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• Керівництво Бориспільського району робить ставку на розвиток 
медичної галузі Бориспільщини. На придбання сучасного обладнання 
для ЦРЛ та ремонтні роботи виділяються бюджетні мільйони.

• У Борисполі офіційно стартувала приписна кампанія 
«Обери свого лікаря»: місто придбало ліцензовану 
Медично-інформаційну систему «EMCIMED».
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 ТОЧКА ЗОРУ

 ГРАНДІОЗНИЙ ПРОЕКТ

Шановні випускники!

З повагою міський голова  Анатолій ФЕДОРЧУК

Двісті дев’яносто вісім вчорашніх школярів міста 
Борисполя нині прощається з дитинством і робить 
перший крок у доросле життя до здійснення заповіт-
них життєвих мрій, до успішного майбутнього. 

Дорогі випускники! Сьогодні у вас незвичайний день, зво-
рушливе свято — шкільний випускний вечір. Це свято 
найкращої пори в житті людини — свято юності, день, 
з якого розпочинається відлік дорослого самостійного 
життя. Перед кожним із вас — шлях невтомного пошуку 
власної дороги у майбуття.

Впевнено прокладайте свій власний шлях. Вбирайте 
знання і досвід, життєву мудрість старших. Вірте в лю-
бов, дружбу, збережіть жагу до пізнання! Вам випала доля 
жити у час глобальних змін, коли визначальними стали 
освіченість та інтелект, творчість і талант. Вихо-
вуйте в собі працелюбність та наполегливість. Будьте 
успішними! Пам’ятайте, що ваші успіхи — це успіхи Укра-
їни. Саме вам належить її розбудовувати, зміцнювати її 
незалежність. Завтра ви будете творити новий світ, 
нову державу, примножувати славу України. 

Я вірю, що любов до рідної 
землі, високі ідеали й твор-

ча праця зроблять ваше 
життя щасливим.

Дорогі випускники, зі 
святом! Здоров’я вам, 
щастя і доброї долі. 

Бажаю, щоб ваше моло-
де життя було ціка-

вим і натхненним, 
сповненим ща-

сливих хвилин 
успіху й добрих 
справ!

ВІТАННЯ

Лідер «Батьківщини» наголо-
сила, що стратегічна мета Украї-
ни — повноправне членство в Єв-
ропейському Союзі та НАТО і від-
новлення територіальної цілісно-
сті держави. «Доки Донбас і Крим 
не повернуться до України ніхто 
з українців не може бути спокій-
ним, — підкреслила вона. — Агре-
сія Росії має бути зупинена».

Запорукою впевненого руху краї-
ни у майбутнє Юлія Тимошенко вва-
жає оновлення конституції та укла-
дання нового «суспільного догово-
ру». «Право народу на свій розсуд, 
самостійно і під свою відповідаль-
ність організовувати власне життя 
і життя суспільства — це основа та-
кого суспільного договору», — по-
яснила вона. Найефективнішим дер-
жавним устроєм лідер «Батьківщи-
ни» назвала парламентську респу-

бліку канцлерського типу. За такого 
устрою громадяни мають одночас-
но обирати парламент та керівника 
уряду — канцлера. І саме кандидат 
на посаду голови уряду має очолю-
вати партійний список. Це робить-
ся для того, щоб «ніхто не міг витяг-
ти невідомого кандидата з-під столу, 
узгодити його з олігархією і показа-
ти народу,» — підкреслила Тимо-
шенко. За її словами, Україні потріб-
на дієва влада, сильна підтримкою 
народу, на який вона спирається.

План дій, запропонований Тимо-
шенко, передбачає також посилен-
ня ролі громадянського суспіль-
ства, яке має отримати потужні ва-
желі для контролю за владою. «Во-

на продемонструвала новий для 
України тип лідерства», — так про-
коментував підсумки Форуму полі-
толог Сергій Биков. «Тимошенко за-
лучила на свій бік не тільки ідейних 
прихильників, а й відвертих опо-
нентів. Якщо запропонований нею 
план втілити в життя, Україна стане 
однією з найсильніших країн Євро-
пи», — підкреслив експерт.

Для обговорення пропозицій, 
висловлених на форумі, буде ство-
рено чотири постійно діючих плат-
форми. Передбачено, що найближ-
чим часом відбудуться й тематичні 
форуми, які розроблятимуть стра-
тегію економічної та соціальної по-
літики держави.

 15 червня у Києві 
за ініціативою Юлії 
Тимошенко зібрався 
масштабний форум 
«Новий курс України». 
Більше тисячі експертів, 
представників 
громадськості і політичних 
активістів обговорювали 
стратегію розвитку 
країни. Свій план дій 
запропонувала і Юлія 
Тимошенко.

• Голова Бориспільської міської партійної організації ВО «Батьків-
щина» Володимир Нагорний (зліва). На форумі «Новий курс України».

«НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ»: 
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ПРОПОНУЄ ПЛАН ДІЙ

 АФІША

КЛАДУТЬ КОЛІЮ БІЛЯ АЕРОПОРТУ
Олена ШЕВЧЕНКО

Нещодавно на дорозі до ДП 
«МА «Бориспіль» з новою си-
лою розпочалися роботи — те-
пер уже з прокладання заліз-
ничної гілки. 

Її протяжність 3,7 км. «Укрзаліз-
ниця» повідомляє, що 25% робіт 
уже виконано. Усі земельні питан-
ня узгоджено. Працює багато тех-
ніки, великі купи землі тягнуться 
до лівого крила терміналу D, де 

планується зупинка повітряно-
го експресу. Залізничникам «до-
помагає» техпотяг. Триває заби-
вання паль для шляхопроводу 

над автодорогою. Саме ним кур-
суватимуть потяги. Відбувається 
також облаштування платформи 
біля терміналу.
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 СУЧАСНА МЕДИЦИНА

МОДЕРНІЗОВАНО ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК 

Олександра ШОСТАК

Нове обладнання дозволить якіс-
но та оперативно проводити опе-
рації мешканцям міста та району. 

Присутні мали змогу проінспекту-
вати роботу обладнання та ознайоми-
лися з технічними характеристиками 

апаратури. У переліку представленої 
техніки, зокрема, обладнання для ла-
пароскопічних операцій — 4 млн 760 
тис. грн, операційний світильник дво-
купольний — 557 тис. грн, стіл опе-
раційний універсальний — 440 тис. 
грн, апарат для штучної вентиляції 
легень — 310 тис. грн. 

Крім цього, на початку 2018 ро-
ку в цю операційну був придба-
ний інноваційний цифровий рент-
ген С-подібної системи Symbol 5R9 
вартістю 2,7 млн грн. Апарат дозво-
лив проводити складні травмато-
логічні та нейрохірургічні операції 
з високою точністю завдяки тран-
сляції зображення на спеціальний 
монітор. 

Голова Бориспільської РДА 
Олександр Туренко привітав при-
сутніх з відкриттям нової опера-
ційної та висловив впевненість, 
що медична галузь Бориспільщи-
ни розвиватиметься. «Хірургія ви-
ходить на новий рівень. Будемо 
продовжувати розвивати і хірур-

гію, і в цілому медицину в районі. 
Лікарня буде найкращою в Київ-
ській області», — зазначив Олек-
сандр Валентинович. Очільник та-
кож додав, що з міською владою 
досягнуто домовленості про бу-
дівництво ще одного корпусу ЦРЛ. 

 19 червня відбулась презентація модернізованого 
операційного блоку в хірургічному відділенні ЦРЛ. 
Операційний блок устаткували високопрофесійною 
апаратурою та медичним інвентарем, що відповідає всім 
вимогам та стандартам сучасної медицини. 

Лапароскопія — це ма-
лоінвазивне хірургічне втру-
чання, яке виконується за до-
помогою спеціального опти-
ко-волоконного інструменту 
— лапароскопа — через не-
великі розрізи в животі. Цей 
метод використовується для 
діагностики і лікування різних 
захворювань черевної порож-
нини: вилучення кіст; при ба-
ріатричних операціях (позбав-
ляють від зайвої ваги). Лапаро-
скопія широко використову-
ється в хірургії. 

• Вартість презентованого обладнання операційної — близько 6 млн 
200 тис. грн. Якщо ж рахувати разом з цифровим рентгеном Symbol 5R9, 
то загальна сума модернізації — 8 млн 967 тис. грн. Усе — кошти район-
ного бюджету, левову частку надходжень до якого складають податки від 
міжнародного аеропорту «Бориспіль».

• Участь в заході взяли голова Бориспільської РДА Олександр Туренко, голова Бориспільської районної ради 
Владислав Байчас, заступник голови райдержадміністрації Сергій Білецький, керівник апарату райдержадміні-
страції Лілія Білик, головний лікар ЦРЛ Олександр Щур, завідувач хірургічного відділення ЦРЛ Юрій Пасенченко.

ОЛЕКСАНДР 
ТУРЕНКО: 
«ХІРУРГІЯ 
ВИХОДИТЬ НА 
НОВИЙ РІВЕНЬ»

ДОВІДКА 

14 червня в пологовому від-
діленні Бориспільської цен-
тральної районної лікарні 
презентували цифрову бага-
тоцільову ультразвукову діа-
гностичну систему експертно-
го класу Voluson S8 вартістю 2 
млн 346 тис. 665 грн.

Представлений апарат є од-
нією з найкращих моделей 
американського виробника 
General Electric. Був придбаний 
за кошти районного бюджету 
та встановлений у пологовому 
відділенні лікарні. Насамперед 
використовуватиметься при 
дослідженні вагітних жінок та 
немовлят.

Унікальність апарату в тому, 
що він має кардіологічний датчик 
для дослідження серця дитини як 
в утробі матері, так і у немовлят 
та дітей до 10 років. Апарат мо-
делює зображення в реальному 
часі з використанням спеціалізо-
ваних датчиків в 3D та 4D форма-
тах. Має цифрову підтримку, тоб-
то функцію штучного інтелекту, 
що підказує лікареві алгоритм дій 
під час обстеження.

Обладнання дає можливість 
досліджувати всі судини та орга-
ни життєдіяльності за допомогою 
контрастної рідини, що вводить-
ся всередину та відстежується за 
допомогою доплера, транслюєть-
ся на екран.

Ультразвукова діагностична 
система застосовується в 14 на-
прямках медицини: акушерство, 
гінекологія, aбдомінальні дослі-
дження, скелетно-м’язова си-
стема, ангіологія, ехокардіогра-
фія дорослих і дітей, поверхнево 
розташовані структури, маммо-
логія, урологія, педіатрія, неона-
тологія, неврологія.

«Замість медичних термінів 
щодо безмежних можливостей 
УЗД-апарата скажу: керівництво 
району придбало якісний апарат. 
За 14 років роботи, я вперше ба-
чу, щоб під час придбання облад-
нання для комунальної лікарні 
керівництво спиралось на якість 
обладнання, а не на «інші факто-
ри»… Велика подяка за можли-
вість працювати на найкращо-
му обладнанні, чекаємо ще», — 
наголосив завідувач пологового 
відділення ЦРЛ Юрій Черних. 

Днями відбулося урочисте 
відкриття фізіотерапевтичного 
відділення Бориспільської ЦРЛ 
після ремонту.

Захід проходив за участю голо-
ви Бориспільської РДА Олександра 
Туренка, голови районної ради Вла-
дислава Байчаса, головного лікаря 
ЦРЛ Олександра Щура, завідува-
ча фізіотерапевтичного відділення 
Сергія Вусатого та інших.

Відділення розміщується в трьох 
просторих кабінетах головного 
корпусу лікарні. Тут зроблено ка-
премонт, кімнати обставлено но-

вими меблями, доповнено елемен-
тами декору. А, головне, оновлено 
матеріальну базу відділення висо-
коякісним медобладнанням для лі-
кування захворювань опорно-рухо-
вого апарату людини.

В 2018 році фізіотерапевтич-
ний кабінет отримав медичне об-
ладнання на загальну суму понад 
3 млн грн. У рамках відкриття від-
булась презентація приладів з де-
тальним описом роботи та застосу-
вання техніки.

Медичні працівники пройдуть 
курс навчання роботі на апарату-
рі. І за 2-3 тижні фізіотерапевтичне 

відділення запрацює на повну по-
тужність. Послуги надаватимуться 
пацієнтам безкоштовно за направ-
ленням лікаря. У подальшому пла-
нується перехід на платну основу.

Під час презентації обладнан-
ня Владислав Байчас акценту-
вав на розвитку місцевої меди-
цини та перспективах зменшення 
кількості громадян, які потребу-
ють лікування захворювань опор-
но-рухового апарата. «Ця подія — 
це поштовх для розвитку меди-
цини та зміцнення здоров’я гро-
мадян!» — зауважив Владислав 
Михайлович.

ПРЕЗЕНТУВАЛИ УЗД-СИСТЕМУ 
ВАРТІСТЮ МАЙЖЕ 2,5 МЛН ГРН

ВІДКРИТО ВІДРЕМОНТОВАНУ ФІЗІОТЕРАПІЮ 
З НОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

Олександр Туренко висловив вдячність районній раді за підтрим-
ку у запровадженні медичної реформи в Бориспільському районі. 
«Завдяки районній раді ми підтримуємо реформу, яку запроваджує 
держава… Нове обладнання — одне з найкращих не тільки в Київській 
області. Його закупівля погоджувалась з лікарями. Медичні праців-
ники отримають досвід роботи та взаємодії з пацієнтами. Ми ведемо 
перемовини з міською владою, бо не ставимо перешкод для районних 
або міських жителів. Хотілося, щоб міська влада також допомагала сво-
їм жителям», — зазначив Олександр Валентинович і наголосив, що до 
кінця 2018 року планується здійснити багато нових проектів у лікарні. 

У переліку — наступні види апаратури: 
• Кріотерапевтичний апарат Cryo 6 (1 од.) — 303 

000,00 грн. (Ультрасучасна система для локальної крі-
отерапії при -400 C для лікування захворювань опор-
но-м’язового апарата).

• Прилад для ударно-хвильової терапії enPulsPro 
(1од.) — 646 000,00 грн. (Потужний засіб допомоги хво-
рим, які страждають на артрози та мають п’яткові шпо-
ри, використовується в комплексному лікуванні інших 
хвороб. Метод ударно-хвильової терапії — один із су-
часних методик лікування опорно-рухового апарату).

• Апарат для високотонової терапії НІТОР 2 Touch 
(1од.) — 418 500,00 грн. (Медичний апарат для лікуван-
ня захворювань опорно-рухового апарату. Процедури 
проводяться під комп’ютерним контролем, знімають 

біль, повертають рухливість і відновлюють здоров’я).
• Апарат для короткохвильової УВЧ терапії 

CURAPULS 970(1 од.) — 354 000,00 грн. (Ультрасучасна 
система, що дозволяє використовувати високочастот-
ну енергію для вибіркового впливу на внутрішні ділян-
ки та суглоби. Даний ефект реалізується за допомогою 
конденсаторних або індукторних електродів).

• Магнітнотерапевтичний пристрій DIMAP V 9 (1 од.); 
Endolaser 422 апарат для лазерної терапії (1 од.);  апарат 
для електростимуляції ультразвукової Soleo SonoStim 
(1од.); апарат ультразвукової терапії Soleo Sono (3 од.); 
апарат електротерапевтичний Soleo Galva (2 од.); апарат 
для мікрохвильової терапії Radarmed 950+(1 од.); магніт-
нотерапевтичний пристрій Dimap D2000(1 од.); апарат 
для пресотерапії Green Press 12 (1 од.).
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ОЛЕГ 
ВЕРЕС

ДЕПУТАТ-СВОБОДІВЕЦЬ МІСЬКРАДИ У СВОЇЙ ПЕРШІЙ КАДЕНЦІЇ, ВСТИГАЄ СКРІЗЬ: ПОЄДНУЄ ВИКОНАННЯ 
ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ СТАРШОГО ІНЖЕНЕРА В «УКРТЕЛЕКОМІ» З АКТИВНИМ ДЕПУТАТСТВОМ, ЩО ЧАСТО 
ПЕРЕРОСТАЄ У ГАРЯЧІ БУНТАРСЬКІ ВИСТУПИ ІЗ ТРИБУНИ ТИПУ «Я ПРОТИ», ПАРАЛЕЛЬНО ВІН ВЕДЕ ПОСТІЙНУ 
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЮ УСІХ НАРАД У МІСЬКВИКОНКОМІ ТА ПОДІЙ У МІСТІ НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУК. 

«СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ, 
ЩО УСІ ЗА, А Я ПРОТИ»

Оксана КОБЗАР, 
фото Ірини КОСТЕНКО

Ми зустрілися у КРК «Бархат», 
щоб за чашкою кави поговори-
ти про мету його зйомок — це 
пошук компромату на чиновни-
ків та чи не проти він бути опе-
ратором-фрілансером у «Вістях», 
як оцінює мережі укртелекомів-
ського зв’язку та курс міста, чим 
його не влаштовує архітектор та 
зонінг, та як воно жити на одну 
зарплату. 

— Процитую ваш коментар у 
Фейсбук до інтерв’ю у «Вістях», 
де йшлося про прийняття зонін-
гу: «Місія… Місіонер… У них зо-
нінг теж пройшов у «позі місіоне-
ра». Уявляю, яку «Камасутру» за-
діють при розробці та затвер-
дженні Генплану Борисполя». Цим 
постом ви показали, що знаєтеся 
на «Камасутрі» чи зонінгу міста? 

