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Щоб не платити за «повітря і воду»У Борисполі змагалися пожежні
Часто наша неуважність при покупках у супермаркетах, помноже-

на на безпечність і сором'язливість, виливається у значні фінансо-
ві збитки. Як наслідок, ми втрачаємо свої кровно зароблені гроші, а 
магазини отримують додаткові прибутки. 

Цього дня учасники та глядачі змагань мали змогу познайомитися з 
величезним розмаїттям пожежної техніки, яка стоїть на бойових чер-
гуваннях, щоб бути готовою вступити у двобій з вогнем, — від найно-
віших зразків до «ветеранів» пожежної справи. 

 НАВЧАННЯ  ЛЮДИ І ПОСЛУГИ
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РОК, ФОЛК, ХІП-ХОП І ДЖАЗ,
АБО СВЯТО МУЗИКИ ПРОСТО НЕБА
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 НАВЧАННЯ

 ФЛЕШМОБ КОРОТКО

 ФОТОФАКТ

Наталія ДОЛИНА, 
фото Вікторії ШЕВЦ

На головній площі Борисполя, 
між фонтанами, встановили сцену 
і столики для тих, хто має бажання 
випити чаю або кави, поласувати 
смачними стравами. Здається, на-
віть погода у цей день вирішила 
приєднатися до учасників фести-
валю. Вже зранку на площі почали 
збиратися жителі міста: молодь, 
батьки з дітьми, люди похило-
го віку. Фестиваль вуличної музи-
ки розпочався о 12 годині. Участь 
у ньому взяли сольні виконавці, 
танцювальні колективи, музичні 
гурти Бориспільщини та Києва.

Одними з перших виступали 
Аліна Харламова, Вадим Соболев-
ський і Сергій Сіденко. Аліна наро-
дилась у Борисполі, а вокалом за-
ймається з 13 років. У вільний час 
захоплюється зйомками на телеба-
ченні («Битва екстрасенсів», «Все 
буде добре», «Реальна містика»).

Вадим Соболевський, який вра-
зив своєю грою на гітарі, дотриму-
ється стилів «інструментальний 
рок та джаз». Грає власні інстру-
ментальні кавери хітів, свою музи-
ку та пісні Джо Сатріані.

Сольний виконавець Сергій Сі-
денко дуже хвилювався. Він ще ні-
коли на виступав на сцені, але завж-
ди мріяв про це. Цього дня його мрія 
здійснилася. Коли він почав співа-
ти під гітару, всі, хто був на площі, 
оточили сцену і підтримували ви-
конавця бурхливими оплесками. 
Свою пісню, слова для якої він на-
писав сам, Сергій присвятив воїнам 
АТО. Ніколи раніше не думала, що 
стиль «реп» можна так гармонійно 
поєднати зі зворушливими слова-
ми. «Там, де має рости пшениця, те-
пер лише попіл…», — наче не спі-
вав, а говорив із слухачами викона-
вець, змусивши замислитися, якою є 
ціна мирному життю, що ми не має-
мо права забувати, кому зобов'яза-
ні і цим святом, і чистим небом над 
своїм містом. За цей виступ його на-
городили Почесною грамотою.

Свято тривало до пізнього ве-
чора. Програма була дуже наси-
ченою. Учасники грали і співа-
ли власну музику: нову і стару, 
просту і складну, рок і фолк, хіп-
хоп і джаз — на будь-який смак. 
Музикант Андрій Логачов провів 
для всіх бажаючих майстер-клас 
гри на барабані.

Усіх, хто був цього дня на Євро-
пейській площі Борисполя, охопи-
ла дивовижна атмосфера цікавої 
музики, чудової погоди, добро-
зичливості. Люди гуляли, спілку-
валися, насолоджувалися живим 

звуком, а дітлахи під діджейський 
сет влаштували вечірку прямо у 
фонтані. В такі хвилини особливо 
пронизливо відчуваєш, яка пре-
красна наша країна і в якому чу-
довому місті нам пощастило жити.

