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11 червня відбулося відкриття нової каскадної станції на бориспільському водозаборі. Насосне обладнання 
вартістю майже 111 тис. доларів придбано компанією, яка будує ЖК SkyCity на вул. Європейська у Борисполі.



2 №23 (932), 15 червня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Тиждень

 ОГОЛОШЕННЯ

 ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗІБРАННЯ  ВАЖЛИВА ПОДІЯ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
13 червня 2018 року             № 171

Про скликання сорок третьої сесії міської ради VІІ скликання

Голова     А.С.Федорчук

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
11 червня 2018 року   № 342

Про тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вулицях 
міста Борисполя у зв’язку із проведенням 27 червня 

2018 року свята «Випускник — 2018»

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

1. Скликати сорок третю сесію 
міської ради VІІ скликання та про-
вести пленарне засідання міської 
ради 26 червня 2018 року о 10 
годині в актовій залі виконавчого 
комітету міської ради.

2. До порядку денного внести 
питання:

2.1. Про встановлення ставок та 
пільг із сплати місцевих податків 
та зборів на 2019 рік.

2.2. Про затвердження Програ-
ми підтримки громадських ініціа-
тив на 2018 рік.

2.3. Про затвердження міської 
програми забезпечення препара-

тами інсуліну хворих на цукровий 
діабет на 2018 рік.

2.4. Про внесення змін до місь-
кої комплексної програми «Турбо-
та» на 2015-2020 роки.

2.5. Про внесення змін до рі-
шення міської ради від 21 рудня 
2017 року № 2582-36-VII «Про за-
твердження цільової Програми 
розвитку цивільного захисту насе-
лення і територій міста Бориспіль 
від надзвичайних ситуацій техно-
генного та природного характеру 
на 2018-2020 роки».

2.6. Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення 
міста Борисполя, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.

2.7. Житлово-комунальні питання.
2.8. Земельні питання.
2.9. Різне.
3. Контроль за виконанням 

цього розпорядження залишаю 
за собою.

Відповідно до плану заходів із 
підготовки та проведення місько-
го свята «Випускник — 2018», за-
твердженого міським головою від 
08.06.2018 № 231/1, статті 6 Закону 
України «Про дорожній рух», ста-
тей 17, 19, 20 Закону України «Про 
автомобільні дороги», підпункту 1 
пункту а) частини 1 статті 30 та під-
пункту 3 пункту б) частини 1 статті 
38 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», з метою 
забезпечення організованого без-
печного руху святкової колони ви-
пускників вулицями міста Бориспо-
ля виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Тимчасово обмежити рух тран-
спортних засобів 27 червня 2018 
року з 17:30 до 19:00 у зв’язку з 
проходженням святкової колони 
випускників під час міського свя-
та «Випускник — 2018» вулицями 
міста, а саме:

по вулиці Героїв Небесної Сотні 
від її початку до перехрестя з вули-
цею Глибоцькою;

по вулиці Глибоцькій від її пере-
хрестя з вулицею Героїв Небесної 
Сотні до перехрестя з вулицею Ки-
ївський Шлях;

по вулиці Київський Шлях від її 
перехрестя з вулицею Глибоцькою 
до перехрестя з вулицею Голова-
того;

по вулиці 1 Травня від її перехре-
стя з вулицею Київський Шлях до 
стадіону «Колос» Бориспільсько-
го міського центру спорту та фі-
зичного здоров’я населення Бори-
спільської міської ради Київської 
області.

2. Управлінню освіти і науки місь-
кої ради:

2.1. Розробити, погодити з Управ-
лінням патрульної поліції у місті Бо-
рисполі та подати на затвердження 
першому заступнику міського голо-

ви Корнійчуку М.П. схему організа-
ції дорожнього руху на період про-
ходження святкової колони випус-
кників під час міського свята «Ви-
пускник — 2018» (далі — Схема).

2.2. Здійснити організаційні за-
ходи щодо безпеки учасників свят-
кової колони під час міського свята 
«Випускник — 2018».

3. Комунальному підприємству 
«Виробниче управління комуналь-
ним господарством» тимчасово 
встановити дорожні знаки згідно 
із Схемою.

4. Рекомендувати Управлінню па-
трульної поліції у місті Борисполі 
забезпечити перекриття вулиць, 
громадський порядок та безпеку 
дорожнього руху з урахуванням 
Схеми. 

5. Відділу інформаційної діяльно-
сті та комунікацій з громадськістю 
виконавчого комітету міської ра-
ди оприлюднити це рішення у за-
собах масової інформації та на офі-
ційному сайті міської ради. 

6. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступни-
ків міського голови згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Міський голова А.С.Федорчук
• Схема руху святкової колони випускників-учасників міського 

свята «Випускник — 2018».

НОВА НАСОСНА СТАНЦІЯ 
ВІД SKYCITY

Сергій КРУЧИНІН

Керівник КП «Бориспільво-
доканал» Олександр Гануш по-
відомив, що потужність на-
сосної станції, завдяки сприян-
ню SkyCity, виросла на 50%. Ке-
рівник, користуючись нагодою, 
розповів гостям, що великий ре-
зервуар на 3 тис. кубометрів во-

ди теж потребує ремонту — його 
слід вичистити, нанести нове по-
криття на внутрішні стіни та замі-
нити труби. Керівництво SkyCity 
заявило, що компанія готова до-
помогти провести капітальний 
ремонт резервуара й таким чи-
ном підвищити якість водопоста-
чання у Борисполі.

Міський голова Анатолій Федор-
чук зауважив, що бюджет міста не 
може профінансувати всі потре-
би комунальних підприємств. «Ко-
ли компанія захотіла будуватися 
на території міста, отримали тех-
нічні умови й прохання встанови-
ти каскадну станцію. SkyCity дали 
згоду і добросовісно виконали обі-
цянку на етапі спорудження пер-
шої черги будівництва. Для Бори-
споля це важливо, щоб не було 
перебоїв у водопостачанні, — ко-
ментує міський голова. — Існую-
ча станція задовольняла вимоги, 
але працювала на піку потужнос-

ті. Місту необхідно провести рег-
ламентні роботи з насосами, а щоб 
їх зупинити, потрібен резерв. Те-
пер ці роботи можна буде викона-
ти без ускладнень».

Бориспільський підприємець 
Володимир Сидоренко зазначив, 
що компанія прагне зробити життя 
у Борисполі комфортнішим, і но-
ва станція зменшить навантажен-
ня на водозабірну систему, адже 
обладнання вже потребувало мо-
дернізації. «Роботи виконали лі-
цензовані фахівці нашої компа-
нії під керівництвом спеціалістів 
«Бориспільводоканалу» та керів-
ника Олександра Гануша. Було по-
ставлено вимоги, що має бути об-
ладнання від певного виробника і 
відповідна якість робіт. Керівниц-
тво Борисполя в усьому допома-
гає компанії, і разом нам вдасть-
ся зробити наше місто комфортні-
шим для проживання», — підсуму-
вав Володимир Сидоренко.

 11 червня відбулося 
відкриття нової каскадної 
станції на бориспільському 
водозаборі. Насосне 
обладнання вартістю 
майже 111 тис. доларів 
придбано компанією, яка 
будує ЖК SkyCity 
на вул. Європейська. 

СЕСІЯ ПЕРЕД ВІЛЬНИМ МІКРОФОНОМ
Ірина КОСТЕНКО 

Відколи виконавчим коміте-
том Бориспільської міськра-
ди затверджені нові тарифи на 
пасажирські перевезення, гру-
па депутатів зібрала підписи за 
скликання позачергової сесії, 
щоб відмінити прийняті тарифи. 
Але не було кворуму. 

Висловитися із сесійної трибуни 
мали змогу усі бажаючі. 

Присутні обговорили можли-
вість створення комунального під-
приємства пасажирських переве-
зень на основі електробусів китай-
ського виробництва, вартість одно-
го складає 4 млн 620 тис. грн. Ідею 
назвали збитковою. 

Були нарікання з боку депутата 
Олега Вереса на непрозорість фор-

мування нового тарифу на міські пе-
ревезення — 6 грн і заклики контро-
лювати якість надання транспортних 
послуг на основі нового меморанду-
му між міською владою та підприєм-
цями-перевізниками. Андрій Цвілюк 
пропонував обладнати всю тран-
спортну систему Борисполя електро-
нною базою і валідаторами. Вартість 
проекту, за його підрахунками, сяга-
тиме 7-8 млн грн. При застосуванні 
електронної бази наголошувалося, 
що буде зручно ввести диференційо-
вану вартість квитка: для пенсіонерів 
— безкоштовно, для школярів — за 
пільговим тарифом. 

Від містян, гостей сесії, у бік пе-
ревізників звучали докори: про жа-
люгідний вигляд маршруток і їхній 
сумнівний технічний стан.

Після дискусій і без висновків 
учасники зібрання розійшлися. • Нова станція зменшить навантаження на водозабірну систему, адже обладнання вже потребувало 

модернізації.
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 ЧИЇ МІКРОРАЙОНИ

КРОК ДО ОБ’ЄДНАННЯ: 
БОРИСПІЛЬ І ГЛИБОКЕ

 Масиви Польовий, 
Лісовий, Дубечанський, 
Степовий, «Ніко-Фінанс», 
Тепличний, «Паларіс», 
які знаходяться у 
адміністративних межах 
Глибоцької сільської 
ради, упритул межують 
з Борисполем. Але не 
належать ні до меж міста, 
ні до меж села. Цих масивів 
у Генеральному плані 
Глибокого теж не існує. Ті, 
хто придбали там ділянки, 
залишилися напризволяще. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

«Хотіли жити в місті»
Делегація від представників ні-

чийних мікрорайонів зустрічалася 
із Бориспільським міським голо-
вою Анатолієм Федорчуком з ме-
тою вирішити давні територіальні 
проблеми. Люди скаржилися: «Ми 
не відносимося ні до міста, ні до се-
ла Глибоке. Коли купували ділян-
ки на розпайованих землях поряд 
із Борисполем, продавці запевня-
ли, що за кілька місяців ці терито-
рії належатимуть місту. Сьогодні ж 
маємо проблеми із підключенням 
до газо- та електропостачання, ре-
єстратори не можуть внести наші 
оселі до бази даних. Звернулися до 
сільського голови, але питання ви-
рішилися після тривалих митарств. 
Ми хотіли б водити дітей до місь-
ких шкіл, а не возити за 10 км до 
Глибокого. Школа №5 за 300 м від 
масиву Польовий. Асфальтове по-
криття та лінії вуличного освітлен-
ня закінчуються на межі міста, а да-
лі — ґрунтовка і вулиця у пітьмі».

Відповідь Анатолія Соловйови-
ча не втішила відвідувачів: «Наша 
юрисдикція розповсюджується в 
межах Борисполя. На ваших доку-
ментах підпис районних чиновни-
ків, тож нести відповідальність за 
ваші масиви повинні районна рада 
та райдержадміністрація». 

Парадокс у тому, що сільський 
голова Глибокого Людмила Пась-
ко говорить людям, що має обме-
жені можливості: «Згадані масиви, 
хоч і знаходяться у адміністратив-
них межах Глибоцької сільської ра-
ди, до меж села не входять, у Ге-
неральному плані Глибокого, який 
виготовлений недавно, ті масиви 
не внесені». 

Щодо відвідування школи, то місь-
кий голова зауважив, що пріоритет 
віддається мешканцям міста, а якщо 
залишаться місця, то заперечень не 
буде, але райрада має оплачувати 
навчання сільських школярів, щоб 
вони навчалися в школах міста. 

«Раніше ми приймали дітей з 
району за бажанням батьків. Але 
у Борисполя район варварським 
способом забрав аеропорт, місто 

втратило 100 млн грн надходжень 
до місцевого бюджету. Районні чи-
новники запевняли, що за ці кошти 
будуватимуть терапевтичний кор-
пус лікарні. У підсумку: корпусу не 
будують і гроші ми втратили».

Потрібна добра воля
Міський голова на зустрічі наго-

лосив, що Бориспіль підтримав би 
прагнення людей згаданих мікро-
районів приєднатися до міста, але 
пропозиція, на його переконання, 
має йти від громади Глибокого, щоб 
вирішити питання цивілізовано. 

Йшлося, що законодавство дає 
можливість розширювати межі мі-
ста, але для цього необхідне рішен-
ня сільської ради, потім рішення 
райради і третє — рішення міської 

ради, усе затверджується облас-
ною радою та Кабміном. У зв’язку 
з тим, що діє закон «Про добровіль-
не об’єднання територіальних гро-
мад», розглядати питання розши-
рення меж міста ніхто не буде, про-
стіше об’єднатися добровільно. 

Підтвердження цього візитери 
почули і під час зустрічі із головою 
Бориспільської РДА Олександром 
Туренком та головою районної ра-
ди Олександром Байчасом. 

Олександр Туренко наголосив, 
що немає процедури розширення 
меж міста, вона виписана, але не 
працює, бо немає підзаконних ак-
тів, тому не можна розширити ме-
жі міста на адміністративні межі ін-
шого населеного пункту. «Рішенням 
Верховної Ради спочатку потрібно 
змінити межі села, наступним рі-

шенням змінюються межі міста. Це 
нереально. Але у нинішній ситуації 
ваші масиви — це село Глибоке, і 
сільський голова зобов’язаний вра-
ховувати ваші інтереси,» — говори-
ли районні керівники. 

 Оптимальний вихід, на думку 
району, щоб масиви стали містом 
— добровільне приєднання до 
Борисполя громадою Глибоцької 
сільради. Згідно із законом, район-
на влада у цій процедурі участі не 
бере, згоди не потрібно, лише до-
бра воля Глибокого і Борисполя. 

Глибоке запитує
Ініціативна група поцікавилася, 

як сільський голова Людмила Пась-
ко ставиться до перспективи при-
єднатися до Борисполя. Ентузіаз-

му ідея не викликала, зате озвуче-
но питання, які цікавили очільни-
цю села. 

Зокрема: чи залишаться школа, 
дитячий садочок, медамбулаторія 
з денним стаціонаром; чи не збу-
дують в Глибокому очисних спо-
руд; яка кількість депутатів від се-
ла потрапить до міської ради Бо-
рисполя?

 Усі питання від Глибоцької сіль-
ради «Вісті» переадресували Бори-
спільському міському голові. 

Анатолій Федорчук запевнив, 
що якщо буде воля громади се-
ла Глибоке приєднатися до Бо-
рисполя, то місто поставиться 
до цього позитивно і виграють 
обидві громади.

— Мікрорайони Лозівка і Не-
стерівка стали містом недавно. 
Там уже заасфальтовано багато 
вулиць, зроблено освітлення, чи-
стяться дороги, будується водовід-
ведення, прокладаються тротуа-
ри. Генпланом там передбачаєть-
ся і дитсадок, і школа. Ми таку ж 
увагу приділяємо новим масивам, 
як і іншим районам міста. Якою бу-
де школа у Глибокому — залежа-
тиме від кількості дітей. Відповідно 
до нового закону про освіту, якщо 
старшокласників вистачатиме для 
наповнення класів, школа буде лі-
цеєм, та коли буде замало — зали-
шиться гімназією, яка є повноцін-
ним навчальним закладом, а стар-
шокласники продовжать навчання 
у одній із міських шкіл.

Медамбулаторія, яка працює, 
має обладнання і медичний персо-
нал — це безцінний скарб. Об’єд-
наній громаді не доведеться ви-

трачати кошти на її облаштування. 
Первинна ланка медицини у Бори-
сполі тільки розбудовується. 

Питання будівництва очисних 
споруд у Борисполі не стоїть. Про-
блема — відведення очищених вод, 
коли її буде вирішено, Глибоке ма-
тиме шанс приєднання до центра-
лізованої каналізаційної системи. 

Ці питання важливі, але не стра-
тегічні. Якби відбулося об’єднання 
міста і всього району, про яке я го-
ворив ще 10 років тому, виграла б 
уся Бориспільщина. Був би розро-
блений новий Генеральний план 
об’єднаної території, визначе-
ні зони для сільського господар-
ства, багатоповерхової забудови, 
таун-хаусів, котеджів. Ми мали б 
змогу залучати інвестиції. Сьогод-
ні приходять інвестори, які готові 
працювати на 30, 40 га землі, у мі-
ста таких ресурсів немає, тому ви-
мушені відмовляти. Якби була од-

на адміністративна одиниця, вирі-
шувалося б питання.

