт плюс» «Графіт» від компанії «БМУ-53» за адресою 
вул. Робітнича, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

«Ми праві, але нам неприємно»
Дмитро ЮРЧЕНКО, заступник директора ТОВ «БМУ-53»: 

— У нашій країні люди не навчилися відповідати за свої слова. Бори-
сенко обманює громадськість, надаючи завідомо неправдиву інфор-
мацію. Ми праві, але нам неприємно — страждає наша репутація, яку 
ми завжди тримаємо на високому рівні.

Хотілось би відзначити, що незаконне будівництво в м. Бориспіль 
неможливе. І в цьому значна заслуга Бориспільської міської влади.

Будівництво законне — ми зібрали всі документи, навіть більше, 
ніж має бути. Цільове призначення земельної ділянки відповідає бу-
дівництву й обслуговуванню багатоквартирних житлових будинків, на 
ділянку розроблено детальний план території, що був затверджений 
рішенням виконкому Бориспільської міської ради. Зібрано всі техніч-
ні умови і погодження, проект пройшов експертизи, і на основі цьо-
го 6 жовтня 2017 року ми отримали дозвіл на будівництво. У ході ви-
конання будівельних робіт виникло непорозуміння з нашими сусіда-
ми із Робітничої, 1. Ми замовили проведення технічного обстеження, 
в якому написано, що відстань до будинку складає 8 м і повністю від-
повідає ДБН 360-92, що дозволяє нам продовжувати будівельні робо-
ти. Технічні умови, містобудівні умови та обмеження, експертний звіт 
по проектній документації та дозвіл на виконання будівельних робіт 
знаходяться у вільному доступі на сайті http://www.graphite-b.com, де 
з ними може ознайомитись кожен.

«Ми — відкрита компанія»
Василь КАРПЕНКО, директор генпідрядника ТОВ «Провідні 

технології будівництва»:

— Леонід Борисенко у публікаціях пише, що старенькі батьки жи-
вуть у жахливих умовах. Але ось цікавий факт — у 2008 р., через мі-
сяць після отримання авансу за будинок, Борисенко купує на вул. Ки-
ївський Шлях, 49 двокімнатну квартиру. До 2011 року право власності 
на неї належить Л. Борисенку, а після того — ця інформація доступна 
в реєстрі — він квартиру дарує мамі. Тобто насправді люди, які «про-
живають у жахливих умовах при +5, без води, без газу», забезпечені 
новим житлом площею 53,5 кв. м. Але вони живуть на Робітничій, 1, де 
ніхто їх прав не порушує, будівництво йде по графіку до 19 години. Во-
ни не рахуються з правами й бажаннями інших людей, які хочуть на 
своїх ділянках побудувати будинок.

Більше того, Борисенко пише, що «Альтіс» хоче знищити сквер, що 
знаходиться поряд. Про це не може бути й мови. Сквер — один з фак-
торів просування наших квартир, зелена зона — це козир нашого бу-
динку. Один з головних принципів нашої компанії — це повна відкри-
тість. Ми показуємо, як будуємо, з чого будуємо, відео знімаємо, від-
повідаємо на питання на форумах і в соцмережах. 

Будівельники стверджують, що проти них іде бруд-
на кампанія у Фейсбук з боку мешканця будинку №1 
на вул. Робітнича Леоніда Борисенка. Крім постів на 
своїй сторінці та на сторінці забудовника, громадя-
нин пише скарги до міської ради, до міського голови 
та контролюючих органів. 

Для свого проекту компанія орендує земельні ді-
лянки, які раніше були придбані на різних умовах у 
людей шляхом обміну на квартири, що всіх влаштовує. 
Генеральним планом м. Бориспіль на цьому місці пе-
редбачена багатоповерхова забудова. З Леонідом Бо-
рисенком компанії домовитися не вдалося. 

Маргарита КОВАЛЬ, фото Сергія КРУЧИНІНА

«Розцінюємо дії Борисенка як шантаж»
Віталій НІНЬОВСЬКИЙ, керів-

ник юридичної служби «БМУ-53»: 

— Земельні ділянки 9, 11, 13 на 
вул. Робітнича були придбані ще 
в 2015 році. Після того впродовж 
2-х років велись переговори з 
людьми щодо придбання суміж-
них земельних ділянок. У процесі 
перемовин вивчаються та переві-
ряються правовстановлюючі до-
кументи на землю та будинки. Так 
само було і з будинком №1 на вул. 
Робітнича. Ми спілкувалися, було 
певне розуміння, але, вивчивши 
документи, стало зрозуміло, що 
у вересні 2008 року Леонід Бо-
рисенко свій житловий будинок 
продав і отримав аванс у розмірі 
650 тис. гривень, що на той мо-
мент становило близько 134 тис. 
доларів США. Земельна ділянка 
на той момент ще не була оформ-
лена. Далі були судові справи, і в 
результаті суд визнав, що договір 
є дійсним і підлягає виконанню. 
При такій ситуації ми не можемо 
вчиняти жодних юридичних дій 
щодо цього будинку і земельної 
ділянки, на якій він знаходиться, 
тому що він обтяжений правами 
третіх осіб, які підтверджені рі-
шенням суду.

Ми офіційно звернулися до па-
на Борисенка з листом і повідо-
мили, що готові продовжувати ді-
алог та пропонуємо дві кварти-
ри за житловий будинок і земель-

ну ділянку, але до цього часу він 
повинен спочатку вирішити всі 
спірні питання по зобов’язаннях 
2008 року.

Сьогодні наші юристи вивча-
ють, як кваліфікувати дії Бори-
сенка. Йдуть образи на адресу 
співробітників та керівництва 
компанії, виливається багато 
бруду та брехні. Також у нас є 
питання до документів. Коли Бо-
рисенко підписував договір ку-
півлі-продажу в 2008 році, пра-
вовстановлюючим документом 
на житловий будинок було сві-
доцтво про право на спадщину, 
видане у 1993 році Бориспіль-
ською державною нотаріаль-
ною конторою. При нотаріаль-
ному посвідченні договору фор-
мується справа і всі документи 
підшиваються в ній і залишають-
ся у нотаріуса. Але документи, 
які нам надає пан Борисенко — 
свіжі, 2014 і 2015 років, і з’явля-
ється вже не свідоцтво про пра-
во на спадщину, а дублікат сві-
доцтва, виданий в м. Ірпінь. Для 
нас загадка, з якою метою люди-
на отримала дублікат правовста-
новлюючого документа на жит-
ловий будинок після укладен-
ня договору купівлі-продажу 
в 2008 році. 

Ми розцінюємо дії Борисенка 
як шантаж, щоб змусити нас пі-
ти на його умови придбання йо-
го земельної ділянки та будинку.

«Це непорядно»
Петро ЖУВАК, почесний президент компанії «БМУ-53», депутат 

Бориспільської міської ради:

— На цьому будівництві працює 140 чоловік, яким не дають нор-
мально виконувати свою роботу. Ми робимо все, щоб люди були за-
доволені і місту була користь. Як ми будуємо — всі знають.

Ми намагаємось завжди знайти порозуміння з людьми, в яких купу-
ємо ділянки для будівництва. Але, на жаль, трапляються ситуації, коли 
з різних причин домовитись не вдається. Починається будівництво, і 
така людина, розуміючи, що втратила, починає заважати, писати без-
кінечні скарги, ініціювати кримінальні справи й виливати бруд на ком-
панію, співробітників та на мене особисто. Це непорядно.

Одразу після прес-кон-
ференції журналісти разом 
з представниками компа-
нії виїхали на будівельний 
майданчик, де за допомо-
гою тахеометру наглядно 
переконались, що відстань 
між будинком Борисенка та 
будинком нового ЖК вдвічі 
більша, ніж заявляє пан Ле-
онід, і складає більше 8 ме-
трів. На об’єкті вдалося по-
спілкуватися з Леонідом Бо-
рисенком та його батьками. 
Люди скаржаться на шум бу-
дівництва, на пилюку, ванта-
жівки й крани. Але, на жаль, 
інакше будувати неможли-
во. Щодо відповідей на кон-
кретні питання Леонід Бо-
рисенко плутався, ствер-
джуючи спочатку одне, а 
потім протилежне. Як та-
кого, конфлікту ніби немає 
— є неврегульовані майно-
ві відносини, коли прода-
вець і покупець не змогли 
домовитися. 

Дмитро Гопанчук, заступ-
ник міського голови, відзна-
чив, що по цьому питанню 
мешканці Робітничої, 1 ли-
ше до нього — коли він за-
міщав міського голову на 
прийомі громадян — при-
ходили двічі, щодо відсе-
лення та порушень при бу-
дівництві.

«Компанія «Альтіс» пра-
цює за привабливим для 
міста шляхом, коли напря-
му домовляється з власни-
ками про їх земельні ділян-
ки. Місто ніяк не втручаєть-
ся в процес, а лише отримує 
користь від будівництва су-
часних будинків на місці 
старого», — прокоментував 
Дмитро Гопанчук.

Геодезист вимірює 
відстань між будинками. 

Вона складає 8,4 м.