— Почну з іншого. Про мене ка-
жуть, що я в раді завжди проти, яке 
б спірне питання не розглядалося. 
Не хочу, щоб це сприймалося, як пі-
ар. Якщо, наприклад, будується шко-
ла, садок — я «за» у правильних за-
гальноміських питаннях. Але є теми, 
щодо яких маю свою думку. Дивує, 
що мої колеги часто не помічають 
ключових питань або роблять ви-
гляд, хоча у кулуарах мені кажуть, 
що я правий, а самі голосуванням 
не підтримують. Наприклад, сто-
совно землі під комплекс «Рошен». 
Я учасник Майдану, де виступав за 
демократію, прозорість і європей-
ське життя. Коли до нас прийшов 
інвестор «Рошен», то було уявлен-
ня, що президентська компанія ді-
ятиме прозоро у сфері бізнесу. Але 
жодне питання щодо цього підпри-
ємства: по виділенню землі, пайо-
вій участі — не обговорювалося у 
депутатських комісій, усе виноси-
лося на сесіях із голосу. Це обурює! 
Потрібно, щоб депутати ознайоми-
лися, висловилися, бо складається 
враження, що усі за, а я проти. Інше 
питання — «не АТБ». Пам’ятаєте? Та 
земельна ділянка у центрі Бориспо-
ля, де АТБ, виділялася під культур-
но-розважальний центр, як і місто-
будівні умови і обмеження до неї. 
Коли і членам виконкому, і депута-
там кажуть одне, а будується АТБ, 
то як мовчати?

— Чому вас аж так хвилює 
зонінг?

— Якби я не порушував питан-
ня зонінгу, то 95% людей не знали б 
і значення цього слова. Завдяки мо-
їй сторінці у Фейсбук тепер знають 
10 % бориспільців. Моя точка зору — 
документ робився кулуарно, непро-
зоро. Чому чиновники не розказали, 
що у зонінгу будуть там то такі от змі-
ни? Може, щось депутат запропонує, 
хтось із представників громади. Хотів 
би, щоб усе обговорювалося.

— Хто вирішує у кулуарах?
— Мені важко сказати. Чомусь 

усі мовчали п’ять місяців, шукали, 
хто за мною стоїть із місцевих чи 
немісцевих, можливо, забудовни-
ків або політиків, чи мені заплати-
ли, щоб я бойкотував питання зо-
нінгу і для Борисполя було гірше. 
Чому інші мовчать? Не знаю.

— Вас підтримують свободівці?
— Якщо б кричали три свободів-

ці у раді — це було б галасливо. Ми 
обговорювали разом, але той, хто 
виступав — це я. 19 депутатів із 36 
підтримали зонінг, решта — ні, пев-
но, мали свої вигоди: одним враху-
вали прохання, іншим ще щось, то-
му й не виступали. 

До сьогодні я не можу зрозуміти, 
які фактичні зміни були прийняті у 
зонінгу. Було рішення про прийнят-
тя змін до зонінгу. Дмитро Гопанчук 
на сайті міської ради та в «Трудовій 
славі» розмістив інформацію про 
громадське обговорення змін. Газе-
ту не читають, а на сайті не знайдеш. 
Минув місяць, і депутатам заявля-
ють: будемо приймати. Чиновники 
кажуть, ми оголосили обговорення, 
значить, усе згідно із законом. Пи-
таю: ви формально до цього підхо-
дите чи живете у місті і хочете, щоб 
громада знала усі рішення? Я для 
себе інсайдерським шляхом знахо-
див ці зміни до документа, додат-
ки. Хто ініціював зміни? Не кажуть! 
Прошу: допишіть зміни і від кого во-

ни, тоді вирішуватимемо. Не хочуть! 
У січні за 4 дні до сесії депутати зу-
стрілися, кажуть, із голосу виноси-
мо прийняття зонінгу. Я підняв га-
лас, хотів задіяти прокуратуру. Місь-
кий голова поставив крапку і ска-
зав, що за місяць документ пройде 
усі депутатські комісії, групи. Але 
цього не сталося.

— Ви не можете вказати на 
порушення, але підозрюєте, що 
такі є, через непрозорість?

— Саме так. Але мені вдалося до-
могтися, щоб центральний парк мі-
ста став рекреаційною зоною, її те-
пер не можна займати. 

— Не пізно? Вільної території 
у парку фактично не лишилося. 

— Краще пізно, ніж ніколи. Ми 
могли втратити і цю зелену ділян-
ку, вона тричі коригувалася. 

— Коли так, скажіть, що то 
за дерев’яний паркан друге літо 
стоїть у парку поблизу Dr. Pub?

— Це незаконний паркан. Чино-
вники закривають на це очі. Їм не 
вигідно сваритися, можливо, із яки-
мось депутатом чи впливовою лю-

диною, кому той паркан належить. 
Чому я порушив питання парку? 
Спочатку десь тут з’являється ого-
рожа, потім до неї пару цеглинок, 
потім усе пішло вище, далі — вікна 
і дах. От і все.

— За що прискіпуєтеся до но-
вого архітектора на сесіях?

— У процесі виготовлення зонін-
гу з’явився новий архітектор. Го-
ворилося, що усі призначення по-
винні бути демократичними, через 
відкритий конкурс. У нас конкурси 
проводяться, але так, щоб мало хто 
знав. Конкурс на посаду архітекто-
ра був оголошений давно і ніхто не 
йшов: фахівці, певно, думали, що не 
можуть тут реалізуватися. І раптом 
кажуть: вчора відбувся конкурс на 
архітектора. Несподівано! Прийшов 
у міськвиконком, питаю, чому не по-
відомили? Відповідають: це компе-
тенція голови, усе згідно із законо-
давством. Із приходом архітектора 
почалося прискорення у прийнят-
ті зонінгу. Приїхав проектант, якого 
я просив, щоб зміни до зонінгу бу-
ли зрозумілі громаді: є стара схема і 

• «Мої колеги-депутати часто не помічають ключових питань або роблять вигляд, хоча у кулуарах кажуть, що я правий, а самі 
голосуванням не підтримують».

• Зóнінг (Zoning) — засіб контролю влади над використанням те-
риторій і споруд, що знаходяться на цих територіях. Йдеться у Вікі-
педії. Території поділені на зони, щодо яких визначені різні можливо-
сті використання. Зонінг — це техніка містобудівного планування, 
що використовується місцевою владою в більшості розвинених країн.
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якою буде нова. На будівельній ко-
місії разом із містобудівною радою 
та депутатами у актовій залі щодо 
документа, виявляється, нічого не 
зрозуміло. Питаю, де зміни, які во-
ни, від кого? Немає відповіді. На-
приклад, поблизу Олесницького 
озера, якщо із Київського Шляху 
дивитися, то праворуч, зона відве-
дена під багатоквартирні будинки. 
Архітектор не орієнтується ні в до-
кументі, ні в місті.

Депутат має право запитувати у 
чиновника, а той відповідати зо-
бов’язаний. Коли відповідає архі-
тектор, то завжди починає: «Ана-
толію Соловйовичу, дозвольте до-
повісти…» Я не хочу сказати, що 
міський голова наробив усіх тих 
правок до зонінгу, але я підоз-
рюю, що архітектор отримує пев-
ні вказівки.

— Нічого дивного. Архітек-
тор належить до міської влади. 
Яку ви мету переслідуєте у про-
тестах, докопуваннях, по-ва-
шому, до суті?

— Хочу, щоб якнайбільше лю-
дей знали, куди рухається місто.

— І куди ж?
— В нікуди. Наведу приклади. 

Мій онлайн з базару на тротуарі 
набрав 6 тис. переглядів за півдня. 
А коли говориш про зонінг, то лю-
дям нецікаво. Чому у «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» не можуть набрати 
більше першачків? Звідки ця про-
блема? Через хаотичну забудову мі-
ста населення збільшується за ра-
хунок молодих людей з дітьми, а у 
нас лише один новий садок і шко-
ла за стільки років. Це те, що видно 
зверху. Я працюю в «Укртелекомі», 
робота пов’язана із телекомуніка-
ційними мережами, що під землею, 
як і комунальні мережі міста. Ніхто 
не бачить їхнього стану. Інтенсив-
на забудова додає навантаження на 
усі мережі. Те ж стосується електро-
мереж. Очисні споруди недобудо-
вані, бо місто самостійно цього не 
може вирішити, треба звертатися 
вище саме міському голові, який є 
і заступником голови Асоціації міст 
України. Питання не вирішується, і 
у мене немає інформації чому. Але 
треба, бо каналізація скоро потече 
невідомо куди. 

— Чому стихійна торгівля 
стала частиною Борисполя?

— Один підприємець казав: 
треба було боротися тоді, коли 
там стояло кілька продавців, а ко-
ли їх багато, то важко справитися. 
Допустили до хаосу. Говорити про 
реконструкцію ринку? Ні, це буде 
конфлікт з тими, хто торгує закон-
но. Яке вирішення? Треба подиви-
тися: біля Тресту, за «Рошеном», є 
вільна земельна ділянка, яку мож-
на віддати під торгівлю. Це люди 
підказали таке рішення.

— Щодо розподілу бюджетних 
коштів, що скажете, усе прозоро.

— Одні виступають за систему 
«Прозоро», щоб підприємці віль-
но брали участь у тендерах, але 
тоді іноді страждає якість робіт 
від переможців. Непрозорості у 
розподілі бюджетних коштів не-
має, але, думаю, треба посилити 
контроль за їхнім використанням. 
Щодо свого депутатського міль-
йона, то всі роботи на окрузі я до-
віряю нашим комунальним під-
приємствам, ЖЕКам, дороги — 
«ШБУ-50».

— Чому «лоховка» залиша-
ється без цивілізованих змін? 
Це ж ваш виборчий округ?

— У 2016 році я був на зборах 
із підприємцями, чиї ларьки на 
«лоховці», вони уже мають пра-
во власності на ті приміщення, на 
контакт іти не хочуть. Є там і не-
законні ларьки. Наприклад, мій 

«улюблений» із шаурмою, щодо 
якого виборці пред’являють пре-
тензії. Мій метод — законно зне-
сти точку, але цей процес триває 
уже півтора року. Пишу чиновни-
кам: з’явився МАФ незаконно. Від-
повідають: це тимчасова споруда. 
Я далі: зверніть увагу на тимчасо-
ву споруду. Вони: це причіп. Я зму-
сив їх подати в суд, який виграли. 
Підприємець подав апеляцію. Апе-
ляційний суд не відмінив рішення 
першого, а змінив його, назвавши 
МАФ причепом. Міськрада має рі-
шення на його знесення, але судо-
ві рішення заважають одне одно-
му. «Шаурма» стоїть досі, бо поліція 
теж не бачить «причепа». В ідеалі 
на місці «лоховки» має бути сквер. 
Для цього треба воля виконавчо-
го комітету і міського голови осо-
бисто. Я допоможу.

— Чи не здається вам, що Бо-
риспіль заполонили МАФи і га-
ражі, що не прикрашає місто?

— До колишнього керівника 
відділу контролю за благоустро-
єм я приходив, кажу: «Шаурма» 
стоїть незаконно». Через тиждень 
він відповідає, що приходив ко-
лега і попросив не чіпати ларьок. 
Як любить висловлюватися Году-
нок: за кожним ларьком стирчать 
чиїсь вуха. У мене прямих доказів 
немає. Думаю, у Рустама Хамраку-
лова, нового начальника відділу 
благоустрою, буде воля розібра-
тися із цими вухами або свої опу-
стити і відійти. Я йому бажаю успі-
ху і співчуваю.

— Зручно знімати онлайн у 
свій робочий час? Переходьте 
до редакції.

— Моя робота пов’язана із 
контролем лінійних мереж у всьо-
му місті, тому заходжу і в міськра-
ду. Маю тут конфлікт інтересів. 
На підприємстві я з 1991 року, бо 
ця галузь подобається, але її стан 
сьогодні — ні. Депутатство для 
мене — це розвиток міста. Я за-
воджуся, бунтую, йду в атаку, то-
му і знімаю.

— Новий Генплан місту 
потрібний?

— Так, але я ще не бачу, які змі-
ни ініціюють. Чекаю, що буде ро-
боча група з цього питання.

— Яку ви очолите, як прозву-
чало на сесії?

— Думаю, це був жарт. Але, 
можливо, мене залучать. 

— Ви заступник голови тран-
спортної комісії. Як вам стан 
громадських перевезень у місті?

— З 2015 року я прошу переві-
зників давати розрахунки-обґрун-
тування підняття тарифів. Коли я 
порівняв їх, зрозумів, що переві-
зники вимагають підвищити ці-
ну на проїзд, а під неї підганяють 
показники. Лозунги не міняються 
роками: покращення стану марш-
руток, перевезення пільговиків. 
Меморандум між міськрадою і пе-
ревізниками — це фішка, щоб за-
спокоїти усіх. Потрібен чіткий кон-
троль і оптимізація маршрутів. На 
виконкомі, коли підвищувалися 
тарифи цього разу, не були нада-
ні чіткі розрахунки, перевізники 
просили підняття, а чиновники 
їх захищали. Щодо комунального 
автопарку, то потрібні економічні 
розрахунки, а купівля електробу-
сів для міста — це міф.

— Вірите, що побудують у 
Борисполі сміттєпереробний 
завод?

— 50 на 50. Є ж «мафія», яка 
кришує сміттєзвалища, тому, ду-
маю, вона матиме лобі, що за-
важатиме будівництву. Наведіть 
приклад, де в Україні з’явився по-
дібний завод? Будуть проблеми із 
цим проектом, але я за.

— Чи маєте власний бізнес?
— Ні. 
—  Ж и в е т е  н а  о д н у 

зарплату?
— Так. Маю скромний авто-

мобіль і скромну квартиру.
— Де відпочиваєте?
— Скромно відпочиваю під 

Одесою і в Карпатах.
— Не хотіли поставити 

свій МАФ?
— Думав про експеримент: 

чи важливо людям чесність 
депутата чи гречка. Якщо я 
візьму ларьок, то не зможу го-
ворити те, що хотів би.

— Підете на вибори ще?
— Після кожної сесії думаю 

— все, пишу заяву. Минає два 
дні і розумію: кому я гірше 
зроблю? 

— Влада — це наркотик. 
Відчуваєте залежність?

— Згоден, але не відчуваю. 
— Чого б хотілося б у гро-

мадському житті та особи-
стому?

— В особистому — відпочи-
ти. У громадському — щоб бу-
ли однодумці й менше питань 
міста, проти яких хочеться ви-
ступати.

— У церкву ходите?
— Інколи. Я православний 

атеїст.
— Що дає натхнення?
— Не знаю навіть.
— Скільки вам років?
— 47.
— З віком аналізуєте своє 

життя?
— Депутатство — це теж 

розвиток для мене, бо у про-
фесії, на підприємстві, зараз 
не все добре, занепад.

— Які риси характеру 
заважають?

— Запальність.
— Які стосунки у вас із 

міським головою?
— Робочі. Були робочими 

до прийняття зонінгу. Зіпсу-
валися. Хоча я ні на кого не 
наїжджаю. 

— Яка у вас освіта?
— Вища. Закінчив Київський 

інститут зв’язку. 
— Родом із Борисполя?
— Так, закінчив школу №1 

31 рік тому.
— У соцмережах багато 

часу проводите?
— Хотілося б менше.
—  Я к и м  м а є  б у т и 

Бориспіль?
— Тихим, затишним містеч-

ком, а не забудованим спаль-
ним районом Києва. Тому зо-
нінг, генплан — це документи, 
які здатні його зробити таким.

— Місцеві ЗМІ читаєте?
— Так, усі переглядаю. «Ві-

сті» об’єктивні, не перекручу-
ють інформацію. Власника од-
ної з газет я просив, щоб не 
писав про мене, бо там усе пе-
рекручують. 

БЛІЦ

 ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ! 

ЗМІНЯТЬСЯ РЕКВІЗИТИ 
У ЛИПНІ

Із 02.07.2018 р. змінюються 
реквізити рахунків для зараху-
вання доходів до державного 
та місцевих бюджетів.

Бориспільське відділення Бро-
варської ОДПІ ГУ ДФС у Київській 
області повідомляє, що відповід-
но до наказів Міністерства фінан-
сів України від 29.01.2013 року 
№43 «Про затвердження Порядку 
казначейського обслуговування 
доходів та інших надходжень дер-
жавного бюджету», від 23.08.2012 
року №938 «Про затвердження 
Порядку казначейського обслу-
говування місцевих бюджетів» та 
від 22.06.2012 року №758 «Про за-
твердження Порядку відкриття та 
закриття рахунків у національній 
валюті в органах Державної казна-
чейської служби України» із зміна-
ми, з 02 липня 2018 року запрова-
джується централізована модель 
виконання дохідної частини дер-
жавного та місцевих бюджетів.

У зв’язку зі зміною поряд-
ку відкриття дохідних рахунків 

з 02.07.2018 рахунки для зара-
хування доходів до державного 
та місцевих бюджетів за новими 
реквізитами будуть відкриті на 
балансі Державної казначейської 
служби України (МФО 899998).

Реквізити рахунків розміщені 
на веб-сторінках Головних управ-
лінь Державної казначейської 
служби України. 