Практика об’єднання існує. 
Але результат буде не тоді, коли 
об’єднаються дві сільські грома-
ди. Цивілізоване об’єднання —
гуртування навколо економічних 
центрів. Бориспіль показав еко-
номічну стабільність. Місто не орі-
єнтується тільки на ДП МА «Бори-
спіль». Навіть без податкових над-
ходжень з цього піприємства ми 
розвиваємося, будуємо дороги, 
школу, освітлюємо вулиці. 

Щодо майбутнього депутатів 
сільської ради та членів вико-
навчого комітету, то законом пе-
редбачено, що до виборів вони у 
повному складі входять (у даному 
випадку) до міської ради. У при-
кінцевих положеннях закону пе-
редбачено, що тимчасово, до чер-
гових місцевих виборів, позачер-
гові вибори не призначаються. 

«Цивілізоване об’єднання — гуртування навколо економічних центрів» БОРИСПІЛЬ ВІДПОВІДАЄ 

ДО ТЕМИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад

Абзац перший частини 
другої

Стаття 83 
2. З дня припинення повно-

важень сільською, селищною 
радою територіальної громади, 
що приєдналася до об’єднаної 
територіальної громади, у по-
рядку, визначеному цим Зако-
ном, здійснюється реорганізація 
відповідних юридичних осіб — 
сільської, селищної ради, її вико-
навчого комітету шляхом їх при-
єднання до відповідних юри-
дичних осіб — сільської, селищ-
ної, міської ради, її виконавчого 
комітету об’єднаної територі-
альної громади. Після завер-
шення реорганізації відповідні 
юридичні особи — сільська, се-
лищна рада, її виконавчий комі-
тет припиняються у порядку, ви-
значеному цим Законом.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинно-

сті з 1 травня 2018 року.
2. Тимчасово, до чергових 

місцевих виборів, під час до-
бровільного об’єднання тери-
торіальних громад, у разі при-
єднання до територіальних 
громад міст республіканського 
Автономної Республіки Крим, 
обласного значення вибори 
голів об’єднаних територіаль-
них громад не проводяться, а 
головою об’єднаної територі-
альної громади визнається ді-
ючий до об’єднання міський го-
лова міста республіканського 
Автономної Республіки Крим, 
обласного значення, до тери-
торіальної громади якого від-
булося приєднання.

Анатолій ФЕДОРЧУК, 
Бориспільський 
міський голова

• Жителі масиву Польовий. Люди стоять на території району, а за кілька метрів від них уже територія міста.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ЯРОСЛАВ 
ГОДУНОК

СЕКРЕТАР БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — ПОСТАТЬ НЕОРДИНАРНА У МІСЦЕВІ ПОЛІТИЦІ, ОДНІ СХВАЛЮЮТЬ КОЛИШНЬОГО ОПОЗИЦІОНЕРА, НИНІ 
РАДИКАЛА, ІНШІ — ЗВИНУВАЧУЮТЬ У ПОПУЛІЗМІ ТА ВЛАСНОМУ ПІАРІ, БАЙДУЖИХ ДО НЬОГО МАЛО. ВІН  ІЗ ТИХ ДЕПУТАТІВ, ДО КАБІНЕТУ ЯКОГО ЙДУТЬ 
ЛЮДИ З РІЗНИМИ ПРОБЛЕМАМИ, — НІБИ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ ЧИ ЗНАХАРЯ. ЕМОЦІЙНИЙ І АМБІЦІЙНИЙ ЯРОСЛАВ, ТАК ВІН ДОЗВОЛЯЄ СЕБЕ НАЗИВАТИ 
ПРАКТИЧНО УСІМ, МАЄ ВЛАСНІ ПОГЛЯДИ І МОТИВАЦІЮ У СЕКРЕТАРСТВІ. НАСКІЛЬКИ ПРАВДИВА ЙОГО ПОЗИЦІЯ, ВИЗНАЧАЄ КОЖЕН САМ. 
МИ ГОВОРИЛИ ПРО ЙОГО СУТИЧКИ ІЗ ПРОКУРАТУРОЮ, КУМІВСЬКУ ЗРАДУ НА СЕСІЇ, УКРАЇНСЬКУ СХИЛЬНІСТЬ ДО ХАБАРНИЦТВА ТА НЕГЛАСНІ ДОМОВЛЕНОСТІ 
ІЗ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ І ПЛАНИ БАЛОТУВАТИСЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ.

«Я НЕ РУЙНІВНИК, ЯК ДЕЯКІ 
МЕНЕ ЗВИНУВАЧУЮТЬ»

Оксана КОБЗАР, 
фото Тетяни ХОДЧЕНКО

— Чому до вас люди йдуть, ба-
гато людей?

— Бо намагаюся вирішити будь-
яке питання. Допомагати людям, 
вважаю, — це моє завдання як се-
кретаря, як представника влади. 
Люди заслуговують уваги і поваги, 
дієвої поради. Звертаються до мене 
із різним спектром питань, від зе-
мельних до юридичних. Якщо про-
блема виборця стосується кому-
нальних установ, то телефонуємо, 
розмовляємо. Якщо потрібні звер-
нення, пишемо. Якщо, наприклад, 
проблема стосується конфлікту між 
сусідами і родичами за землю — 
виїздимо, вирішуємо, радимося. Ба-
гато із питань не належить до депу-
татської чи секретарської компе-
тенції. Але я демонструю, що мож-
на звернутися до влади і отримати 
консультацію. Це зворотній зв'язок. 
Я реагую на гострі проблеми ви-
борців, якщо є допис на Фейсбуці. 

— У чому ваша мотивація над-
мірної депутатської контак-
тності із виборцями?

— Продемонструвати, що вла-
да є відкритою і ближчою до лю-
дей, є прозорою і доступною — це 
породжує довіру до представників 
влади. З іншого боку, влада бачить 
проблеми людей, не відстороню-
ється від них. На жаль, не всі здатні 
відрізнити питання, які вирішують-
ся владою, які — іншими органами 
чи власне самим виборцем. Часто 
пишуть і приходять із безглузди-
ми зверненнями, що забирає час. 
За день у мене понад 350 дзвінків, 
десь 80 повідомлень у Фейсбук, 
стільки ж есемесок, а про Вайбер 
я взагалі мовчу — там сотні звер-
нень, а скільки приходить щоденно 
людей у цей кабінет! Ви ж бачите. 
Хто хоче так піаритися? Будь ласка! 
Раз люди йдуть і довіряють, значить 
усе робиться правильно. Нехай про 
мене окремі пишуть погане, зле, 
постійно критикують і «мочать» у 
мережі. Іноді навіть пишуть ті, хто 
мене не знає. Нехай. Я кажу людям, 
що громадянське суспільство — це 
не те, що пише тільки у Фейсбуці, а 
те, що у міській раді пише скарги, 
шукає правди, бо це дисциплінує 
владу, змушує чиновника працюва-
ти і дає можливість виборцю запи-
тати у чиновника про його роботу. 
Лист до мене прийшов — звернен-
ня-скарга на порушення у роботі 
міських маршрутників — значить 
буде відповідна реакція. Я закли-
каю людей реагувати на непоряд-
ки, не боятися писати звернення, 
давати доручення, говорити із вла-
дою. Прийшли до мене жителі вул. 
Шевченка, які просять встановити 
лежачого поліцейського, вони го-
тові фінансово долучитися до про-

цесу. Самоорганізація людей — це 
важливо.

— Втомлює активне спілку-
вання із народом?

— Якщо чесно, по кілька ра-
зів змушений заряджати телефон, 
то іноді хочеться його вимкну-
ти. Втомлюють безглузді запитан-
ня: чому в мене поганий тиск води, 
чому люк відкритий? Таким допит-
ливим раджу починати діяти із се-
бе: подзводити у відповідні служби, 
повідомити, запитати. У мене ж, на 
жаль, не колцентр, щоб реагувати 
на подібні питання, але їх теж вирі-
шуємо.  Мені потрібно опрацювати 
тему, написати звернення, прокон-
тролювати. 

— На останній сесії міськради 
було винесено питання щодо ва-
шого перебування на посаді се-
кретаря. Чому прокуратура ре-
комендувала депутатам позба-
вити вас повноважень?

— Ви бачили, я не скиглив, що 
прокуратура зробила таке звер-
нення до міськради стосовно ме-
не. Що говорять з цього приводу 
люди? «Якщо на нього наїжджає 
прокуратура, значить, він особисто 
робить усе правильно», — логічно 
міркують. Що саме роблю правиль-
но? Я ініціюю закриття незаконних 
будівництв у місті — це компанії 
«Укренергобуд», «Бориспільміськ-
буд» та «Престиж». Закликаю усіх 
не купувати там квартири, бо там 
непорядні люди… Та ж проблема 
із «Вишиванкою», де непорозумін-
ня через електропостачання, бо 
люди не виконали технічні умови 
перед інвесторами, які купили сті-
ни, а якісних послуг не отримують. 
Це моє завдання як влади попере-
дити людей про непорядні компа-
нії, бо люди все одно прийдуть до 
нас, у міськвиконком, із цими про-
блемами. У мене на столі, дивіться, 
сотні скарг у всі органи на незакон-
ність будмайданчиків, також на ді-
яльність ігрових автоматів у місті. 
І якщо мене навіть куми-депутати 
критикують і знімають з посади, то 
я як секретар для людей роблю усе 
правильно, тому у нас немає кумів-
ства і корупції. Ми не беремо ха-
барі за незаконне будівництво, за 
ігрові автомати. Нас провокують! 
Чому я не повідомляю в органи? 
Бо, зазвичай, приходить хтось не-
простий: кум, сват, брат, друг, коле-
га… Усі герої сказати: «Заяви на то-
го, хто пропонує хабаря.» Як?

Моя заправка закрилася із тих 
часів, як я наїхав на ігрові автомати. 
Я як державний службовець не по-
винен мати бізнесу, я його і не маю, 
однак бізнесом займаються члени 
моєї родини. Заправка закрита 9 мі-
сяців. Я вдячний правоохоронцям 
із обласного ВБЕЗ, які «наїхали» на 
мене і моїх друзів, які начебто ма-
ли до мене стосунок щодо закрит-

тя тих ігрових автоматів. Я дякую їм, 
вони розв’язали мені руки. Сьогод-
ні тиснути на мене немає як і на що! 

Я є тим секретарем, який не ви-
користав свої зв’язки для процві-
тання свого бізнесу. Усі звинувачен-
ня щодо мене — дитячі. Хтось десь 
сказав, що я отримав земельну ді-
лянку? Ні! Чи я щось вкрав? Ні! Бо-
риспіль — це специфічне місто: у 
нас люди хочуть, щоб не було ко-
рупції і щоб був кум, який би, чуть 
що, усе «порішав». Мене дивує по-
зиція людей: тут він бастує проти 
мене, а тоді приходить домовляти-
ся. Люди, не обов’язково пропону-
вати гроші, прийдіть до мене — я 

допоможу вирішити питання без-
коштовно.

— Я зрозуміла, що вам пропо-
нують хабарі. 

— Безумовно. Ну а як без цього?
— Ви відмовляєтеся? У більшо-

сті випадків?
— Дякую за цю фразу! (Смієть-

ся). Сьогодні від мене недруги че-
кають, щоб я оступився, щоб була 
можливість мене підставити. Чи я 
схожий на дурного? Для чого у ме-
не стоїть камера у кабінеті? Бачите? 
Щоб не було провокацій. 12 років 
бути опозиційним депутатом, при-
йти сюди і взяти якусь копійчину — 
кілька тисяч доларів? Довіра людей 

завойовується і коштує дуже доро-
го, ніж якісь доляри. Я чудово ро-
зумію, що правоохоронні органи 
цього чекають. Я точно знаю, що у 
мене в кабінеті є прослуховуючі за-
соби. Нехай послухають проблеми 
бабусь, мої телефонні розмови. 

— Як думаєте, справа із про-
куратурою виникла, бо на вас на-
писали кляузу?

— В Україні немає жодного секре-
таря міськради, якого б прокурату-
ра хотіла звільнити від обов’язків. 
Хоча у них немає підстав на це. Я пи-
шаюся, що є таким особливим. Ме-
не суд звільнив від відповідальності. 
Якби мене засудили — я отримав 

• «Ви бачили, я не скиглив, що прокуратура зробила звернення до міськради  стосовно мого звільнення.»
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би штраф 34 тис. грн. Перша судо-
ва інстанція прийняла рішення за-
крити справу за малозначимістю. 
Є формальні причини до мене при-
чепитися. Але я ще раніше повідо-
мив правоохоронні органи про те, 
що не можу вийти із співзасновни-
ків цих трьох підприємств із об’єк-
тивних причин. Перша — ця компа-
нія є банкрутом, співзасновником є 
фірма, яку знати неможливо; дру-
га — є втрачена фірма і є звернен-
ня до міліції кілька років тому; тре-
тя — поляк-співзасновник не мо-
же приїхати сюди із певних причин. 
Прибутків я не отримував. Усі під-
приємства, звинувачення по яких 
мені висували, не мають навіть ра-
хунків у банку, вони не працюють. 
Це формальність, через яку хотіли 
мені «пришити» корупціонера, а не 
вийшло. Прокурор звертається з 
проханням відсторонити мене від 
посади, значить я заважаю. Якби я 
був винний, то не пручався б і на-
писав заяву.

— Чому саме ваші кум і де-
путат Боженко та колишній 
партнер по «Удару» Левітас 
найбільше вимагали зняття із 
секретарства?

— У Ігоря Марковича була мож-
ливість на посаді секретаря пока-
зати результати своєї роботи. Я не 
хочу обговорювати це. Запитайте 
у нього, чому він до мене так ста-
виться, щоб я не був зараз упере-
дженим. У кума, можливо, є особи-
сті образи і невдоволення мною, 
коли після його розлучення я став 
не на його бік, а на сторону колиш-
ньої дружини, моєї куми. 

— Ви не образилися на колег?
— Не залежно від того, що від-

бувається у міській раді, я, як по-
літик, повинен демонструвати 
стриманість, бо ми усі працюємо 
на благо людей.

— Була тривога від того, що, 
може, доведеться піти з посади?

— Я уже раз писав заву на звіль-
нення, коли піднялися тарифи на 
комунальні послуги, як і обіцяв. 
Вдруге я теж був готовий піти. То-
му не обдзвонював колег, ні з ким 
не зустрічався з цього приводу — 
це можуть підтвердити усі. Я пере-
конаний у своїй позиції, бо нічого 
не зробив наперекір своїй совісті. 
Повірте, не всі політики продажні, 
люди повинні це знати. Хочу про-
цитувати Ліну Костенко: «І все на 
світі треба пережити, і кожен фі-
ніш — це, по суті, старт, і наперед 
не треба ворожити, і за минулим 
плакати не варт». 

— Будучи в опозиції, ви жор-
стко критикували членів місь-
квиконкому і міського голову зо-
крема, але у випадку із вашим 
зняттям, вони вас фактично 
підтримали. Згодні?

— Я багато чого не можу собі 
дозволити у кріслі секретаря. Сьо-
годні я теж іноді наїжджаю на ко-
манду Федорчука, роблю так, як 
вважаю по-справедливості. Мені 

не зрозуміло, чому Микола Корній-
чук не займається питанням номер 
один для Борисполя — вирішен-
ням питання будівництва об’їзних 
доріг. Я готую доповідні, пишу в усі 
інстанції, щоб зрушити це питан-
ня. Не дивлячись на певні непоро-
зуміння усередині місцевої влади, 

між міським головою і секретарем 
є домовленість — ми дали один 
одному слово прибрати чвари і 
непорозуміння між нами, які бу-
ли раніше, продемонструвати ко-
жен свою роботу і спільну роботу. 
Із Анатолієм Федорчуком сьогодні 
ми завжди знаходимо порозуміння 
— за півтора року ми не сварили-
ся, хоча були провокації із будівлі 
районної адміністрації і зараз є. Із 
Миколою Корнійчуком мені важче. 
Ярослав Годунок хоче продемон-
струвати, що він не тільки вміє кри-
чати, але й працювати. Я не руйнів-
ник, як деякі звинувачують, і, крім 
критики, пропоную альтернативу. 
Багато робиться владою. Не хочу 
уподібнюватися до політиків у вер-
хах, вони конфліктують між собою, 

а страждає уся країна. Хоча у ме-
не, як секретаря, часто розходять-
ся думки із позицією виконкому.

Моя ціль — реконструювати 
дитсадок на вул. Привокзальній, 
звідкіля виїхали екс-беркутівці, хо-
чу зробити заклад взірцевим із за-
стосуванням новітніх технологій.

 — Політична атмосфера у 
міській раді здорова? Відчува-
ється наближення виборів? На 
яких ключових питаннях зосере-
джені депутати?