У ПІДСУМКУ

«ЯК ОТРИМАТИ $ 130 тис. 
ТА ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ 
ПРИМХИ ЗАВАЖАТИ 
РОЗВИТКУ БОРИСПОЛЯ»

Актуально
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

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

ПОНЕДІЛОК, 11 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20, 12.45 "Одруження 

наосліп"
14.05, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.10 "Гроші 2018"
23.30, 1.55 Бойовик "Угрупування 

"Схід"

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

2.15 Сьогодні
9.30, 3.05 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 11, 

12 с. (12+)
23.30 Х/ф "Неймовірний Халк" 

(16+)
1.45 Телемагазин

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Недільний тато"
12.25 Т/с "Генеральська невістка"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Червона королева"
0.55 Х/ф "Фантомас розбушувався"
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

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

Русланом Сенічкіним
13.00 Чотири весілля
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Помста" (16+)

5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.30, 13.20 Х/ф "Таємничий острів"
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "Водний світ"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Майор і магія" (16+)
22.35 Свобода слова
0.45 Х/ф "Під прицілом" (16+)
2.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.50, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Зіркове життя"
10.50, 0.40 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Головне встигнути"
13.30 Х/ф "Танцюрист диско"
16.05 Х/ф "Люди в океані"
17.30 Х/ф "Без року тиждень"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
22.50 Х/ф "Постріл у спину"
1.35 "Позаочі"
3.45 Кіноляпи
4.30 Саундтреки

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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

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

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

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі
4.50 Абзац
6.45, 0.40 Т/с "Кобра" (16+)
8.40, 9.59 Kids Time
8.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
10.00 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрикадельки"
11.45 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрикадельки 2"
13.40 М/ф "Хороший динозавр"
15.20 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
17.10 Х/ф "Мілина" (16+)
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
2.35 Служба розшуку дітей

5.10 Х/ф "Капітан "Пілігрима"
6.50 Х/ф "Градус чорного Місяця"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Ідеальний злочин"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

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

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

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

6.00 М/ф

8.00, 1.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.15, 18.15 "Спецкор"

10.00, 18.50 "ДжеДАІ"

10.35 Т/с "Стоматолог" (16+)

14.30 Х/ф "Кров Тамплієрів" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.30 Т/с "Касл-2" (16+)

23.05 Х/ф "Хижак-2" (18+)

2.25 "Облом.UA."

9.15 Планета земля
10.20 Х/ф "Кольє для Снігової 

Баби"
12.10 Звана вечеря (12+)
13.10 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Пелена"
20.00 Хата на тата (12+)
22.40 Х/ф "Холодне серце"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00, 2.05 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.40 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 23.55 Д/ф "Гордість світу"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40 До справи
20.15, 1.10, 4.25 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Таємниці акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 12 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20, 12.50 "Одруження 

наосліп"
14.05, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.10 Мелодрама "Вирок ідеальної 

пари"
2.15 "Viva ! Найкрасивіші 2018"

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

3.20 Сьогодні
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 13, 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

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

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 20.40 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
0.55 Х/ф "Фантомас проти 

Скотланд-Ярду"
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Top Shop"

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У Кіно
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Помста" (16+)
2.00 БарДак

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф "Під прицілом" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 "На трьох" (16+)
17.35, 21.25 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Людина-вовк" (18+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

6.05, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія"
9.30 "Академія сміху"
9.45 "Зіркове життя"
10.40, 0.50 "Моя правда"
11.30 Х/ф "Король Дроздобород"
12.50 Х/ф "Буркун" (12+)
14.50 Х/ф "Розмах крил"
16.30 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Дівчина з гітарою"
1.40 "Позаочі"
3.55 Кіноляпи
4.35 Саундтреки

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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

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

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

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.45, 0.00 Т/с "Кобра" (16+)

7.39, 8.55 Kids Time

7.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.00 Половинки

17.00 Кохання на виживання (16+)

19.00 Топ-модель по-українськи

5.10 Х/ф "Матрос Чижик"
6.40 Х/ф "Все можливо"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Обережно! Червона 

ртуть"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

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

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

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

6.00 М/ф

8.00, 3.25 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 2.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.55 Х/ф "Акулячий торнадо 5: 

Глобальне роїння" (16+)

15.30 Х/ф "Наднова" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-2" (16+)

1.00 Х/ф "Від заходу до світанку-3" 

(18+)

8.15 Національне талант-шоу 
"Танцюють всі!-6"

12.00 Звана вечеря (12+)
12.55 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Пелена"
20.00 ЕксперименТИ (16+)
22.40 Х/ф "Холодне серце"
0.40 Один за всіх (16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00, 2.05 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 4.00 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 23.55 Д/ф "Гордість світу"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Таємниці акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 11 — 17 ЧЕРВНЯ

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря-універсала, 
г/р день/ніч 2 дома
Адміністратора ресторану 
Су-шефа на гарячий процес 
Швейцара в ресторан, г/р 2/2
Техніка-доглядача, г/р 2/2
З/п при співбесіді, іногороднім 

надається гуртожиток 

ТОВ «ПІК Нова Земля»
19.06.2018 року о 13.00 

відбудеться винесення меж 
земельної ділянки в натурі за 

адресою: вул. Шевченка, 100/7, 
м. Бориспіль, Київська обл.

Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних 

ділянок за цією адресою. 
Тел.: 093-955-77-70.
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СЕРЕДА, 13 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20, 12.50 "Одруження 

наосліп"
14.05, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.10 Бойовик "Шанхайський 

полудень"
0.20 Комедія "Секс-місія"
4.40 М/ф

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

3.20 Сьогодні
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 15, 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

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

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Червона королева"
12.25 Т/с "25-а година" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.25 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Діамантова рука"
0.40 Х/ф "А життя продовжується" 

(16+)
2.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.15 Х/ф "Свято Нептуна"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Прекрасний принц і фея 

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Помста" (16+)

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.05 Антизомбі
12.05, 13.25 Х/ф "Акула-робот" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 "На трьох" (16+)
16.45, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

6.15, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.20 "Зіркове життя"
10.20 "Академія сміху"
12.15, 0.25 "Моя правда"
13.05 Х/ф "Небувальщина про 

Івана"
14.35 Х/ф "Пророк Мойсей: Вождь-

визволитель"
16.25 Х/ф "Зникла експедиція"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
1.05 "Позаочі"
3.25 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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

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

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

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 1.50 Зона ночі

4.10 Абзац

6.05, 23.50 Т/с "Кобра" (16+)

8.00, 9.19 Kids Time

8.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.20, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.15 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

1.45 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Кармелюк"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Людина в зеленому 

кімоно"
10.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.35 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

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

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

6.00 М/ф

8.00, 2.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.45 Х/ф "Наутилус: повелитель 

океану" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-2" (16+)

0.45 Х/ф "Хижак-2" (18+)

3.40 "Облом.UA."

8.25 Національне талант-шоу 
"Танцюють всі!-6"

12.10 Звана вечеря (12+)
13.10 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Пелена"
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00, 2.05 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 23.55 Д/ф "Гордість світу"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30, 4.00 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Таємниці акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
1.10 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 14 ЧЕРВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

11.00, 12.20, 13.10 "Одруження 

наосліп"

14.55 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15 Комедія "Інша жінка"

22.20 "Право на владу 2018"

0.15, 2.05 Драма "Чорне різдво"

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 17, 

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.30, 12.25 Х/ф "Весілля в 

Малинівці"
13.00 Х/ф "Діамантова рука"
15.00, 16.00, 1.25 "Речдок"
17.00 "Новини"
17.30 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018. Церемонія 
відкриття"

18.00 "Чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2018" Группа А. Росія - 
Саудівська Аравія

20.00, 0.45, 5.25 "Подробиці"
20.40 "Стосується кожного"
2.20 "Код доступу"
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30, 1.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Готель Галіція
23.00 Т/с "Помста" (16+)
2.00 БарДак

5.35, 11.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.25 Х/ф "Нема куди тікати" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.35 Х/ф "На відстані удару" (16+)
1.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.50 "Зіркове життя"
10.10 "Академія сміху"
11.45, 0.30 "Моя правда"
12.35 Х/ф "Богдан-Зіновій 

Хмельницький"
14.00 Х/ф "Туз" (16+)
15.50 Х/ф "Без року тиждень"
17.10 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Нейлон 100%"
1.20 "Позаочі"
3.40 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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

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

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

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.20 Зона ночі

3.40 Абзац

5.35, 0.15 Т/с "Кобра" (16+)

7.30, 8.49 Kids Time

7.35 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

8.50, 16.45 Кохання на виживання 

(16+)

10.45 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

2.15 Служба розшуку дітей

5.30 Х/ф "Кармелюк"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тихі береги"
10.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 3.50 "Речовий доказ"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

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

партнери" (16+)
3.05 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 3.05 "Облом.UA."

15.15 Х/ф "Слідопит" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-2" (16+)

1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.30 Національне талант-шоу 
"Танцюють всі!-6"

10.55 Звана вечеря (12+)
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Пелена"
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.05 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 1.35 До справи
14.30 Радіо. День
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 23.55 Д/ф "Гордість світу"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Таємниці акул"
22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 11 — 17 ЧЕРВНЯ

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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П'ЯТНИЦЯ, 15 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 13.10 "Одруження 

наосліп"
15.00 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.15 "Ігри приколів 2018"
23.15, 0.10, 4.45, 5.30 "Розсміши 

коміка"
1.05 "Вечірній київ"

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

2.40 Сьогодні
9.30, 5.10 Зоряний шлях
10.30, 3.30 Реальна містика
12.30 Х/ф "Мрії з пластиліну"
14.30 Т/с "По щучому велінню" 1, 2 

с. (12+)
15.30 Т/с "По щучому велінню" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 3.50 Х/ф "Мамо, я льотчика 

люблю"
11.50, 12.25 Х/ф "Ті, що зійшли з 

небес"
14.00, 17.00, 1.45 "Речдок"
15.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа А. Єгипет 
- Уругвай

18.00 "Чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2018" Группа В. 
Марокко - Іран

20.00, 0.50 "Подробиці"
21.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа В. 
Португалія - Іспанія

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 1.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00 Т/с "Останній москаль"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00, 18.30 Країна У
18.00 Казки У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 Х/ф "Ніч у музеї 3: Секрет 

гробниці" (16+)
23.00 Х/ф "Старскі та Гатч"

5.35, 11.10 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Інсайдер

12.05, 13.25 Х/ф "На відстані удару" 

(16+)

12.45, 15.45 Факти. День

15.20, 16.20, 21.30 "На трьох" (16+)

16.50 Т/с "Майор і магія" (16+)

18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

0.45 Х/ф "Акула-робот" (16+)

2.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.05 "Зіркове життя"
9.40 "Академія сміху"
11.00 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Поклонися до землі"
13.20 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилів"
15.20 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
17.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Весілля з посагом"
0.05 Х/ф "Матрос з "Комети"
3.25 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Ветеринарні пригоди 
Люка Гембела"

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

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

війни: день за днем"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.05 "Земля 2050"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.50 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі

3.45 Абзац

5.40, 0.10 Т/с "Кобра" (16+)

7.34, 8.55 Kids Time

7.35 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.00, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.10 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

2.10 Служба розшуку дітей

5.30, 4.00 "Правда життя. Професії"
6.40 Х/ф "Круїз, або Розлучна 

подорож"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Із життя начальника 

карного розшуку"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

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

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

партнери" (16+)
3.10 "Випадковий свідок"
3.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00, 3.00 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.15 Х/ф "Ніч у музеї-2"

19.25 Х/ф "Бандити"

21.55 Х/ф "Магнум Опус" (16+)

23.25 "Змішані єдиноборства. UFC 

Найкращі бої Рокхольд та 

Бранча."