Реквізити рахунків для зара-
хування доходів до державно-
го та місцевих бюджетів на суб-
сайті ГУ ДФС у Київській облас-
ті розміщуються за посиланням: 
http://kyivobl.sfs.gov.ua/.sfs.gov.ua/
byudjetni-rahunki/

Також платники Бориспільсько-
го відділення Броварської ОДПІ 
ГУ ДФС у Київській області (да-
лі — відділення) можуть ознайо-
митися з реквізитами рахунків в 
центрі обслуговування платників 
відділення.

Бориспільське відділення 
Броварської ОДПІ ГУДФС 

у Київській області

ВІТАННЯШановні 
державні службовці!

Прийміть щирі вітання з нагоди вашого 
професійного свята — Дня державної 
служби та з нагоди 100-річчя запровадження 
державної служби! 

Основним принципом державної служби в Україні є 
верховенство права — забезпечення пріоритету 
конституційних прав і свобод людини, дотримання 
вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції, а також забезпечення результативної та 
стабільної діяльності органів державної влади.  
Чіткий курс на євроінтеграцію держави вимагає 
від нас рішучих кроків, спрямованих на реалізацію 
реформ в Україні. Адже формування, дійсно, 
ефективної нової влади сприяє забезпеченню 
демократії та зростанню добробуту всього 
Українського народу. 
Завдяки вашій порядності, патріотизму та 
професіоналізму ми спільними зусиллями будуємо 
демократичну європейську державу. 
Бажаємо усім вам здоров’я, натхнення, невичерпної 
енергії, витримки від життєвих випробувань, 
подальшої плідної праці на ниві служіння народу, 
нових звершень у виконанні почесного і 
відповідального професійного обов’язку перед 
нашою країною!

Голова Бориспільської 
районної ради 
Владислав БАЙЧАС

Голова Бориспільської 
районної державної 

адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО 
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  ОБЕРИ СВОГО ЛІКАРЯ!

БОРИСПІЛЬ: ОФІЦІЙНО 
СТАРТУВАЛА ПРИПИСНА КАМПАНІЯ

 З 1 липня держава припиняє виплачувати субвенції 
на фінансування закладів первинної медичної допомоги. 
Гроші ходитимуть за пацієнтом.

Ірина КОСТЕНКО 

До сьогодні багато мешканців 
Борисполя та району підписали 
договори у паперовому вигляді з 
тим чи іншим лікарем Бориспіль-
ського районного центру первин-
ної допомоги, оскільки міський 
центр не вів такої неофіційної під-
писки. Але юридичну силу ті доку-
менти матимуть, коли дані про па-
цієнта будуть занесені до системи 
e-Health. Щоб отримати доступ до 
неї, центр первинної медико-са-

нітарної допомоги має підписа-
ти договір із Національною служ-
бою здоров’я України. За даними 
офіційного сайту НСЗУ, у Київській 
області договори з Національною 
службою здоров’я України підпи-
сали тільки Бориспільський місь-
кий центр, Фастівський та міський 
центр Бучі. Наступна приписна 
хвиля стартує 15 серпня і тривати-
ме до 1 жовтня. Третя завершить-
ся у грудні. Тож міська первинка 
уже розпочала офіційно приписну 
кампанію, районна — поки ні.

— Що означає нововведення? — пояс-
нив «Вістям» директор КП «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги» Євгеній 
Черенок.

— Кожна людина, незалежно від то-
го, обрала вона лікаря чи ні, без мед-
допомоги не залишиться. З 1 липня 
вводяться в дію так звані червоний і зе-
лений списки населення. До червоного 
списку включають усіх мешканців регіону. 
Для Борисполя — це жителі міста, для Бори-
спільського районного центру первинної медико-санітарної допомоги — 
мешканці, переважно, сіл району. На кожного, хто увійшов до червоного 
списку, передбачена ставка за надані послуги — 240 грн на людину. Ті, хто 
підписав офіційний договір із лікарем, зареєстрований у системи e-Health, 
переходять до зеленого списку. На цих людей з 1 липня Національною служ-
бою здоров’я виділятиметься по 370 грн на людину, та ще й з урахуванням 
коефіцієнтів:  дитина 0-5 років — 370х4; дитина 6-19 років — 370х2,2; 19-39 
— 370х1; 40-64 — 370х1,2; більше 65 — 370х2.

— Поспішати чи не поспішати?
— Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

з 1 липня почне отримувати підвищене фінансування на кожного мешканця, 
який підписав декларацію. Районний центр, щонайменше до жовтня фінан-
суватиметься по мінімуму — 240 грн на людину. 

Чим більше мешканців Борисполя оберуть лікаря і підпишуть декларації, 
тим більше фінансування отримає міська первинка. А це — нормальна оплата 
праці спеціалістам, при необхідності — поточні ремонти. Найголовніше — це 
сучасне обладнання. Якщо вистачатиме коштів, можна буде замовляти облад-
нання, якого немає в табелі оснащення, якщо цього потребуватиме громада. 

До речі, якщо мешканці міста будуть укладати договори із районним 
центром первинної медико-санітарної допомоги (вони мають таке пра-
во), то кошти підуть на район, переважно на села.

• Медичну послугу держава купує у лікаря. І оплачує цю послугу медичному закладу, враховуючи зарп-
лату лікаря, комунальні платежі, витратні матеріали… Якщо ж аналізи, обстеження, дослідження не вхо-
дять до переліку безкоштовних медичних послуг, гарантованих державою, за них доведеться платити — 
офіційно, через касу. 

Перелік безкоштовних послуг МОЗ об’єднало у загальну таблицю. 

Чи спільною буде 
система?
Місто придбало ліцензовану 
Медично-інформаційну 
систему «EMCIMED». 
Пропонували районному 
центру Первинної медичної 
допомоги та районній 
лікарні також придати цю 
систему, щоб усі були в одній 
мережі. Це сприяло б більш 
ефективному обміну файлами 
з інформацією про пацієнтів. 
Але наразі немає відомостей, 
яку інформаційну систему 
обрав район. 

Перша амбулаторія пішла
Триває налагодження єдиної мережі медичної інформаційної сис-

теми міста. У тестовому режимі запускається послуга «Мій кабінет». 
Приписна кампанія по Борисполю «Обери свого лікаря» проводить-
ся на вул. Київський Шлях, 24, де уже працює амбулаторія.  Далі — 
географія амбулаторій по місту розширюватиметься.

Працює чотири лікарі загальної практики сімейної медицини: Станіс-
лав Іванович Жана, Юлія Василівна Тішенко, Оксана Володимирівна Ге-
расименко, Арзи Енверівна Бекірова. Проводиться прийом громадян, 
функціонує денний стаціонар.

Процес заповнення декларації займатиме від 9 до 19 хв. Для підписан-
ня декларації необхідні паспорт, ідентифікаційний номер (код) та мобіль-
ний телефон. Щоб підписати декларацію для дитини (до 14 років), будуть 
потрібні свідоцтво про народження та документи одного з батьків або 
піклувальників. Бажано мати при собі копії зазначених документів — це 
прискорить процес підписання декларації.

Запис за телефоном: +380 67 936 11 99

ДОВІДКА 

Сергій КРУЧИНІН
 
У травні відбулися зміни у 

міському відділі з контролю 
за благоустроєм — прийшла 
нова команда на чолі з Руста-
мом Хамракуловим, який відо-
мий завдяки ГФ «Сектор Без-
пеки». Досвід формування те-
пер має лягти в основу роботи 
благоустрою.

«Благоустрій і «Сектор Безпе-
ки» тепер часто працюють як од-
не ціле», — говорить начальник 
відділу Рустам. Це додає відді-
лу ваги. Кілька членів формуван-
ня перейшли працювати до бла-
гоустрою, інші їм допомагають. 
При цьому «Сектор Безпеки» бе-

зоплатно продовжує свою звичну 
роботу — з патрулюванням ніч-
ного Борисполя, допомогою пра-
цівникам поліції, громадянам та 
охороною громадського порядку. 

Нагадаємо телефон для ви-
клику. Черговий ГФ «Сектор Без-
пеки»: 093 197 9997

Цього тижня у Фейсбук з’яви-
лася сторінка відділу: fb.com/
blagoboryspil

Сторінку створено з метою 
інформування про перебіг ро-
боти, існуючі проблеми міста в 
сфері благоустрою та шляхи їх 
подолання, для отримання від-
гуків, побажань та бачення роз-

витку міста від громадян. «Нам 
важливо якісно виконувати свої 
обов'язки та бути впевненими у 
тому, що жителі міста розуміють 
мету нашої діяльності, — пояс-
нює головний спеціаліст відділу 
Богдан Меташоп. — Адже вона 
спрямована на підвищення рів-
ня комфорту проживання, робо-
ти, дозвілля в Борисполі та циві-
лізованості громади». 

Справа спільна
Відділ працює над змінами до 

існуючого положення, що рег-
ламентує його діяльність і ро-
бить її неефективною, а часто — 
неможливою. Наприклад, у си-
туації з палінням сміття: зараз, 

щоб скласти протокол, необхід-
но встановити особу. Плануєть-
ся затвердити зміни, щоб можна 
було складати протокол на влас-
ника будинку.

«Існуюче положення нікудишнє, 
— каже Богдан. — Працюємо над 
новим, його має сесія затверди-
ти. Існує проблема — невиконан-
ня. По-перше, в нас немає досту-
пу до персональних даних і, щоб 
встановити особу порушника, тре-
ба залучати поліцію. Якщо скла-
дено протокол і комісія, що зби-
рається два рази на місяць, вирі-
шує оштрафувати порушника, то 
як це зробити? Притягнути до від-
повідальності — складне завдан-
ня. Щоб стягнути штраф, міська 
рада має звернутися до виконав-

чої служби, а та вимагає аванс. Як-
що штраф 340 грн, то 10% — це 
34 грн. Міська рада не платить. Це 
все непродумано». Крім того, пра-
цівники відділу контролю за бла-
гоустроєм сподіваються, що де-
путати міської ради дадуть добро 
на розробку цифрової багатоша-
рової мапи міста, на якій буде на-
несено всю інформацію про зем-
лю — хто власник, яке призначен-
ня, які договори існують. Подібні 
карти є, наприклад, у Львова і Ки-
єва. Тому міський благоустрій — 
справа не лише відділу з контро-
лю за благоустроєм, який висту-
пає у якості «крайнього» — поря-
док вимагає ще й політичної волі 
депутатів міської ради та виконав-
чого комітету.

БЛАГОУСТРІЙ: ПРОЦЕС ОНОВЛЕННЯ
 Є ЗРУШЕННЯ



www.i-visti.com№24 (933), 22 червня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

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

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20, 13.10 "Одруження 

наосліп"

14.55 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20, 5.05 "Секретні матеріали"

20.15, 21.10 Т/с "Відьма"

22.10 "Гроші 2018"

23.30 Мелодрама "Інша жінка"

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 "Заповіт принцеси" 1, 2 с. 

(12+)

23.30 Х/ф "Doom" (18+)

1.40 Телемагазин

6.15, 1.00 Д/п "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.35 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетівки 2"
13.15 Х/ф "З життя відпочиваючих"
15.00 "Чекай мене. Україна"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018".
19.00, 3.45 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.55, 4.30 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018"
23.00 Т/с "Наліт 2" (18+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Пухнасті проти зубастих"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Найкращий ресторан з 

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

Полтавою
21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar

5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф "Йолопи-

розбійники" (16+)
16.45 Х/ф "Холостяцька вечірка-3" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.30 Т/с "Майор і магія" (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Три дев'ятки" (16+)
2.50 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.15 Скарб нації

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

Бензоколонки"
9.30 "Зіркове життя"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
12.55 Х/ф "Танцюй, танцюй"
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Золоте теля"
2.10 Х/ф "Анничка"

7.00 "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"
19.25 "Зустріч з привидами"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Земля 2050"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.50 Зона ночі

4.25 Абзац

6.20, 0.50 Т/с "Кобра" (16+)

8.19, 10.19 Kids Time

8.20 Х/ф "Пастка для привида"

10.20 Х/ф "Будинок з приколами"

12.10 Х/ф "Оз: Великий і жахливий"

14.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"

17.00 Х/ф "Червона Шапочка" (16+)

19.00 Ревізор

21.40 Страсті за ревізором

2.45 Служба розшуку дітей

8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Останнє полювання"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 20.25 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20, 3.35 "Речовий доказ"
15.10 "Легенди карного розшуку"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018".
19.30 Т/с "Право на помилування" 

(16+)
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018". 
23.00, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери"

6.00 Мультфільми

8.00, 1.25 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.20, 18.50 "ДжеДАІ"

11.00, 19.25 Т/с "Опер за викликом" 

(16+)

14.50 Х/ф "В ім-я короля-2" (16+)

16.45 Х/ф "В ім-я короля-3" (16+)

20.30 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)

21.40 Т/с "Касл-3" (16+)

23.15 Х/ф "Транс" (16+)

3.05 "Облом.UA."

5.30, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.25 За живе! (16+)
8.45 Х/ф "Білоруський вокзал"
10.45 Х/ф "Час бажань"
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "Наречений" (16+)
0.55 Один за всіх (16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
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 Д/ф "Смаки Культур"
12.25 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.20 Телевізійний серіал "Гранд 

готель" 9 с. (12+)
16.50 Телевізійний серіал "За 

службовим обов'язком" 3 с. 
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
19.40, 2.30 До справи
20.15 Війна і мир
21.25, 3.20 Новини. Спорт

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 26 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"

15.05 "Міняю жінку"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 21.10 Т/с "Відьма"

22.10, 1.10 Х/ф "Кримінальне 

чтиво"

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 "Заповіт принцеси" 3, 4 с. 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

6.15, 1.00 Д/п "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новини

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

Хацапетівки 2"
13.40, 14.30, 15.30 "Речдок"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" 
19.00, 3.45 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.55, 4.30 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" 
23.00 Т/с "Наліт 2" (18+)
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Білосніжка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar
1.00 Теорія зради

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
11.10 Антизомбі
12.10, 13.20 Х/ф "Три дев'ятки" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 "На трьох" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.35 Х/ф "Сезон убивць" (16+)
1.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.05 Скарб нації
4.10 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. Карнавальна 

ніч"
9.30 "Академія сміху"
9.45 "Зіркове життя"
10.35 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Сьома пелюстка"
13.20 Х/ф "Привид замку 

Моррісвіль"
15.05 Х/ф "Вершник без голови"
17.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
0.20 Х/ф "Небезпечні друзі"

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.10 Абзац

6.00, 23.00 Т/с "Кобра" (16+)

7.54, 9.09 Kids Time

7.55 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.10, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.00 Половинки (16+)

19.00 Від пацанки до панянки (16+)

1.00 Х/ф "Кладовище домашніх 

тварин" (18+)

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Довга, довга справа..."
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50, 20.25 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.25 "Таємниці кримінального 

світу"
14.40 "Страх у твоєму домі"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018".
19.30 Т/с "Право на помилування" 

20.50 "Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018". 

23.00, 23.45 Т/с "Кулагін та 
партнери"

6.00 Мультфільми

8.00, 3.05 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 1.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.55 Х/ф "100 000 000 до н.е." 

(16+)

15.25 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

5.10, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.05 За живе! (16+)
8.20 Все буде смачно!
9.15 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!"
13.05 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
19.55 ЕксперименТИ (16+)
22.45 Х/ф "Наречений" (16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
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 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
15.25 Телевізійний серіал "Гранд 

готель" 10 с. (12+)
16.50 Телевізійний серіал "За 

службовим обов'язком" 4 с. 
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "Наглядачі заповідника"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ЧЕРВНЯ — 1 ЛИПНЯ

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

Повідомлення про планову 
діяльність, яка підлягає оцінці 

впливу на довкілля
Згідно з Порядком передачі до-

кументації для надання висновку 
з оцінки впливу на довкілля та фі-
нансування оцінки впливу на до-
вкілля, що затверджений Поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 13 грудня 2017 р. №1026, ДП 
«Київське лісове господарство» 
оприлюднює Повідомлення про 
планову діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля. 
Реєстраційний номер справи в 

реєстрі з ОВД 20186191027. Де-
тальну інформацію можна отрима-

ти на сайті http://eia.menr.gov.ua

26 червня 2018 року за-
плановано проведення 

другого щорічного загаль-
нонаціонального форуму 
«Незалежні суди та вільні 
ЗМІ: розширення можли-

востей співпраці».
Онлайн-трансляцію Фо-
руму буде здійснювати 

Юридична газета на окре-
мому YouTube-каналі у 

вільному доступі за поси-
ланням http://onlineinyou.

com.ua/forum_260618/Тел.: 099-387-46-95

АДМІНІСТРАТОРА ГОТЕЛЮ
знання англійської мови обов'язково, з/п висока

МИЙНИЦЮ ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
В КАФЕ, г/р 2/2 

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
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СЕРЕДА, 27 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 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15, 21.10 Т/с "Відьма"
22.10, 2.00 Детектив "Шерлок. 