— Ви думаєте, я не розумію, що 
мене рано чи пізно знімуть із цієї 
посади. Кому потрібен такий секре-
тар, який «заважає» правоохорон-
ним органам і окремим працівни-
кам міськвиконкому? Розумію, що 
мене тут з’їдять рано чи пізно. То-
му я максимально роблю усе для 
людей, втручаюся в усе, що відбу-
вається у місті. Багато зроблено у 
сфері електропостачання — близь-
ко 20 підстанцій у цьому році «ви-
били» завдяки письмовим звер-
ненням, і ця проблема зникає. Чо-
му сьогодні місто не може нічого 
зробити із будівництвом у місті ма-
лих об’їзних доріг? Бо шляхи їхньо-
го пролягання на межі міста і райо-
ну, потрібні узгодження. Є пробле-
ма із військовою частиною, з якою 
роками ведеться переписка щодо 
їхньої дороги-бетонки, що від вул. 
Момота йде через частину до «Ае-
ромола», але вони відмовляють-
ся віддати у розпорядження міста 
цю дорогу. Друга об’їзна, що йти-
ме на село Дударків — це терито-
рія у власності району, вона нині 
безгоспна. На найближчій район-
ній сесії, де я буду, має вирішитися 
доля цієї дороги — чи перейде во-
на згодом у власність міста, тоді го-
воритимемо про будівництво. Ще 
об’їзний шлях — від залізничного 

вокзалу до «Нової лінії». Друга гіл-
ка — це шлях Броварська — Запо-
різька, з виїздом на вул. Залізнична, 
К. Маркса. Але є проблеми від двох 
підприємців, які заважають цьому 
будівництву. Є локальні питання, які 
треба вирішити, щоб розвантажи-
ти Київський Шлях. Завдання міста 

— зробити на головній вулиці на 
кожному перехресті «кишені» для 
роз’їздів. Ще завдання номер один 
— розширення дороги через заліз-
ничний переїзд 35 км, де затори. Це 
комплексні завдання і депутатів, і 
міськвиконкому.

— Ви ініціювали позачергову 
сесію міськради 12 червня з ме-
тою скасувати нові тарифи на 
громадські перевезення у місті. 
Є припущення, що ви у такий 
спосіб хочете завести у місто 
своїх перевізників. 

— Мої вороги розповсюджують 
таке. Скажу всім: якщо хтось думає, 
що я у місті щось кришую, то не слу-
хайте, а викликайте поліцію. Якось 
їду у маршрутці, а поряд говорять 
про мене: набрався землі, квартир. 

Той, хто казав, не знав, який я на ви-
гляд, і пожалів про сказану брехню. 
Якщо не можуть вкусити, то роз-
пускають плітки. Коли про політи-
ка розпускають чутки, то придивіть-
ся до нього і матимете власне вра-
ження. Навіщо мені інші перевізни-
ки? Який зиск? У мене немає навіть 
знайомих таких. Але я не бачу нічо-
го поганого, якби прийшли інші. У 
нас є новий договір із перевізника-
ми, завдяки моїй наполегливості, 
де передбачені відповідальність і 
штрафи за порушення, щоб контро-
лювати ситуацію і щоб і пільгови-
ків не відштовхували. Якість має бу-
ти, все одно хто її забезпечуватиме. 
Всього 1 млн 300 тис. грн з міського 
бюджету було виділено як компен-
сацію на перевезення пільговиків. 

— Як вважаєте, місту потрі-
бен комунальний громадський 
транспорт?

— У мене є лист до Олега Ляш-
ка щодо цього. Є екологічні кошти, 
на які можна закупити електробу-
си, які згодом можна буде переда-
ти в оренду перевізникам. Потріб-
на відповідна програма і бажання 
виконкому та депутатів.

— Ви активно демонструєте, 
що боретеся із гральним бізне-
сом у місті. Вдало?

— Гральні точки ростуть, як гри-
би, то одна назва, то інші. Я пода-
вав рішення про заборону граль-
ного бізнесу у місті, і знаєте, яку 
відповідь надала мені патрульна 
поліція: ми не будемо виконувати 
ваше рішення, бо воно протиза-
конне. Щомісяця відправляються 
звернення у всі інстанції органів 
державної влади — від президента 
і прем’єра, СБУ, МВД до прокурату-
ри, податкової, охорони праці то-
що — щодо заборони грального 
бізнесу, де реалізовуються цигарки 
та спиртне, і ця діяльність без жод-
них дозволів. Запитайте у них ори-
гінали документів, хто здійснює ді-
яльність. А хто здає в оренду? Наші 
підприємці! Якби вони були патрі-
отами міста, то не здавали б при-
міщення під незаконний бізнес. На 
Лоховці якось ми закрили кілька 
точок ввечері, а вранці вони вже 
працюють під іншими вивісками. Їх 
кришують правоохоронні органи.

— Стихійна торгівля у Бори-
сполі непоборна?

— Винні не депутати, а ті, хто ку-
пує у тих торгашів. Починайте з се-
бе. Не купуйте! Україна починаєть-
ся з тебе. Це так само, як не сміти-
ти. Сьогодні у місті уже сортується 
сміття, завдяки,  в даному випадку, 

Корнійчуку, Толкачу, усі разом ми 
досягли цього.

— На родину вистачає часу?
— Безглузде запитання. Звісно, 

ні. Крім роботи, ще треба поїхати 
на Схід. 

— Досі? З чим їдете? 
— Потреби вояків не ті, що рані-

ше. Але їм приємно, коли земляки 
приїздять.

— Війна сьогодні має сенс?
— Треба запитувати у Порошен-

ка. Це не до мене. Адже я завжди 
казав, що Москва нам ніколи бра-
тами не була і не буде. 

— Скільки у вас автівок?
— Хочу якраз зробити політично 

правильно, але не знаю як. Кілька 
днів тому я продав свій «Хюндай», 
який не був на мене оформле-
ний. Інший, дружини, ремонтував-
ся і теж чекає продажу. Я покажу, 
скільки вони коштують, і куплю но-
ве авто дружині, якій важко із трьо-
ма дітьми, коли я на роботі, і так 
подякувати їй за народження Со-
ломії. Я можу дозволити собі нор-
мальне авто. Півтижня я їжджу до 
роботи на метро, маршрутках, іно-
ді з друзями компонуюся.

— Вам закидали на сесії, що ви 
придбали квартиру в Бориспо-
лі. Може, плануєте перебрати-
ся сюди?

— Я готовий запросити журна-
лістів у гості хоч сьогодні. Свого ча-
су я взяв кредит у доларах на жит-
ло на вул. Червоноармійській — і 
згодом втратив хату, як і багато ін-
ших громадян. Зараз живу тимча-
сово у Києві. У ЖК «Левада» я при-

дбав квартиру до виборів. Тоді не 
був секретарем, був в опозиції. 
Звісно, хочу жити у Борисполі, але 
для великої родини потрібен буди-
нок, який придбати поки не можу.

— Що чекає на Бориспільську 
ЦРЛ?

— Хочу подякувати районній 
владі, куди я написав листи, щоб 
почали ремонтувати на території 
лікарні дорогу, роботи розпочато. 
Район вкладає великі кошти у лі-
карню, є мінус у тому, що місто і ра-
йон не можуть знайти порозумін-
ня як засновники ЦРЛ. Але, думаю, 
це справа часу. Знаєте чому? Якщо 
голова Бориспільської РДА заяв-
ляє, що потрібно об’єднувати мі-
сто і район, то скоро проблема із 
лікарнею вирішиться сама собою. 
Люди повинні зі свого боку вима-
гати якісних медпослуг і не дава-
ти хабарів. Місто зробило медре-
волюцію — організовує первинку 
з нуля і це будуть якісні послуги. 
Міський бюджет дозволяє теж під-
тримувати лікарню, тобто вторин-
ну ланку місцевої медицини, і місто 
теж сьогодні вливає кошти у ЦРЛ.

— Часто буваєте у сестри 
Оксани Лисенко, яка мешкає у 
Борисполі?

— Аякже. Тільки випаде нагода 
— так і у неї. Взагалі у Борисполі я 
більше часу, ніж вдома.

— За великим столом збира-
єтеся разом родиною? Співає-
те українських пісень? Ви взага-
лі співаєте?

— Звісно. Ми з сестрою навчили 
бориспільців українських тради-
цій. Ми вчимо українському і сво-
їх дітей. Коли я сюди прийшов пра-
цювати, то було не прийнято у раді 

носити вишиванки, а я носив. 
— Зате нині ви не носите ви-

шиванок. Чому?
— Бо зараз усі вбралися у виши-

ванки, навіть лжепатріоти. Це ста-
ло модно. 1000 вишиванок я по-
дарував у Борисполі — цим я пи-
шаюся — це вчителям, у дитсад-
ках, діткам.

— Скільки вам років?
— Сорок.
— Є бажання бути мером 

Борисполя?
— Хм... мером… Я на цьому не 

зациклююся. Треба йти у Верхов-
ну Раду, щоб там працювати, бо я 
не бачу звідти результату. Якщо ти 
продемонструєш роботу тут, на 
місцях, і будеш відкритим для лю-
дей, то покажеш, що достойний іти 
у Верховну Раду. Я ще не старий. 
Хоча грошей великих немає. Сьо-
годні працюю і не встигаю розмі-
щати пости, що зроблено. Нага-
дую про себе, щоб наше суспіль-
ство було активнішим і більш згур-
тованим. 

— Де відпочиваєте з родиною? 
— У тещі на городі, як більшість 

українців. Цього літа ніде не пла-
ную відпочивати, як і минулого. 
Поїздка в АТО — це буде мій від-
починок. 

— Щоб хотілося найбільше?
— Стабільності. Багато чвар. І на-

ші деякі колеги розпускають пліт-
ки, що неприємно. Хотілося, щоб 
люди не купувалися на провокації, 
дурниці, які часто ширяться містом. 
Хочеться, щоб люди довіряли владі 
й уміли аналізували. Хочу, щоб мі-

сто відмовилося від ЖЕКів взагалі 
й перейшло на управляючі компа-
нії. Коли людина сама обиратиме 
на роботу контору, то й вимагати-
ме від неї якості, і влада тоді зі сво-
їми тарифами буде непотрібна. У 
нас є уявлення з радянських часів, 
що ЖЕК — це щось. Сьогодні хочу 
вимагати від ЖЕКів, щоб вони ви-
вісили перелік своїх послуг і вимо-
ги до них — прибирання території, 
наприклад, двічі на місяць тощо, і в 
кінці місяця, щоб було видно, за що 
споживачу платити чи не платити. 
Таких реформ боятися не потрібно. 

— Що б хотілося секретарю 
сказати депутатам?

— Подякувати за спільну роботу. 
І, можливо, попросити вибачення, 
бо я буваю емоційним, нестрима-
ним. Я багато працюю з виборцями 
і іноді не вистачає часу на спілку-
вання з ними, вони це розуміють. 
Але кожен депутат для мене важ-
ливий. Виконавчий комітет пови-
нен розуміти, якщо депутат звер-
нувся із якимось питанням, його 
треба вирішити негайно. А я тут, 
як та щука, щоб карась не дрімав. 

— Коли у міськвиконкомі віта-
ли журналістів із професійним 
святом, ви окремо відзначили 
особливість заголовків, не нази-
ваючи видання. Це ж камінь був у 
наш город, чи не так?

— Навпаки! Це ж класно, що 
влучні заголовки. У нас деякі люди 
не читають газет, але ваші заголов-
ки привертають увагу, і читаєш стат-
тю. Я дякую вам за роботу, відзна-
чаю, що ваші журналісти завжди в 
гущі подій, двічі запрошувати не до-
водиться, і головне — об’єктивно 
висвітлюється те, що відбувається. 

«Я Є ТИМ СЕКРЕТАРЕМ, ЯКИЙ НЕ ВИКОРИСТАВ 
СВОЇ ЗВ’ЯЗКИ ДЛЯ ПРОЦВІТАННЯ СВОГО БІЗНЕСУ. 
УСІ ЗВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО МЕНЕ — ДИТЯЧІ.»

«МІСТО ЗРОБИЛО МЕДРЕВОЛЮЦІЮ — 
ОРГАНІЗОВУЄ ПЕРВИНКУ З НУЛЯ, І ЦЕ БУДУТЬ 
ЯКІСНІ ПОСЛУГИ. МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ ТЕЖ 
ДОЗВОЛЯЄ ПІДТРИМУВАТИ ЛІКАРНЮ.»

«ІЗ АНАТОЛІЄМ ФЕДОРЧУКОМ СЬОГОДНІ МИ 
ЗАВЖДИ ЗНАХОДИМО ПОРОЗУМІННЯ — ЗА 
ПІВТОРА РОКУ МИ НЕ СВАРИЛИСЯ, ХОЧА БУЛИ 
ПРОВОКАЦІЇ.»
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 СТАРА ПРОБЛЕМА НОВА ДОРОГА

БОРОТЬБА 
З КУПИ — ПРОДАЙ

 У Борисполі роками 
стихійники заважають 
пішоходам на тротуарі вул. 
Київський Шлях, що поряд 
із ринком «Центральний». 
Чому?

Олена ШЕВЧЕНКО, 
фото Тетяни ХОДЧЕНКО

Представники відділу контро-
лю за благоустроєм Бориспіль-
ського міськвиконкому разом із 
ГФ «Сектор Безпеки» та патруль-
ною поліцією останнім часом ак-
тивно взялися за ліквідацію неза-
конної торгівлі. Але марно. Здо-
лати її, як виявилося, завдання 
непросте. 

Репортаж із рейду. Четвер, 7 
червня. «Я платник податків, меш-
каю у Борисполі. Невже не маю 
права ходити чистою вулицею, ку-
пувати якісний товар у спеціально 
призначеному для цього місці? Цю 
проблему має вирішувати влада 
спільно із власниками ринку!» — 
коментує процес розгону стихійки 
місцевий житель Віталій, оминаючи 
торговців, які опираються розгону. 

«Нас ганяють, як собак! Нехай 
їм…» — кажуть роздратовано сти-
хійні порушники із товаром і пере-
конують, що не торгують на ринку 
«Центральний» через те, що торго-
ві місця там не привабливі, туди не 
йдуть покупці. Вигнанці із тротуару 
сідають тісними рядами перед тор-
говими точками вздовж входу до 
ринку. «Оці ларьки треба замінити 
на ряди із сезонними товаром, тоді 
усім буде зручно», — закидають сти-

хійники. Тепер уже обурюються про-
давці та власники точок, до яких пе-
рекривають доступ покупців незва-
ні сусіди із кошиками. «Ти будувала 
цей ларьок, щоб його закривати, пе-
рекупниця»! — спалахують сварки. 

«Боротися методом розгону неді-
єво, щойно ми відходимо від місця 
незаконної торгівлі — люди знову 
займають торгові місця на троту-
арі. Поліцейські не завжди приїз-
дять на виклики, бо мають обме-
жену кількість патрульних машин, 
— розповідають інспектори відді-
лу благоустрою. — Складати про-
токоли на порушника ми не має-
мо права, це робить інспектор па-
трульної поліції. Але через хитрість 
продавців-стихійників складання 
протоколів не завжди вдається: то 
паспорт не при них, то постійного 
місця проживання продавець, як 
переконує, не має». 

«Ринок у хорошому 
стані»

Директор ринку «Централь-
ний» Валерій СПІВАК:

— Не бачу потреби в осучас-
ненні ринку: є торгові місця зі 
столами, лавочками, накриттям 
— ідіть і торгуйте. Містове кош-
тує 10 гривень, але ряди май-
же порожні. Якщо буде рекон-
струкція ринку, вкладені у нього 
кошти, то, логічно, ціна оренд-
ної плати збільшиться. Хто ж то-
ді торгові місця орендуватиме?

«Не купуйте!»
Бориспільський міський го-

лова Анатолій ФЕДОРЧУК 
на апаратній нараді 11 черв-
ня наголосив, що не потріб-
но скидати усю відповідаль-
ність за стихійну торгівлю на 
патрульну поліцію.

— Якщо б наші люди не ку-
пували із тротуару, не було б і 
тієї торгівлі. Не купуйте на сти-
хійних базарах! І проблема ви-
рішиться, — наголосив голова. 

«Треба радикальні 
заходи»

Рустам ХАМРАКУЛОВ, на-
чальник відділу контролю за 
благоустроєм:

— Розганяти немає сенсу. По-
бороти стихійну торгівлю мож-
на штрафами, адмінпротокола-
ми. У таких торговців докумен-
тів на товар немає, 70% про-
позицій — товар із Троєщини. 
Штрафи неможливо накладати, 
бо люди не надають документів 
— спочатку треба встановити 
особу. Бабуся, яка торгує, каже: 
«У мене паспорта немає і не бу-
ло». «Де проживаєте?» — не ка-
же. Виправдовуються: «Не мій 
товар», «попросили постояти», 
«просто сиджу тут». Поліції від-
повідають те ж саме, але право-
охоронці можуть затримати для 
встановлення особи, але не хо-
чуть вдягати наручники на літ-
ніх і везти до райвідділку.