1.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

4.15 Х/ф "Довгоочікуване кохання"

6.10 Х/ф "Подвійне життя" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.05 Х/ф "Пелена"

20.00 Х/ф "Джентльмени удачі"

22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Енеїда
12.25, 2.10 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.15 Країна на смак
16.50 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф "Дефіцит" (16+)
1.15 Д/ф "Пліч-о-пліч"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 16 ЧЕРВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Життя без обману"

11.30, 23.15 "Світське життя 2018"

12.30 Концерт "БЕНЕФІС РУСЛАНА 

КВІНТИ. НЕБО - ЭТО Я"

14.30 "Ліга сміху 2018"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.45 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.15, 2.15 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.30 Зоряний шлях

8.00 Т/с "Я дарую тобі щастя" 11, 

17 с. (12+)

15.20 Т/с "Я дарую тобі щастя" 

(12+)

17.50 Т/с "Ніч після випуску" 1, 2 с. 

(16+)

19.40 Т/с "Ніч після випуску" (16+)

22.20 Х/ф "Четвертий пасажир"

0.20, 2.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

2.00 Телемагазин

3.50 Реальна містика

8.00 Х/ф "Стежки-доріжки"
9.30 Х/ф "Дайте книгу скарг"
11.20 Х/ф "За двома зайцями"
13.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа С. 
Франція - Австралія

15.00, 18.00 "Велика Гра"
16.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа D. 
Аргентина - Ісландия

19.00 "Чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2018" Группа С. Перу - 
Данія

21.00, 1.50 "Подробиці"
22.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа D. 
Хорватія - Нігерія

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.00 М/ф "Листоноша Пет"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль"
16.30 Х/ф "Старскі та Гатч"
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.40 Корисні підказки

5.10, 4.45 Скарб нації
5.20, 4.55 Еврика!
5.30 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.45 Особливості 

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

Підсумки
20.10 Х/ф "Джек Райан: Теорія 

хаосу" (16+)
22.05 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" (16+)
0.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.10 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Невідома версія"
10.25 Т/с "Торгаші"
14.35 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"
17.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Собака 

Баскервилів"
19.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
21.00 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
22.45 Х/ф "Небезпечний поворот"
2.20 "Позаочі"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Кінотрейлери

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

"Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00, 5.00 "Імперія"
18.05 Х/ф "Необдуманий крок"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.10, 4.40 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Останній шанс"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Легенда про помсту"
2.30 Х/ф "Ніде в Африці"
6.00 "Мультляндія"

3.00, 1.15 Зона ночі

5.45 Т/с "Кобра" (16+)

7.44, 9.04 Kids Time

7.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.05 Ревізор

12.00 Страсті за Ревізором

14.45 Х/ф "Увімкни мозок"

16.45 Х/ф "Мій хлопець з зоопарку"

19.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей" 

(16+)

21.00 Х/ф "Золото дурнів" (16+)

23.15 Х/ф "Трикутник" (16+)

6.30 Х/ф "Ще до війни"
8.55 Х/ф "Торпедоносці"
10.45 Х/ф "Постарайся залишитися 

живим"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.30 "Речовий доказ"
15.25 "Склад злочину"
17.00, 19.30 Х/ф "Золота міна"
19.00, 2.30 "Свідок"
20.15 Х/ф "Розбірка в Манілі" (16+)
22.00 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 11"

1.00 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
4.45 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.50 "Зброя"

10.20 "Загублений світ"

16.20 Х/ф "Слідопит" (16+)

18.20 Х/ф "Миротворець" (16+)

20.15 Х/ф "Акулячий торнадо: 

Четверте пробудження" 

(16+)

22.00 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)

23.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.20 "Облом.UA."

5.50 ВусоЛапоХвіст
7.30 Караоке на Майдані
8.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф "За два кілометри до 

Нового року"
12.15 Х/ф "Пелена"
17.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
19.00 Х/ф "Снайперша" (16+)
22.50 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.00 

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

Стівенса"
12.00 Х/ф "Нескінченний спадок 

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

смаколики"
16.15 Д/ф "Неповторна природа"
17.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.05 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
21.30 Як дивитися кіно
21.55 Х/ф "Моя краля" (16+)
0.45 Д/ф "Спільноти тварин"
1.10 Інтермаріум
2.10 Д/ф "Смаки Культур"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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6.10 ТСН
7.05, 2.10 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00, 11.00, 12.05 "Світ навиворіт - 

9"
13.05, 14.05 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.00 Комедія "Інша жінка"
17.10 Комедія "Диявол носить 

прада"
19.30, 5.05 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Хрещена"
0.30 "Аргумент кiно"
1.15 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
9.40 Т/с "Ніч після випуску" (16+)
13.30 Т/с "Я поруч" (16+)
17.10 Т/с "Листи з минулого" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Листи з минулого" (12+)
23.00 Т/с "Печалі-радості Надії" 1, 3 

с. (12+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Печалі-радості Надії" 

(12+)
3.00 Х/ф "Четвертий пасажир"
4.40 Реальна містика

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка"
11.00 "Орел і Решка"
12.10 "Орел і Решка"
13.10 Х/ф "Заморожений"
15.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа Е. Коста 
Ріка - Сербія

17.00 "Велика Гра"
18.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа F. 
Германія - Мексика

20.00, 1.30, 5.05 "Подробиці"
21.00 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" Группа Е. 
Бразилія - Швейцарія

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф "Прекрасний принц і фея 

Люпина"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль"
16.30, 23.00 Країна У
18.00 Х/ф "Ніч у музеї 3: Секрет 

гробниці" (16+)
20.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У
22.30 Казки У Кіно
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.30 Х/ф "Хіппініада, або материк 

кохання"
3.00 Віталька

5.05 Факти
5.30 Інсайдер
7.30 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.25 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.10, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" (16+)
16.45 Х/ф "Джек Райан: Теорія 

хаосу" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Облівіон" (16+)
23.05 Т/с "Сильніше вогню"
2.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.20 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
9.45 "Невідома версія"
10.40 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
13.15 Х/ф "Туз" (16+)
15.05 Х/ф "Безумно закоханий"
16.55 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Останній вампір"
18.55 Х/ф "Шерлок Холмс: Самий 

завидний наречений"
21.00 Х/ф "Шукайте жінку"
23.55 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
2.25 "Позаочі"
3.35 Кіноляпи

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
15.35 "Смертельна Австралія"
16.00 Х ювілейний фестиваль 

"Родина"
18.25 Х/ф "Жертва заради кохання"
21.00, 3.15 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 3.45 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Суперполіцейські із 

маямі"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "По той бік минулого"
1.30 Х/ф "Зрада"

3.00, 2.50 Зона ночі
4.45 Стендап-шоу
5.39, 6.55 Kids Time
5.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
7.00 Х/ф "Йоко"
9.00 Т/с "Містер Хутен і леді" (16+)
16.35 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
18.50 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю" (16+)
21.00 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю 2: Риф" (16+)
22.50 Х/ф "Тобі кінець" (18+)
0.50 Х/ф "Трикутник" (16+)

5.55 Х/ф "Добрі наміри"
7.20 "Страх у твоєму домі"
11.05 Х/ф "Право на постріл"
12.40 Х/ф "Проект "Альфа"
14.30 Х/ф "Розбірка в Манілі" (16+)
16.15 Х/ф "Танцюй, танцюй"
19.00 Х/ф "Кубанські козаки"
21.05 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
22.45 Х/ф "Дубина" (18+)
0.30 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 11"

3.15 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Бушидо"
9.15 "ДжеДАІ. Дайджест"
11.15 Т/с "Ментівські війни. Київ-2" 

(16+)
15.30 Х/ф "Дракони і підземелля"
17.20 Х/ф "Орден дракона" (16+)
19.15 Х/ф "Король Артур і лицарі 

круглого столу" (16+)
21.00 Х/ф "Ерагон"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

Найкращі бої Рокхольд та 
Бранча."

1.25 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

6.00 ВусоЛапоХвіст
8.00 Планета земля
9.05 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.05 ЕксперименТИ (16+)
13.05 Х/ф "Снайперша" (16+)
16.55 Хата на тата (12+)
19.00, 0.20 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.00 

Новини
9.35 Х/ф "Нескінченний спадок 

любові"
11.10 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.35, 23.50 Д/ф "Неповторна 

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

мозку" (12+)
21.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.45 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
1.10 Культурна афіша здорової 

людини
2.10 Д/ф "Смачні історії"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Вантажник складу готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральниця
Прибиральник території (садівник)
Укладальник-пакувальник
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Головний бухгалтер
Менеджер ЗЕД

Вантажник складу готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральниця
Прибиральник території (садівник)
Укладальник-пакувальник
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Друкар флексографічного друку
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Головний бухгалтер
Менеджер ЗЕД

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

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

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

кольору, 51910,00 грн. Тел.: 0 96 5238404.
Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 

Тел.: 0 67 2344349.

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

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

Запчастини б/в до трактора Т—25(Владимирець): 
колінвал, 3500 грн; 2 головки, 3000 грн; стартер, 
1700 грн; генератор, 2000 грн; бортова в зборі, 4500 
грн; бортова, 1700 грн; колесо переднє, 1800 грн; 
рульова тяга, 500 грн; паливний насос з форс., 3500 
грн; корзина зчеплення, 2500 грн; НШ-10, 500 грн. 
Тел.: 0 96 0158374.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш раху-
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний стан, господар. Тел.: 0 93 6534756.