Бридка наречена"
0.05 Драма "Белль"

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

3.30 Сьогодні
9.30, 4.20 Зоряний шлях
10.30 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 "Заповіт принцеси" 5, 6 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Заповіт принцеси" (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

6.15, 1.00 Д/п "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новини

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

Хацапетівки 2"
13.40, 14.30, 15.30 "Речдок"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" 
19.00, 3.45 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.55, 4.30 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018"
23.00 Т/с "Наліт 2" (18+)
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"

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

Тропічний ліс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф "Сезон убивць" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 "На трьох" (16+)
16.50, 21.35 Т/с "Майор і магія" 

(16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Здоровань" (16+)
1.40 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, 11.00 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Зіркове життя"
11.55 Х/ф "Одиниця з обманом"
13.15 Х/ф "Бомж"
15.15 Х/ф "Пам'ять пам'ятай ім'я 

своє"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
0.30 Х/ф "Не було б щастя"
1.50 Х/ф "Камінний хрест"

7.00, 19.25 "Зустріч з привидами"
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 Зона ночі

4.20 Абзац

6.20, 23.00 Т/с "Кобра" (16+)

8.09, 9.29 Kids Time

8.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.30, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

11.30 Половинки (16+)

19.00 Від пацанки до панянки (16+)

1.00 Х/ф "Кладовище домашніх 

тварин 2" (18+)

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тупик" (16+)
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
12.50, 20.25 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20 "Таємниці кримінального 

світу"
14.40 "Страх у твоєму домі"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018". 
19.30 Т/с "Право на помилування" 

20.50 "Чемпіонат світу з 
футболу FIFA 2018". 

23.00, 23.45 Т/с "Кулагін та 
партнери"

6.00 Мультфільми

8.00, 1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15, 1.00 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.45 Х/ф "Мисливець на 

крокодилів"

15.25 Х/ф "Балістика: Екс проти 

Сівер" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)

3.20 "Облом.UA."

6.00, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

7.55 За живе! (16+)
9.10 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-7"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 
22.45 Х/ф "Наречений " (16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
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 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
15.30 Телевізійний серіал "Гранд 

готель" 11 с. (12+)
16.50 Телевізійний серіал "За 

службовим обов'язком" 5 с. 
(16+)

18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/ф "Наглядачі заповідника"
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 28 ЧЕРВНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30 М/ф "Маша і ведмідь"

10.10 М/ф "Сімейка Крудз"

12.00, 0.10 Комедія "Ва-банк"

14.10, 2.15 Комедія "Ва-банк 2"

16.10 Комедія "Острів везіння"

17.50 Комедія "Кохання у великому 

місті - 3"

20.15 Комедія "Слуга народу - 2"

22.15 "Концерт dzidzio "Super-

puper"

6.30, 15.00, 19.00, 4.10 Сьогодні
7.10, 4.50 Зоряний шлях
8.50, 0.35 М/ф "Альоша Попович і 

Тугарин Змій" (16+)
10.25, 2.15 М/ф "Добриня Микитич 

та Змій Горинич" (16+)
11.50 М/ф "Ілля Муромець і 

Соловей Розбійник" (16+)
13.25 Т/с "Гра у любов" 1, 3 с. (12+)
15.20 Т/с "Гра в кохання" (12+)
18.00 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

1, 2 с. (16+)
19.40 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

(16+)
23.00 Музична платформа
3.20 Реальна містика

6.15, 1.00 Д/п "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.30 
Новини

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

Хацапетівки 2"
13.40, 14.30, 15.30 "Речдок"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018" 
19.00, 3.40 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 1.50 "Подробиці"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018"
23.00 Т/с "Наліт 2" (18+)
2.30 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Казка про того, хто 

ходив страху вчитися"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00, 21.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
22.00 Рятівники
23.00 ЛавЛавСar

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.20, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 11.05, 12.05, 13.00, 13.55, 

15.00, 16.00 "На трьох" 
(16+)

10.35, 11.35, 13.25, 14.25, 15.30 Т/с 
"Копи на роботі" (12+)

12.45 Факти. День
16.30 Х/ф "Лицар дня" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф "Рятувальники Малібу" 

(16+)
22.25 Х/ф "Три ікси" (16+)
0.45 Х/ф "40 днів і 40 ночей" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.45 "Невідома версія. Екіпаж"
10.45 Х/ф "Загублене місто"
12.40 Х/ф "Штольня" (16+)
14.10 Х/ф "Океан"
17.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Х/ф "Морозко"
22.30 Х/ф "Дванадцять місяців"
1.20 Х/ф "Червоненька квіточка"
2.35 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Найекстремальніші"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна - моя родина"
16.30 "Смертельна Австралія"
17.00 "Фестиваль "Мелодія двох 

сердець"
21.00, 23.00, 2.00 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 "Земля 2050"
22.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
0.20 Х/ф "Босоніж по парку"
2.20 Х/ф "Місця у партері"
4.00 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 0.55 Служба розшуку дітей

3.05, 1.00 Зона ночі

4.30 Абзац

6.30, 23.00 Т/с "Кобра" (16+)

8.19, 10.19 Kids Time

8.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

10.20, 17.00 Кохання на виживання 

(16+)

12.20 Половинки (16+)

19.00 Від пацанки до панянки (16+)

5.25 "Правда життя. Професії"
6.35 Х/ф "Ярослав Мудрий"
9.30 Х/ф "Зникла грамота"
11.00, 19.30 Т/с "Право на 

помилування" (16+)
12.50, 20.25 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
15.05 Х/ф "Сорочинський ярмарок 

на НТН"
16.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018". 
19.00, 2.45 "Свідок"
20.50 "Чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2018". 
23.00 Т/с "Кулагін та партнери"

6.00 Мультфільми
8.00 Відеобімба
9.35 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55 "Загублений світ"
12.55 "Він, вона та телевізор"
15.20 Х/ф "Вулкан"
17.20 Х/ф "Великий переполох у 

Малому Китаї" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-2" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-3" (16+)
0.05 Х/ф "Мобі Дік: Полювання на 

монстра" (18+)
1.50 "Люстратор. Прокляття 

системи"
2.15 "Секретні матеріали"
2.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
3.30 "Облом.UA."

6.05, 15.25 Містичні історії з 
Павлом Костіциним (16+)

8.00 За живе! (16+)
9.15 Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-7"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла 
22.45 Х/ф "Наречений " (16+)

9.20 Д/фу "Напам'ять". Юрій 
Костенко

9.45 Документальна програма 
"Богдан Гаврилишин. Місія-
Свобода"

10.40 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
11.45, 21.30 Д/ф "Процес. 

Російська держава проти 
Олега Сенцова" (16+)

13.10 РадіоДень. Спецпроект до 
Дня Конституції України 
"Крим - це Україна"

14.00 Телепродаж
14.20, 4.35 Фольк-music
15.35, 0.40 Документальна 

програма "Січ"
16.10 Х/ф "Генріх VIII" 1 с. (16+)
18.00, 21.00, 0.15, 3.00 Новини
18.20, 1.10 Спецпроект до Дня 

Конституції України
19.20 Документальна програма 

"Шлях додому"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
22.45 Телевізійний серіал "За 

службовим обов'язком" 12 
с. (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ЧЕРВНЯ — 1 ЛИПНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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П'ЯТНИЦЯ, 29 ЧЕРВНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20, 13.05 "Одруження 

наосліп"
14.55 "Міняю жінку"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.15 "Ліга сміху"
0.05, 4.45 "Ігри приколів 2018"
1.00 "Вечірній Київ"

6.30, 15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні
7.10, 4.10 Зоряний шлях
8.30 Х/ф "Зведені сестри" (12+)
10.30 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

(16+)
14.50, 15.20 Х/ф "Забудь мене, 

мамо" (12+)
17.10 Т/с "Дружини на стежці 

війни" 1, 2 с. (12+)
19.40 Т/с "Дружини на стежці 

війни" (12+)
22.00 Т/с "Буде світлим день"
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

5.40, 3.50 "Код доступу"
6.05 М/ф
6.15, 22.00 Д/п "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00 "Ранок з Інтером"
9.00 Х/ф "Покровські ворота"
11.50 Х/ф "Суєта суєт"
13.30 Х/ф "Іван Васильович міняє 

професію"
15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 1.50 

"Речдок"
19.00 "Велика Гра"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Життя як цирк"
4.15 Д/п "Клара Лучко. Три зустрічі"
4.55 "Top Shop"
5.25 "Україна вражає"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Книга життя"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
13.00 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
14.00, 3.05 Віталька
16.00, 2.15 Панянка-селянка
17.00 Країна У
19.00, 20.00 Танька і Володька
19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
21.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
22.45 Х/ф "Потанцюймо"
0.45 Т/с "Помста" (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Х/ф "40 днів і 40 ночей" (16+)
11.50, 13.00 Х/ф "Лицар дня" (16+)
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "Три ікси" (16+)
16.30 Х/ф "Рятувальники Малібу" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 "На трьох" (16+)
23.25 Х/ф "Законослухняний 

громадянин" (16+)
1.35 Х/ф "Здоровань" (16+)
3.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
10.00 "Академія сміху"
10.50 "Невідома версія. Дівчата"
11.45 Х/ф "Бомж"
13.45 Х/ф "три мушкетери"
17.00 Т/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.00 Х/ф "Старий Хоттабич"
22.30 Т/с "Пригоди Електроніка"
2.30 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Найекстремальніші"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українцям - українське"
16.00 "Смертельна Австралія"
16.30 "Концерт К.Карабиця 

"Мадонна України"
18.15 Х/ф "Злий намір"
21.00, 23.00, 2.00, 3.50 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 4.10 "Земля 2050"
22.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
0.20 Х/ф "Вечірка"
2.20 Х/ф "Дівчина з передмістя"
4.55 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.50, 23.00 Т/с "Кобра" (16+)

7.49, 9.59 Kids Time

7.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

10.00, 17.10 Кохання на виживання 

(16+)

12.00 Половинки (16+)

19.00 Від пацанки до панянки (16+)

1.00 Х/ф "Зоряні війни: Імперія 

завдає удар у відповідь"

5.00, 4.00 "Правда життя. Професії"
6.20 Х/ф "Шукайте жінку"
9.10 Х/ф "Сорочинський ярмарок 

на НТН"
10.55 Т/с "Право на помилування" 

(16+)
12.50, 20.25 "Щоденник чемпіонату 

світу з футболу FIFA 2018"
13.20, 19.30, 20.55 Т/с "СБУ. 

Спецоперація"
19.00, 2.30 "Свідок"
22.00 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
23.50 Т/с "Кулагін та партнери"
0.50 Х/ф "Вулиці крові" (18+)
3.00 "Випадковий свідок"
3.35 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 Мультфільми

8.00 "Помста природи"

9.35 "Він, вона та телевізор"

13.35 "Загублений світ"

17.45 Х/ф "Великий солдат" (16+)

19.25 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв" (16+)

21.20 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв-2" (16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

"Fight Night Дональд 

Серроне - Леон Едвардс"

1.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.15 "Облом.UA."

4.00, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
7.15 Х/ф "Не підганяй кохання"
9.40 Х/ф "Рік Золотої рибки"
11.50 Х/ф "Розлучниця" (16+)
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Х/ф "Дівчата"
22.45 Давай поговоримо про секс 

(16+)
0.35 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.10 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.05 Х/ф "Обітниця любові"
12.40 Енеїда
13.50 Схеми. Корупція в деталях
14.20, 4.40 Фольк-music
15.35 Д/ф "Незвичайні культури"
16.10 Х/ф "Генріх VIII" 2 с. (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/ф "Африка. Небезпечна 

реальність" (12+)
20.30 Перша шпальта
21.25 Сильна доля
22.35 Д/ф "Найбільш завантажений 

у світі"
23.25, 5.35 Д/ф "Гордість світу"
23.50, 4.10 Як дивитися кіно
1.10 Документальна програма 

"Богдан Гаврилишин. Місія-
Свобода"

2.10 Д/ф "Смачні історії"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 30 ЧЕРВНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.35, 23.20 "Світське життя 2018"

12.40 "Концерт dzidzio "Super-

puper"

14.40 "Ліга сміху"

16.35, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.20, 2.15 "Вечірній Київ"

6.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.10, 4.20 Зоряний шлях

9.10 Т/с "Заповіт принцеси" 1, 6 с. 

(12+)

15.20 Т/с "Заповіт принцеси" (12+)

17.40 Т/с "Ще один шанс" 1, 2 с.

19.40 Т/с "Ще один шанс"

22.00 Т/с "Ляльки" (16+)

1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "CSI: Нью-Йорк" (16+)

6.05 М/ф
6.35 "Чекай мене. Україна"
8.00 Х/ф "Артист із Кохановки"
9.40 Х/ф "Поживемо - побачимо"
11.10 Х/ф "Не чекали-не гадали"
13.00 Х/ф "Дівчата"
15.00 Х/ф "Іван Васильович міняє 

професію"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/8 
фіналу

19.00, 23.00 "Велика Гра"
20.00, 2.40, 4.30 "Подробиці"
0.00 Д/п "Як Іван Васильович міняв 

професію"
1.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
3.20 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
12.15 Х/ф "Казка про того, хто 

ходив страху вчитися"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
16.30 Х/ф "Потанцюймо"
18.30 Одного разу під Полтавою
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
0.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.00 17+
2.00 БарДак

5.10 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.35 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.55, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
15.15 Х/ф "Володар перснів-1: 

Хранителі персня"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Володар перснів-2: Дві 

вежі" (16+)
23.40 Т/с "У полі зору" (16+)
2.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Екіпаж"
10.10 "Академія сміху"
11.00 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
11.45 Х/ф "Океан"
14.40 Х/ф "Дванадцять місяців"
17.20 Х/ф "Дивне Різдво"
19.15 Х/ф "Їсти подано"
21.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
22.45 Х/ф "Капітан Пілігрима"
0.20 Х/ф "Застава у горах"
2.10 "Позаочи"
2.50 Кіноляпи
3.45 Саундтреки

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Імперія"
18.05, 2.55 Х/ф "Полум’я"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.35, 5.10 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Забери мене додому"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Життя та смерть Пітера 

Селлерса"
5.30 "Мультляндія"

3.30 Служба розшуку дітей

3.35, 2.20 Зона ночі

6.00 М/с "Лунтик" (16+)

7.49, 9.09 Kids Time

7.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

9.10 Хто зверху (12+)

18.10 Х/ф "Зоряні війни: 

Пробудження сили" (12+)

21.00 Х/ф "Зоряні війни: Прихована 

загроза"

23.50 Х/ф "Зоряні війни: Імперія 

завдає удар у відповідь"

6.15 Х/ф "Погань"
7.55 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
11.55 "Свідок. Агенти"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00, 3.05 "Речовий доказ"
15.25 "Склад злочину"
17.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Тридцять три"
21.05 Х/ф "Неуважний" (16+)
22.45 Х/ф "Кілер Калі" (16+)
0.30 "Таємниці кримінального 

світу"
2.35 "Випадковий свідок"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 Мультфільми

8.10 "102. Поліція"

9.05 "Зброя"

10.05 "Загублений світ"

16.10 Х/ф "Великий переполох у 

Малому Китаї" (16+)

18.10 Х/ф "Меч дракона" (16+)

20.10 Х/ф "Великий солдат" (16+)

22.05 Х/ф "Чужі проти Хижака-2" 

(18+)

23.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.15 "Облом.UA."

7.45 Караоке на Майдані

8.45 Все буде смачно!

9.45 Х/ф "Не підганяй кохання"

11.55 Х/ф "Провідниця" (12+)

17.00 Х/ф "Дівчата"

19.00 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)

23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.00 

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Д/ф "Фестивалі планети"
11.00 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Змова проти корони" 1 

с. (16+)
14.00 Телепродаж
14.20 Сильна доля
15.20 Д/ф "Вагасі - японські 

смаколики"
16.25 Д/ф "Незвичайні культури"
16.55 Телевізійний серіал "Гранд 

готель" 15 с. (16+) (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
21.55 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
23.05 Х/ф "Параджанов"
1.15 Концерт "Supernation" гурту 

"Друга ріка"

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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НЕДІЛЯ, 1 ЛИПНЯ

6.10 ТСН
7.05, 4.25 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.40 М/ф "Маша і ведмідь"
9.50 "Світ навиворіт - 9"
11.35, 12.55 "Світ навиворіт - 8"
13.50 Комедія "Кохання у великому 

місті - 3"
15.30 Комедія "Слуга народу - 2"
17.30, 21.00 Мелодрама "Не можу 

забути тебе"
19.30, 5.05 "ТСН-тиждень"
23.00 "Ліга сміху 2018"
1.00 "Аргумент кiно"
1.40 "Світське життя 2018"

6.30 Сьогодні
7.10, 4.10 Зоряний шлях
9.25 Т/с "Ще один шанс"
13.00 Т/с "Дружини на стежці 

війни" (12+)
17.00 Т/с "Любов з випробувальним 

терміном" 1, 2 с.
19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Любов з іспитовим 

строком"
23.00 Т/с "Поцілунок долі" 1, 3 с. 

(16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Поцілунок долі" (16+)
2.50 Х/ф "Терапія любов'ю"
4.40 Реальна містика

6.30 Х/ф "Зозуля з дипломом"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

13.00 Х/ф "Я соромливий, але я 
лікуюся"

15.00 Х/ф "Це не я, це - він!"
16.50, 20.50 "Чемпіонат світу з 

футболу FIFA 2018" 1/8 
фіналу

19.00, 23.00 "Велика Гра"
20.00 "Подробиці"
0.00, 0.55, 1.55 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Останній москаль. 