Треба радикальні заходи! 
Притягнути трактор з комун-
госпу, вийти усім — міському 
голові, його заступникам, по-
ліції, відділу благоустрою, акти-
вістам — і все скидати в причіп. 
Робити це варто, бо купувати 
на стихійці небезпечно — ан-
тисанітарія, усе без перевірок. 
З іншого боку — покупці обу-
рюються, але купують».

Слід визнати, що 
наявність стихійної 
торгівлі зачіпає 
інтереси багатьох 
сторін, кожна з яких 
прагне почуватися 
комфортно і законно у 
Борисполі. 

Перша — реалізатори. 
Якщо продавцям 
городньої продукції 
невигідно торгувати 
у віддаленому місці 
ринку «Центральний», 
то слід подумати про 

оновлення існуючої 
базарної території чи 
визначитися із новими 
цивілізованими площами 
в іншому місці. 

Друга — покупець. 
Він прагне придбати 
товар у зручному 
місці і претендує на 
таке право як житель 
Борисполя. Якщо 
альтернативи стихійній 
реалізації городини 
у місті майже немає 
(окрім супермаркетів), 

то покупець змушений 
платити за товар із 
тротуару. 

Третя — патрульна 
поліція. Чому люди 
у формі не до кінця 
виконують свої 
службові обов’язки: не 
вилучають товар, не 
встановлюють особу 
порушника, не складають 
адміністративні 
протоколи тощо. Чому за 
понад 10 років стихійної 
торгівлі влада не 
знайшла приміщення для 
зберігання вилученого 

незаконного товару? 
З початку 2018 року в 
Борисполі Національною 
патрульною поліцією 
складено 13 протоколів 
за ст.160 КУпАП (торгівля 
з рук у невстановлених 
місцях).

Якщо боротися у 
напівсили із задавненою 
проблемою — нічого 
не вийде. З такими 
темпами протидії 
беззаконню торговки 
скоро доберуться і до 
Європейської площі 
міста.

Патрульні приїздять на викли-
ки та складають адміністратив-
ні протоколи на продавців-по-
рушників за статею 160 КУпАП 
«Торгівля в містах з рук на вули-
цях, площах, у дворах, під'їздах, 
скверах та в інших невстановле-
них місцях тягне за собою накла-
дення штрафу від одного до се-
ми неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскаці-
єю предметів торгівлі або без та-
кої. Торгівля з рук у невстановле-
них місцях промисловими това-
рами тягне за собою накладення 
штрафу від шести до п'ятнадця-
ти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією 
предметів торгівлі». 

Відповідно для дієвого реагу-
вання патрульних поліцейських 
на вказане правопорушення по-
трібно, аби було наявне примі-
щення, яке б відповідало сані-
тарним нормам для зберігання 
продуктів та речей, які конфіску-
ються під час складання адміні-
стративного матеріалу та мають 
зберігатися в ньому до відповід-
ного рішення суду. За словами па-
трульних, у Борисполі такого при-
міщення немає, відтак реагувати 
на ці правопорушення в повній 
мірі вони не мають можливості. 

Потрібна альтернатива 

ДО ТЕМИ

ТОЧКА ЗОРУ

КІЛЬЦЕВА 
НАВКОЛО 
КИЄВА БУДЕ

Олена ШЕВЧЕНКО

Підготовка проектно-кошто-
рисної документації будівниц-
тва перших двох черг вели-
кої кільцевої дороги навколо 
м. Київ триває. Наразі роботи 
виконано на 90 %. Найближ-
чим часом документи мають 
розглянути Держгеокадастр та 
спеціалісти КОДА щодо існую-
чих об'єктів забудови уздовж 
напрямку проходження траси.

Про це нещодавно говорив 
заступник міністра інфраструк-
тури Юрій Лавренюк в рамках 
наради щодо вирішення питань 
будівництва великої кільцевої 
автомобільної дороги навко-
ло Києва (ВКАД), повідомляє 
прес-служба Мінінфраструкту-
ри. Він наголосив, що для за-
вершення розробки проектної 
документації Укравтодором бу-
дуть виділені всі необхідні кош-
ти і вже до кінця цього року про-
ект має бути готовий.

За його словами, найближчим 
часом Держгеокадастр спільно із 
Київською обласною державною 
адміністрацією має проаналізу-
вати документацію по всіх існу-
ючих об'єктах забудови уздовж 
напрямку проходження траси. 
«Ми маємо в найкоротші термі-
ни узгодити всі проблемні питан-
ня і приступити до будівництва 
перших двох черг ВКАД», — на-
голосив заступник міністра.

Як раніше заявили у КМДА, но-
ва кільцева дорога забезпечить 
розвиток інфраструктури Київ-
ської області, зокрема розв’яже 
транспортні проблеми Києва, Бо-
рисполя і Броварів тощо.

Планується, що першою чер-
гою будівництва ВКАД стане ді-
лянка від автомобільної дороги 
М-06 Київ — Чоп до автомобіль-
ної дороги М-05 Київ — Одеса, 
протяжність якої 35,2 км. Орієн-
товна вартість будівництва цієї 
ділянки дороги становить 400 
млн дол., запланована реаліза-
ція протягом 2018 — 2021 років.

Довідково
Нагадаємо, що план забудови 

Великої кільцевої отримав під-
тримку усіх місцевих рад, через 
землі яких вона проляже. Про-
ектанти тоді обрали варіант, де 
будівництво буде якнайдалі від 
житлової забудови. Траса про-
йде, в основному, по існуючих 
автомагістралях (їх планують 
реконструювати і розширити), 
землями державного запасу 
і розпайованими землями се-
лян. Уже зараз на ці земельні 
наділи накладено обмеження. 
Їх планують викуповувати у го-
сподарів. На це гроші закладе-
но у загальну вартість проекту, 
яка становить близько 2 млрд 
доларів. Велика кільцева про-
стягнеться на 200 км і пройде 
через Ворзель, Глеваху, Укра-
їнку, Бориспіль, Бровари і Ста-
рі Петрівці. У Бориспільському 
районі вона пройде околицями 
Борисполя, сіл Проців, Воронь-
ків, Глибоке, Іванків, Нестерів-
ка, Велика Олександрівка, Бе-
зуглівка і Сеньківка. 

• Пустують ряди на ринку «Центральний», а продавці городини окупували тротуар. Стихійна торгівля шириться і біля ринку «Зоряний».
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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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ПОНЕДІЛОК, 18 ЧЕРВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20, 12.50 "Одруження 

наосліп"

14.25, 15.35 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

19.20, 5.25 "Секретні матеріали"

20.15, 21.10 Т/с "Відьма"

22.10 "Гроші 2018"

23.30, 1.30 Драма "Я - початок"

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

2.10 Сьогодні
9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 3.50 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 1, 2 

с. (16+)
23.30 Х/ф "Подвійний форсаж" 

(16+)
1.40 Телемагазин

6.10, 1.00 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнити"
12.25 "Речдок"
13.25 "Чекай мене. Україна"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Щоденник ЧС 2018"
20.00, 1.55, 5.25 "Подробиці"
23.00 Т/с "Наліт" (18+)
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"
3.55 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Листоноша Пет"
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 Казки У
17.30 Країна У
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
11.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Багряні ріки" (16+)
16.20 Х/ф "Облівіон" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.25 Т/с "Майор і магія" (16+)
22.35 Свобода слова
0.45 Т/с "Сильніше вогню"
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

хуторі поблизу Диканьки"
9.30 "Академія сміху"
9.50, 0.30 "Моя правда"
10.40 Т/с "Торгаші"
12.50 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"
15.15 Х/ф "Доживемо до понеділка"
17.15 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Постріл в спину"
1.20 "Позаочи"

7.00 "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"
19.25 "Наглядачі заповідника"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Земля 2050"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Життєві історії"

3.00, 2.05 Зона ночі
3.40 Абзац
5.30, 0.10 Т/с "Кобра" (16+)
7.19, 8.49 Kids Time
7.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
8.50 Х/ф "Напруж звивини"
10.50 Х/ф "Шість днів, сім ночей" 

(16+)
13.00 Х/ф "Мій хлопець з зоопарку"
15.00 Х/ф "Ласкаво просимо в рай 

2: Риф" (16+)
16.50 Х/ф "Ласкаво просимо в рай" 

(16+)
19.00 Топ-модель по-українськи
2.00 Служба розшуку дітей

6.40 Х/ф "Загублене місто"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "Таємниці кримінального 

світу"
13.25, 3.40 "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+)
3.20 "Випадковий свідок"
4.30 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00, 2.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
9.00, 18.15 "Спецкор"
9.40, 18.50 "ДжеДАІ"
10.15, 19.25 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)
14.00 Х/ф "Миротворець" (16+)
15.55 Х/ф "Бандити"
20.30 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)
21.35 Т/с "Касл-2" (16+)
23.10 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)
1.00 Х/ф "Акулячий торнадо: 

Четверте пробудження" 
(16+)

3.25 "Облом.UA."

8.25 Все буде смачно!
10.15 Х/ф "За два кілометри до 

Нового року"
12.10 Звана вечеря (12+)
13.05 Битва екстрасенсів.
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Пелена"
18.55 Х/ф "Провідниця" (12+)
19.55 Хата на тата (12+)

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"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 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
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 5.35 Д/ф "Гордість світу"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15, 1.15 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Земні катаклізми"
22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20, 13.00 "Одруження 

наосліп"
14.55 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20, 5.25 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10, 22.10 Т/с "Відьма"
23.10 Комедія "Диявол носить 

прада"
1.20 Трилер "Екстрасенс"

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" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 3, 4 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

6.05 М/ф
6.15, 1.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Двоє під однією 

парасолькою"
12.20, 13.10, 14.00 "Речдок"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Щоденник ЧС 2018"
20.00, 1.55, 5.20 "Подробиці"
23.00 Т/с "Наліт" (18+)
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"
3.50 Ток-шоу "Стосується кожного"

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 Казки У
17.30 Країна 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+)
1.30 17+

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 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.05 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф "Ігри патріотів" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 "На трьох" (16+)
17.40, 21.25 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф "Другий у команді" (16+)
1.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.30 "Академія сміху"
10.10 "Зіркове життя"
11.05, 0.45 "Моя правда"
12.00 Т/с "Торгаші"
14.10 Х/ф "Шалено закоханий"
16.05 Х/ф "Шукайте жінку"
19.00, 2.15 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Вірні друзі"
1.35 "Позаочи"
3.55 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.25 Телебачення

7.00, 19.25 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"

3.00, 2.10 Зона ночі

4.10 Абзац

6.00, 0.10 Т/с "Кобра" (16+)

7.59, 9.09 Kids Time

8.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.10, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.20 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

5.30 Х/ф "Карусель"
6.45 Х/ф "Ніагара"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Презумпція невинності"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "Таємниці кримінального 

світу"
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+)
3.20 "Випадковий свідок"
3.40 "Речовий доказ"
4.30 "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, 0.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.55 Х/ф "Акулячий торнадо 5: 

Глобальне роїння" (16+)

15.15 Х/ф "Дракони і підземелля"

19.25 Т/с "Опер за викликом" (16+)

20.25 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)

21.30, 23.05 Т/с "Касл-2" (16+)

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

12.30 Звана вечеря (12+)
13.25 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 ЕксперименТИ (16+)
22.45 Х/ф "Біля річки два береги" 

(16+)

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

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

9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Незвідані шляхи"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
12.25 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.00 Світло
18.00, 0.19 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 "Земні катаклізми"
22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 18 — 24 ЧЕРВНЯ
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СЕРЕДА, 20 ЧЕРВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20, 13.10 "Одруження 

наосліп"

15.00 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

19.20, 5.25 "Секретні матеріали"

20.15, 21.10, 22.10 Т/с "Відьма"

23.10, 1.25 Драма "Дика"

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" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 5, 6 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.15, 0.55 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
12.20, 13.10, 14.00 "Речдок"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Щоденник ЧС 2018"
20.00, 1.50, 5.25 "Подробиці"
23.00 Т/с "Наліт" (18+)
2.30 "Орел і Решка. Шопінг"
3.55 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Красуня"
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 Казки У
17.30 Країна 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+)
1.30 17+

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, 13.20 Х/ф "Багряні ріки" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Ворог біля воріт" (16+)
1.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.30 "Зіркове життя"
10.20, 0.15 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Небилиці про Івана"
12.45 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
14.45 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
16.20 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
19.00, 1.55 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Сім няньок"
1.05 "Позаочи"
3.35 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Наглядачі заповідника"
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 "Земля 2050"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.10 Зона ночі

4.20 Абзац

6.10, 0.10 Т/с "Кобра" (16+)

8.09, 9.25 Kids Time

8.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.30, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.30 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

2.05 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Це я"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50 "Таємниці кримінального 

світу"
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+)
3.15 "Випадковий свідок"
4.00 "Речовий доказ"
4.50 "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"
13.40 Х/ф "Король Артур і лицарі 

круглого столу" (16+)
15.25 Х/ф "Орден дракона" (16+)
19.25 Т/с "Опер за викликом" (16+)
20.25 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)
21.30, 23.05 Т/с "Касл-2" (16+)
0.55 Х/ф "Ерагон"
3.40 "Облом.UA."

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

12.00 Звана вечеря (12+)
12.55 Битва екстрасенсів. 
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

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

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

9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 Д/ф "Часи змін - 

Китайські традиції і сучасне 
життя"

12.00 Д/ф "Смаки Культур"
12.25 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Земні катаклізми"
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ЧЕТВЕР, 21 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 12.50 "Одруження 

наосліп"
14.25, 15.35 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10 Т/с "Відьма"
22.10 "Право на владу 2018"
0.05 Драма "Белль"
2.05 Трилер "Реквієм за вбивцею"

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, 3.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 7, 8 

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

6.05 М/ф
6.15, 1.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Сімейне коло"
12.20, 13.10, 14.00 "Речдок"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Щоденник ЧС 2018"
20.00, 1.50, 5.20 "Подробиці"
23.00 Т/с "Наліт" (18+)
2.30 "Орел і Решка. Шопінг"
3.50 Ток-шоу "Стосується кожного"

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

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль"
14.00 Віталька
16.00 Панянка-селянка
17.00 Казки У
17.30 Країна 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+)
23.45 Х/ф "Місто 44-го" (18+)

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
12.10, 13.20 Х/ф "Другий у команді" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Сволота" (16+)
1.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.05 "Зіркове життя"
9.30 "Академія сміху"
11.00, 0.30 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Мартин Боруля"
13.45 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Останній вампір"
15.45 Х/ф "У тихій пристані"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00, 2.10 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Непідсудний"
1.20 "Позаочи"
3.50 Кіноляпи
4.35 Саундтреки

7.00, 19.25 "Наглядачі заповідника"
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 "Земля 2050"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.10 Зона ночі

4.00 Абзац

6.00, 0.10 Т/с "Кобра" (16+)

7.59, 9.29 Kids Time

8.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.30, 17.10 Кохання на виживання 

(16+)

11.40 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

2.05 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Звинувачення"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "Таємниці кримінального 

світу"
15.10, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30, 0.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.20 "Випадковий свідок"
4.00 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Облом.UA."