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

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

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивідуаль-
не опалення, 950000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

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

10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Матросова вул., 80 кв.м, два входи, 8 соток, до 

центру 800 м, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.
Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна дого-

вірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. 

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

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

Оголошення та реклама

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, ог-
лядова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна 
за домовленістю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 
0 67 7436513.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

говірна, господар. Тел.: 0 97 5255130, 0 97 2924339. 
Кібальчича 24 вул., 8 соток, під забудову, ко-

мунікації по вулиці. Тел.: 0 96 3466679.
Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світ-

ло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.
Саксаганського вул., р-н розвилки, 10 соток, 

210000 грн., та ішші варіанти. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

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

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

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

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

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло газ, 
сусіди, 155000 грн. Тел.: 0 674040137.

Розвилка р-н, 10 соток, фасад 50 м, гарне місце, 
для будівництва та обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель та споруд, поруч 
світло, газ 300 м, 156000 грн.,торг, господар. Тел.: 0 
63 7208510, 0 67 8655359.

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

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

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

Нестерівка с., вул. Світлична, 10+5 соток, під забу-
дову, комунікації поруч, широкий фасад, 220000 грн. 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Тарасівка с., 40 соток + старий будинок під зне-
сення,всі документи, 52000 грн. Тел.: 0 674040137.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 674040137.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
ЛАБОРАНТ (без д/р, з/п 9000 грн)

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ (з/п від 12600 грн)

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
(з/п 12600 грн)

ВАНТАЖНИК (з/п 10500 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

4 денні зміни, 4 вихідні

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

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПОТРІБЕН

ВОДІЙ
ЗІ СВОЇМ АВТОМОБІЛЕМ

067-325-75-55

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

Детальна інформація: 067-616-23-41

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

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

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

063-131-54-64, Ірина Василівна, 

093-054-91-95, Інна Михайлівна
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дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 
поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, 
будиночок для гостей, ціна договірна, на літній пе-
ріод або продам, 910000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

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

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

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні 
водій-експедитор, охоронник, технік-електрик, 
прасувальниця, ортувальниця. Гідну та стабіль-
ну оплату гарантуємо. Тел.: 0 98 5123000, 0 99 
5223000, Юлія.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні пе-
рукарі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, 
іногороднім надається житло. Тел.: 0 67 3257555. 

На роботу потрібен водій на асенізаційну машину. 
Тел.: 0 63 9930575.

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

На роботу потрібен оператор ПК із доскона-
лим знанням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 95 
9059779, 0 63 3555611.

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-
ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-
НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П 
ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.

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

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

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

Оголошення та реклама

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Е». ПОЛУПРИЧІП, З/П ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Е». ПОЛУПРИЧІП, З/П 
13000-15000 ГРН. ТЕЛ.: 0 66 2917030, 0 67 8188777, 13000-15000 ГРН. ТЕЛ.: 0 66 2917030, 0 67 8188777, 
АНАТОЛІЙ. АНАТОЛІЙ. 

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

В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу по-
трібен приймальник-вантажник, з/п від 6500 грн, 
м. Бровари, Бориспіль, Київ. Тел.: 0 67 6162341.

В магазин одягу та взуття потрібен продавець-кон-
сультант. Тел.: 0 98 6829320,0 96 0592519

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН У ЦЕНТРІ СЕЛА ВО-В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН У ЦЕНТРІ СЕЛА ВО-
РОНЬКІВ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-РОНЬКІВ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2 З 7.30 ДО 21.00. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ.: ДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2 З 7.30 ДО 21.00. ДЕТАЛІ ЗА ТЕЛ.: 
0 67 5286232.0 67 5286232.

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

В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-
ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТЕЛ.: 0 95 0094119, 0 97 ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТЕЛ.: 0 95 0094119, 0 97 
6005166.6005166.

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

Водії кат «С». Робота по Україні, з/п договірна, д/р 
обов’язковий. Телефонувати з 09.00 до 17.00. Тел.: 
0 98 1517788, 0 98 1517798, Сергій.

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

Запрошуємо на постійну роботу у м. Бориспіль во-
дія-експедитора на власному авто (бус), г/р: пн-пт 
з 8.30 до 17.30, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
67 4454872, (044) 2236968. 

Компанії ADV і Team247 — партнери компанії Філіп 
Моріс в Україні — у зв’язку з розширенням штату у 
пошуках бренд-експертів IQОS в аеропорт «Бори-
спіль», знання англійської мови рівня Intermediate. 
Тел.: 0 95 5838801 Viber, Telegram. Резюме надси-
лайте: anakarbyseva@gmail.com.

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

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

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

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

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

Досвід роботи від 1 року 
Іногороднім надається житло

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ПЕРУКАРІ
жіночої та чоловічої зали

Тел.: 067-635-44-44, 067-325-75-55

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., 
котел газовий та твердопаливний, холодильник, 
пральна машина, меблі, 5000 грн + комунальні. Тел.: 
0 95 7395679.

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В ательє (м. Бориспіль) потрібна швачка, з/п 50% 
від виробітку, г/р 6 днів, з 9.00 до 19.00, або за до-
мовленістю за вашим графіком. Тел.: 0 95 1229824.

Охоронна фірма набирає 
на постійну роботу 

Охоронна фірма набирає 
на постійну роботу 

ОХОРОНЦІВ
ВИМОГИ:
• Відсутність судимостей
• Відсутність медичних протипоказань 
   для роботи в охороні
• Дисциплінованість, уважність, 
   тактовність, відповідальність
ОБОВ’ЯЗКИ:
• Забезпечення порядку
• Попередження конфліктних ситуацій

ВИМОГИ:
• Відсутність судимостей
• Відсутність медичних протипоказань 
   для роботи в охороні
• Дисциплінованість, уважність, 
   тактовність, відповідальність
ОБОВ’ЯЗКИ:
• Забезпечення порядку
• Попередження конфліктних ситуацій

РЕЖИМ РОБОТИ: 
доба/дві, з/п 4200 грн, м. Бориспіль

096-942-54-25, Віталій Григорович
067-220-32-91
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Потрібен продавець у продуктовий магазин, 
м.Бориспіль, бажано з д/р, г/р 2/2 з 7.00 до 22.00, 
з/п 6000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 68 7902345.

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

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

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

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

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

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, хімік-ана-
літик, електромеханік, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, засипальники сировини, з/п 
висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Сезонна робота! Адміністратор ресторану, пра-
цівники на рецепшн, офіціанти, кухарі, бармени, 
покоївки, різноробочі. З/п від 8000 до 15000 грн. 
Житло +харчування. Графік залежить від вакансії. 
Тел.: 0 73 2045298, 0 50 3182612.

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

Терміново на роботу потрібні адміністратор, 
бармен, охоронник, касир, прибиральник, з/п що-
денно. Тел.: 0 99 5444797, 0 63 6363608. 

Терміново! В придорожнє кафе-їдальню «До-
машня кухня» (с. Іванків) потрібні кухар, поміч-
ник кухаря, офіціант, можливо без д/р, з/п від 
300 грн/зміна. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

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

ТОВ «Альт Енерго Експорт» на постійну роботу 
потрібні водій далекобійний (DAF), водій самоскида 
Renault Magnum, д/р від 3 р., різноробочі виробни-
чого цеху. Офіційне працевлаштування. Тел.: 0 67 
4484929, Олександр. 

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

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні менеджер по 
продажам, бухгалтер з д/р 1С.8, шиномонтажники. 
Тел.: 0 96 2499983.

Цегляний завод у м. Бориспіль проводить на-
бір на вакансії: водій навантажувача, оператор 
пресу, обрубувач цегли, шліфувальник, укла-
дач-пакувальник, підсобний робітник. Висока 
та стабільна з/п від 10000 грн+премії, позмінний 
г/р, офіційне працевлаштування, соцпакет, нав-
чання новачків без д/р, часткова компенсація 
житла для іногородніх, розвозка (Баришівка, 
Бориспіль). Тел.: 0 50 4196700, 0 96 9198832. 

Бровари
Столяр-станочник, тесляр, майстер з виготовлен-

ня столів, лавок, садових меблів. З/п договірна. 
Житло надається. Робота в Київській обл., м. Бро-
вари. Тел.: 0 95 5815398.

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

м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
Адміністратор, завгосп, покоївка потрібні на постій-

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

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

Офіційне працевлаштування, м. Київ, р-н Троєщина

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 05.06.2018 року

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

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

3.ТОВ «Експансія», фахівець із сертифікації, 
з/п 6000 грн.

4.ТОВ «Експансія», приймальник на склад, 
з/п 9000 грн.

5.ТОВ «Експансія», вантажник, з/п 8000 грн.
6.ТОВ «Експансія», фахівець у відділ тютю-

нових виробів (комірник), з/п 7500 грн.
7.ТОВ «Експансія», касир-оператор, 

з/п 7500 грн.
8.ТОВ «Експансія», мерчендайзер, 

з/п 8000 грн.

9.ТОВ «Експансія», продавець продовольчих 
товарів (у овочевий відділ), з/п 7000 грн.

10.ТОВ «Експансія», вантажник (у овочевий 
відділ), з/п 7500 грн.

11.ТОВ «Експансія», оброблювач риби, з/п 
8500 грн.

12.ТОВ «Експансія», продавець продоволь-
чих товарів (у рибний відділ) з/п 7300 грн.

13.ТОВ «Експансія», кухар, з/п 7500 грн.
14.ТОВ «Експансія», старший продавець не-

продовольчих товарів, з/п 7500 грн.
15.ТОВ «Експансія», комплектувальник, з/п 

8300 грн.
16.ТОВ «Експансія», пекар, з/п 8000 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ТОВ «Альт Енерго Експорт»
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

Різноробочі виробничого цеху
Офіційне працевлаштуванняОфіційне працевлаштування

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

досвід роботи від 3 років

На постійну роботу на виробництво
продукції з гуми терміново потрібні

РОБІТНИКИ та 
НАЧАЛЬНИКИ ЗМІН

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

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

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Начальника СТО 
(здача в оренду) 
Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водія кат. «В», «С»
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

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

Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо 
без д/р, житло надається. З/п від 8000-30000 грн (до 
30% від виробітку). Тел.: 0 98 1080000, 0 95 1640404, 
0 63 8954850.