Від організаторів
Організатором Дня вуличної му-

зики є центр розвитку молоді «Тру-
ба», який понад 10 років проводить 
святкові заходи на волонтерських 
засадах і влаштовує благодійні й со-
ціально-культурні проекти.

— У цей день в різних містах сві-
ту одночасно працюють декілька 
майданчиків, — розповідає одна 
з організаторів Дня вуличної му-
зики Вікторія Шевц. — У Києві цьо-
го разу працює дев'ять локацій. За-
звичай використовується природ-
ний рельєф, площі, фонтани, східці. 
Ми зробили локацію між фонтана-
ми на головній площі Борисполя, 
адже тут дуже красиво, завжди ба-
гато людей. Запрошуються усі ба-
жаючі, є певний порядок виступів. 
Але якщо людина прийде і скаже: я 
хочу виступити, їй обов'язково на-
дають таку можливість.

Крім того, ми плануємо встано-
вити вуличне піаніно. Це буде гро-
мадський інструмент. Такі піаніно є 
у Києві та інших містах України, те-
пер воно буде стояти і у нашому 
місті. Зараз триває узгодження йо-
го розташування. Щоб місце гідно 
облаштувати, потрібно побудува-
ти альтанку. Плануємо влітку вста-
новити його на алеї мистецтв (це 
дорога від кінотеатру до магазину 
«Фокстрот»). Ми через Фейсбук за-
просили людей віддати свої інстру-
менти, які їм не потрібні, і мешкан-
ці Борисполя відгукнулися. Зараз 
у нас є вже три піаніно. Хотілося б, 
щоб ця ідея поширилася. 

На жаль, у Борисполі не прийня-
то, щоб творчі люди виходили на 
вулиці у будні зі своїми програма-
ми. Ми мріємо запровадити таку 
практику в нашому місті.

РОК, ФОЛК, ХІП-ХОП І ДЖАЗ,
АБО СВЯТО МУЗИКИ ПРОСТО НЕБА

 Одинадцятий рік поспіль 
у третю суботу травня музи-
канти всього світу виходять 
на вулиці, щоб грати і спі-
вати просто неба. 20 трав-
ня День вуличної музики ра-
зом із багатьма країнами 
світу охопив 40 міст Украї-
ни. До масштабного музич-
ного флешмобу вперше до-
лучився Бориспіль.

• • •
У селах Вороньків та Мирне роз-

почали роботу пункти прийому 
громадян Бориспільським об'єдна-
ним управлінням ПФУ.

Головна мета — максималь-
не наближення послуг, що нада-
ють органи Пенсійного фонду до 
місць проживання громадян Бо-
риспільським об’єднаним управ-
лінням Пенсійного фонду України 
Київської області.

Пункти працюють за адресами: 
с. Вороньків, вул. Паркова, 2 (при-
міщення сільської ради); дні та го-
дини прийому: раз на тиждень — 
середа з 9.00 до 12.00 год; с. Мир-
не, вул. Центральна, 5 (приміщен-
ня сільської ради) дні та години 
прийому: раз на тиждень — вівто-
рок з 9.00 до 12.00 год.

• • •
Пізно ввечері 20 травня офі-

цери отримали виклик про 
зникнення людини. Заявник по-
яснив, що 79-річна бабця вдень 
пішла з дому в Іванкові та досі 
не повернулась. Зі слів родича, 
жінка має проблеми з пам'ят-

тю, тому могла заблукати. Ін-
спектори вирушили на пошуки 
і через півтори години знайш-
ли громадянку в Борисполі на 
вул.Коцюбинського.