15.20 Х/ф "Ніч у музеї-2"

19.25 Т/с "Опер за викликом" (16+)

20.30 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)

21.35 Т/с "Касл-3" (16+)

23.10 Т/с "Касл-2" (16+)

0.05 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)

1.55 "Помста природи"

7.20 Національне талант-шоу 
"Танцюють всі!-7"

10.50 Звана вечеря (12+)
12.45 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Часи змін - Китайські 

традиції і сучасне життя"
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 Радіо. День
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 "Етапом через пів-Землі: 

історія ув"язнення Сенцова і 
Кольченка"

20.05 Д/ф "Неповторна природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Земні катаклізми"
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П'ЯТНИЦЯ, 22 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, 11.20, 12.20, 13.20 

"Одруження наосліп"

15.00 "Міняю жінку"

17.10 Мелодрама "Кохання Мер`єм"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 21.10, 22.10, 23.05 Т/с 

"Відьма"

0.05, 1.00 "Розсміши коміка"

2.00 "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
10.50 Т/с "Я поруч" (16+)
14.30 Т/с "Листи з минулого" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Листи з минулого" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Анка з Молдаванки" 

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

(16+)
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Х/ф "Алегро з вогнем"
12.20, 13.10, 14.00, 1.40 "Речдок"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Щоденник ЧС 2018"
20.00, 0.45 "Подробиці тижня"
3.35 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
4.55 "Україна вражає"
5.20 "Євген Моргунов. Нестерпний 

балагур"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.40, 0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
14.40 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
16.00 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
17.20 М/ф "Пухнасті проти 

зубастих"
18.45 М/ф "Турбо"
20.30 М/ф "Книга життя"
22.15 Х/ф "Місто 44-го" (18+)
1.30 17+

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, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф "Ворог біля воріт" 

(16+)
16.50 Т/с "Майор і магія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Т/с "Правило бою" (16+)
1.00 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
2.30 Факти
2.50 Х/ф "Я - Хортиця"
3.55 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Позаочи"
9.30 "Великі українці"
11.05 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Дід лівого крайнього"
13.10, 19.00, 1.20 Т/с "Пригоди 

Шерлока Холмса"
15.10 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
17.05 Х/ф "Морський характер"
21.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
22.50 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
3.10 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
4.50 Телебачення

7.00, 19.25 "Наглядачі заповідника"
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 "Служба порятунку"
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, 2.05 Зона ночі

4.10 Абзац

6.10, 0.00 Т/с "Кобра" (16+)

7.59, 9.59 Kids Time

8.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

10.00, 17.10 Кохання на виживання 

(16+)

11.50 Половинки

19.00 Топ-модель по-українськи

2.00 Служба розшуку дітей

6.40 Х/ф "Дот"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Преферанс по п'ятницях"
10.50 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
14.55, 16.55 "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"
3.25 "Легенди бандитської Одеси"
4.10 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00, 3.10 "Облом.UA."

9.50, 18.15 "Спецкор"

10.20, 18.45 "ДжеДАІ"

11.00, 17.10 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Сліди апостолів" (16+)

19.25 Т/с "Полювання на 

Вервольфа" (16+)

23.35 "Змішані єдиноборства. UFC 

Найкращі бої Лоулера та 

Дос Анхоса"

1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

5.55 Х/ф "Рідна кров"
7.45 Х/ф "Білоруський вокзал"
9.45 Х/ф "Час бажань"
11.50 Х/ф "Розлучниця"
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.05 Не можу сказати "прощавай"
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)

6.30, 7.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Часи змін - Китайські 

традиції і сучасне життя"
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.30 Країна на смак
16.25 Д/ф "Смаки Культур"
17.00 "Золотий вересень. Хроніка 

Галичини 1939-1941"
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/ф "Наглядачі заповідника"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 23 ЧЕРВНЯ

6.00, 19.30 ТСН
6.45 "Гроші 2018"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Життя без обману"
11.15, 23.10 "Світське життя 2018"
12.15 "Концерт гурту ТІК "ЛЮБИ ТИ 

УКРАЇНУ"
13.40 "Ліга сміху 2018"
15.40 "Вечірній квартал. 

Спецвипуск"
16.30, 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
20.15 "Українські сенсації"
0.10, 2.05 "Вечірній Київ"
5.45 Мультфільм

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.20 Зоряний шлях

8.15 Т/с "Анка з Молдаванки" 1, 7 

с. (16+)

15.20 Т/с "Анка з Молдаванки" 

(16+)

17.50 Т/с "Перехрестя" 1, 2 с.

19.40 Т/с "Перехрестя"

22.10 Х/ф "Райський куточок" (16+)

0.00, 2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

1.45 Телемагазин

3.40 Реальна містика

6.00 М/ф
6.25 "Чекай мене. Україна"
8.00, 3.25 Х/ф "Беремо все на себе"
9.30 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"
11.00 Х/ф "А зорі тут тихі..." (16+)
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Велика Гра"
20.00, 2.00, 4.35 "Подробиці"
23.00 "Великий бокс. Поєдинок з 

участю Дениса Беринчика і 
Карена Чухаджяна"

2.40 "Олег Даль. Останні 24 
години"

5.15 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф "Долина папороті: 

Тропічний ліс"
12.15 Х/ф "Красуня"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль"
16.30 М/ф "Турбо"
18.30, 23.00 Країна У
20.00 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"
22.00 Одного разу під Полтавою
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка

5.05, 4.45 Скарб нації
5.15, 4.55 Еврика!
5.25 Факти
5.45 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
15.15 Т/с "Правило бою" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Похмілля у Вегасі" (16+)
22.00 Х/ф "Холостяцька вечірка-2: 

З Вегасу у Бангкок" (16+)
0.00 Х/ф "Законослухняний 

громадянин" (16+)
2.00 Х/ф "Фантазії Веснухіна"

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

Бензоколонки"
11.10 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
13.00 Х/ф "Сьома пелюстка"
14.55 Х/ф "Танцюй, танцюй"
17.25 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Т/с "Тіні зникають опівдні"
2.35 "Позаочи"
3.15 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Музика рідного дому"
16.15 "Король і королева 

Київського університету 
культури"

16.50 "Паспортний стіл"
17.00 Х/ф "Материнська клятва"
19.30 "Гала-концерт "В Україну 

повернусь…"
21.45, 23.15, 2.30, 4.40 "Столичні 

телевізійні новини"
22.10 "Життєві історії"
22.40, 5.00 "Смертельна Австралія"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Шлях зброї"

3.00 Зона ночі

5.40 Т/с "Кобра" (16+)

7.39, 8.59 Kids Time

7.40 М/с "Лунтик і його друзі"

8.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.00 Х/ф "Йоко"

10.50 Хто зверху (12+)

19.10 Х/ф "Будинок з приколами"

21.00 Х/ф "Мисливці на привидів"

23.10 Х/ф "Мисливці на привидів" 

(16+)

1.10 Х/ф "БайБайМен" (16+)

5.00 Х/ф "Не було б щастя..."
6.05 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
11.55 "Свідок. Агенти"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00, 3.20 "Речовий доказ"
15.20 "Склад злочину"
17.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Суєта суєт"
21.15 Х/ф "Людина-оркестр"
23.00 Х/ф "Планетаріум" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Випадковий свідок"
4.35 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.50 "Зброя"
10.15 "Загублений світ"
16.10 Х/ф "Ерагон"
18.10 Х/ф "В ім'я короля-2" (16+)
20.00 Х/ф "В ім'я короля-3" (16+)
21.45 Х/ф "100 000 000 до н.е." 

(16+)
23.30 Джош Тейлор ( США) - 

Віктор Постол (Україна). 
Визначення претендента на 
бій за титул чемпіона світу 
WBC

1.30 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

2.20 "Облом.UA."

6.00 ВусоЛапоХвіст
8.10 Караоке на Майдані
9.10 Все буде смачно!
10.05 Х/ф "Учитель музики"
12.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
17.10 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
19.00 Х/ф "Кафе на Садовій" (12+)
23.05 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, 0.40, 3.00 

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Д/ф "Фестивалі планети"
11.00 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Мрія любові"
13.35, 0.15 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ф "Вагасі - японські 

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

мозку" (12+)
21.25 Прем'єра. Вечірнє шоу з 

Юрієм Марченком
21.55 Прем`єра. Промінь живий
22.50 Х/ф "Таксі" (12+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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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6.10 ТСН
7.05, 4.20 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.50, 10.50, 11.50 "Світ навиворіт - 

9"
12.55 "Світ навиворіт - 5"
13.45 Мелодрама "Хрещена"
17.30, 21.00 Мелодрама "Інша 

жінка"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
22.55 "Ліга сміху 2018"
0.55 "Аргумент кiно"
1.35 "Світське життя 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.45 Х/ф "Мільйонер"
10.50 Т/с "Перехрестя"
14.50 Х/ф "Зведені сестри" (12+)
17.00 Т/с "Гра у любов" 1, 2 с. (12+)
19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Гра в кохання" (12+)
23.00, 2.20 Т/с "Буду вірною 

дружиною" (16+)
1.50 Телемагазин
3.00 Х/ф "Райський куточок" (16+)
4.30 Реальна містика

5.45 М/ф
6.25 Х/ф "Мерседес" тікає від 

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

сезон"
11.00 "Орел і решка"
13.00 Х/ф "Іграшка"
15.00, 18.00, 21.00 "Чемпіонат світу 

з футболу FIFA 2018"
17.00 "Велика Гра"
20.00, 1.20 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Гра їхнього життя"
2.00 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Книга життя"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль"
16.30 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"
18.30, 23.00 Країна У
22.00 Одного разу під Полтавою
0.30 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.30 Х/ф "День переможених" (16+)
3.10 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Факти
5.25 Інсайдер
7.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.05, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф "Похмілля у Вегасі" (16+)
16.50 Х/ф "Холостяцька вечірка-2: 

З Вегасу у Бангкок" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Холостяцька вечірка-3" 

(16+)
22.40 Х/ф "Йолопи-розбійники" 

(16+)
0.20 Х/ф "Сволота" (16+)
2.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
3.40 Провокатор

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

ніч"
10.25 Х/ф "Король Дроздовик"
12.15 Х/ф "Привид замку 

Моррісвіль"
14.00 Х/ф "Золоте теля"
17.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Живе такий хлопець"
22.55 Т/с "Тіні зникають опівдні"
2.40 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

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 "Міс і містер КНУКіМ"
15.40 "Ситуація"
15.55 "Концерт "Шлягер року"
18.10 Х/ф "Небезпечна гра"
21.00, 3.35 "СТН-тижневик"
21.30, 1.45, 4.05 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Сезон бджіл"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Та, що танцює"
2.05 Х/ф "Вдале викрадення"
4.25 "Мультляндія"

3.10 Зона ночі
5.20 Стендап-шоу
6.19, 7.49 Kids Time
6.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
7.50 Х/ф "Пастка для привида"
9.50, 11.50, 1.00 Х/ф "Мисливці на 

привидів" (16+)
14.00 Х/ф "Мисливці на привидів"
16.10 Х/ф "Оз: Великий та 

Могутній"
18.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00 Х/ф "Червона Шапочка" (16+)
23.00 Х/ф "БайБайМен" (16+)

5.45 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
7.00 "Страх у твоєму домі"
10.40 Х/ф "Одиночне плавання"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00 "Чемпіонат України з 

шосейно-кільцевих 
перегонів"

14.00 Х/ф "Командос" (16+)
17.00 Х/ф "Людина-оркестр"
18.45 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
21.25 Х/ф "Револьвер" (16+)
23.35 Х/ф "Планетаріум" (16+)
1.40 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Бушидо"
8.45, 9.45 "ДжеДАІ. Дайджест"
11.45 Т/с "Полювання на 

Вервольфа" (16+)
15.50 Х/ф "Мисливець на 

крокодилів"
17.30 Х/ф "Транс" (16+)
19.25 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
21.10 Х/ф "Балістика: Екс проти 

Сівер" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

Найкращі бої Лоулера та 
Дос Анхоса"

1.25 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

6.05 ВусоЛапоХвіст
7.50 Планета земля
8.55 Все буде смачно!
9.50 Караоке на Майдані
10.50 ЕксперименТИ (16+)
12.50 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф "Кафе на Садовій" (12+)
19.00, 1.10 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
23.00 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, 0.40, 3.00 

Новини
9.35 Х/ф "Мрія любові"
11.10 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.15 Д/ф "Гордість світу"
14.00 Телепродаж
14.20, 4.30 Фольк-music
15.25 Промінь живий
16.20 Д/ф "Незвичайні культури"
17.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
20.05 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15, 1.35 Букоголіки
22.40 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.20 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

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення Бориспільської міської ради:
«Про затвердження положення про конкурсну комісію з визначення переліку зе-

мельних ділянок комунальної власності, які або права на які виставляються на 
земельні торги та відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

Розробник — відділ землекористування виконавчого комітету міської ради.
Проектом регуляторного акта визначено організацію діяльності конкурсної ко-

місії з визначення переліку земельних ділянок комунальної власності, які або пра-
ва на які виставляються на земельні торги та відбору виконавця земельних торгів 
на конкурентних засадах, що буде застосовано міською радою у процесі підго-
товки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах.

Проект рішення Бориспільської міської ради «Про затвердження положення про 
конкурсну комісію з визначення переліку земельних ділянок комунальної власно-
сті, які або права на які виставляються на земельні торги та відбору виконавця 
земельних торгів на конкурентних засадах» та аналіз його регуляторного впливу 
будуть розміщені на веб-сторінці міськвиконкому http://borispol-rada.gov.ua в роз-
ділі «Регуляторна політика». 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта ста-
новить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регу-
ляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регу-
ляторного впливу просимо надавати в письмовій формі :

— поштою за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 72;
— факсом 045-95-6-02-35 для відділу землекористування;
— електронною поштою за адресою: zemotdel_boryspol@ukr.net
Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної регуля-

торної служби України: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, або на електронну 
адресу inform@dkrp.gov.ua, тел.:( 044) 254-56-73, (044) 254-43-93.

Відділ землекористування виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради 
відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» оголошує конкурс на вакантну посаду:
ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ В УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
— вища освіта відповідного професійного спрямування за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямком 
«Цивільне та промислове будівництво»;

— наявність комунікативних, організаторських здібностей;
— вільне володіння українською мовою;
— впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
— досвід роботи за фахом на посадах не менше п’яти років та наяв-

ність кваліфікаційного сертифікату — інженер технічного нагляду за бу-
дівництвом. 

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою: 
вул. Київський Шлях, 27, м. Бориспіль, телефон: 6-36-61.

Переможцем конкурсу на право 
укладення договору оренди індивіду-
ально визначеного нерухомого майна 
комунальної власності територіаль-

ної громади м. Бориспіль за адресою 
вул. Європейська, 2 площею 45,2 кв. 
м, який відбувся 12 червня 2018 року, 
стало товариство з обмеженою відпо-

відальністю «КОРТЕКС».
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна договірна. 

Тел.: 0 67 2344349.

4 колеса R14, зимова гума, на Сеат-Фольксва-
ген (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, це-
ментовози 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 потребу-
ють фарбування, кредитних, нерозмитнених. Швид-
кий розрахунок, оформлення за наш рахунок. Тел.: 
0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Delux Borispol, новобудова, 52,5/25,5/11,8, з доку-

ментами, будинок зданий в експлуатацію, розводка 
світла, стяжка, 728000 грн, розстрочка на 1 р. без 
відсотків. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН 
«Адамант». 

Нова 31 а вул., 2/10, 54/24/13, євроремонт, б/з, бу-
динок зданий, документи, 728000 грн, торг. Тел.: 0 99 
6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН «Адамант».

Соцмістечко р-н, 5/5, 30/18/5, житловий стан, м/п вікна, 
продаж з меблями, без балкона, 470000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Головатого вул., 10/10, 51 кв. м, кухня — 9 кв.м, 
860000 грн, торг. Тел.: 0 63 1909517, Ірина.

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

К.Шлях вул. (35 км), 1/3, 54,6/31,5/9,1, євроремонт, 
10 хв. до метро, відмінне місце під офіс, привати-
зована, чистий продаж, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 50 5951006.

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.

Нова 2 вул., центр, 3/9, 53/30/8, балкон утеплений — 7 
кв. м, кімнати окремо, поруч нова школа, спортшкола. 
Тел.: 0 63 1909517, Ірина.

Робоча 19 вул., 9/9, 53/32/9, 910000 грн. Тел.: 0 63 
1909517, Ірина.

Шевченка 6 вул., центр, не кутова, тепла, сонячна сто-
рона, 5/9, 53/32/9, балкон утеплений — 7 кв. м, вбудова-
ні меблі та техніка. Тел.: 0 63 1909517, Ірина. 

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

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

3-к. КВАРТИРИ

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

ників, автономне опалення, якісний будинок, 947268 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 балкон 
засклені, 858000 грн. Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

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

Робоча вул., 5/9, з ремонтом, 1235000 грн. Тел.: 0 63 
1909517, Ірина. 

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

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

5-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева 48 вул., 2-рівнева, 9 та 10 поверх, 124 кв. м, 

1300000 грн. Тел.: 0 63 1909517, Ірина. 

БУДИНКИ

Бориспіль
205 кв. м, 2 поверхи, будувався для себе, під чистову, 

3 входи, великий гараж, 10 соток, 1380000 грн, торг. 
Тел.: 0 63 1909517, Ірина.

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, колодязь 
у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 0 97 
1708272, Ольга.