Судний день"
16.30 Одного разу під Полтавою
18.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
20.00 Одного разу в Одесі
23.00 Країна У
0.00 Найкращий ресторан з 

Русланом Сенічкіним
1.00 Х/ф "Нескорений"
2.50 Панянка-селянка
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.40 Інсайдер
7.35 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
9.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.20, 13.00 Х/ф "Володар 

перснів-1: Хранителі 
персня"

12.45 Факти. День
15.15 Х/ф "Володар перснів-2: Дві 

вежі" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Володар перснів-3: 

Поверненння короля" (16+)
0.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" (16+)

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

автомобіля"
10.20 Х/ф "три мушкетери"
13.20 Х/ф "Старий Хоттабич"
15.00 Х/ф "Морозко"
16.35 Х/ф "Всі мають померти" 

(16+)
18.55 Х/ф "Психопатка" (16+)
21.00 Х/ф "Живе такий хлопець"
22.55 Т/с "Зворотної дороги немає"
2.40 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 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 "Україна Михайла 

Поплавського"
15.35 "Смертельна Австралія"
16.25 "Ювілейний концерт Віктора 

Павліка"
18.15, 2.15 Х/ф "Коханий зять"
21.00, 1.25, 4.45 "СТН-тижневик"
21.30, 1.55, 5.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Янгол для Мей"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Всі справжні дівчата"
5.35 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
5.50 Стендап-Шоу
6.49, 7.59 Kids Time
6.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
8.00 М/ф "Монстри на канікулах" 

(16+)
9.50 Х/ф "Зоряна брама"
12.20 Х/ф "Зоряні війни: 

Пробудження сили" (12+)
15.10 Х/ф "Зоряні війни: Прихована 

загроза"
18.00 Х/ф "Зоряні війни: Атака 

клонів"
21.00 Х/ф "Зоряні війни: Помста 

сітхів"
23.50 Х/ф "Зоряні війни: 

Повернення Джедая"

5.55 Х/ф "Дрібниці життя"
7.10 "Страх у твоєму домі"
10.50 Х/ф "Тривожна неділя"
12.30 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.00 Х/ф "Раз на раз не випадає"
14.30 Х/ф "Гуру"
17.25 Х/ф "Неуважний" (16+)
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Кодове ім'я: 

Чистильник" (16+)
0.05 Х/ф "Кілер Калі" (16+)
1.45 "Речовий доказ"

6.00 Мультфільми
8.00 "Бушидо"
8.55 "ДжеДАІ. Дайджест"
10.55 Т/с "Ментівські війни. Київ-2" 

(16+)
15.00 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв" (16+)
16.55 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв-2" (16+)
18.50 Х/ф "Вулкан"
20.50 Х/ф "Місія на Марс" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

"Fight Night Дональд 
Серроне - Леон Едвардс"

1.25 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

5.55 ВусоЛапоХвіст
7.50 Планета Земля
8.55 Все буде смачно!
9.50 Караоке на Майдані
10.50 ЕксперименТИ (16+)
12.50 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)
16.55 Хата на тата (12+)
19.00, 0.25 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.00 
Новини

9.35 Х/ф "Змова проти корони" 1 с. 
(16+)

11.25 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
15.20 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
16.00 Д/ф "Незвичайні культури"
16.55 Телевізійний серіал "Гранд 

готель" 17 с. (18+) (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.30 #@)[]?$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
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2.2. Технічна альтернатива 1.
Видобувні роботи на східній ділянці будуть проводитись по технологічній схемі 

родовищ-аналогів (Трипільське, Новоукраїнське, Заводське) з застосуванням схо-
жого обладнання.

Добувні роботи будуть провадитись одним видобувним уступом.
Транспортування видобутих пісків буде здійснюватися водним шляхом.
Створення карт намиву, тимчасових складів продукції не передбачається, так 

як видобутий пісок відразу відвантажуватиметься на водний транспорт споживачів.
Границі кар’єру в плані визначаються контуром запасів в межах геологороз-

відувальних виробок, з врахуванням розносу бортів кар’єру на момент погашен-
ня. З метою забезпечення повноти видобування корисної копалини, зменшення її 
втрат і з врахуванням меж узгодженої площі, приймається внутрішній рознос бортів 
кар’єру на момент погашення, при якому верхня бровка борта кар’єру по корисній 
копалині на момент погашення гірничих робіт співпадає з межею узгодженої площі.

При побудові проектного контуру кар’єру на момент погашення закладання уко-
сів бортів кар’єру приймається рівним 1:4 (див. «Нормы технологического проек-
тирования предприятий промышленности строительных материалов», утв. Мин-
стройматериалов в 1975 г. – НТП-75, табл. 124), що підтверджується досвідом 
розробки подібних родовищ руслових пісків на р. Дніпро (наприклад, Новоукраїн-
ського, Козинського, Заводського родовищ).

Проектна відмітка дна кар’єру приймається рівній відміткам підошви корисної 
копалини, або горизонту з абсолютною відміткою 71,5 м, якщо поклад залягає ниж-
че цього горизонту, проби по яким відповідають вимогам щодо якості піску, і скла-
дає 20,0 м від поверхні води, рівні Канівського водосховища за нормальних умов 
експлуатації Дніпровського каскаду на ділянці проектування утримуються в межах 
+91,0-91,5 м.

Визначення виробничої потужності земснаряду
Для розробки пісків корисної товщі ділянки планується придбання трьох земсна-

рядів МЗ-6 із землесосом ГРУ-1600/25.
Продуктивність за зміну земснаряду МЗ-6 визначається за формулою:
P = [Q/(1 – n ) + q)] x 8 x Кв x Kз, м

3 де: Q – продуктивність земснаряда по пульпі 
в м3/год.;

n – середня пористість ґрунту (для пісків n = 0.6);
q – нормативні витрати води при розробці та транспортуванні 1м3 ґрунту (q = 7 м3);
Кв – коефіцієнт використання земснаряду в часі – 0,67; Kз – коефіцієнт, який вра-

ховує засміченість забою – 0,9
Таким чином, продуктивність за зміну земснаряду МЗ-6 із землесосом ГРУ-

1600/25 буде становити:
Р = 1600 м3/(1 – 0,6 + 7) х 8 х 0,67 х 0,9 = 1043 м3/зміну

Для виконання річного видобутку в обсязі 524,4 тис. м3 піску на рік з врахуван-
ням сезонного видобутку в позанерестовий період протягом 96 днів на рік необхід-
но застосування трьох земснарядів МЗ–6 при роботі у 2 зміни:

524 400 : 1043 : 2 = 251 день, або 251 : 96 = 2,6 земснаряди.
Переміщення плавучих земснарядів буде здійснюватися буксирувальними 

моторними катерами БМК-130М, планується придбання трьох таких катерів.
Для розробки розкривних порід (мулисті відклади та піски шару зачистки) плану-

ється придбання земснаряду НСС 800/40-Ф із землесосом ГРАУ-800/40.
Його продуктивність розрахована по аналогії з земснарядами для видобуван-

ня корисної копалини і є цілком достатньою для виконання заданого об’єму робіт:
Р = 800 : (1 – 0,6 + 7) х 8 х 0,67 х 0,9 = 521,5 м3/зміну
Річна продуктивність з видобутку розкривних порід складає:
572 : 24,3 = 23,5 тис. м3,
де 572 тис. м3 – об’єм розкривних порід ділянки.
Таким чином необхідність використання земснаряду НСС 800/40-Ф для зняття 

середньорічного об’єму розкривних порід складе:
23 500 : 521,5 = 45,1 зміни на рік
Породи розкриву планується вивантажувати з місцях укріплення берегової лінії.
2.3. Технічна альтернатива 2.
Видобування гідро-механізованим способом за допомогою земснаряду та пла-

вучого пульпопроводу з намивом пісків на берегові карти намиву – Не розглядалось.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
3.1.Територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватись на узгодженій площі Східної ділянки 

родовища руслових пісків Конча Заспа в Бориспільському районі Київської області 
в акваторії Канівського водосховища поблизу о. Рославський. Найближчими на-
селеними пунктами від кордону родовища є: в 2,0 км на схід с. Вишеньки (лівий 
берег р. Дніпро).

3.2.Територіальна альтернатива 2.
Не розглядалась.
 
4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення мі-

ста, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням соціально- економічної си-
туації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, площа, тощо)

Площа ділянки — 113 га.
Запаси корисної копалини в межах кар’єру — 13238,0 тис. м3. 
Експлуатаційні запаси: — 12732,0 тис. м3.
Річна продуктивність кар’єру — 524,4 тис. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
В межах планованої діяльності на території Східної ділянки родовища руслових 

пісків Конча Заспа природно-заповідні об’єкти відсутні.
За даними досліджень 2009 р. вода Канівського водосховища на ділянці проведен-

ня робіт належала до гідро-карбонатного складу групи кальцію (за класифікацією О.А. 
Альокіна). Загальна мінералізація води в районі робіт знаходиться на середньому рівні 
– 231,9 мг/л, основний катіон Са2+ - 52,3мг/л. Загальна твердість води невисока – 3,9 
мг/екв/л. Реакція води в літній період була близькою до нейтральної, рН = 7,3.

Вміст біогенних елементів у літній період знаходився на середньому рівні, су-
марна концентрація мінерального азоту (в основному за рахунок амоній-іонів) ста-
новила 0,96 мгN/л, фосфору – 0,47 мгР/л. Для ділянки робіт характерний стабільно 
високий вміст органічних речовин – перманганатна окислюваність становить 18,6 
млО/л, біхромат на – 45,0 мгО/л, що свідчить про інтенсивне забруднення органіч-
ними речовинами, зокрема важко окислюваною органікою аллохтонного походжен-
ня. Разом з тим, висока концентрація амонію може свідчити про суттєвий вплив на 
баланс органічних речовин відмирання та розкладання компонентів гідробіоти, зо-
крема фітопланктону та макролітів.

Видовий склад фітопланктону Канівського водосховища у 2009 р. налічував 46 
таксономічних одиниць. У верхній частині водойми спостерігався найвищий рівень 
розвитку водоростей – 4,39 г/м3, за чисельністю 16186 тис.кл/л. Домінуючою гру-
пою водоростей за біомасою на верхній ділянці водойми були діатомові водорості, 
на частину яких припадало 65,2%, а також зелені – 22,4% від загальної біомаси.

Майбутня розробка Західної ділянки родовища Конча-Заспа передбачає видо-
буток руслових пісків способом гідромеханізації з подальшим навантаженням пісків 
у плавучі баржі.

Роботи по розробці руслових пісків виконуватимете електричний земснаряд із 
землесосом.

Проведення робіт, пов’язаних з видобутком руслових пісків в межах акваторії 
водосховища без влаштуванням наземного складу ґрунту,спричинить незначний 
тимчасовий негативний вплив на навколишнє природне середовище. Негативний 
вплив на навколишнє середовище буде спостерігатися в період виконання робіт по 
видобуванню пісків.

Територія виконання робіт згідно з діючими нормативними документами нале-
жить до радіаційно безпечної. За радіаційно-гігієнічною оцінкою корисна копалина 
має низьку сумарну радіоактивність і згідно вимог п. 2.21 РБН-356- 91 і п. 5.2 ДНБ В. 
1.4-001-97 піски придатні для використання в усіх видах будівництва без обмежень.

Аналізи якості води свідчать, що мінералізація та рівні концентрацій основних 
іонів, нітратів, нітритів, амонійного азоту, заліза, фтору, а також величина рН і за-
гальна твердість не перевищують лімітуючих величин.

В період будівництва шуми і вібрації працюючих вузлів земснаряду та плав-
крану, робота та переміщення допоміжних машин і механізмів порушать звичні 
умови відпочинку. Порушення правил виконання робіт у водосховищі та на суші 
може призвести до забруднення води господарсько-побутовими та виробничи-
ми відходами, пально-мастильними матеріалами, незначною мірою буде забруд-
нюватися повітря.

Але, як вже зазначалося, негативний вплив на навколишнє середовище матиме тим-
часовий характер і буде спостерігатися лише в період виконання робіт по розчищенню.

Земснаряд повинен працювати у суворій відповідності з проектом виконання ро-
біт, допоміжні машини та механізми — відповідно до вимог будівельних норм та пра-
вил щодо організації будівельного виробництва та інструкцій заводів-виробників.

У процесі виконання всіх видів будівельно-монтажних робіт буде забезпечено 
належне зберігання та використання пально-мастильних матеріалів, щоб не допу-
стити забруднення ними ґрунту та води. Контроль за виконанням цих вимог буде 
покладено на авторський нагляд за будівництвом. Для зменшення шуму і вібрації 
працюючих вузлів земснаряду та плавкрану, які передаються водному і атмосфер-
ному середовищу, необхідно використовувати звуко- і вібропоглинаючі прокладки, 
амортизатори та ін.

Джерелом забруднення води мастильними матеріалами можуть бути робочі тро-
си, вагоприводи, під сланеві води. Тому пропонується використовувати підшипники 
вагоприводів на водяному мастилі, або герметично закриті спеціальні канати, які 
не потребують змащування.

Скидання фекальних і побутових стічних вод у водосховище забороняється. Ці 
води планується накопичувати і відводити для подальшого очищення.

Згідно з гігієнічними вимогами до складу та якості води водних об’єктів у пунктах 
культурно-побутового використання, вміст завислих речовин неповинен перевищу-
вати фоновий ніж на 0,75 мг/дм3.

Враховуючи незначну течію у водосховищі, склад ґрунту, тип земснарядів і тер-
мін роботи, можна передбачити, що зона підвищеної каламутності у водосховищі 
буде незначною по площі та тимчасовою, не буде і вторинного забруднення води 
іншими речовинами, через їх відсутність в розроблювальному ґрунті.

 Слід зауважити, що впродовж року концентрація завислих речовин у воді зміню-
ється в ширших межах і залежить від збігу конкретних гідрологічних та метеороло-
гічних умов. Як свідчать досліди значне погіршення умов для іхтіофауни настає при 
збільшенні ступеня каламутності на 20-50 мг/дм3. Тому є всі підстави вважати, що 
фауна пристосується до цих умов. Для максимального зменшення навантаження 
на іхтіофауну роботи передбачається виконати у міжнерестовий період.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1.
Родовище руслових пісків Конча Заспа, в т.ч. Східна ділянка не розроблялось і 

на цей час видобуток в її межах не здійснюється.
За результатами проведених робіт на родовищі Конча Заспа, геологічна ін-

формація, що міститься в геологічному звіті – «Отчет о предварительной развед-
ке строительных песков месторождения «Конча Заспа» в Обуховском районе 
Киевской области Украины, 1985-87 гг..», Правобережная ГРЭ объединения «Се-
вукргеология», протоколом НТР №2041 від 30 липня 1987 р. був прийнятий вище-
означений звіт із підрахунком попередньо оцінених запасів пісків за категоріями 
С1+С2 в кількості:

— І-й варіант підрахунку: 74,8 млн. м3;
— ІІ-й варіант підрахунку: 74,6 млн. м3.
За результатами попередньої геолого-економічної оцінки Східної ділянки родо-

вища Конча Заспа підраховані станом на 01.06.2018 р. запаси руслових пісків за 
кат. С1+С2 у кількості – 13238,0 тис. м3, в т.ч. піски верхнього шару – 2890,0 тис. м3 
та піски нижнього шару – 10348,0 тис. м3. Загальний об’єм розкривних порід, які 
представлені грунтово-рослинним шаром та мулами складає – 203,0 тис. м3.

Добувні роботи будуть провадитись одним видобувним уступом.

Транспортування видобутих пісків буде здійснюватися водним шляхом.
Враховуючи ці умови розробки родовища, гірничо-капітальні роботи, що пов’я-

зані з підготовкою родовища до наступної експлуатації, не передбачується.
Границі розробки в плані забезпечують додержання 50-метрової санітарно-за-

хисної зони для кар’єрів по видобуванню піску (див. додаток №4
«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», за-

тверджених наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.96 № 173).
З метою збереження берегів від розмиву при оконтуренні покладу корисної ко-

палини в плані залишені запобіжні цілики від берегової лінії островів 25,0 м.
механічні властивості корисної копалини, а також досвід розробки подібних ро-

довищ, приймається гідро-механізована система розробки родовища із застосу-
ванням плавучого земснаряду.

Після повного закінчення видобутку корисної копалини на ділянці створюється 
вироблений простір площею 26,6 га глибиною до 20,0 м, який повністю обводнений, 
тому додаткові заходи по рекультивації земель не передбачаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Основний вплив при розробці родовища буде здійснюватись на атмосферне, 

водне та геологічне середовище. Виконання видобувних робіт супроводжується по-
рушенням стану водних ресурсів та надр, викидів в атмосферне повітря забруд-
нюючих речовин (від неорганізованих та пересувних джерел) та водовідведення.

В процесі розробки ділянки передбачаються наступні заходи по охороні навко-
лишнього середовища і надр:

1. Відробка запасів корисної копалини по площі і на глибину затверджених запасів.
2. При заправці добувних і транспортних засобів паливо – мастильними мате-

ріалами повинні бути прийняті заходи, що виключають їх попадання в річні води.
3. Терміни проведення добувних робіт повинні бути погодженні із місцевими ор-

ганами рибоохорони.
Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планової ді-

яльності є:
щодо технічної альтернативи 1.
— атмосферне повітря – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єр-

на техніка та плавучі баржі;
— водне середовище – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єр-

на техніка та плавучі баржі;
— рослинний і тваринний підводні світи – опосередкований вплив, що обумов-

люється роботою обладнання на технологічних майданчиках;
— вплив на клімат і мікроклімат – незначний;
— вплив на техногенне середовище – відсутній.
 щодо технічної альтернативи 2. не розглядається
 щодо територіальної альтернативи 1.
— соціальне середовище – відсутній;
 щодо територіальної альтернативи 2. не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів ді-
яльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року).

Перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, ч. 15 (видобування 
корисних копалин (пісків) відкритим способом, їх перероблення на місці на площі 
менше 150 га).

 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
При написанні звіту планується контроль за викидами і забрудненням атмосфе-

ри. Зазначені роботи передбачається виконувати на договірних засадах із акреди-
тованою, спеціалізованою організацією, яка має право на проведення даних робіт.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній гро-
мадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати негативний вплив 
на довкілля (водне середовище) і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповід-
но до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 
— це процедура, що передбачає:

— підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
— проведення громадського обговорення планованої діяльності;
— аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, от-
риманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

— надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

— врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-
які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої ді-
яльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповнова-
женому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропози-
ції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включаєть-
ся до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої ді-

яльності буде надання спеціального дозволу на користування надрами з метою ви-
добування руслових пісків Східної ділянки родовища Конча Заспа в Бориспільсько-
му районі Київської області.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» ),що видається - Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерство екології та природних ресурсів, 03035, м. Київ, вул. Митрополита 

Василя Липківського, 35, тел.: +38 (044) 206-31-43, +38 (044) 206
31 00, +38 (044) 206 31 07, Начальнику відділу оцінки впливу 

на довкілля Шимкус Марині Олександрівні
E-mail: m.shimkus@menr.gov.ua.

Назва показника Значення показника

1.1. Найменування родовища
Східна ділянка родовища пісків Конча 
Заспа

1.2. Місцезнаходження

Східна ділянка родовища Конча 
Заспа знаходиться в руслі р. Дніпро, в 
північній частині акваторії Канівського 
водосховища  між  104  км  та  103  км 
по
фарватеру на південь від о. 
Рославський. В  сучасному  
адміністративному  поділу згідно 
Публічної кадастрової карти України 
Східна ділянка родовища Конча Заспа 
знаходиться в межах Бориспільського 
району Київської області

1.3. Корисна копалина:

Обводнені алювіальні піски верхньо-
четвертинного віку (аН).
Сировина для використання в 
будівельній промисловості відповідно 
до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95  «Пісок 
щільний природний для будівельних 
матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. 
Технічні умови»

1.4. Площа родовища 113 га

1.5. Підраховані балансові запаси

Кат. С1+С2 – 13238,0 тис. м3, в т.ч.
— піски верхнього шару – 2890,0 тис. м3

— піски нижнього шару – 10348,0 тис. 
м3

1.6. Експлуатаційні запаси

12732,0 тис. м3, в т.ч.
— піски верхнього шару – 2681,0 тис. м3

— піски нижнього шару – 10051,0 тис. 
м3

1.7. Втрати корисної копалини в 
покрівлі покладу

— піски верхнього шару – 359,0 тис. м3

— піски нижнього шару – 472,0 тис. м3

1.8 Втрати корисної копалини в 
підошві
покладу

Піски нижнього шару 148 тис. м3

1.9. Об’єм розкривних порід разом 
з шаром зачистки в покрівлі товщі 
корисної копалини

572 тис. м3

1.10. Експлуатаційний коефіцієнт 
розкриву

0,0449 м3/м3

1.11. Річна потужність кар’єру, в т.ч. 524,4 тис. м3

— по видобуванню пісків верхнього 
шару
— по видобуванню пісків нижнього 
шару
— по розкривним породам

110,3 тис. м3

414,1 тис. м3

23,5 тис. м3

1.12. Річна потужність підприємства 
по відвантаженню товарної продукції 
на баржі споживачів, в т.ч.

490,4 тис. м3

— пісків верхнього шару
— пісків нижнього шару

90,4 тис. м3

400,0 тис. м3

1.13. Строк служби кар’єру 24,3 роки.

1.14. Режим роботи кар’єру

На розкриві: сезонний в поза 
нерестовий період протягом 45 днів на 
рік в одну зміну, тривалістю 8 годин
На видобутку: обводнені піски – в поза 
нерестовий період протягом 96 днів на
рік в дві зміни, тривалістю 8 годин

1.15. Система розробки

Гідро-механізована система розробки 
родовища із застосуванням плавучого 
земснаряду з безпосереднім 
навантаженням пісків на плавучі баржі

1.16. Кар’єрний транспорт

Земснаряд МЗ-6 із землесосом ГРУ-
1600/25 (піски) – 1 шт.
Земснаряд НСС 800/40-Ф із землесосом 
ГРАУ-800/40  (розкрив) – 1 шт.
буксирувальний моторний катер БМК-
130М — 2 шт.

1.17. Рекультивація Кар’єр під водойму

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
01030, м. Київ, вул. Івана Франка буд. 30, тел./факс: (096) 91-13-941 
Планована діяльність буде здійснюватись на території Східної ділянки родови-

ща Конча Заспа в Бориспільському районі Київської області.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-

альних альтернатив.
2.1 Планована діяльність, її характеристика.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «Славутичбудпостач», 

Код ЄДРПОУ 42046283, інформує про намір провадити плановану діяльність

та оцінку її впливу на довкілля.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 ТИС.ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 140 ТИС.

КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, МОЖЛИВИЙ КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 ГРН, МОЖЛИВИЙ 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИСЛАВ. ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ВЛАДИСЛАВ. 

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». 

К.Шлях вул., центр, 3/5, 34/17/7, житловий стан, 
546000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Камінського вул., 2/9, 36/18/7, житловий стан, част-
ково з меблями, 573000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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».

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

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,771229 грн. Тел.: 0 
95 7395829.

Головатого 8 вул., 10/10, 52/28/9, житловий стан, 
860000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

Головатого вул., господар, 101500 грн, без комісії. 
Тел.: 0 98 9112677.

Дзержинського вул., 1/5, 52/28/9, житловий стан, 
650000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Захисників Вітчизни вул., Borispol Delux, 5/5, 76,4 
кв.м, кухня 18 кв.м, індивідуальне опалення, лічиль-
ник тепла, будинок зданий в експлуатацію, поруч 
садок, школа, закрита територія, паркінг, 1170000 
грн. Тел.: 0 67 2891644, 0 63 1368510.

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.

Лебедин с., І. Сулими, 56а вул., 15 хвилин їзди від 
м. Бориспіль, 4/5, 51,5/18,7/16,8, кухня 9, с/в окре-
мо, під чистову без ремонту, 182000 грн. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359, 0 66 8642161.

3-к. КВАРТИРИ

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

ників, автономне опалення, якісний будинок, 853891 грн. 
Тел.: 0 95 7395829.

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

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

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати ок-
ремо, ремонт, вбудовані меблі, 1080000 грн, торг. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Соцмістечко, 246 вул., 2/2, 78/42/8, с/в окремо, 
житловий стан + гараж, як бонус, 705000 грн. Тел.: 0 
674040137.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивідуальне 
опалення, 940000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

Бориспіль
Головатого вул., 75 кв.м, 3 кімнати, коридор, кухня, 

10 соток, 754000 грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Матросова вул., 80 кв.м, два входи, 8 соток, до центру 
800 м, 988000 грн. Тел.: 0 674040137.

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, крокви, 
дошка столярна та ін.

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

 

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

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
Коцюбинського вул., 50 кв.м, 2 кімнати, кухня, кори-

дор, с/в, житловий стан, 6 соток, 520000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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.

школа №6 р-н, 50 кв.м, 2 кімнати, кухня, коридор, 
ванна, житловий стан, 10 соток, 600000 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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. 

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. 
Дружби Народів вул., 10 соток під забудову, комуні-

кації поруч, 156000. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722 
Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

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

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». 

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

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

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. 

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

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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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.

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

Старе с., 24 сотки, держакт, комунікації поруч, ліс, 
313000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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». 

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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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. 

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. 

Готельний комплекс запрошує на роботу адміні-
стратора готелю, знання англійської мови обов’яз-
ково, з/п висока; мийницю-прибиральницю в кафе, 
г/р 2/2. Тел.: 0 99 3874695. 

Для роботи в таксі потрібен ДИСПЕТЧЕР, позмін-
ний графік роботи та водії. Тел.: (4595) 91530, 0 67 
7167873, 0 93 8334040.

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 
розливу води на виробництво. Г/р з 8.00 до 18.00, 
з/п 9 тис. грн. Тел.: 0 98 6847981.

Оголошення та реклама

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

Здам
Бориспіль

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

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

Будинок, 1 кімната, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 3800 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

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. 

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

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 в м. Бориспіль потрібні опера-
тор прального обладнання, оператор сушильного 
обладнання, оператор гладильного обладнання, 
технік з обслуговування прального обладнання. 
Гідну та стабільну оплату гарантуємо. Тел.: 0 99 
5223000, 0 98 5123000, Юлія. 

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 охоронник, г/р 1/3, 
офіційне працевлаштування. Тел.: 0 99 5223000, 0 
98 5123000.

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

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

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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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.

Офісне приміщення, 80 кв.м, 150 грн/кв.м, можли-
вий торг, м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8-а. Тел.: 0 
99 4317433, 0 97 8889856, Олег. 

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. 

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

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.
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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. 

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 продавець у магазин дитячих товарів. Тел.: 0 
96 1904253, 0 63 3555611.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-
РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

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 дві доглядальниці, цілодобово (позмінно) 
по догляду за хворим, 3-разове харчування, про-
живання, м. Бориспіль, з/п 8000 грн/міс. Тел.: 0 99 
3418180, Олег.

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 конструк-
цій вікон та дверей, сортувальники плівки, обвалю-
вальники (розділювальники) м’яса птиці, працівни-
ки на склад, будівельники, зварники. Наказ 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. 

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

Терміново потрібна людина по догляду за хворою, 
можливе проживання, з/п 5000 грн/міс., с. Ревне. Тел.: 
0 95 3397441. 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. РО-ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ КУХАР ТА ОФІЦІАНТ. РО-
БОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 3349559.БОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 3349559.

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, з/п 10000 грн, бухгалтер з д/р 1С.8, шиномон-
тажники. 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.

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.

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.

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
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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

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

РІЗНОРОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧІ
НА ВИРОБНИЦТВО ПОВІТРОПРОВОДІВ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОПАЛЕННЯ 

З/п від 7000 грн
Тел.: 067-231-12-22, 
(044) 592-05-53, 096-400-94-73

ст. м. «Видубичі» 
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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

ТВАРИНИ

Бориспіль
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. 
Корова, тільна 8 міс., червоно-ряба; телиця чорно-ря-

ба, парувального віку, с. Іванків. Тел.: 0 97 5015500, 0 
93 1010855.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 самців, ва-
гою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 2321359.

Продам високоудійних кіз. Тел.: 0 63 8221805.

Продам кози дійні. Тел.: 0 97 7408815.
Цуценята пекінеса шоу-класу, з документами FCI 

(КСУ). Тел.: 0 50 9661499, 0 67 2715607.

РІЗНЕ

Бориспіль
Баранину тушкою. Тел.: 0 93 3393330.

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.

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 КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0058, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0059, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0060, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0061, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0063, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на земельну ділянку 
2,0 га, яка розташована в Мартусівській с/р, Бори-
спільського р-ну, Київської обл., кадастровий номер 
3220885000:04:003:0064, виданий на ім’я Пономаренка 
Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачений диплом, серія КВ №39635500, та додаток 
до нього, 12ВП №676007, виданий на ім’я Григоренко 
Ольги Олексіївни Міжнародним університетом фінансів 
05.07.2010 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом, серія КВ №41650396, та дода-
ток до нього, виданий на ім’я Григоренко Ольги Олек-
сіївни НТУУ «КПІ «Інженерно-фізичного факультету» 
30.06.2011 р., вважати недійсним.

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

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.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам безкоштовно у добрі руки собаку бульдог 
англійський та котів породи сфінкс, перс. Тел.: 0 
97 5794111.

Втрачений військовий квиток, серія СО №003623, ви-
даний на ім’я Новицького Артема Григоровича Бори-
спільсько-Баришівським ОМВК 19.09.2009 р., вважати 
недійсним.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР   КАСИР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК   БАРМЕН
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

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

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ
Оператор прального 
обладнання
Оператор сушильного 
обладнання
Оператор гладильного 
обладнання
Технік з обслуговування 
прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
Лаборант без д/р 
(з/п від 9000 грн)

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

ШІСТЬ ВИДІВ У 

РОДИНІ ВОРОНЯЧИХ: 

• ВОРОНИ • ГРАКИ

• КРУКИ• ГАЛКИ

• СОЙКИ• СОРОКИ

 ЦІКАВЕ ПОРЯД

ВОРОНЯЧА  «БРАТІЯ»
 «Вісті» продовжують 

природничу тему — 
розмову з орнітологом 
із Воронькова Ігорем 
Землянських про види 
птахів, яких відносять до 
родини воронячих. У нашій 
місцевості водиться шість 
видів птахів, про три ми уже 
розповіли у попередньому 
номері. Тепер — 
продовження.

ГАЛКА: ВІРНІ ПАРІ І ГНІЗДУ
— Чисельний представник воронових — галка. Вона найменша із ці-

єї родини, як голуб, має сіру шию і світлі, майже блакитні очі. Гніздуєть-
ся у населених пунктах на високих будівлях. Також серед полів у труб-
частих бетонних стовпах. Галка — переважно комахоїдний птах, про-
те не гребує відвідати смітники.

Період залицянь у галок починається рано: у кінці лютого — на 
початку березня. Самець описує навколо самки кола і постійно кла-
няється, показуючи їй своє чудове сіре оперення на шиї. Пара збері-
гається протягом усього життя і щороку повертається висиджувати 
пташенят в одне й те саме гніздо. Матеріалом для гнізда птахам слу-
жать маленькі гілочки, а підстилкою — пір'я і вовна. Самка відкладає 
4-5 блакитно-зелених яєць і насиджує їх 17-18 днів. Самець прино-
сить у гніздо корм і ненадовго змінює самку. Пташенят годують оби-
два птахи. Пташенята вже на 28-31 день стають на крило, батьки го-
дують їх ще декілька тижнів. Молодь залишає гніздо не раніше, ніж 
через декілька місяців.

Цікаво знати
 Галки видають звуки, 
які нагадують няв-
кання.

 Галку легко приру-
чити, і тому часто її 
тримають у будинках.

 Іноді галки сідають на 
спини крупних тварин 
і вищипують звідти 
шерсть, яку потім 
використовують для 
облаштування гнізд.

 Іноді галки замочують 
їжу у воді перед тим, 
як починають їсти.

— Особливий представник во-
ронових — сойка. Вона не схожа 
на іншу «братію», оскільки яскраво 
забарвлена. Сойка рожево-рудого 
кольору, крила і хвіст чорно-білі, а 
головна ознака — блакитні «дзер-
кальця» на крилах — це пір’їни, по-
смуговані синьо-біло-чорним. Со-
йчин голос різний. Вона першою 
помічає небезпеку у лісі і попере-
джає інших. Харчуються переваж-
но комахами, дрібними тваринами, 
жолудями і горішками бука. Сойка 
— відомий розповсюджувач дуба. 
Вона любить жолуді і ховає їх серед 
моху чи пеньків. Ті плоди, що їх не 
з’їдять гризуни, проростуть, і серед 
лісу ми побачимо молоді дубки. 

Гніздиться сойка в лісах: хвой-
них, листяних, частіше у зміша-
них. Гнізда будує, зазвичай, у за-
темнених ділянках лісу з густим 
підліском, як у глибині, так і ближ-
че до узлісь. Гніздо розміщує на 
гілках дерев близько до стовбура 
або на відстані від нього на висо-
ті 1,5-5 м від землі. Гніздо чашопо-

дібної форми, майстерного пле-
тіння. Зовнішні стінки сплетені з 
тонких гілочок, внутрішні — зі сте-
бел трави. Лоток вистелений ко-
рінцями, травинками, шерстю. Ді-
аметр гнізда 210-300 мм, висота 
гнізда 110-150 мм.

Кладка з 5-7 яєць, що мають зе-
ленкувате з буро-сірими плямами 
забарвлення. Вигодовують пташе-
нят обоє батьків. У сойок одне гніз-
дування на рік. Пташенят сойки ви-
годовують, в основному, безхре-
бетними та пташенятами різних 
видів птахів, ящірками та зміями. 
Описані випадки, як сойка спритно 
розправлялася навіть з гадюкою.

Пересмішник
— Сойка має відмінні імітатор-

ські здібності. Їй підвладні не тіль-
ки всі звуки живої природи, а й 
усе розмаїття механічних звуків. 
Сойка може «стукати», ніби вда-
ряє дзьобом об дерево, «рипіти», 
як незмащене колесо воза. Іноді 
можна стати свідком і спільного 
співу сойок. Кожна з них навпере-
бій спочатку видає мінорну сви-
стячу трель, після якої йдуть ти-
хий клекіт, щиглики, глухий пе-
редзвін. До квітня подібні кон-
церти закінчуються, після чого 
спів сойки можна іноді почути не-
далеко від її гнізда. Спів сойки — 
явище короткочасне і нерегуляр-
не. Воно припиняється з появою 
гнізда, і аж до вильоту пташенят 
сойка робиться однією з наймов-
чазніших і лякливих птахів.