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

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

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

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

Садівник-різноробочий на дачу в м.Київ. Безко-
штовне проживання, вахтовий метод. З/п 4000 грн, 
сб, нд — вихідні. Тел.: 0 67 8841771.

Обухів
Електромонтер з ремонту та обладнання елек-

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

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

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу няні, досвід роботи та рекомендації 
присутні. Тел.: 0 98 2438669.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Блоки фундаментні, нові, 5-ка — 14 шт., 4-ка — 

2 шт., недорого. Тел.: 0 067 4055097.
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столярна со-

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

Дорожня панель 1 шт., двері гаражні, металеві, б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Сонік», трансформер 3 в 1, де-

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Атлант», б/в, однокамерний, гарний 

стан, ціна договірна. Тел.: 0 66 5278072.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕ

Бориспіль
Баранину тушкою. Тел.: 0 93 3393330.

Оградка, 3,20х2,80 см. Тел.: 0 67 1956205.
Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-ка-

мерний; двері міжкімнатні; килими; труби оцинко-
вані; багажник на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 
4555582.

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

ТВАРИНИ

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

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

8982125.
Корова чорноряба, дійна, 7 місяців тільності, недо-

рого. Терміново. Тел.: 0 67 5916662, 0 67 7011195. 
Корова чорноряба, тільна, 26000 грн, торг. 

Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.
Кролі, породи Сірий велетень, 6 самочок і 12 сам-

ців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 2321359.

Продам високоудійних кіз. Тел.: 0 63 8221805.

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР   КАСИР 

ОХОРОННИК   БАРМЕН   ПРИБИРАЛЬНИК

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

 У ПЛАНАХ

Ольга Ромась: «ДІТЕЙ 
ПОТРІБНО МОТИВУВАТИ»

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Пані Ольго, як почалася ва-
ша робота в ДЮСШ?

— За освітою я тренер-викладач 
спортивної секції, закінчила Пол-
тавський педінститут ім.Королен-
ка, відділення фізкультури і спор-
ту. Родом із Полтавщини, 13 років 
живу в Борисполі і майже 10 років 
працюю в ДЮСШ. Ходила тренува-
тися в цей гарний басейн, думаю, 
чого б не влаштуватися працюва-
ти. Мене взяли, і я набрала дітей. 
Мене цікавить не тільки процес, а 
й результати, які почали з’являти-
ся на другий-третій рік.

Є діти перспективні. Але за звич-
ною методикою працювати нера-
ціонально — треба підбирати таку, 
що спрямована на розвиток фізич-
них здібностей дітей, зокрема плав-
ця, розробляти програму тренувань, 
розуміючи психологію дитини. Піш-
ла навчатися у Національний педа-
гогічний университет ім. М.П. Драго-
манова, де здобула третю вищу осві-
ту за фахом «психолог».

— Третю?
— Так, але здалося замало — діз-

налася, що у виші є спеціалізація 
«спортивний психолог», і я пішла 
на четверту. У цьому році закінчи-
ла, є диплом магістра. Знання вико-
ристовую в роботі. Перша освіта — 
технологічна. Далі в планах, мож-
ливо, захистити кандидатський мі-
німум, здобути ступінь аспіранта, 
доцента, наперед не забігаю. 

— Теж непогано, чотири «виш-
ки». Подобається вчитися?

— Подобається. Я треную дітей 
і себе. Мені тяжко, бо не той рі-
вень досвіду — гарними тренера-
ми стають після 20 років практи-

ки, а в мене поки половина. Моя 
ціль — готувати дітей на високий 
рівень кандидата в майстри спор-
ту, в майстри спорту. Діти хоро-
ші, перспективні — їм близько 10 
років, вони мають 2-й, 3-й дорос-
лі розряди: Дарія Ткаченко, Сергій 
Бурденюк, Дмитро Гапон, Маргари-
та Коломієць, Сергій Онопрієнко, 
Марина Дячук, Назар Расторгуєв. 
Через рік-два вони вийдуть на рі-
вень України і будуть завойовува-
ти титули і нагороди.

— Яка різниця між звичайними 
методиками і «новаторськими»?

— Це той момент, звідки бажан-
ня вчитися на психолога. Кожна 
дитина індивідуальна, і нині діт-
ки не такі, якими були ми. Їх треба 
розуміти, шукати підхід. Методика 
в тому, що знайшовши до дитини 
підхід, розкривши її в психологіч-
ному аспекті, з ним можна працю-
вати у спорті, розвиваючи задатки.

Моя методика — «на всю ка-
тушку» використовувати психо-
логію спорту. Це цікаво і дієво, я 
бачу результат.

— Відомо, що молодих спеціа-
лістів у країні не надто цінують.

— Це все так, але в людини є по-
кликання. Дехто говорить, що ми 
працюємо за ідею. Матеріальний 
аспект, дійсно, шкутильгає. Але є 
бажання результату — оце домінує 
над низькою зарплатою. Моя ро-
бота приносить мені задоволення. 

— З ваших одногрупників бага-
то працюють за спеціальністю?

— Я не підтримую тісних зв’язків 
з ними, але гадаю, що так. У нас була 
невелика група. Я навчалася в тако-
му віці, коли розуміла, на що йду — 
мені було майже 25. Я все життя за-
ймалася спортом, з віком захотіло-
ся реалізуватися як тренер. 

— Яким спортом займалися?
— Легкою атлетикою, кінним 

спортом, плаванням. Зупинилася 
на плаванні. Це різні речі — бути 
спортсменом або тренером. 

— Що б ви змінили на рівні мі-
ста чи спортшколи, коли б мали 
таку можливість?

— Хотілося б, щоб міська рада 
виділяла більше коштів на поїздки 
на спортивні змагання. Багато по-
їздок відбувається за батьківські 
кошти. Хотілося б фінансування на 
подарунки за виконані розряди. 
На лінійці по закінченню навчаль-

ного року в ДЮСШ прозвучало: ви-
конали 80 розрядів. То перерахуй-
те на спорт гроші, і ми закупимо ді-
тям подарунки. Дітей треба моти-
вувати! І не тільки їх. 

— Батьки часто самі обира-
ють секцію, так?

— Коли батьки кажуть: «Ти підеш 
туди,» — це неправильно. Ніколи 
не вирішуйте за дітей. Дайте змо-
гу спробувати там, там і там — об-
рати. Повірте, дитина зробить пра-
вильний вибір. Насильно резуль-
тату не буде — я в цьому не раз 
переконувалася. Коли приводять 
дитину, яка не хоче плавати, через 
місяць я відправляю її в іншу сек-
цію. А коли має бажання — буде 
старатися. 

Бачу, що за останній рік багато 
хто відмовився від другої-третьої 
секції і сконцентрувався на пла-
ванні. Навіть по своїй дитині бачу, 
наскільки вона завантажена. Одна 
секція, друга... Дитина приходить: 
«Мамо, я втомилася, мені тяжко». 
Але таких, як я, батьків багато: «Ні, 
потерпи, треба». 

— Чи справді це треба?
— Комусь треба, а комусь — ні. 

Дві-три спортивні секції не потріб-
ні. Паралельно з фізичним наван-
таженням дитину можна розвива-
ти творчо, інтелектуально. Дава-
ти два сильних фізнавантаження 
дитині не можна. Якщо дитина за-
ймається футболом і плаванням — 
не буде результату ні там, ні там. 
Можна займатися футболом і анг-
лійською. Не треба приховувати, 
що діти сьогодні слабкі. Ми були 
сильніші і здоровіші. 

— Які у вас плани?
— Ми в цьому році багато їздили, 

об’їхали всю Україну. Влітку плану-
ємо виїзд за кордон — у нас будуть 
тренувальні збори на Чорному мо-
рі, а звідти — в Болгарію, де об’єд-
наємося з командою Чернівців. Це 
сильна команда, можливо, одна з 
кращих в Україні. Ми співпрацює-
мо і обмінюємося досвідом. Для ді-
тей це цікава програма. 

На наступний рік у планах поїха-
ти до Польщі, до Білорусі — взя-
ти участь у міжнародних змаган-
нях і піднятися на один-два роз-
ряди. Навантаження збільшується, 
піднімаємо планку на порядок ви-
ще. Отакі плани. Дай Бог, щоб во-
ни вдалися. 

 Тренер-викладач з пла-
вання Ольга Ромась за-
ймається з дітьми віком 
10 років. Вдягнена у літній 
брючний костюм, на підбо-
рах, вона більше схожа на 
ділову жінку, ніж на трене-
ра з чотирма вищими осві-
тами. Ми поговорили про її 
роботу, навчання та плани. 

Олена ШЕВЧЕНКО

Цього тижня більше десят-
ка білих лебедів на кілька днів 
облюбували озеро Княжицьке, 
що у Борисполі, поряд із при-
ватним сектором.

Подія приємно порадувала міс-
тян, викликала фотоажіотаж, ба-
гато світлин розлетілося у мере-
жі. Птахи дозволяли робити знім-
ки, не полохалися. Тамтешні жите-
лі кажуть, що уже бачили лебедів 
раніше на Княжицькому років два 

тому. «У 2016-у сюди прилітали ле-
беді, тепер знову вони тут. Напев-
но, запам’ятали наше озеро й на-
відалися в гості. Красива картин-
ка: лебеді на воді у місті», — каже 
«Вістям» бориспілька Галина, яка 
мешкає неподалік.

Поплававши кілька днів на Кня-
жицькому, перепочивши, лебедина 
зграя полетіла пізно ввечері далі. 

Приємно, що Княжицьке озеро, 
нещодавно почищене від надмір-
них заростей гірчаку, привабило 
птахів. Це свідчення того, що екоси-
стема у Борисполі відновлюється.

ЛЕБЕДІ ГОСТЮВАЛИ 
НА КНЯЖИЦЬКОМУ ОЗЕРІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Через два тижні розпочнеть-
ся купальний сезон у Олесниць-
кому озері, що в Борисполі. Но-
вину повідомив міський голова 
Анатолій Федорчук на апарат-
ній нараді 4 червня. 