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

ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК 
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 

грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

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

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

Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні. 
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, огля-
дова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна за 
домовленістю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 0 67 
7436513.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, ог-
лядова яма, підвал на весь гараж, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

«Авіатор-2» кооп., капітальний, яма, підвал, недорого. 
Тел.: 0 67 7683883, 0 66 3663002.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

кації по вулиці. Тел.: 0 96 3466679.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світло по 

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

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

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

Приозерна вул., 10 соток, фасад 25 м, світло по 
вулиці, будинок поряд, 143000 грн, торг, власник. 
Тел.: 0 99 6641654, 0 67 2017127, Юлія. АН «Ада-
мант». 

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

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

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло газ, сусі-
ди, 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.

Городище с., 21 сотка, світло поруч, під забудову, 
право власності, посаджений молодий сад. Тел.: 0 
93 0863649, 0 66 3515240.

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. 

Лозівка с., 10 соток, під забудову, ціна договірна. 
Тел.: 0 68 4279290.

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

Любарці с., під забудову, 50 соток. Тел.: 0 50 6588881.
Мартусівка с., 10 соток під забудову, держакт, го-

сподар, ціна договірна. Тел.: 0 67 7404540.

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

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

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

Старе с., 12 соток, під будівництво, поруч газ, світ-
ло,під’їзд, центр, недорого. Тел.: 0 67 7683883, 0 66 
3663002.

Тарасівка с., 40 соток + старий будинок під знесення,в-
сі 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 договірна. 
Тел.: 0 68 9636640.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

Детальна інформація: 067-616-23-41

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 

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

1,2,3-к.кв., у власників, можна з боргами, допомо-
га в оформленні документів. Тел.: 0 99 6641654, 0 67 
2017127. АН «Адамант».

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

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

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

будинок, с. Кириївщина, можливо без зручностей, 
розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 63 2984822.

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

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

1,2-к. кв., р-н м-ну «Маяк», вул Головатого, вул. Робо-
ча. Тел.: 0 63 1909517, Ірина.

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

В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ «ПЄЧКІН» ПОТРІБЕН ВО-
ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТА НА АВТО КОМПАНІЇ.ДІЙ НА ВЛАСНОМУ АВТО. ТА НА АВТО КОМПАНІЇ.
БАЖАНО ЗІ ЗНАННЯМ МІСТА БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 БАЖАНО ЗІ ЗНАННЯМ МІСТА БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 
95 0094119, 0 97 6005166.95 0094119, 0 97 6005166.

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

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

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

Мережа магазинів запчастин запрошує помічника 
бухгалтера, торгівельного представника, комплек-
тувальника, менеджера по роботі з корпоративни-
ми клієнтами, продавця у магазин автозапастин (м. 
Київ). Тел.: 0 98 0664699. 

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

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

На постійну роботу в продуктовий магазин потрі-
бен продавець, зручний г/р, бажання працювати, 
поряднісь, з/п від 7200 грн. Тел.: 0 66 9712171.

На постійну роботу потрібен продавець у продук-
товий магазин, позмінно, з/п від 7200 грн. Тел.: 0 67 
3374611.

Оголошення та реклама

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 повер-
сі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, будиночок 
для гостей, ціна договірна, на літній період або продам, 
910000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

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

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

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

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.

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

В 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.

В компанію «Ін Тайм» на постійну роботу потрібен 
приймальник-вантажник, з/п від 6500 грн, м. Брова-
ри, 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 майстра 
манікюру, перукаря, адміністратора, з д/р. Високий 
%, стабільний дохід, зручний графік та напрацьова-
на база клієнтів. Тел.: 0 95 0855330, Альона. 

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»

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

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

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

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

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні перу-
карі жіночої та чоловічої зали, д/р від 1 року, іно-
городнім надається житло. Тел.: 0 67 3257555, 0 67 
6354444. 

На роботу потрібен водій на асенізаційну машину. 
Тел.: 0 68 8372020.

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

На роботу потрібен оператор ПК із досконалим знан-
ням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 96 1904253, 0 63 
3555611.

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИКІВ ПО-
ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-ТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, УКЛАДАЛЬ-
НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П НИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П 
ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 5005888.
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Охоронна фірма набирає на постійну роботу ОХО-
РОНЦІВ. Вимоги: відсутність судимостей та медич-
них протипоказань для роботи в охороні, дисциплі-
нованість, уважність, тактовність, відповідальність. 
Обов’язки: забезпечення порядку, попередження 
конфліктних ситуацій. Г/р: доба/дві, з/п 4200 грн, м. 
Бориспіль. Тел.: 0 96 9425425, Віталій Григорович, 
0 67 2203291. 

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

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТОБУС, ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «Д» НА МІКРОАВТОБУС, 
Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИ-Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИ-
ЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, ЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, 
БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 
2090649, ОЛЕГ. 2090649, ОЛЕГ. 

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 
96 1904253, 0 63 3555611.

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

Потрібна ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ для жінки. Тел.: 0 67 
1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

Потрібна доглядальниця для хворої жінки, можливо з 
проживанням. Детальніше за тел.: 0 97 7042359, Люд-
мила.

ПОТРІБНІ АВТОСЛЮСАРІ, З Д/Р НА СТО, З/П ВІД ПОТРІБНІ АВТОСЛЮСАРІ, З Д/Р НА СТО, З/П ВІД 
10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2178753.10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2178753.

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

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

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-аналітик, 
електромеханік, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу начальника СТО (здача в оренду), автослю-
саря з ремонту ходової частини, автослюсаря-мо-
ториста, автоелектрика-діагноста, охоронника, г/р 
доба/три, водія кат. «В», «С», водія кат. «В», «С», 
«D», «Е». З/п при співбесіді, іногороднім надається 
гуртожиток. Тел.: 0 50 3574386. 

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 щоденно. Тел.: 0 
99 5444797, 0 63 6363608. 

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 «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу кухаря-універсала, г/р день/ніч 2 дома; адмі-
ністратора 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 гур-
тожиток. Тел.: 0 50 3521592. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на роботу конди-
тера, укладальника–пакувальника, прибиральника 
виробничих приміщень. Тел.: 0 67 4451659, Ірина.

У зв’язку з активним розвитком підприємства у 
м. Бориспіль на роботу запрошуються обрубувачі 
цегли, шліфувальники, укладальники-пакувальни-
ки, підсобні робітники, з/п 10000 грн+премії+бону-
си+житло для іногородніх. Тел.: 0 50 5166920.

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

Ірпінь

Зварювальники з д/р. З/п від 10 000 грн. Робота в 
м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 10000 

грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РО-
БОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

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

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,

Робочі на збір склопакетів. Можливо без д/р (навчає-
мо). З/п 12000 грн. Офіційне працевлаштування. Надає-
мо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

Слюсар-ходовик, слюсар-агрегатник на СТО, ван-
тажних автомобілів в м. Київ. З/п від виробітку (від 
8000 грн). Можлива вахта. Житло надаємо безко-
штовно. Тел.: 0 67 2435264.

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

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК

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

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

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

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.

Підприємство реалізує з доставкою на об’єкт цеглу 
керамічну за ціною 2,90 грн/шт., цеглу силікатну за ці-
ною 4,20 грн/шт., шлакоблок за ціною 16,80 грн/шт., 
газоблок за ціною 1380 грн/куб.м. Тел.: 0 67 2479998, 
(044) 2092994 

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяча коляска «Сонік», сіро-салатового кольору, 
трансформер 3 в 1. Вага з люлькою 14 кг. Комплектація: 
люлька, прогулянковий блок, автокрісло 13 кг, накид-
ка на ноги, сонцезахисна накидка, накидка від дощу, 
москітна сітка, сумка, кошик для речей із тканини. Тер-
міново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

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

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

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

на, 2,5 роки, 25000 грн. Тел.: 0 99 1573137.

Коза, після окоту, дійна. Тел.: (04595) 52071, 0 67 

8982125.

Корова чорноряба, дійна, 7 місяців тільності, недорого. 

Терміново. Тел.: 0 67 5916662, 0 67 7011195. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іноземних 
автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

Ремонт квартир, будинків; перепланування, опа-
лення, водопровід, каналізація. Будівництво — 
будинки, прибудови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, лазні, ворота, паркани. Покрівельні ро-
боти під ключ, мансардні дахи. Утеплення, обли-
цювання будинків, квартир. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

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

Укладання плитки, штукатурка. Тел.: 0 68 5766544.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

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.

РІЗНЕ

Бориспіль

Баранину тушкою. Тел.: 0 93 3393330.

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

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-камерний; 

двері міжкімнатні; килими; труби оцинковані; 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.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР   КАСИР

ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
ОХОРОННИК   ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

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

Алла Арешкович: «ДЕПАРТАМЕНТ 
НЕ МАЄ НА МЕТІ СКОРОЧУВАТИ 
МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ»

 Ексклюзивне інтерв’ю до 
Дня медичного працівника 
із директором Департаменту 
охорони здоров’я Київської 
обласної державної 
адміністрації Аллою 
Арешкович про оцінку 
процесу впровадження 
медичної реформи у 
столичній області загалом і 
на Бориспільщині зокрема.

Тетяна ХОДЧЕНКО

— Як охарактеризуєте просу-
вання медреформи на Київщи-
ні? Які міста та райони лідиру-
ють у цьому питанні, а хто в 
аутсайдерах? 

— Згідно зі щотижневим моні-
торингом ходу приписної кампа-
нії «Лікар для кожної сім’ї», нині на 
Київщині укладено з лікарями май-
же 240 тисяч декларацій. Ця цифра 
знаходиться у постійній динаміці і 
щодня змінюється. Минулого тиж-
ня підписано 46 794 декларації, у 
порівнянні з попереднім, кількість 
підписаних декларацій зросла 
на 12 083.

Також зареєстровано в eHealth 
— 795 лікарів, за останній тиж-
день в електронній системі ме-
диків побільшало на 26 осіб. Най-
більше зареєстровано деклара-
цій в середньому на 1 лікаря: се-
ред районів — у Фастівському, 
Таращанському та Яготинському, 
а серед міст області — у Ржищеві, 
Фастові та Березані.

На жаль, в системі eHealth не-
зареєстрованим залишається КЗ 
«Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Калитянської се-
лищної ради, відповідно в смт Ка-
лита не підписано жодної деклара-
ції, але ми очікуємо на початок ро-
боти найближчим часом.

Наразі перетворено на кому-
нальні некомерційні підприємства 
(КНП) 30 медустанов регіону, які на-
дають первинну медичну допомогу. 
Ще по 3 закладах винесені питання 
на сесії в м. Ірпінь, Ставищенському 
та Сквирському районах. 

У ході реформи хочеться реалі-
зувати багато: відкрити такі необ-
хідні нові укомплектовані амбула-
торії, налагодити комунікації між 
первинкою та вторинкою, прове-
сти у найвіддаленіші куточки ре-
гіону Інтернет. Щоб елементарно 
за результатом аналізу людина не 
їхала за тридев’ять земель, а мала 
змогу отримати висновки у себе в 
ФАПі чи амбулаторії. 

Проте важко зробити щось, ко-
ли немає фінансового підґрунтя. 
Від держави ми не чекатимемо ко-
штів, поки старатимемось змінити 
щось своїми управлінськими дія-
ми і, можливо, обійдемось неве-
ликими сумами. Плануємо розши-

рити можливості першого етапу 
створення умов для виходжуван-
ня новонароджених на базі Цен-
тру охорони здоров’я матері та 
дитини та у Боярській дитячій лі-
карні. Не можу не відзначити, що у 
місті Бровари, на базі ЦРЛ, за кош-
ти міського та районного бюдже-
тів створено потужне неонатоло-
гічне відділення. 

— Як охарактеризуєте впро-
вадження медреформи у Бори-
спільському районі та місті Бо-
риспіль? Конкретизуйте.

— По області створено три но-
вих заклади охорони здоров’я пер-
винки, які мають ліцензії на прова-
дження медичної практики та вже 
уклали договори з Національною 
службою здоров'я України (НСЗУ) 
за програмою державних гаран-
тій медобслуговування. Два КНП 
знаходяться у Фастові і Бучі, третій 
уже у вашому місті — це комуналь-
не некомерційне підприємство Бо-
риспільської міської ради «Бори-
спільський ЦПМСД». Звичайно, та-
ку структуру за день не створиш, 
як і не налагодиш її ефективну ро-
боту. Однак певні результати є.

— Знаю, що у вас є особиста 
фішка — ви відвідуєте лікарні 
без попередження. Розкрийте 
секрет, до яких закладів охоро-
ни здоров’я ви плануєте навіда-
тися найближчим часом?

— До сьогодні я мала змогу по-
дивитися малозаселені райони Ки-

ївщини. У  деякі місця я поверта-
юсь, щоб підтвердити своє перше 
враження. Куди поїду далі, не хочу 
розголошувати, хай це буде сюрп-
ризом для лікарів. Наразі я реалі-
зовую особисту програму, яку на-
зиваю «візитом вихідного дня» або 
«лікарня очима пацієнта». Я розра-
ховую маршрут по часу і кіломе-
тражу від головної дороги до лі-
карні, бачу, як працюють медики, 
чи співпрацює з ними місцева вла-
да, адже про це говорить стан лі-
карні. Такий підхід дає шанс поба-
чити ситуацію на місці без прикрас 
та фальші. 

— Назвіть госпітальні ок-
руги Київщини та їхні центри. 
Озвучте головні на сьогодні про-
блеми впровадження медичної 
реформи на Київщині.

— Госпітальні округи створені 
як «функціональні об'єднання ліка-
рень, розташованих на визначеній 
території». Заклади охорони здо-
ров'я, охоплені госпітальним ок-
ругом, залишатимуться у власності 
і підпорядкуванні місцевих органів 
влади, що є учасниками госпіталь-
ного округу. Бориспіль входить 
до складу Лівобережного округу. 
Створено Бородянський, Василь-
ківський та Білоцерківський госпі-
тальні округи. Створені госпітальні 
ради та розробляються плани пер-
спективного розвитку лікарень І та 
ІІ рівнів, які мають реалізовуватися 
вже з наступного року.

— Який прогноз розвитку Бо-
риспільської ЦРЛ в цілому? Чи 
правдивою є інформація, що до 
2020 року, відповідно до рефор-
мування медичної галузі, такі 
важливі відділення для Бори-
спільської ЦРЛ, як пологове, хі-
рургічне та інфекційне, при-
пинять своє функціонування, 
а місцевим хворим доведеться 
їздити до Броварів за окреми-
ми послугами вторинної ланки 
медицини. 

— Це неправдива інформація. 
Департамент не має на меті ско-
рочувати медзаклади, а навпаки 
ми розвиваємо їх. Торік було від-
крито 5 нових амбулаторій. На сьо-
годні з’явилося 2 центри гемодіа-
лізу. Введена в експлуатацію Єди-
на диспетчерська служба Центру 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, відкривають-
ся нові пункти екстреної служби.

Так, у планах на три роки сто-
їть відкриття 45 нових амбулато-
рій у Київській області, ще 41 ма-
ємо реконструювати і в 20 прове-
сти капремонти, до кінця цього 
року маємо надію відкрити 10-15 
новобудов.

В цей же період ми плануємо 
створення 12 центрів політравми 
на базі існуючих закладів охоро-
ни здоров’я (в тому числі й на базі 
ЛІЛ), що розташовані поблизу до-
ріг державного значення. Це бу-
дуть щодобові притрасові пункти 
надання невідкладної меддопомо-
ги потерпілим при ДТП та при над-
звичайних станах. 

Хотілося втілити проект роз-
витку Санітарної авіації Київщини, 
призначеної для надання екстре-
ної медичної допомоги в умовах 
поганої транспортної доступно-
сті та великої віддаленості населе-
них пунктів від медичних установ 
(Полісся). Нині ведеться підготов-
ка проекту. 

— Якою буде вторинна ланка 
медицини на Бориспільщині?

— Медична реформа лише на 
першому етапі свого розвитку, са-
ме первинної ланки медичної до-
помоги. А вторинна ланка перед-
бачає створення лікарні інтенсив-
ного лікування в рамках Лівобе-
режного госпітального округу.

— У 2016 році було виділено 10 
млн грн на розроблення проек-
ту будівництва нового корпусу 
Бориспільської ЦРЛ, проект бу-
ло затверджено, а роботи досі 
не розпочаті. Чи володієте ін-
формацією стосовно будівниц-
тва корпусу чи причин відстроч-
ки робіт? 

— Думаю, краще про це запи-
тати у головного лікаря закладу, 
який володіє цією інформацією та 
безпосередньо у засновників лі-
карні, місцевої влади.

— Як планується вирішувати 
питання кадрового забезпечен-
ня медичної галузі регіону? Чим 
мотивувати медфахівців? 