• • •
22 травня о 23 годині патруль-

ні отримали орієнтування, що во-
дій, який їде по Київському Шля-
ху на ВАЗ 21011, ймовірно, пере-
буває у стані сп’яніння. Поліцей-
ські знайшли і зупинили машину 
на Лютневій. Під час спілкування 
з водієм правоохоронці поміти-
ли у нього ознаки наркотичного 
сп’яніння і тому відвезли його на 
освідування до ЦРЛ. Тест підтвер-
див підозру.

О першій годині ночі на вул. 
Київський Шлях інспектори по-
мітили Mercedes, що рухався без 
увімкненого світла фар. Зупинив-
ши авто, патрульні знову побачи-
ли ознаки наркотичного сп’янін-
ня, що знову підтвердив тест у 
ЦРЛ. Щодо обох водіїв були скла-
дені протоколи за ст.130 КУпАП 
(керування у стані наркотичного 
сп’яніння).

Інна КРИНИЧНА, фото автора

19 травня, традиційно, на ста-
діоні УМБ-17 проходили змаган-
ня і огляд-конкурс протипожеж-
них  формувань цивільного за-
хисту — відділень пожежегасін-
ня Борисполя і Бориспільщини. 

Цього дня учасники та гляда-
чі змагань мали змогу познайоми-
тися з величезним розмаїттям по-
жежної техніки, яка стоїть на бо-
йових чергуваннях, щоб бути го-
товою вступити у двобій з вогнем, 
— від найновіших зразків до «вете-
ранів» пожежної справи. Так само 
різноманітним було і екіпірування 

бійців. Від брезентових костюмів 
з минулого століття, до звичайної 
камуфляжної форми чи футболок 
та шортів. Водночас були вогне-
борці і у сучасній, захисній формі. 
Проте всі ми знаємо, що у бороть-
бі із вогнем форма захищає, техніка 
допомагає, але основне вирішують 
вправність і досвід людей. 

Саме з метою реальної оцінки 
та підвищення боєготовності сил 
і засобів невоєнізованих пожеж-
но-рятувальних формувань і про-
водилися змагання. Участь у них 
брали команди місцевої пожежної 
охорони, добровільних пожеж-
них дружин  та команд підпри-
ємств Бориспільського району і 

міста Борисполя. Одним із етапів 
змагань була перевірка технічно-
го стану пожежних автомобілів та 
пожежно-технічного обладнання, 
перевірка на краще оснащення 
відділення. На інших етапах пере-
віряли досвідченість і злагодже-
ність роботи людей. Це було бойо-
ве розгортання з подачею води з 
пожежного автомобіля чи з мото-
помпи, а також естафета. 

Команди продемонстрували 
свої знання, навики та вправність 
у гасінні пожеж.

За результатами змагань серед 
вогнеборців міста грамотами було 
нагороджено: за І місце — Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль»; за 

ІІ місце — ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей»; за ІІІ місце — 
Бориспільське міське виробниче 
управління комунального госпо-
дарства. 

Переможцями серед команд ра-
йону стали: І місце — МПО села 
Вишеньки; ІІ місце — МПО села Го-

ра; ІІІ місце — МПО села Щасливе.
Напередодні змагань удача по-

сміхнулася і самому стадіону, що 
належить УМБ-17: на ньому вико-
сили траву. Про те, що це стадіон, 
там ще нагадують ворота без сіток. 
Але навряд чи те поле використо-
вують спортсмени. Хоча шкода...

У БОРИСПОЛІ ЗМАГАЛИСЯ ПОЖЕЖНІ

Street Music Day (День Ву-
личної Музики) — наймасштаб-
ніша волонтерська ініціатива у 
світі, започаткована як музич-
ний флешмоб у 2007 році леген-
дарним литовським музикан-
том Андрюсом Мамонтовасом. 
В Україні День вуличної музики 
вперше відбувся 2014 року.