У найбільшій  водоймі Бори-
споля міська влада планує зро-
бити піщаний плавний спуск 
для зручності купання, пізніше 
на мілкій водній території озе-
ра буде облаштовано штучний 

острів. Повідомлялося, що до 
жовтня цього року мають завер-
шити усі роботи по благоустрою 
території довкола озера, в тому 
числі зроблено давно обіцяну 
велосипедну доріжку. Анонсу-
ючи оновлення Олесницького, 
Анатолій Федорчук закликав бо-
риспільців бережно ставитися 
до довкілля.

«Якщо люди не берегтимуть те, 
що мають, ніякі суми із міського 
бюджету не врятують наші озера 
та приозерні території», — наголо-
сив мер міста Анатолій Федорчук.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспіль поповниться кіль-
кома новими футбольними по-
лями зі штучним покриттям. 
Найбільше з них обіцяють збу-
дувати у НВК «Гімназія «Пер-
спектива» вже цього року. 

Про це повідомлялося на апа-
ратній нараді у міського голови 
Борисполя 4 червня. Велике та су-
часне футбольне поле для потреб 
учнів гімназії мають розпочати 
споруджувати вже цього літа. На-
голошувалося, що проект готовий, 
цього тижня управління освіти та 
науки Бориспільської міської ради 

має оголосити тендер за системою 
ProZorro на визначення виконавця 
робіт. Попередньо відомо, що со-
бівартість стадіону майже 16 млн 
грн. За 2-3 місяці з початку буді-
вельних робіт об’єкт мають здати 
в експлуатацію. 

Стало відомо, що до НВК «Гім-
назія «Перспектива» міська влада 
обіцяє також зробити під’їзну до-
рогу з боку вул. Бежівка та стоян-
ку для автомобілів. 

Також міні-футбольні поля пла-
нують зробити у кількох міських 
школах міста. Так, у ЗОШ №3, 6, 7 і 8 
вже до початку нового навчально-
го року облаштують сучасні фут-
больні майданчики.

ОЛЕСНИЦЬКЕ ОБЛАШТУЮТЬ

БУДЕ НОВЕ 
ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ

• Має чотири вищі освіти та багато амбіцій.
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 ДАВНЄ НЕПОРОЗУМІННЯ

 ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

 ОЦЕ ТАК!

КІНОТЕАТР У РУКАХ ФЕМІДИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Приміщення кінотеатру 15 років 
тому було передано в оренду на 
25-літній термін тодішньому місь-
кому депутату та підприємцю Вале-
рію Гордієнку. Тоді заклад із онов-
леним інтер’єром став достойним 
місцем культурного відпочинку. 
Але з роками щось пішло не так із 
колись успішною «Європою». 

Перевірка
Через невиконання певних пунк-

тів договору оренди, зокрема під-
тримки належного стану приміщен-
ня (так було написано у докумен-
ті), у вересні 2017 року за ініціативи 
міського голови Анатолія Федорчу-
ка було створено робочу групу для 
перевірки кінотеатру. До її складу 
увійшли представники влади, во-
ни обстежили заклад щодо його 

придатності до експлуатації, діючи 
відповідно до ст. 30 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування». 
Орендарю приміщення було зро-
блено кілька зауважень: заклад не 
відповідає санітарним вимогам, 
перебуває у занедбаному стані та 
потребує капремонту як зовні, так 
і всередині. До їх усунення кіноте-
атр рекомендували закрити. 

Справа у суді
Після затримки із виконанням 

приписів місцева влада прийня-
ла рішення розірвати договір 

оренди та повернути приміщен-
ня у комунальну власність. За-
для узгодження подальших дій 
Гордієнко до міськради у при-
значений термін не з’явився, це 
і стало підставою для подання 
до суду щодо розірвання дого-
вору. Питанням займається Оле-
на Величко, головний спеціаліст 
управління ЖКГ виконкому Бо-
риспільської міської ради. За її 
словами, наразі суддя Київсько-
го окружного адміністративного 
суду розглядає усі надані доку-
менти щодо приміщення кіноте-
атру. «У якості доказів щодо не-

належного стану приміщення кі-
нотеатру ми додали відеозапис 
із місцевого телеканалу «ТРС-Бо-
риспіль», фотодокази та висно-
вки Бориспільського головного 
відділу надзвичайних ситуацій у 
Київській області. На 12 червня 
призначено судове засідання, де 
буде вирішена доля орендовано-
го комунального майна», — роз-
повідає Олена Олегівна.

Він проти
Судова тяганина триває, а кіно-

театр працює. Підприємець Гор-
дієнко каже, що покращив ситу-
ацію у кінотеатрі, провів додат-
кову незалежну експертну оцін-
ку щодо виправлення попередніх 
недоліків. Її здійснювало ТОВ 
«Український центр судових екс-
пертиз», але ці висновки, за його 
словами, суперечать попереднім,  
місцевим.

Щодо відеозйомок телевізійників 
у кінотеатрі Гордієнко категорично 
заперечив правдивість сюжетів та 
переконував, що це схоже на мон-
таж. Орендар вважає, що коли і є за-
уваження до закладу, то немає сен-
су вкладати кошти на їх усунення, 
поки не буде рішення суду.

  «Вісті» з'ясовували, 
чому, попри заборону, 
міський кінотеатр працює 
та коли очікувати його 
реконструкції.

ПРЯМА МОВА
«Це замовлення»

Непорозуміння із кінотеа-
тром прокоментував «Вістям» 
підприємець Валерій Гордієнко:

— Я вважаю, що все, що від-
бувається довкола кінотеатру, 
є сфальсифікованим замовлен-
ням задля переділу комуналь-
ного майна! Взаємодії із місь-
кою владою у нас немає через 
постійний тиск з їхнього боку. 

На свій захист можу сказати: 
я завжди вчасно сплачую по-
датки до міського бюджету та 
оплачую усі комунальні послу-
ги. Свого часу із цього примі-
щення я зробив заклад культу-
ри, провів належний ремонт. А 
тепер фактично за один день, 
здається, я став майже воро-
гом для теперішньої влади. Я 
хочу, щоб у Борисполі працю-
вав кінотеатр і люди отримува-
ли якісні послуги.

ВОРОНЬКІВ: 
ВИПАДКИ 
НИЩЕННЯ 
СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ

Олена ШЕВЧЕНКО

Про неодноразові випад-
ки нищення свійської птиці 
повідомляли вороньківці у 
групі «Спільнота Воронько-
ва» у Facebook.

Люди скаржаться, припу-
скаючи, що птицю в дворах 
душать безпритульні сіль-
ські собаки. Тема викликала 
резонанс, думки вороньків-
ців розділилися. Так, напри-
клад, Влада Мешко повідоми-
ла у мережі: «Увага! Шановні 
вороньківці! У нашому селі є 
зграя лютих та диких собак. 
За ніч 4 собаки передушили 
всіх курей (30 штук) та порва-
ли сітку. Тому закривайте са-
раї щільно на замки!»

Різні звернення, фотографії і 
відео можна було переглянути 
у спільноті. Люди непокоїлися 
через «масовий падіж» птиці.

Але, як відомо, зазіхнути 
на домашню птицю в курнику 
здатні дрібні хижаки, напри-
клад, куниці чи тхори. Звір, 
проникаючи в сарай у нічний 
час, душить і їсть птицю: ку-
рей, курчат і навіть гусей. Тхір 
може завдати пташиним фер-
мам найбільшої шкоди. Маю-
чи невеликий розмір (30-45 
см), він здатний за один раз 
розтерзати і знищити стільки 
свійської птиці, скільки йому 
вистачить сил.

Куниця — це теж нічний хи-
жак. Пробираючись у сарай, 
вона спочатку давить, а потім 
перегризає горло птаху-жер-
тві, а тоді їсть його. 

За словами місцевого при-
родознавця Ігоря Землянсько-
го, почерк масового нищен-
ня птиці схожий на полюван-
ня кам'яної куниці, яка здат-
на пролізти крізь невеликий 
отвір у будівлю, бо в неї рухо-
мі кістки черепа. «Собакам не 
притаманна така поведінка, 
вони можуть розірвати, при-
пустимо, курку, але не пере-
душити увесь курник», — під-
сумував Землянський.

Однак упіймати загадкового 
хижака на гарячому селянам 
не вдалося.

БРАКОВАНИЙ РЕМОНТ ДОРОГИ 
ІЗ БОРИСПОЛЯ ДО ВОРОНЬКОВА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

До редакції зателефонував во-
роньківець Валерій Лукич Дем-
ченко і повідомив, що мешканці 
села настільки обурені неякісним 
ремонтом дороги, що готові вий-
ти і перекрити трасу.

«Вісті» перевірили, як ремонту-
ють відрізок із Борисполя до Во-
ронькова. Здивувала вибірковість 
ремонту. З одного боку дорожньо-
го полотна ями заасфальтовані, а з 
іншого — частину вибоїн залише-
но, причому найглибших, що вже 
фігурували у репортажі «Вістей». 
Місцями позалишалися ями у селі 
Глибоке, через яке проходить тра-
са — можна побачити на одному 
і тому ж відрізку як залатані ями, 
так і глибокі незаймані. І навряд 
чи дорожня техніка повернеться 
на ті відрізки. 

Прокоментував ситуацію із ре-
монтом згаданої дороги спеціаліст 
департаменту регіонального роз-

витку та ЖКГ Київської ОДА Ігор 
Плевако. Він переконував, що ро-
боти виконуються дуже якісно, але 

перш ніж будуть підписувати акти 
виконаних робіт, на місце виїжджа-
тиме комісія, бо це контроль за ви-
користанням бюджетних коштів. 

«Вісті» звернулися до голови Бори-
спільської РДА Олександра Туренка із 
питанням, хто контролює якість вико-
нання робіт на некомунальних доро-
гах, що на території району? 

За словами Олександра Туренка, 
за дороги району відповідає депар-
тамент регіонального розвитку та 
ЖКГ Київської ОДА, ведуться пере-
мовини, щоб передати їх у відання 
районної влади. 