— В Києві надлишок лікарів. І я 
вважаю, що з урахуванням місце-

вих стимулів, розвитком та роз-
будовою нових амбулаторій, ми 
отримаємо можливість залучити 
до роботи на Київщині медпра-
цівників із столиці. Хорошою іде-
єю є створення житла для лікарів 
на місцях, така практика вже іс-
нує у області. 

— Який стан забезпечення 
обов’язковими вакцинами та 
сироватками комунальних ме-
дустанов Київщини? 

— Усіма вакцинами для плано-
вого щеплення дітей ми намагає-
мося забезпечити, контролюємо 
це питання, подаємо інформацію 
стосовно потреби до МОЗу, ми ро-
бимо все, що від нас залежить. 

— Недосконала українська си-
стема охорони здоров’я є голов-
ною причиною того, що українці 
далеко не найбільш здорова на-
ція Європи? Вважаєте це прав-
дою, чи причини в іншому?

— Питання в тому, що час не 
стоїть на місці, розвивається світ, 
відповідні відбуваються проце-
си в країні і оновлення вимагають 
практично всі галузі життєдіяль-
ності. Тому медична реформа ко-
нче необхідна. Сьогодні тільки її 
розпочато, це складний процес, 
не завжди зрозумілий пересічним 
громадянам, але ми маємо робити 
все від нас залежне і прагнути, щоб 
наша нація була здоровою. 

Однак наголошу, що і громадя-
ни повинні бути відповідальними 
у ставленні до власного здоров’я. 
А профілактичний напрямок ре-
форми, на який спрямована дер-
жавна стратегія, дасть можливість 
лікарям спокійніше працювати, 
а кожному з наших жителів бути 
впевненішим у власному здоров’ї. 
Для цього необхідно відвідувати 
сімейного лікаря, проходити рент-
ген-обстеження, раз на два роки як 
чоловік, так і жінка мають пройти 
медогляд. Особиста відповідаль-
ність приведе до того, що україн-
ська нація стане здоровою. Безвід-
повідальність породжує свої на-
слідки, результатом яких є серйоз-
ні проблеми зі здоров’ям. Ми самі 
винні у тому, що не можемо назва-
тися здоровою нацією.

— З якими словами хотіли 
б звернутися до медиків Бори-
спільщини перед святом? Чи, мо-
же, до пацієнтів?

— Медики, які працюють в Київ-
ській області, виконують свою ро-
боту не заради грошей, бо зарпла-
ти в них бажають кращого, — вони 
мають покликання до цього. Я по-
важаю кожного. 

Пацієнтам бажаю відповідально-
го ставлення до власного здоров’я. 
Треба не просто дешево та швидко 
проходити профілактичні медогля-
ди, а, перш за все, — це має стати 
завданням номер один для кожної 
людини — зберегти своє власне 
життя. Медики та пацієнти мають 
діяти спільно, тоді усім буде добре. 

Я бажаю всьому населенню Ки-
ївщини здоров’я, а лікарям відпо-
відальних пацієнтів. 

• «З урахуванням місцевих стимулів, з розвитком та розбудо-
вою нових амбулаторій, ми отримаємо можливість залучити до 
роботи на Київщині медпрацівників із столиці.»
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 ФІНАЛ МУЗФЕСТУ

ВОСЬМИЙ ПРОЙШОВ!

Сергій КРУЧИНІН

Цьогоріч фестиваль проходив 
три дні — 18 травня публіка слу-
хала блюз у виконанні гуртів «Ор-
дер на Арешт», «Sharp Sharks» та 
«Дорослий band». 19 травня відбу-
лося свято смачної музики і добро-
го гумору «НакаТим» з ведучим Ва-
лентином Шуткевичем та за учас-
тю співачки, лідера проекту «Укра-
їнські Барви» Оксани Стебельської. 
А 8 червня всі бажаючі насоло-
дилися концертом авторської 
та української музики у стиль-
ному джазовому виконанні Trio 
STEBELSKA / POLIANSKYI / KUKA — 
Оксана Стебельська (скрипка, во-
кал), Тимур Полянський (рояль) та 
Роман Кука (кларнет). 

Борис Шапіро результатом за-
доволений і подякував усім, хто 
долучився до фестивалю: «Вось-
мий пройшов! Дякую музикан-
там, глядачам, команді за свя-
то хорошої музики! Попереду в 
нас ще багато музичних подій та 
арт-проектів».

19 червня на святі було зібрано 
близько 10 тис. грн на допомогу ви-
хованцям «Нашого Дому». Благодій-
ну складову події відзначив міський 
голова Анатолій Федорчук: «Я хочу 
підкреслити, що «Музичний Ком-
пот» відрізняється від інших куль-
турних заходів, які проводяться в 
нашому місті, тим, що він, в першу 
чергу, як соціальний проект, спря-
мований не просто на розваги — 
ми дбаємо про людей, які поруч і які 
потребують допомоги. У цьому ко-
рінна відмінність фестивалю «Му-
зичний Компот». Дякую Борису Ша-
піро — це його ідея, яку підтримав 
виконавчий комітет. Фестиваль став 
гарною щорічною традицією Бори-
споля. Захід достойно і інтелігентно 
організовано».

Оксана Стебельська після висту-
пу 8 червня поділилася вражен-
нями: «Спасибі всім за чесність, 
за емоції, за оплески і щирість. 
Особлива дяка Борисові Шапіро 
за можливість ділитися творчою 
енергією і заряджати хорошою 
музикою».

 Днями завершився восьмий за рахунком щорічний 
фестиваль «Музичний Компот» за ініціативи Бориса 
Шапіро та за підтримки виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради. 

«Фестиваль — 
це відносини 
організаторів 
і учасників»

Директор Dr. Pub 
Юлія Писарчук:

— Усі заходи нинішньо-
го фестивалю проходили в  
Dr. Pub, вхід для бажаючих 
насолодитися музикою був 
вільним

Щороку фестиваль дарує 
нам нові зустрічі та імена. 
Сподобалося свято «Нака-
Тим» — було душевно. Зі-
бралися зовсім різні люди 
— наш друг Ільяс готував 
страви ліванської кухні, ак-
тивісти з молодіжного пар-
ламенту смажили карто-
плю, Олександр Щур, якого 
всі знають як лікаря, готу-
вав плов, а Богдан Кошіль 
— справжню золочівську 
кулешу. Готували їжу, при-
гощалися і в результаті зі-
брали більше 10 тис. грн на 
благодійність. Я завжди «за 
будь-який движ», особли-
во, якщо можна допомогти 
тому, хто потребує.

Приємно, що на такі свята 
до нас приходить міський го-
лова. Цінуємо дружбу з Бо-
риспільським Рок-клубом та 
рок-музикантами, яких лю-
бить наша публіка. Ми завж-
ди радо підтримуємо кон-
цертні та літературні події, 
що проводить наш товариш 
Борис Шапіро. Dr. Pub — це 
місце, де музиканти та мит-
ці почуваються комфортно.

Dr. Pub знаходиться у 
міському парку,  ми люби-
мо концерти й події на ву-
лиці — ми не ховаємо му-
зику, а робимо її доступ-
ною кожному, намагаємося 
зробити цей куточок пар-
ку сучасним та демокра-
тичним, і Бориспіль стає 
від цього кращим.

ПРЯМА МОВА

Шановні медичні працівники!
Від імені Бориспільської міської ради та її ви-

конавчого комітету щиро вітаю вас з профе-
сійним святом — Днем медичного працівника! 

 Споконвіку найвищою цінністю людства були і ли-
шаються життя та здоров’я. Саме тому професія ме-
дика є однією з найнеобхідніших та найцінніших. Ми 
усі маємо віру і великі сподівання, що заявлений дер-
жавою курс на реформування медичної галузі буде 
реалізовано, і що медичні працівники в нашій державі 
працюватимуть у гідних умовах та отримуватимуть 
достойну заробітну плату, яка буде співмірною вашим 
професійним якостям. Ви даруєте людям найдорож-
че — здоров’я, віру та надію. Висловлюю найщиріші 
слова подяки усім медичним працівникам, які нада-
ють медичну допомогу жителям 
нашого міста, забезпечують 
безперебійне цілодобове 
функціонування наших ме-
дичних установ. 

З нагоди свята бажаю усім 
працівникам сфери охоро-
ни здоров’я щастя, успіху, 
благополуччя в родині, по-
ваги і розуміння паці-
єнтів, задоволення 
від своєї роботи. 
Нехай сторицею 
повертається до 
вас добро, даро-
ване людям!

у та надіююююююююююююю. Висловлюю найщиріші
медичниииииииим працівникам, які нада-
могу жителям 
езпечують 
одобове
ших ме-

жаю усім 
и охоро-
я, успіху,
одині, по-
аці-
я 

З повагою Бориспільський міський голова 
Анатолій ФЕДОРЧУК

«КОЛОСОК» — 
ЧЕМПІОН УКРАЇНИ

Олена ШЕВЧЕНКО

У Борисполі з 7 по 10 червня 
відбувся Чемпіонат України з хо-
кею на траві серед дівчат 2005-
06 р. н. На стадіоні «Колос» свою 
майстерність показували 5 най-
сильніших команд країни: пред-
ставниці нашого міста — коман-
да ДЮСШ «Колосок», Полтави, 
три команди із Сум. 

Вихованок Бориспільської ДЮСШ 
тренували М. Горохова, Т. Саленко 
та Н. Васюкова. Спортсменки пока-
зали дуже високий рівень гри. За 
словами тренера Наталії Васюкової, 
їхні підопічні не пропустили жодно-
го м’яча, натомість з розгромним 

рахунком обіграли усіх своїх супер-
ниць. Заключний поєдинок закін-
чився із рахунком 5:0 і став остаточ-
ним серед перемог наших хокеїсток.

Після змагань у кожній команді 
визначали кращого гравця. У бори-
спільському «Колоску»такою стала 
Вікторія Колос.

Чемпіонат України у Борисполі 
закінчив весняно-літній сезон зма-
гань. Він був особливим для вихо-
ванок місцевої ДЮСШ. Спортивні 
баталії показали, наскільки вирос-
ли наші хокеїстки. Адже вони пере-
магали в усіх вікових категоріях в 
усіх чемпіонатах упродовж сезону. 
Вітаємо чемпіонок України — ко-
манду «Колосок» та їхніх тренерів 
із перемогою.

 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПРОЦЕС ПІШОВ

• Спортсменки та їхні тренери вдячні голові правління ПрАТ «Агробудмеханізація» Володимиру Шалімову 
за нову форму. 

РЕМОНТ ДОРОГИ НА 
ТЕРИТОРІЇ ЛІКАРНІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Бориспільській ЦРЛ триває 
капітальний ремонт дороги  на 
території медзакладу. Кошти 
виділено із районного бюджету. 

Асфальтне покриття, що на те-
риторії ЦРЛ, давно потребувало 
ремонту.  «На ремонт дороги ви-
ділено 1 млн 400 тис. грн, виконує 

роботи одне із районних кому-
нальних підприємств. Це капіталь-
ний ремонт, тому сподіваємось, 
що дорога слугуватиме довго»,  — 
прокоментував процес головний 
лікар ЦРЛ Олександр Щур. 

Відновленою буде дорога до по-
логового відділення та приймаль-
ного пункту лікарні. Які терміни 
завершення робіт, дізнатися не 
вдалося.

• Борис Шапіро — ініціатор творчого проекту.
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 ЯГІДНИЙ СЕЗОН

 Шовковиця вабить однаково шпаків і малечу. Птиця 
й дитина їдять тільки те, що справді необхідне організму. 
Тож замість заморських фруктів пригостіть малюків 
шовковицею — вона за смаком замінить цукерку, однак не 
викличе дієтез та прожене з дитячого організму шкідливих 
паразитів.

Її вважають найсолодшою 
ягодою нашого краю, бо у ній 
більше, ніж в інших ягодах, цу-
крів, що легко засвоюються. Од-
нак шовковиця містить і корисні 
природні кислоти: яблучну, ли-
монну, винну, щавлеву.

 Є у цій маленькій ягоді білки, 
жири, вітаміни, фосфорна кис-
лота, вкрай необхідне дітям для 
кровотворення залізо. А ще — 
ягоди та сік із шовковиці допо-
магають лікувати атрофію зоро-
вого нерва.

Шовковиця впорається зі ще 
однією «дитячою» хворобою — 
глистами. Щоб не було в орга-
нізмі цих паразитів, щодня мале-
ча має з’їдати 2-3 склянки ягід. 
Взимку слід додавати сушене ли-
стя шовковиці в чаї та компоти. 

У поєднанні зі світлим медом 
шовковиця лікує чоловічі захво-
рювання, про що добре знали 
ще наші предки. Якщо хлопчик 
у дитинстві перехворів на паро-
тит («свинку») чи скарлатину, йо-
му слід вживати багато шовкови-
ці у різному вигляді.

Настої стиглих ягід застосо-
вують як потогінний засіб у ра-
зі застудних захворювань. Шов-
ковичний сік є гарним засобом 
від кашлю, а розвівши його із во-

дою (у співвідношенні 1:3), поло-
щуть горло та рот у разі запаль-
них процесів.

Якщо вам приносить незруч-
ності пронос, вживають вису-
шені недозрілі плоди шовкови-
ці. При хронічних закрепах п’ють 
свіжий сік.

Сировину із ягід, яка залиши-
лася після приготування соку, 
використовують для лікуван-
ня діабету. Печуть із неї, дода-
ючи гречане борошно, хлібці, 
коржики. Зі свіжих ягід варять 
мармелад, желе, варення, си-
ропи. Сушать їх на компот. Де-
які лікарі, спираючись на на-
родний досвід, рекомендують 
хворим на цукровий діабет по-
сипати страви (сир, каші тощо) 
порошком із висушеного листя 
шовковиці.

Листя шовковиці має заспокій-
ливу, протизапальну дію, є жа-
рознижувальним засобом. Осо-
бливо корисні відвари й настої 
від головного болю, запаморо-
чень, невралгії, набряків. 

Шовковиця корисна людям із 
зайвою вагою, у кого порушений 
обмін речовин в організмі. Чер-
воні плоди очищають кров, білі 
— заспокоюють нервову систе-
му і покращують сон.

Дитяча ягода

Проти імпотенції та клімаксу
Кілограм свіжої або півкілограма сухої ягоди (чорної або білої — 

немає значення) слід прокип’ятити у півлітра води протягом 30 хви-
лин. Настій злити в інший посуд, додати нової води і знову кип’ятити 
30 хвилин. Далі злити воду, кашку покласти у воду першого кипіння, 
перетерти, аби вона стала в’язкою, додати 300 г меду. Довести до ки-
піння. Охолодити. Скласти в скляний посуд. Вживати по чайній лож-
ці 2 рази на день через годину після їди. Після 45 років корисно при-
ймати як чоловікам, так і жінкам. В останніх клімакс пройде м’яко, без 
тривог і хвилювань.

Від безсоння
1 склянку ягід шовковиці додати в киплячу воду (2/3 склянки). Про-

варити протягом 30 хвилин і трохи остудити. Додати до охолоджено-
го відвару 2 ст. ложки меду. Готовий відвар потрібно вживати по 1 ч. 
л. 2-3 рази на день до обіду.

Шовковиця — це витривалі-
ший і більш розповсюджений 
родич інжиру. Її батьківщина — 
Передня та Середня Азія. На пів-
дні вона культивується як деко-
ративне та плодове дерево. На 
Сході шовковицю вважають свя-
щенним деревом. Під її кроною 
у дворі ставлять стіл, за яким у 
спеку збирається вся сім’я. Акса-
кали полюбляють під шовкови-
цею відпочивати. Культивувати її 
почали дуже давно: є свідчення, 
що в садах Вавилона дерево ви-
рощували для одержання лікар-
ської сировини за 2,5, а в Китаї 
за 3 тис. років до нашої ери. Жи-
ве тутове дерево до 300, а інколи 
й до 500 років.

Листя шовковиці, особли-
во шовковиці білої, є основним 
джерелом харчування личинок 
тутового шовкопряда, лялеч-
ка якого використовується для 
виробництва шовку. Крім шов-
ковичного шовкопряда, лис-
тям шовковиці також харчують-
ся личинки хвостатого зелено-

го п'ядуна, липового бражника і 
стрільчатки кленової.