Сойка належить до обдарованих 
пересмішників. Альфред Брем так 
описує здібності сойки: «Іноді птах 
кричить, як кішка: «мяу», а нерід-
ко глухим черевомовним голосом, 
але абсолютно ясно вимовляє сло-
во «маргольф»... Вона відтворює всі 
звуки і шуми, які чує у своїй окрузі. 
Вона так досконало передає нявка-
ючий заклик мишоїда, що здається, 
ніби це властивий їй самій, а не за-
позичений крик...»

СОЙКА ЛЮБИТЬ ЖОЛУДІ ТА ІМІТАЦІЮ

• КРУКИ• ГАЛ

• СОЙКИ• СОРОКИ

и
звуки, 
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сто її 
динках.
ають на 
х тварин
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СОРОКА — НЕПЕРЕЛІТНИЙ ПТАХ
— Ще один усім відомий птах — сорока — вічна героїня фоль-

клорних творів. Чорно-біла, з довгим хвостом скрекотуха теж відно-
ситься до родини воронових. Вона найчастіше живе серед відкри-
того ландшафту — у лісосмугах і селах. Це неперелітні птахи. Восе-
ни сороки збираються в невеликі зграйки і наближаються до посе-
лень людини, де годуються знайденими там харчовими залишками.

Сорока — всеїдний птах. Поживу — комах, слимаків, павуків і сто-
ніг — розшукує на землі. Іноді їй вдається спіймати дрібного ссав-
ця або ящірку. Землероби недолюблюють сорок, оскільки останні 
скльовують зерно на полях.

Навесні сороки обстежують чагарники і молоді гаї в пошуках 
гнізд інших птахів, яйця і пташенята яких — їхня улюблена їжа. Во-
ни не відмовляються поласувати і дрібними гризунами. Могутнім 
дзьобом сороки викопують із землі личинок комах і розбивають 
шкаралупу пташиних яєць. Якщо здобич велика, то сорока, притри-
муючи її однією лапою, дзьобом відриває шматки. Важливе місце в 
її кормовому раціоні займають комахи, зокрема шкідники сільсько-
го господарства, наприклад, довгоносики, клопи-черепашки, сара-
нові, гусениці метеликів. 

Дім із дахом 
— Гніздуватися починають рано, в березні, у різних числах. Гніз-

до будують обидва партнери на висоті від 2,5 до 18 м. Воно прихо-
ване і має кулясту форму, зовнішній каркас споруджують із товстих 
і довгих гілок, в його основі роблять глиняну чашу. Зверху і з боків 
подекуди прикрите гілками, які утворюють дах, що захищає яйця і 
пташенят від ворогів. Збоку знаходиться вхід у гніздо. У південних 
районах птахи розпочинають відкладання яєць в кінці березня — 
на початку квітня, в північних — у травні. У кладці буває від 3 до 9 
яєць. Самка насиджує яйця 17-20 днів. Самець годує її від 3 до 7 ра-
зів на годину, а також охороняє гніздо.

Перший час після вилуплення пташенят самка зігріває їх своїм 
теплом, а самець приносить їм корм. Пташенят, що підросли, году-
ють обидва батьки. Малі залишаються у гнізді приблизно 3-4 тижні. 
Пташенята знаходяться поблизу від гнізда, у кронах сусідніх дерев, 
коли починають літати, а пізніше переміщаються на дальші відстані.

Цікава скрекотуха
 Задля більшої безпе-
ки сороки ночують 
зграями. 

 Тибетські сороки бу-
дують спільні гнізда.

 Надлишки їжі сороки 
ховають у ямках, які 
викопують у землі. 

 Птахи славляться 
небайдужим став-
ленням до блискучих 
предметів.

 Сороки сідають на 
спини крупних тварин 
і збирають на них 
кліщів.

Любі читачі, закликаю, менше до-
віряйте Інтернету, читайте ен-
циклопедичні книги і досліджуйте 

природу навколо себе. Це цікаво та 
корисно для вас.

Ручні пташенята
— Взяте з гнізда пташеня сойки стає абсолютно ручним. У цьому 

випадку від неї можна добитися багато чого. У годівлі вона невибаг-
лива, поїдає продукти тваринного і рослинного походження, ягоди, 
солодкі фрукти, горіхи та інше. Але брати пташенят із природного 
середовища, звичайно ж, не рекомендується, оскільки це матиме 
негативні наслідки як для птаха, так і для її господаря.

СОЙКИ МОЖУТЬ 
ВИМОВЛЯТИ СЛОВА, 

А ЧАСТІШЕ 
НАСВИСТУВАТИ 

КОРОТКІ МЕЛОДІЇ.

Дарина ЧЕРПАК
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 НОВИЙ КОНТЕНТ

 ВИЗНАННЯ

МІСЦЕВИЙ ФОРМАТ НА YouTube: 
«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПІЖОН»

 Самоіронічний, драйвовий, емоційний — бориспілець 
Ян Коньок знайомить зі своїм стилем життя у авторському 
блозі «Бориспільський піжон». Зйомки перших випусків 
відбулися в українському Борисполі та Польщі. Хлопець 
обіцяє: далі буде гарячіше. Про що його відео і чого чекати 
далі — у розмові з «Вістями».

Ольга КАЦАН

Старт ідеї
«Бориспільський піжон» — новий 

розважальний контент на YouTube 
бориспільського формату, — роз-
повідає Ян. — Однак він не обме-
жений Борисполем, як може здати-
ся більшості. Це відео про те, як зви-
чайний хлопець з Борисполя «піжо-
нить», іронічно ставиться до людей, 
довкілля і самого себе. В наступних 
випусках плануємо показати автен-
тичне українське, бориспільське, і 
європейське життя — чим воно від-
різняється. Плануємо робити блоки 
інтерв’ю з людьми, які займаються 
свою справою і чиє ім’я на слуху».

У пілотному випуску Ян «мандру-
вав» Борисполем, знімав бабусь на 
базарі, перехожих біля «Рошену», ко-
та в «Славутичі» і знайомих у парку. 

Локація стартового випуску — сміт-
тєзвалище, наступного — у Польщі, 
де нині навчається. Попри щільний 
навчальний графік, Ян завжди зна-
ходить вільний час для того, щоб по-
бувати в Борисполі: окрім свят, при-
їжджає, щоб допомогти з господар-
ством, бо є єдиною дитиною в сім’ї. 

Як розповів хлопець, відеодос-
від уже має: років 4-5 тому публі-
кував відео на YouTube-каналі, од-
нак успіху не мав — не знав, як 
правильно цим займатися, не ці-
кавився, що на той момент було б 
цікавим для людей. Тож, попри те, 
що на вустах знайомих мав пріз-
висько «блогер», закинув спра-
ву. Кілька ж місяців тому, приїхав-
ши на кастинг одного з проектів 
у Київ, зрозумів, що хоче відроди-
ти справу. Назву вигадала подруга. 
Відправив їй фото з перукарні, во-
на у відповідь надіслала коментар: 

«Ну просто бориспільський піжон!» 
Тож коли постало питання вибору 
назви блогу, подумав: чому б і ні? 
«Це голосно і самоіронічно (люблю 
посміятися над собою), адже наз-
ва має крутитися в голові. Написав 
Сашку Ващенку (нині він мій опера-
тор) про ідею. Саша передивлявся 
мої інстасторі, я — його. Він ідею 
підтримав. Так все і почалося. «Бо-
риспільський піжон» — не формат 
однієї людини, себто мене. Ми роз-
почали справу із Сашком Ващен-
ком і втілюємо її разом». 

Мета проекту
На запитання «Чому за це взяв-

ся?», відповідає так: «Хочеться по-
казувати людям життя, яким во-
но є. Буває зайдеш до когось з ві-
домих блогерів, у котрих мінімум 
50 тисяч переглядів, дивишся на 
картинку і бачиш, що вона штуч-
на. Вони показують свою morning 
routine: намарафечені прокида-
ються, ідуть на кухню, де все гарно 
прибрано, готують вівсянку з полу-
ницею… Давайте дивитися правді 
в очі. Мій ранок починається з то-
го, що я одним оком дивлюся на 
будильник з думкою: «Проспав!» 

Ян не приховує: на блозі планує 
заробляти, якщо вдасться. І запев-

няє: все серйозно, має блокнотик 
з ідеями, де проект розписано на 
кілька випусків уперед. Експром-
том був тільки «пілот». Випуск зі 
звалища, як з’ясувалося, з’явився 
неочікувано. Поїхали знімати ли-
ше підводку, ввімкнули камеру, аж 
тут познайомилися з охоронцем 
і почули чимало цікавої інформа-
ції (зокрема про станцію, що пере-
робляє сміття на електроенергію). 
Коли в пілотному випуску не виста-
чало родзинки, поїхали на смітт-
єзвалище знову, аби попросити в 
адміністрації дозволу зайти всере-
дину і познімати там, знов натрапи-
ли на «свого» охоронця і побачили, 
що обіцянки прибрати сміття, що 
віднесло вітром на поле, викона-
ли. Ба більше: встановили невели-
ку огорожу. 

Ян зазначає, що завжди готовий 
до нового, тож «піти вище» не про-
ти. Впевнений, що він — формат 
для телебачення: «Я часто ходжу 
по кастингах і ніколи не розчаро-
вуюся в них, бо знаю, що кожен 
проект має чітко прописаних ве-
дучих і персонажів, тож ви може-
те бути генієм своєї справи, але не 
вписатися у конкретний формат. А 
це не привід розчаровуватися. Не 
пощастило зараз — пощастить на-
ступного разу». 

Хлопець ділиться секретом при-
вернення уваги до проектів: «Хоче-
те зняти крутий матеріал — йдіть у 
маси, обирайте людні місця, пере-
хожі самі будуть цікавитися, що ви 
знімаєте і де можна подивитися на 
результат». 

Нині у Яна «гарячий період» — 
складає сесію в польському універ-
ситеті, тож на «піжона» залишаєть-
ся зовсім мало часу, через це ви-
пуски затримуються. Ян тримає ін-
тригу: каже, що наздожене паузи у 
виході відео непередбачуваними 
яскравими кадрами. 

На запитання, чим освіта у Поль-
щі відрізняється від української, від-
повідає не замислюючись: «В Укра-
їні викладачам не все одно на твій 
результат. Активна життєва позиція 
часто на руку студенту. У Польщі ні-
хто не ставить нічого за гарні очі. 
Знаєш — отримав оцінку, не знаєш 
— теж отримав, але мусиш прийти 
на перездачу. В польських вишах 
(принаймні в тому, де вчуся) нема 
громадської діяльності, жодного за-
ходу, де б могли заспівати, показати 
себе, не проводилося. Для поляків 
свято — вихідний день, коли мага-
зини не працюють, люди вдома від-
почивають. Для нас свято, це коли 
ми на роботі і паралельно намага-
ємося святкувати». 

• Впевнений, що він — для телебачення. Ян за-
значає, що готовий до нового і «піти вище» не проти. 

• На сміттєвому полігоні у Глибокому, на Бориспільщині. Блогер 
постійно шукає цікаві об'єкти, неординарних людей і самого себе також.

• Любить США. Нині у Яна «гарячий період» — 
складає сесію в польському університеті. 

5 червня 2018 року в Бори-
спільській міській раді відбулось 
засідання Комісії з розгляду пи-
тань щодо присудження Премії 
імені Павла Чубинського Бори-
спільської міської ради. 

Цього року на розгляд було по-
дано матеріали чотирьох пре-

тендентів, а саме: учениць Бори-
спільської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів № 6 Головаш Анас-
тасії Василівни, Бориспільського 
НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів – загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів» імені Костянтина 
Могилка Чоботок Валерії Юріїв-
ни та учнів Бориспільської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
8 Шанюка Дмитра Костянтинови-
ча, Бориспільського НВК «Гімназія 
«Перспектива» – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» імені Володи-
мира Мономаха Шматкова Макси-
ма Валерійовича. 

Лауреатом Премії імені Павла 
Чубинського Бориспільської місь-

кої ради у 2018 році визначено уч-
ня 11-А класу Бориспільського НВК 
«Гімназія «Перспектива» – загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха Шматкова 
Максима Валерійовича, який від-
повідно до чинного положення на-
брав найбільшу кількість балів.

Лауреату буде вручено спеці-
альний диплом і грошову премію у 
розмірі 5000 грн на загальномісь-
кому святі «Випускник – 2018».

Вітаємо Шматкова Максима зі 
здобуттям звання Лауреата Пре-

мії імені Павла Чубинського Бори-
спільської міської ради, вислов-
люємо вдячність його родині за 
підтримку творчого потенціалу 
дитини, педагогічному колекти-
ву Бориспільського НВК «Гімназія 
«Перспектива» – загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» імені Володи-
мира Мономаха за виявлення та 
розвиток інтелектуальної обдаро-
ваності школярів.

Начальник управління  освіти 
та науки Тетяна Павленко

МАКСИМ ШМАТКОВ — ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ ІМ. ПАВЛА 
ЧУБИНСЬКОГО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У 2018 РОЦІ
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 ЗНАЙ НАШИХ!

 ПІСЛЯ ФЕСТИВАЛЮ

ПЛАВЧИНЯ СОФІЯ БУТ ІЗ 
МЕДАЛЛЮ ЧЕМПІОНА УКРАЇНИ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

БАТЬКІВСЬКА 
ПІДТРИМКА

На запитання, що відчувають 
батьки чемпіонки і який шлях до 
перемоги, Олег Бут відповів: «Бать-
ки горді, раді — молодець донька!» 
Софія ходить на плавання з шести 
років, свого часу плаванням займа-
лася її мама. «Ми віддали Соню на 
плавання, і їй сподобалося, — зга-
дує батько. — Першим її тренером 
стала Ірина Самсонова, яка поста-
вилася до учениці з любов’ю і виро-
била специфічну техніку плавання 
на спині. Я кажу специфічну, бо вона 
жіночна — здається, ніби купаєть-
ся, але дивишся — швидко пливе».

Потім Софія почала займатися у 
тренера ДЮСШ Сергія Фесенка у 

команді «Бобри». «Почався коло-
сальний ріст, — продовжує роз-
повідь Олег Бут. — Їхня коман-
да — це команда дітей, тренерів 
та батьків. Сім’я — невід’ємна від 
спорту й команди. Якщо кожен ро-
бить свій вклад, то це успіх. От і ми 
приділяємо доньці максимум ува-
ги, на змагання їздимо, забезпечу-
ємо усім необхідним. Місто допо-
магає — щомісяця Софія отримує 
стипендію. Є програма для дітей, 
які здобувають нагороди на рів-
ні міста і вище. Таких дітей спорт-
школа подає на здобуття стипендії. 
У команди багато медалей команд-
них, у естафетах, але ця медаль — 
перша особиста медаль чемпіо-
на України. Софії знадобився рік 
на шлях від кандидата в майстри 
спорту до майстра спорту. Фізич-
но вона була готова, але чогось не 
вистачало — а зараз сконцентру-
валася і на дві секунди перескочи-
ла норматив».

 На минулих вихідних у Броварах відбувся чемпіонат 
України з плавання серед юніорів, на якому вихованка 
Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи 
перемогла на двох дистанціях (у плаванні на спині на 
дистанціях 200 м та 100 м) і стала чемпіонкою України та 
здобула звання майстра спорту України. Юна бориспілька 
навчається у «Ліцеї «Дизайн освіта», перейшла до 9 класу.

Софія розповіла про себе, 
спорт та любов до подорожей.

— Тренування займають ба-
гато часу в житті? Плавання 
— це твоє?

— Я люблю воду, відчуття, коли 
пливеш, люблю відчувати гребок, 
як тебе несе, відчувати швид-
кість, техніку. Наш тренер — як 
другий батько. Він авторитет для 
всіх нас. 

Тренуємося шість днів на тиж-
день. У будні дні по два рази — 
перед школою на 6.30 та після 
школи. У суботу — підсумкове 
тренування, де треба показати 
кращий результат за тиждень. Я 
ходжу на додаткові з математи-
ки та англійської. Більшість моїх 
друзів — із плавання, в школі є 
одна найкраща подруга. У віль-
ний час з друзями гуляємо пар-
ком. Люблю кататися на велоси-
педі, роликах. Колись займалася 
бальними танцями, але не пішло, 
подобається дивитися хіп-хоп та 
брейкданс.

— Ти навчаєшся у «Ліцеї «Ди-
зайн освіта» уже в 9 класі. Як 
у школі ставляться до твоїх 
спортивних успіхів і чи став-
ляться вчителі з розумінням?

— Однокласники особливо не 
знають про моє спортивне жит-
тя, я не розповідаю. Вчителі де-
які розуміють, пробачають, якщо 
запізнюся на урок, а деякі — ні. 
Моя бабуся любить приходити 
до школи і розповідати вчите-
лям про мої успіхи, а вже вчителі 
розповідають класу. Я в такі мо-
менти соромлюся, не люблю бу-
ти на публіці. Коли пливеш, не 
думаєш, що на тебе дивиться ба-
гато людей.