— Ми не маємо жодного впли-
ву на дороги, якими опікується 
«Облавтодор»: ні на проекти, ні на 
черговість виконання робіт, ні на їх 
якість. Якщо нам передадуть їх усі із 
бюджетом на утримання, тоді у нас 
буде змога фінансувати і будівниц-
тво, і капремонт, і якість ремонту 
контролюватимемо. 

• Судова тяганина триває, а кінотеатр працює. На 12 червня призначено судове засідання, де буде вирішена доля орендованого комунального майна. 

• Дорога після «ремонту».
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

БАРВИСТІ КОМАХИ 
З ЛУСКОЮ НА КРИЛАХ

Дарина ЧЕРПАК

Махаон-велетень 
— Махаон — це найбільший наш метелик. Так, серед денних видів 

найкрупніші два види родини парусників, або вітрильці. Це прекрас-
ні створіння з тонкими хвостиками на задніх крилах. Махаон — жов-
тий, з чорним візерунком і синьою бахромою на задніх крилах, на них 
також руді «вічка».

На нього схожий подалірій, він світло-жовтий, на крилах кілька чор-
них поздовжніх смуг. До речі, подалірій лише кілька років тому почав 
у нас відновлювати чисельність, раніше не зустрічався. У травні цьо-
го року був щедрий літ цих метеликів. 

Також до парусників належить Поліксена — невеликий жовто-чор-
ний метелик, літає лише у травні по вологих галявинах лісів. Усі три 
види парусників занесені до Червоної книги України.

«Денні» комахи — 
найяскравіші

— Найпомітніші метелики — 
це так звані денні види цих ко-
мах. «Денні» — це не наукове 
визначення, просто так зруч-
ніше. Науковці називають ме-
теликів «лускокрилими», адже 
їхні крила вкриті лусочками, 
по-народному — «пилком». 
Цей «пилок», що, неначе че-
репиця, вкриває крильця, ча-
сто забарвлений у неймовірно 
яскраві, чисті і блискучі барви. 
Цим пояснюється краса денних 
метеликів, для них самих — це 
спосіб подобатися партнерам. 
Нічні види мають захисне за-
барвлення, а шукають одне од-
ного за характерним запахом.

Ігор ЗЕМЛЯНСЬКИХ, орнітолог

СОТНЯ 
ВИДОВОГО 
РОЗМАЇТТЯ

— У нас водиться близько 100 
видів метеликів. Але, окрім зви-
чайних, яких ми бачимо скрізь, 
існують види, що живуть ло-
кально, і виявити їх непросто.

Серед звичайних видів — 
Павичеве око — темно-виш-
невий з кольоровими «очима» 
на крилах, Адмірал — окса-
митово-чорний з червоними 
смугами і білими крапками. 
Сонцевики — два близькі між 
собою види — великі, яскра-
во-руді. Кілька видів Сатирів, 
насамперед Волове око — 
метелики буруватих відтінків, 
що повільно рухаються низь-
ко над травою.

Велика родина Біланів, до 
якої належить також Цитри-
нець (стара назва — Лимонни-
ця), польові жовті і помаранче-
ві метелики — Жовтухи і кілька 
видів власне Біланів. Усі пам’я-
тають з підручників Білана ка-
пустяного і так іменують усіх 
білих метеликів. Насправді Бі-
лан капустяний є досить нечис-
ленним видом (його можна упіз-
нати за великими розмірами), а 
основну масу складають Біла-
ни ріпаковий та бруквяний. У 
лісах мешкає невеликий Білю-
шок-гірчичник. Також у лісі, ли-
ше у травні, літає Зоряниця-ав-
рора — біла з помаранчевою 
плямою на крилі. 

Дрібні блакитні метелики 
— це кілька видів так званих 
Синявців. Блакитні та сині ли-
ше самці, самиці непоказні, бу-
руваті. До них близькі теж дрібні 
Дукачики (Червонці). Особли-
во помітний Дукачик непар-
ний, він забарвлений у бли-
скучо-апельсиновий колір.

НАШІ МЕТЕЛИКИ

ЦЕ ЦІКАВО

 • Наука, що вивчає 
метеликів, називається 
лепидоптерологія.

 • Найбільшим нічним 
метеликом вважається 
Attacus aitas. Його крила 
мають розмах близько 30 
см і його часто плутають з 
птахом. 

 • Найбільш витривалий 
метелик світу має назву 
Монарх. Він може 
подолати відстань у тисячу 
кілометрів без зупинок.

 • Максимальна швидкість, 
яку може розвинути 
метелик — 12 миль на 
годину, але існують види, 
які досягають позначки в 50 
км/год (31 миля на годину).

 • Найдивнішим фактом 
про ці створіння є те, що 
метеликам необхідне 
сонячне тепло для того, 
щоб літати.

 • Метелик відкладає своє 
потомство в одному місці 
багато років поспіль. 

 • Метелики ніколи не 
сплять.

 • Ці створіння можуть 
розрізняти кольори, 
проте не всі. Кожен вид 
бачить свої відтінки. Так, 
наприклад, Капусниця 
бачить червоний, а ось 
Сатир його зовсім не 
розрізняє.

 • Хоботок метелика — це 
видозмінена нижня 
щелепа, пристосована 
для смоктання. У гусениці 
метелика досить сильні 
щелепи, завдяки яким вона 
може жувати тверду їжу.

 • Більшість метеликів має 
коротке життя — лише 
кілька днів. Однак є 
екземпляри з досить 
довгим життєвим циклом: 
Брікстонський метелик є 
довгожителем, його цикл 
триває до 10 місяців. 

 • У світі існує багато видів 
цих комах, яких по праву 
можна вважати рідкісними. 
Одним з них є вітрильник 
королеви Олександри — 
найбільший метелик 
планети. Виявити 
його можливо лише 
на території Папуа-
Нової Гвінеї, і завдяки 
колекціонерам, цей вид 
перебуває на межі повного 
вимирання.

• Негативний вплив людини на популяцію лускокрилих — це надмір-
не використання ядохімікатів в аграрному секторі та випалювання сухої 
трави, де зимують лялечки більшості видів комах.

• Адмірал.

• Cатир.

• Цитринець.

• Синявець.

• Павичеве око.

• Подалірій.

• Лялечка Махаона.

• Махаон.

• Сонцевик кропив'яний.

Розмноження і зимівля
— Розмноження цілком традиційне: парування, відкладання яєць, 

вихід личинок — гусені, харчування листям рослин, утворення лялеч-
ки (найчастіше лялечка зимує) і виліт дорослого метелика. Деякі види 
(Адмірал, Чортополохівка) на зиму мігрують у тропіки, деякі, як Павиче-
ве око, зимують у зручних місцях, вилітаючи навесні з першим теплом.

Метеликовий бебі-бум
Цього тижня у Києві та області з’явилася велика кількість мете-

ликів рудо-чорних Сонцевиків. Фотографії комах із різних частин сто-
лиці та її околиць користувачі викладали у мережі.

Ентомологи пояснюють, що минулий рік був сприятливий для комах, то-
му дорослих метеликів так багато. Весна цьогоріч настала раптово, тому 
гусениці швидко розвинулися за травень, залялькувалися майже одночас-
но. Лялечка розвивалася більше тижня, а дощ, що пройшов на вихідних, 
прискорив процес народження метеликів, і вони масово вилетіли в світ.

Нашестя метеликів буває раз на 10-20 років, кажуть ентомологи. 
Подія стала причиною детальніше поговорити про яскравих комах 

із місцевим знавцем природи Ігорем Землянських.

!
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 ЯГІДНИЙ СЕЗОН

ПТАШИНІ ДЕРЕВА
У черешні багато вітаміну A, B1, B2, E, PP, яблучної кис-

лоти, пектину, флавоноїдів. Містить плід також до-
статню кількість мікроелементів: фтору, кальцію 
і магнію, заліза, йоду, міді, фосфору. Вживан-
ня ягоди покращує імунітет, гарно впли-
ває на роботу нирок, шлунково-киш-
кового тракту, покращує якість кро-
ві і стінок судин. Черешня має се-
чогінні властивості. Темні ягоди 
добре допомагають при різних 
захворюваннях крові і судин, 
при запорах, хворобах ки-
шечника. Черешня також 
знижує рівень холестери-
ну в крові, стимулює мо-
торику шлунку. Зважаю-
чи на останню власти-
вість, не можна вжива-
ти черешню дітям до 
року, а до трьох років 
– їсти не більше 300 г 
ягоди на день. Корис-
на черешня й тим, 
що в ній досить бага-
то йоду, який допома-
гає при різних захво-
рюваннях щитопо-
дібної залози. Велика 
кількість заліза допо-
магає при недокрів’ї. 
Черешня не викликає 
печії на відміну від вишні. 
У ній мала кількість кало-
рій (на 100 г 50 ккал) і її мож-
на їсти тим, хто дотримується 
суворої дієти. 

Вишня багата на вітаміни (A, C, E, PP, B9) та мікроеле-
менти (мідь, залізо, калій, кальцій, фосфор, магній, 

натрій, цинк). Її вживання покращує процеси 
травлення та обміну речовин, сприяє роз-

щепленню жирів, тож стане у нагоді тим, 
хто бажає скинути зайві кілограми. 

Вживання вишні допомагає ста-
білізувати роботу серцево-судин-

ної та нервової систем, заспо-
коює, врегульовує сон та по-

кращує настрій. Вишня має 
протизапальну та бактери-

цидну дію, а також очи-
щає печінку, виводить 
з організму шлаки та 
токсини, бо в ній багато 
антиоксидантів.

Ягода містить ве-
лику кількість при-
родних кис лот: 
яблучну, лимонну, 
саліцилову, оцтову, 
бурштинову, мо-
лочну, мурашину. 
Зважаючи на це, ба-
гато вишні не мож-
на їсти людям із за-

хворюваннями шлун-
ка і маленьким дітям. 

Також кислоти нега-
тивно впливають на 

зубну емаль, тому після 
вишні потрібно добре 

полоскати рот водою.