Свого часу в Китаї під страхом 
смерті заборонялося вивозити з 
країни насіння шовковиці і гусе-
ниць-шовкопрядів. Є кілька ле-
генд, як ягода опинилася за ме-
жами Піднебесної. Одні перека-
зи говорять, що насіння з країни 
вивезли візантійські монахи. Інші 
розповідають про купця з Серед-
ньої Азії, який обманом викрав на-
сіння і кілька гусениць. Шовкопря-
ди загинули на новій землі без 
корму, але дерева прижилися. До 
речі, шовкопряди і сьогодні є дже-

релом надзвичайно якісного, але 
дуже дорогого шовку. Одна гусе-
ниця дає приблизно 800 м нитки.

В Україні шовкопрядне підпри-
ємництво стало поширене у се-
редині минулого століття. За шов-
кову сировину добре платили на 
приймальних пунктах. Тож і не 
дивно, що шовковиці масово са-
дили на присадибних ділянках, по-
ряд зі шляхами, у лісосмугах. Уже 
не кажучи про те, що кожен кол-
госп був зобов’язаний утримувати 
сад шовковиці. Займалися виро-
щуванням шовкопрядів і школярі 
на пришкільних ділянках.

ОДНОГО РАЗУ, ЗА ЛЕГЕНДОЮ, 

КОКОН ШОВКОПРЯДА ВИПАДКОВО ВПАВ У 

ЧАШКУ З ЧАЄМ ПРИНЦЕСИ СІ ЛИН ШІ, ЯКА СИДІЛА 

ПІД ШОВКОВИЦЕЮ. ВОНА ЗАУВАЖИЛА, ЩО В ЧАШЦІ 

КОКОН ПОЧАВ РОЗПЛІТАТИСЯ, А ЙОГО НАЙТОНШІ, АЛЕ 

МІЦНІ НИТКИ ПЕРЕЛИВАЛИСЯ НА СОНЦІ. САМЕ ТАК 

КИТАЙЦІ ДІЗНАЛИСЯ, ЩО ЗВИЧАЙНА ГУСІНЬ, ЯКА 

ЖИВЕ НА ШОВКОВИЦІ, МОЖЕ ПОДАРУВАТИ 

НАМ КРАСИВІ ШОВКОВІ ТКАНИНИ.

ТУТОВЕ ДЕРЕВО

ХОЧЕШ — ВІР, ХОЧЕШ — ПЕРЕВІР

Шовкопряд

Варення 
На 1 кг ягід беруть 1,5 кг цукру 

для чорної і 1,2 кг для білої шов-
ковиці, 2-3 г лимонної кислоти.

Шовковицю пересипають цу-
кром і, витримавши 6-8 годин, 
проварюють на слабкому вог-
ні 5-8 хвилин. Після цього знову 
залишають на 5-6 годин. А потім 
знову проварюють 5-10 хвилин. 

Так роблять до повної готовності 
варення. Насамкінець треба до-
дати 2-3 г лимонної кислоти на 1 
кг шовковиці. Готове варення за-
кривають герметично кришками.

Желе 
1 склянка ягід, ½ склянки цукру, 

2 чайні ложки желатину, 3 склян-
ки води, сік лимона. 

Зрілі плоди промити, очисти-
ти від плодоніжок, перетерти че-
рез сито. У киплячу воду влити 
желатин, розпущений у холодній 
воді, додати перетерту масу ягід, 
цукор і, помішуючи, довести до 
кипіння. Зняти з вогню, влити сік 
лимона, перемішати.

ДО СТОЛУ
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

ВОРОНЯЧИЙ СВІТОГЛЯД

— Найбільш виразний серед 
воронових — крук. Російська 
назва «ворон» увійшла у літера-
туру і навіть наробила плутани-
ни. Багато хто думає, що «ворон» 
— це самець ворони. Насправ-
ді це різні види, і стосовно кру-
ка — це птах абсолютно унікаль-
ний. Про птахів та інших тварин 
не слід мислити людськими кате-
горіями, але крук — птах особли-
вий. Його інтелект не менший, 
ніж у собаки. Мені не раз доводи-
лося тримати круків удома. Пта-
хові притаманні «людські» емоції, 
навіть ревнощі. Колись прийшов 
незнайомий чоловік, ми потис-
нули руки, і мій Ерік (крук) на ме-
не миттєво образився. Він висло-
вив це легеньким ударом дзьоба 
по моїй руці...

Зовнішність крука виразна. 
Удвічі більший за ворону чор-
ний з блиском птах з великим 
дзьобом. На шиї видовжене 
пір’я, так би мовити, «борода». 
У польоті вони із силою збурю-
ють повітря потужними змаха-
ми крил, видаючи характерний 
свист, але вміють і ширяти, кори-
стуючись висхідними повітряни-
ми потоками.

Вірні у парі
Круки — моногамні птахи, у 

яких постійні подружні пари 
утворюються на багато років. У 
кінці зими пара круків поверта-
ється до старого гнізда.

Навесні вони влаштовують 
«шлюбні польоти» — викону-
ють напівперевертання у пові-
трі, часто подають не лише звич-
не каркання, а й ніжний, мета-
левого звучання, звук. Гнізда 
розміщуються у кронах дерев 
або на скелястих виступах. Па-
рування відбувається взимку, а 
у кінці лютого або в березні са-
миця відкладає 4-6 блакитнува-
то-зелених яєць, густо всіяних 
сірими, бурими або оливкови-
ми цятками. Кладку насиджує 
самиця протягом 21 дня, харчу-
ючись тим, що приносить парт-
нер, а пташенят вигодовують 
обоє. Розлучившись із батька-
ми, молодняк збирається в ко-
чові зграї, щоб разом добувати 
харч, вдосконалювати майстер-
ність польоту та знайти собі па-
ру. Підшукавши партнера, птахи 
вирушають на пошуки місця для 
першого гнізда.

Круки ведуть осілий спосіб 
життя. Живуть усамітнено або 
шлюбними парами. Більшу ча-
стину року пари нерозлуч-
ні, але поза гніздовим сезоном 
стосунки пари дещо послаблю-
ються. Узимку птахи збирають-
ся в зграї близько по півсотні 
особин, оскільки разом їм лег-
ше прогодуватися. Невибагли-
ві у їжі круки задовольняють-
ся найрізноманітнішим харчем. 
Навесні та влітку вони поїдають 
різні плоди, проросле насіння і 
навіть викинуті на берег водо-
рості, ловлять комах та дощових 
черв’яків, навіть молодих зайче-
нят. У гніздовий період вони без 
усіляких мук совісті розорюють 
чужі гнізда, ласуючи яйцями та 
пташенятами, але основний їх-
ній корм — все-таки падло. Кру-
ки швидко відшукують трупи 
тварин, але рідко наїдаються до-
схочу: невдовзі до місця трапези 
збираються інші любителі пад-
ла. Круки харчуються покидька-
ми і взимку зграями займають-
ся промислом на міських звали-
щах. Коли їжі багато, птахи хова-
ють її про запас, щоб заспокоїти 
голод пізніше. 

Де живе і що їсть
— Доведеться згадати усіх птахів родини воронових. В 

Україні їх 6 видів. Власне ворона, розповсюджена у нас, нази-
вається «ворона сіра» або «гава». Це птах чорно-сірого кольо-
ру. Сіра спина і нижня частина тіла, наче «жилетка», усе інше 
— блискучо-чорне. Іноді птах вміло копіює голоси інших пер-
натих або повторює звуки. По землі пересувається широкими 
кроками, у випадку небезпеки починає стрибати. Поза гніздовим 
сезоном сірі ворони живуть у великих зграях, нерідко в компанії з ін-
шими пернатими — найчастіше з граками або галками.

У Європі ареал їх проживання простягається із заходу на схід від Да-
нії, Східної Німеччини, Чехії та Австрії. Сірі ворони водяться також в Ір-
ландії, Шотландії на Скандинавському півострові, а також на південь 
від Альп. Типове життєве середовище — це відкрита сільська місце-
вість, узлісся та міські парки, міста та приміські зони. Сіра ворона по-
ширена на всій території України. Їсть рослинність, комах, пташенят 
інших птахів та їхні яйця, ящірок, дрібних гризунів; також вона не гре-
бує харчовими рештками.

Парування і приплід 
— У гніздовий сезон птахи знаходять пару. Гніздо сіра ворона будує 

на початку квітня. Воно чашоподібне, розташоване в розвилці товстих 
гілок у кроні високих дерев, складене з дрібних гілочок, стебел, скрі-
плених глиною та дерном. Зсередини гніздо ворона вистилає пір'ям, 
травою або вовною. Біля гнізда поводиться обережно і непомітно. Піс-
ля обов'язкового ритуалу залицяння та парування самиця відкладає 
4-6 яєць блідо-зеленого або блакитнуватого забарвлення з бурими 
або сірими цятками. Кладку насиджує тільки самиця, самець її годує. 
Через 30 днів вилуплюються пташенята, годують їх обоє батьків. Пта-
шенята весь перший місяць сидять у гнізді. Залишивши гніздо у віці 
4-5 тижнів, молодь ще деякий час тримається біля батьків, вимагаю-
чи їжу. Молоді птахи починають розмножуватись тільки у віці 4 років, 
хоча статево зрілими стають в 2 роки.

ВОРОНИ або ГАВИ 
НОСЯТЬ «ЖИЛЕТКУ»

КРУК — ПТАХ-ІНТЕЛЕКТУАЛ

ДЕЯКІ КРУКИ 

ДОЖИВАЮТЬ У НЕВОЛІ 

ДО 70 РОКІВ. У ПРИРОДІ 

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ КРУКІВ 

ЗАЛЕЖИТЬ ВІД БАГАТЬОХ УМОВ 

І ОБМЕЖУЄТЬСЯ 30-40 РОКАМИ, 

А СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН ЇХНЬОГО 

ЖИТТЯ І ТОГО МЕНШЕ — 

10-15 РОКІВ.

— Ігоре, прокоментуй-
те цей випадок. Чи фільм 
Альфреда Хічкока «Птахи» 
можна вважати докумен-
тальним?

—Я не чув про цей випа-
док. Але громаду закликаю 
не боятися і любити ворон. 
Мене також атакувала па-
ра цих птахів, коли я піді-
брав і посадив на дерево 
їхнє пташеня. Батьки пі-
кірували на мене, доки 
я не потрапив у метро. 
Вони чітко вирізняли 
мене, сприйнявши за 
кривдника їхньої ди-
тини. Так поводяться 
ворони у містах. У ін-
ших місцях вони обе-
режніші і «скромніші».

— Знайоме видовище — багато гнізд на деревах і птахів чорно-
го кольору, які з криком кружляють над ними. Це — граки. Такі, як 
ворона, за розміром, але чорні, з фіолетовим полиском. Дзьоб до-
рослого грака «лисий», на ньому відсутнє пір’я на ніздрях, адже 
їжу шукають, риючи грунт.

Граки віддають перевагу відкритим ландшафтам низин з полями і 
луками, переліскам вздовж річок та струмків. Гніздяться на узліссях, 
у посадках, а то і в міських парках. Граки завжди селяться колонія-
ми по кілька сотень особин, причому гнізда будують майже впри-
тул один до одного. У березні граки починають ремонтувати старі 
або будувати нові гнізда з гілок, глини, моху та трави. Там з’являють-
ся 3-5 зеленкуватих в цяточку яєць, які самка висиджує 17-19 днів. 
У цей час самець носить їй корм. З часом вже обоє батьків носять 
їжу маленьким. Через, приблизно, 40 днів молоді граки стають на 
крило і починають самостійне життя.

ГРАКИ ЖИВУТЬ 
КОЛОНІЯМИ

 Нещодавно у Києві стався 
дивний випадок: декілька 
ворон напали на жінку і 
пошкодили їй голову так, що 
довелося викликати швидку. 
Очевидці події стверджували, 
що птахи захищали гніздо. 
Цікаво, чому ворони можуть 
так поводитися, чи жінка, 
злякавшись, пошкодила 
собі голову сама? За 
роз’ясненням «Вісті» 
звернулася до орнітолога 
Ігоря Землянських. 

Дарина ЧЕРПАК
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ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 
ВЧІТЬСЯ ПЛАВАТИ
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1. Він і гріє, і пече, і, як зайчик, грається. Схо-
чеш взять його — втече і мерщій сховається.

2. Починається ріка із малого...

3. Чого в решеті не принесеш?

4. Тут кінчається ріка, що тече здалеку, зрива-
ючись з висоти, тонни падають води.

5. Синя стрічка струменить, не зупиниться 
й на мить.

6. Сиві воли на поле лягли.

7. На синьому полі вітер дме, до берега білі 
вівці жене.

 Кросворд ВІДГАДАЙТЕ ЗАГАДКИ І ДІЗНАЙТЕСЯ КОРИСНЕ 
ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ СЛОВО.

Лабіринт

Правила безпечної поведінки 
на воді та біля води:

• діти повинні купатися обов’яз-
ково під наглядом дорослих;

• вчитися плавати потрібно під 
керівництвом інструктора або 
батьків;

• не купайтеся i не пірнайте у не-

знайомих місцях, це можна роби-
ти у спеціально відведених місцях;

• не можна запливати за обмежу-
вальні знаки;

• слід дуже обережно поводити-
ся на надувних матрацах та іграш-
ках, особливо, коли є вітер або 
сильна течія;

• якщо течія вас підхопила, не пані-
куйте, треба пливти за течією, посту-
пово i плавно повертаючи до берега;

• не купайтеся в холодній воді, 
щоб не сталося переохолодження;

• не треба купатися довго, краще 
купатися кiлька разів по 20-30 хв.;

• не можна гратися на воді у та-
кі ігри, які можуть завдати шкоди;

• не подавайте без потреби сиг-
налів про допомогу;

• не пірнайте під людей, не ха-
пайте їх за ноги;

• купатися рекомендовано вран-
ці i ввечері;

• не слід купатися наодинці;
• не підпливайте до коловоротів, 

пароплавів i катерів.

 Літо, сонце, спека… Людині, як і будь-якій істоті, 
властиво шукати прохолоди біля водойми. Незважаючи 
на те, що ти відпочиваєш, потрібно бути особливо 
пильним і дотримуватися правил безпеки неухильно. Ти 
почуватимешся впевненіше, коли вмітимеш плавати. Однак 
і гарним плавцям варто завжди мати голову на плечах.

«Тату! Тату! Я — пірнати!
Вже набридло засмагати!»
«До води не поспішай,
І глибоко не пірнай!
Захопи з собою круг,
На воді він кращий друг.»
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ОВНИ. Сконцентруйте-
ся на головному, а дру-
горядні справи трохи 

почекають. Войовничість краще 
не виявляти. Вихідні проведіть 
відпочиваючи.

ТЕЛЬЦІ. Не лінуйтеся, 
покажіть себе, адже ва-
ша удача ходить зовсім 

поруч. На роботі чекають спри-
ятливі зміни, є можливість кар'єр-
ного росту.

БЛИЗНЯТА. Потрібно 
пересилити себе й звіль-
нитися від низки комп-

лексів, які ускладнюють ваше жит-
тя. Ви пізнаєте повноту творчості 
й натхнення.

РАКИ. Вам просто не-
обхідно стати конструк-
тивними та зібраними. 

Головне — вибрати правильну 
стратегію й спокійно реагувати 
на будь-які події.

ЛЕВИ. Не варто міня-
ти роботу. Позбудьте-
ся заниженої самооцін-

ки та невдоволення світом. Будь-
те обережні, вас можуть підвести 
партнери.

ДІВИ. Складно пере-
ключатися з власних 
проблем на прохання 

близьких людей та завдання на-
чальства. Не змішуйте роботу, біз-
нес, любов та дружбу.

ТЕРЕЗИ. Бережіть свої 
сили, дайте навколи-
шнім можливість са-

мим вирішити свої проблеми. 
З'явиться можливість реалізувати 
давні плани.

СКОРПІОНИ. Не соро-
мтеся проявляти рішу-
чість, продемонструйте 

організаторські здібності на прак-
тиці. Позитивний настрій — запо-
рука успіху.

С ТРІЛЬЦІ. Насолод-
жуйтеся життям, пливу-
чи за течією, відпочи-

вайте. Не надто довіряйте іншим 
людям, прислухайтеся до власної 
інтуїції.

КОЗОРОГИ. Надмірна 
ініціатива та активність 
можуть зашкодити. Кра-

ще не планувати нічого серйоз-
ного. У вихідні одержите важливу 
інформацію.

ВОДОЛІЇ. Не варто спіз-
нюватися і переклада-
ти свої обов'язки на ін-

ших. У вихідні відвідайте рід-
них, їм необхідні ваша увага 
та турбота.

Р И Б И .  Ц ь о го  ти ж -
ня доведеться швид-
ко реагувати на змі-

ну обстановки. Труднощі мо-
жуть вивести вас з рівноваги, 
не сваріться. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18 — 24 ЧЕРВНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