— Спорт — це здоров’я. Як 
ти ставишся до поганих зви-

чок і вживання алкоголю й тю-
тюну однолітками?

— Думаю, це марнотратство — 
витрачати гроші на те, що вбиває. 
І не розумію, навіщо в 13 років 
курити й пити.

— Ти є в соцмережах, яке 
твоє ставлення до них?

— Я є в Інстаграм, Фейсбук. 
Там я більше сама стежу за ін-
шими. Іноді викладаю деякі фо-
то для друзів. Не хочу показувати 
своє життя. 

— Я так зрозумів, що батьки 
тебе підтримують. Інші члени 
родини займаються спортом?

— Мій хрещений живе у Ка-
наді, він займається тріатлоном 
— плавання, велосипед, біг. Теж 
допомагає і подарунки дарує. 
Старший брат ходив на плаван-
ня, але йому не сподобалося, не-

давно почав займатися на турні-
ку й бруссях.

— Змагання передбачають 
поїздки. Любиш подорожувати?

— Так. Особливо, коли набри-
дає буденність життя в Бориспо-
лі — на тренування, з тренуван-
ня, однакові прогулянки містом. 
У подорожах бачиш нові міста, 
країни. Весною ми були на зма-
ганнях у Німеччині. 15 липня — 
мій день народження, і в цей 
день будуть змагання, а наступ-
ного ранку ми летимо до Туреч-
чини на збори.

— Про що ти мрієш, Софіє?
— Хочу бити рекорди, стати 

олімпійською чемпіонкою.

Автор дякує за допомогу в 
підготовці матеріалу Людмилі 
Кутало.

«ХОЧУ БИТИ РЕКОРДИ, СТАТИ ОЛІМПІЙСЬКОЮ 
ЧЕМПІОНКОЮ»

• Соня Бут. 100 м на спині, 
переможний фініш.

• Софія з батьком Олегом.
• Перша важлива медаль.

• Родина Лукашових відвідує більшість подій 
«Фестклабу», в тому числі фестиваль «Музичний 
Компот». Фестклабівців об’єднує дружба!

• Оксана Стебельська була співачкою та ведучою на 
святі «НакаТим» та зіркою вечора українського джазу як 
музикант і соліст Trio STEBELSKA / POLIANSKYI / KUKA.

ВОСЬМИЙ 
ПРОЙШОВ!

Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора 
та Олександра ПОГРЕБНЯКА

18, 19 травня та 8 червня відбу-
лися три події 8-го щорічного фес-
тивалю «Музичний Компот» за ініці-
ативи Бориса Шапіро та за підтрим-
ки виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради. Згадаймо 
основні миті у кількох фото.

• Борис Шапіро дякує музи-
кантам, глядачам, команді за 
свято хорошої музики та за-
прошує всіх на щорічний «Драм 
Батл» (змагання бориспільських 
барабанщиків), що вкотре від-
будеться за ініціативи Володи-
мира Синявського 23 червня о 
14 годині на терасі «Dr.Pub»

• Віртуозний гітарист Андрій Скачко-Кудасов на 
блюзовому вечорі 18 травня дарував публіці насо-
лоду у складі одразу двох команд —«Sharp Sharks» 
та «Дорослий band».

• Щороку фестивальні події відвідує міський голова Анатолій Федорчук. Цього 
року йому сподобалося свято смачної музики і доброго гумору «НакаТим» 19 травня 
та його благодійна мета — збору коштів для вихованців «Нашого дому». У результаті 
спільного приготування їжі та благодійного аукціону зібрано понад 10 тис. грн.
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 ЯГІДНИЙ СЕЗОН

АҐРУСОВА СІМЕЙКА
 Порічки, смородина та аґрус є поширеними на 

присадибних ділянках українців. У промисловому 
садівництві ці культури займають площу близько 5,4 тис. 
га. Щорічно садівники України збирають понад 30 тис. 
тонн смачних ягід. З них можна приготувати на зиму 
багато корисних продуктів. Особливо смачне виходить 
варення.

ПОРІЧКА БІЛА І ЧЕРВОНА
За цiлющими властивостями та 

вмістом вітамінів червоні поріч-
ки не поступаються смородині. I 
хоча в них дещо менше вiтамiну 
С, зате бiльше вiтамiнів Р i А. Та-
кож є в цих ягодах пектини, йод, 
залiзо. За вмiстом йоду цi ягоди 
не поступаються хурмi та фей-
хоа, а за вмiстом залiза перевер-
шують бiльшiсть мешканців са-
ду та городу. Особливо цінна ця 
ягода через великий вмiст кума-
ринiв — речовин, що не дають 
кровi значно згущуватися. Регу-
лярно вживаючи порічки, ви вбе-
режетеся від тромбiв, iнсультiв та 
iнфарктiв. Ягоди також покращу-
ють роботу шлунка й кишкiвни-

ка. Також соковиті ягоди з кис-
линкою мають жовчогiнний, по-
слаблювальний, протизапальний 
i кровоспинний ефект. Свiжi яго-
ди i продукти їх переробки по-
лiпшують апетит, пiдвищують за-
своюванiсть бiлкiв тваринного 
походження, сприяють посилен-
ню перистальтики кишкiвника. 
Сiк має загальнозмiцнювальний 
ефект, його рекомендують хво-
рим у гарячковому станi. 

Білі порічки багаті на вiтамiни 
груп В, Е i С, що сприяють здоров'ю 
й довголiттю. Крiм того, у ягодах 
вмiст йоду втричi бiльший, нiж у 
звичайнiй чорнiй смородинi. Бiла 
порічка є чудовим антисклеротич-

ним засобом, уповiльнює проце-
си старiння, захищає органiзм вiд 
вiльних радикалiв, оберiгає очі вiд 
катаракти, а також сприяє полiп-
шенню репродуктивної функцiї 
органiзму. Вiтамiни групи В, якi є в 
цих ягодах, змiцнюють судини го-
ловного мозку й нервову систему, 
сприяють полiпшенню пам'ятi та 
допомагають переносити психiч-
нi навантаження. А завдяки вели-
кому вмiсту мiнеральних речовин 
бiла смородина корисна для змiц-
нення серцевого м'яза й захисних 
функцiй органiзму. Перевагою цих 
ягiд є й те, що вони багатi на пекти-
новi речовини, якi виводять «пога-
ний» холестерин з органiзму, очи-
щають судини й не дають розви-
ватися хворобам серцево-судин-
ної системи.

З численних видів смородини 
чорна вважається найкорисні-
шою. Вона містить вітаміни А, С, 
В6, В12, кальцій, калій, залізо, маг-
ній і натрій. Саме тому лікарі ре-
комендують все літо вживати смо-
родину, щоб зміцнити імунітет та 
покращити самопочуття. Чорна 
смородина позитивно впливає 
на кров і судини. Особливо це ко-
рисно гіпертонікам, які можуть 
забути про нестабільність тиску. 
Проте людям, у яких артеріаль-
ний тиск понижений, варто бути 
обережним і вживати смородину 
в обмеженій кількості. 

Вітамін С, який міститься у смо-
родині, зміцнює імунну систему, 

тому вживаючи ці ягоди, можна 
попередити вірусні інфекції. Ок-
рім цього, смородина — це анти-
мікробний засіб. Вона також мо-
же понизити температуру.

Ягода містить кверцетин, по-
тужний антиоксидант, що бо-
реться проти бактерій, які спри-
чиняють розвиток молочниці, 
стоматиту і карієсу. Цей флаво-
ноїд має також сечогінну влас-
тивість, тому у спеку, коли бага-
то хто страждає від набряків, са-
ме смородина може бути поміч-
ною при таких станах. Калій, який 
міститься у смородині, — потуж-
ний захист для серця та серце-
вого м'яза. 

СМОРОДИНА НАЙКОРИСНІША

 Аґрус — дієтичний продукт. Він 
абсолютно безпечний для осіб з 
діабетом і тих, хто дотримують-
ся дієти. Ця ягода містить багато 
вітаміну С, провітаміну А, вітамі-
нів групи В, дубильних речовин, 
флавоноїдів, різних мінералів і мі-
кроелементів, в тому числі залі-
зо, фосфор і мідь. У стиглих яго-
дах є велика кількість серотоніну, 
який має протиракові властивості. 
В агрусі багато аскорбінової кис-
лоти. У сортах з темними ягодами 

міститься вітамін Е і велика кіль-
кість пектину. Обидва компоненти 
сприяють виведенню з організму 
солей важких металів.

Агрус їдять для профілактики і 
лікування гіпертонії, атероскле-
розу та інших захворювань сер-
цево-судинної системи. Він во-
лодіє протизапальними і тонізу-
ючими властивостями. Діє як се-
чогінний засіб, чим допомагає 
позбутися від набряків. Сік сві-
жого аґрусу виводить з організ-
му токсини і постачає тіло необ-
хідними вітамінами і мінералами. 
Дієтологи радять в сезон аґрусу 

з’їдати по жмені ягід з насінням і 
шкіркою хоча б двічі на день, щоб 
поліпшити роботу травної систе-
ми. Плоди містять органічні кис-
лоти (яблучну і лимонну), які та-
кож корисні для перетравлення 
їжі. Калій (також міститься в пло-
дах) запобігає атеросклерозу і де-
яким іншим кардіологічнім захво-
рюванням. Ці ягоди містять бага-
то магнію і вітамінів групи В, які 
підтримують нервову систему, 
покращують пам’ять і концентра-
цію, а також знімають симптоми 
стресу. Цей плід багатий на люте-
їн, який підтримує гостроту зору. 

АҐРУС СОЛОДКИЙ

... з порічок

1 кілограм червоної смородини, 
1 кілограм цукру, 1 склянка води.

Необхідно ретельно перебрати 
порічки. Потім перекласти чисті 

ягоди в невелику каструлю. Зали-
ти склянкою води і поставити на 
середній вогонь. Довести масу до 
кипіння і варити не більше кіль-
кох хвилин, цього часу цілком ви-
стачить для першого етапу при-
готування.

Потім перетерти ягоди і заси-
пати їх кілограмом цукру. Дати їм 
трохи настоятися, адже порічкам 
потрібно повністю увібрати крис-
талики цукру і пустити сік.

Після цього варити отрима-
ну масу на повільному вогні не 
менше 30-40 хвилин. Розкласти 
по стерильних банках і закатати 
кришками.

...зі смородини

1,5 кг цукру, 1 кг смородини, 
1 склянка води.

Ягоди перебрати, промити, об-
сушити. В емальовану каструлю 
вилити воду, всипати цукор, пе-

ремішати і довести до кипіння. У 
закипілий сироп всипати сморо-
дину, знову довести все до кипін-
ня і після закипання проварити 
на повільному вогні 5 хв. Потім ві-
дразу розлити гаряче варення по 
стерилізованих банках і закрити 
кришками.

...із агрусу
1кг агрусу, 1 кг цукру.

Дуже стиглий агрус будь-яко-
го сорту промити, перекрутити 
на м’ясорубці або за допомогою 
блендера.

Отриману масу засипати цу-
кром і довести до кипіння, по-
стійно помішуючи довгою де-
рев’яною лопаткою або ложкою. 
Зменшити вогонь і варити до го-
товності. Готове варення не має 
розтікатися по поверхні. Розклас-
ти його по стерильних банках і за-
катати кришками.

ВАРЕННЯ
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Дитяча сторінка

Допитливим читайликамДопитливим читайликам
ДЕНЬ ЛІТНЬОГО ДЕНЬ ЛІТНЬОГО 
СОНЦЕСТОЯННЯСОНЦЕСТОЯННЯ

1. Хтось у лузі біля річки
Загубив барвисті стрічки.
Дощик вгледів, підібрав, 
Небеса підперезав.

2. У садках смачна малина, 
Агрус, яблука, ожина.
Фрукти й зелень соковита — 
Це смачні дарунки ...

3. Коли сонечка нема, 
То й мене шукать дарма.
Ти стрибаєш чи ідеш — 
Я з тобою поруч теж. 

4. Срібну скибку кавуна 
Видно уночі з вікна.
Серед ночі в небі біліє, 
Тьмяно світить і зовсім не гріє.

5. Без крил літаю,
Деревам коси розплітаю.
Якщо добре розлютити, 
Можу шкоди наробити.

 Кросворд Відгадай загадки і знайди ключове слово.

Лабіринт
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 Це астрономічний початок літа. Прийнято вважати, що 
цей день припадає саме на 21 червня. Тоді наше світило 
вступає до знаку Рака. У момент сонцестояння точки сходу 
і заходу Сонця перестають рухатись. Попри те, що літо 
з цієї миті тільки починає набирати обертів, Сонце вже 
повертається до осені. 21 і 22 червня — найдовші дні року, 
а ніч з 21 на 22 червня — найкоротша у році.

Традиції
Літнє сонцестояння мало велике 

значення для наших предків. Цьо-
го дня відзначали свято середини 
літа: стрибали через вогнище, спі-

вали пісні та просто веселилися. 
Вважалося, що від проведених об-
рядів залежало багато сфер життя, 
наприклад, здоров’я чи сімейні від-
носини. Наші предки були переко-
нані, що купання у водоймах очи-

щує душу. Вірили вони й в очисну 
силу вогню. Матері цього дня спа-
лювали сорочки хворих дітей. За 
повір'ям, разом з одягом горіла і 
хвороба.

Предки мали традицію в день 
літнього сонцестояння зустріти 
світанок, люди були переконані, 
що це дає сили і здоров'я на весь 
рік і оберігає від неприємностей. 
Оскільки, за їхніми віруваннями, 
це свято самої природи, а людина 
є її невід’ємною частиною, то спати 
слід цієї ночі на природі і готува-
ти їжу на живому вогні — вогнищі.

Варто додати, що астрологи у 
цей день радять загадати найзапо-
вітніше бажання — воно збудеться. 

Тож загадуйте, вірте — усе неодмін-
но збудеться.

Свято літнього сонцестояння ша-
нують і зараз усі слов'янські та при-
балтійські народи. У Литві це Ладо, 
у Польщі — Соботки, в Україні — 
Купайло, у Білорусі — Купали. Аме-
риканці й канадці цю дату вважа-
ють початком літа, китайці, ірланд-
ці, японці святкують розпал літньо-
го сезону.

Цікаво, що і у кельтів з цим днем 
пов'язано чимало повір'їв про те, 
що в День літнього сонцестоян-
ня все нечисте має особливу силу. 

Оскільки нечисть прийнято відга-
няти вогнем, у цей день всі святко-
ві заходи проводяться навколо ба-
гаття або ритуального вогню. При 
цьому люди приносять на свято ба-
гато зелені і квітів, які символізують 
початок нового життя, народження 
любові і шлюбу.

А от у шотландців є своя тради-
ція, пов'язана з Днем літнього сон-
цестояння. Вони котять із гори об-
виті соломою та запалені колеса. 
Часто при цьому проводяться і во-
рожіння. Вони також вірять в очис-
ну силу вогню.
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ОВНИ. Доведеться ба-
гато працювати, але ва-
ші старання окупляться 

сповна. Щоправда, не всі обіцян-
ки вийде виконати. У вихідні не 
конфліктуйте.

ТЕЛЬЦІ. Повчіться спо-
кою та самодисциплі-
ні. Гарно виходить впли-

вати на людей і домагатися сво-
го, але не занадто тисніть на них 
своїм авторитетом.

БЛИЗНЯТА. Усе чу-
дово. Очікуються ціка-
ві зустрічі та приємні 

сюрпризи. Робота порадує ре-
зультатами, та й відпочинете і 
розслабитеся.

РАКИ. Надійде пропо-
зиція більш престижної 
роботи, але для цього 

необхідно підвищити свою квалі-
фікацію. Не зіпсуйте відносини з 
начальством.

ЛЕВИ. Виділіть голов-
ну справу та сконцен-
труйтеся на ній, ні-

що не встоїть під вашим натис-
ком. Добре подумайте, перш ніж 
починати діяти.

ДІВИ. Очікуйте важли-
вої розмови з началь-
ством, без якої неможли-

вий подальший розвиток кар'єри. 
Боятися не треба, але підготува-
тися не завадить.

ТЕРЕЗИ. Не все бажане 
реалізується. Знаходьте 
скрізь позитивні момен-

ти, радійте тому, що відбувається 
навколо, і життя покаже вам свою 
світлу сторону.

СКОРПІОНИ. Активний 
і наповнений приємни-
ми подіями та яскрави-

ми враженнями період. Вам усе 
вдається, усе виходить так, як 
ви хочете.

СТРІЛЬЦІ. Самокритич-
ність і вимогливість до се-
бе та інших дозволить ба-

гато досягти на роботі, але загро-
жує зіпсувати стосунки з навколиш-
німи. Будьте обачні в контактах.

КОЗОРОГИ. Гарний час 
для реалізації сміливих 
планів та ідей. Однак ще 

не час озвучувати ваші справж-
ні наміри. З колегами на роботі 
можливі непорозуміння.

ВОДОЛІЇ. Час пройде 
у клопотах і турботах. 
Проаналізуйте зробле-

не, підрахуйте збитки й помилки. 
Вам потрібне відчуття новизни та 
оригінальності.

РИБИ. Постарайтеся бу-
ти більш конкретними 
мріях і бажаннях. Тоді во-

ни матимуть реальні шанси здійс-
нитися. Будьте морально готові 
до змін.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 25 ЧЕРВНЯ — 1 ЛИПНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