ВИШЕНЬКИ, ЧЕРЕШЕНЬКИ... ЦЕ РІДНІ УКРАЇНСЬКІ ЯГОДИ, ЯКИХ ВДОСТАЛЬ ЯК НЕ В КОЖНОГО ВДОМА, ТО НА РИНКУ ТОЧНО. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО ЦИХ 
КІСТОЧКОВИХ ПОВНІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВНУТРІШНІ ПОТРЕБИ УКРАЇНИ І, ЗА НИЗЬКИХ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ, ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЮ СПОЖИВАТИ ЦЮ 
ПРОДУКЦІЮ НА РІВНІ НАУКОВО-ОБҐРУНТОВАНОЇ НОРМИ РІЧНОГО СПОЖИВАННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ ТА ВИШНІ НА ОДНУ ОСОБУ (2 КГ). У СВІТІ ТАКЕ МОЖЕ 
ДОЗВОЛИТИ СОБІ ЛИШЕ НАСЕЛЕННЯ ТУРЕЧЧИНИ, РУМУНІЇ, ГРЕЦІЇ, УЗБЕКИСТАНУ, АВСТРІЇ, ІРАНУ, СИРІЇ ТА ІТАЛІЇ.

ЧЕРЕШНЯ ВИШНЯ

Черешня
• Стиглою черешнею дуже люблять ла-

сувати птахи. Тому дерево ще називають 
«пташина вишня».

• Чим черешня темніша, тим у ній біль-
ше цукру.

• Колись смолу черешневого дерева 
використовували як жуйку.

• Черешня — сировина для виготов-
лення харчового барвника зеленого 
кольору.

• Вчені вважають, що не черешня піш-
ла від вишні, а навпаки. Черешня була 
відома людям ще близько десяти тисяч 
років тому.

• Ягоди черешні можуть досягати двох 
сантиметрів у діаметрі.

• З одного гектара черешневих дерев 
бджоли можуть зібрати до 35 кілограмів 
пилку.

• Активно культивують близько півтора 
десятка видів черешні.

Вишня
• Всього в світі близько 60 видів вишень.
• Традиційно батьківщиною вишні вва-

жають територію стародавньої Персії (су-
часний Іран) та Кавказ.

• Вишневе дерево дуже морозостійке, 
воно росте в дикій природі навіть у Гіма-
лаях.

• Кісточки і насіння вишні не рекомен-
дується вживати у великій кількості, бо 
ними можна отруїтися.

• Звичайна вишня дістала у науковців 
назву «вишня кисла». 

• Знаменита японська сакура — це 
теж один з підвидів вишні. Плоди сакури 
неїстівні.

• Людям, схильним до епілептичних на-
падів, призначали більше вишні.

• В середньому, одне вишневе дерево 
родить близько семи тисяч вишень в сезон.

• Квіти на вишневих деревах розпуска-
ються раніше, ніж листя.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Черешневий компот
На 3-5 л компоту беремо 500 г ягід, 

1 лимон, цукор за смаком.

Черешню без плодоніжок миємо, але не 
чистимо. У ємність потрібного розміру на-
ливаємо воду, висипаємо цукор, додаємо 
сік зі свіжого лимона. Доводимо сироп до 
кипіння, додаємо туди ягоди черешні, да-
ємо закипіти, знімаємо з вогню. Накриту 
кришкою кастрюлю залишаємо, доки ком-
пот не прохолоне.  Можна компот проці-
дити, а можна залишити з ягодами. За раз 
бажано варити не більше 3 л компоту. На-
віть у холодильнику він зберігається не 
більше 2 днів, потім стає несмачним. 

Вишневий конфітюр
Вишня без кісточок — 2 кг, цукор — 

2 кг, лимон — 1 шт. 

 Ягоди без кісточок викладаємо в ема-
льований посуд, засипаємо цукром, пере-
мішуємо руками. Залишаємо на 3-4 годи-
ни, щоб вишня пустила сік. Потім додаємо 
сік одного лимона і ставимо ємність на газ. 
Доводимо масу до кипіння (пінку, що утво-
рюється знімаємо). Варимо 5 хвилин після 
закипання, знімаємо з вогню. Гарячу масу 
перебиваємо блендером або перемелює-
мо на м’ясорубці до однорідної маси. Піс-
ля знову ставимо на вогонь і доводимо до 
кипіння, постійно помішуючи. Кип’ятимо 
ще 2-3 хвилини. Одразу розливаємо по сте-
рильних баночках, закриваємо стерильни-
ми кришками. Перевертаємо баночки до-
гори дном до повного охолодження. Через 
добу банки можна перевернути в звичайне 
положення і відкласти їх у прохолодне міс-
це. Зберігають конфітюр у невеличких ба-
ночках по 200-500 мл.

В й фі
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8 ЧЕРВНЯ — ВСЕСВІТНІЙ 

ДЕНЬ ОКЕАНІВ
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1. Найменший з океанів, більша частина якого 
вкрита льодом.

2. Ще одна назва Тихого океану, в якому виникає 
найбільша кількість тайфунів.

3. Перший мореплавець, який переплив 
найбільший океан планети.

4. Найбільшою рибою Світового океану 
є китова...

5. Найтепліший і найсолоніший із океанів.Відповіді на кросворд у № 21 від 1 червня: Пісок. Вогонь. Пожежник. Вогнище. Сажотрус. Вода.

 Кросворд ВІДГАДАЙ КЛЮЧОВЕ СЛОВО

Лабіринт

1. Найменший з океанів, більша частина якого 
вкрита льодом.

Лабіринт

• Світовий. Світовий океан — 
безмежна водна оболонка Зем-
лі, що оточує материки й остро-
ви. Загальна площа його стано-
вить 361 млн кв. км або майже 
71 % земної поверхні. У ньому 
зосереджено понад 1370 млн 
куб. м води. Створює погоду 
планети — зберігає тепло і ре-
гулює температуру моря і суші. 
Водорості океану виділяють в 
атмосферу ½ всього кисню Зем-
лі. З океанських глибин люди-
на дістає собі їжу. На його дні 
сховані величезні запаси при-
родних копалин. Водна поверх-

ня світового океану є зручним 
шляхом, що пов’язує між собою 
материки і країни.

• Тихий. Найбільший океан на 
Землі. Може в собі вмістити усі 
материки та острови разом узя-
ті. За це його ще називають Ве-
ликим. Першим його переплив 
Фернан Магеллан. Він назвав 
океан «тихим», бо під час його 
подорожі було мало штормів. 
Але саме в цьому океані вини-
кає найбільша кількість тайфу-
нів. Вони створюють три чверті 
хмарок на планеті.

• Атлантичний. Найтеплі-
ший і найсолоніший серед оке-
анів. Назва пов’язана з грець-
ким міфом про гіганта атланта. 
Тут водяться акули, летючі риби, 
морські черепахи.

• Індійський. За площею за-
ймає третє місце з-поміж оке-
анів. У ньому вода найтеплі-
ша. Найбагатший органічний 
світ — на півночі Індійського 
океану, де відомі численні ви-
ди риб, також водяться акули, 
морські черепахи, скати, дель-
фіни. У прибережних водах ба-
гато коралів. Це вони «буду-
ють» коралові рифи й остро-
ви (атоли).

• Північний Льодовитий. 
Найменший з океанів. Більша 
частина його вкрита товстим 
шаром льоду. У воді Північного 
Льодовитого живе багато мікро-
організмів. У ньому налічується 
близько 150 видів риб.

 Назва «океан» походить від однойменної міфічної 
річки, яка, за уявленнями вавилонян і єгиптян, омивала 
плоский диск суші. Наука не стоїть на місці, накопичу-
ючи географічні знання, людство дізналося, що мате-
рики омиває не річка, але назва водної гладі нашої пла-
нети збереглася.
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ОВНИ. Ваші ідеї почнуть 
приносити непогані ре-
зультати. Можна розра-

ховувати на винагороду. А от вдо-
ма вас можуть трохи недооціню-
вати, але це тимчасово.

ТЕЛЬЦІ. Цього тижня 
побільшає роботи. Як-
що колегам знадобиться 

ваша допомога, не відмовляйте, 
можливо, це відкриє для вас но-
ві перспективи.

БЛИЗНЯТА. Перш ніж 
кидатися у вир рішучих 
дій, краще підготувати 

надійну базу, експромти й експе-
рименти поки що відкладіть. Ви-
хідні присвятіть рідним.

РАКИ. Надмірна метуш-
ня може злякати фор-
туну. Настає час пози-

тивних змін. Ви навіть не поміти-
те, як легко впораєтеся з усіма 
завданнями.

ЛЕВИ. Не розпорошуйте 
час та сили, поставте со-
бі конкретну мету. Ймо-

вірна серйозна розмова з керів-
ництвом, доведеться відстоювати 
свою позицію.

ДІВИ. Будьте відкриті та 
уважні до навколишніх. 
Можна самим почати 

конструктивну та аргументовану 
розмову з начальством. У вихідні 
не ревнуйте.

ТЕРЕЗИ. Якщо зацікав-
лені в кар'єрному ро-
сті, є сенс звернутися до 

своїх помічників. Ваш спокій і ми-
ролюбство згладять усі гострі мо-
менти на роботі.

СКОРПІОНИ. Ви будете 
сповнені енергії та віри 
в себе, тому впораєтеся 

з будь-якою, навіть дуже важкою 
роботою та заслужите премію й 
моральне заохочення.

СТРІЛЬЦІ. Інтуїція під-
каже, де ховається ключ 
від серйозної проблеми. 

Очікуйте на прибуток. І не над-
то розслаблюйтеся у вихідні, бо 
можливі непорозуміння.

КОЗОРОГИ. Не нама-
гайтеся боротися з віт-
ряками. Просто пливіть 

за течією, тому що це — найкраще 
вирішення об'єктивних ситуацій. 
Не ображайтесь на чужу критику.

ВОДОЛІЇ. Доведеться 
обмежити коло спілку-
вання, інакше ви втоми-

теся від людей. Доведеться гово-
рити не занадто приємні речі, але 
це краще, ніж брехати.

РИБИ. Відчуєте приплив 
сил, підвищиться ваша 
працездатність, поста-

райтеся максимально використо-
вувати цей час. Зараз важливо ру-
хатися вперед.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 11 — 17 ЧЕРВНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