БОРИСПІЛЬСЬКА «ВЕНЕЦІЯ»
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Ця романтична назва стосується зовсім не романтичної проблеми. 
Не перший рік мені доводиться проїжджати вулицею Панаса Мирного 
і виїжджати на Глібова. І після кожного дощу місце на перетині цих ву-
лиць опиняється під водою. Причому, це не якась маленька калюжка. 
Велика ділянка дороги заливається водою на всю ширину, утворюючи 
«водоплавну» ділянку. Об’їхати ту ділянку неможливо, обійти пробле-
матично. А коли пішохода обганяє машина, тільки від водія залежить, 
чи залишиться пішохід сухим.

Колись у районі цього виїзду вулиця Глібова була ще й вибоїнами по-
точена. Нині вона заасфальтована. Але чи довго протримається той ас-
фальт, якщо на ньому після кожного дощу збиратимуться зливові води?
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 АУКЦІОН

 АКТУАЛЬНО

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Аукціон з продажу об’єкта незавер-
шеного будівництва на Головатого, 71а 
у місті Борисполі, що належало збанкру-
тілій «Тиарі», відбувся. Перемогло під-
приємство Світлани Танцюри, яка завж-
ди гарантувала вкладникам, що, добу-
дувавши багатоповерхівку, забезпечить 
людей квадратними метрами, за які во-
ни сплачували «Тиарі». Але ставити кра-
пку в епопеї із цим багатостраждаль-
ним будівництвом забудовник ще не 
наважується.

Аукціон було призначено на понеділок, 
22 травня, на 15 годину. Проте напруга на-
ростала задовго до визначеного часу. Інвес-
тори «Тиари» виявили бажання спостеріга-
ти за ходом торгів. Прагнучи голосно нага-
дати про свою проблему, за тиждень до аук-
ціону вони, разом із бійцями-ветеранами із 
«Правого сектора» оселилися в наметі на те-
риторії будівництва. Ветерани АТО супрово-
джували вкладників і під час аукціону. 

А от для Світлани Танцюри, яка відповід-
но до правил проведення аукціону, ще до 
реєстрації перерахувала завдаток — 370 
тис. грн, виникла нова точка напруги. З’я-
сувалося, що на час проведення аукціону 
арбітражний керуючий, Андрій Олексан-
дрович Вершинін, був позбавлений права 
здійснювати діяльність арбітражного керу-
ючого ліквідацією майна «Тиари». Його сві-
доцтво було анульоване 29 березня 2017 
року. Тож виникала підозра, що торги мо-

жуть визнати незаконними, і добросовісний 
покупець, сплативши всю суму (а початко-
ва ціна складала більше 3 млн грн), просто 
втратить свої гроші.  

Не дивно, що перед початком торгів Світ-
лана Вікторівна намагалася розставити усі 
крапки над «і», щоб захистити і кошти, які 
вона готова була сплатити за лот, і людей, 
доля яких напряму залежить від результатів 
аукціону і порядності переможця. Розмова 
вийшла емоційною і напруженою. Але роз-
порядник аукціону — Сергій Кравченко — 
запевнив, що, коли пан Вершинін укладав із 
їхньою біржею договір на проведення аук-

ціону (це було наприкінці минулого року), 
він ще мав відповідні повноваження. А всі 
дії, щодо купівлі-продажу майна боржника, 
переможець аукціону здійснюватиме із тим 
ліквідатором майна «Тиари», який уже мати-
ме всі необхідні повноваження. 

Самі торги відбулися досить швидко. Тіль-
ки представник Світлани Танцюри збільшив 
вартість лота на один крок. Цей крок і ви-
значив переможця. Право придбати об’єкт 
незавершеного будівництва отримало під-
приємство «Бориспільпромінвест», яке очо-
лює Світлана Вікторівна. Усі вкладники «Тиа-
ри», які покладали надії на цього забудов-

ника, уже мають із ним договори, що після 
завершення будівництва отримають опла-
чені квадратні метри. Але серед вкладни-
ків є людина, яка до останнього трималася 
осторонь від інших вкладників і не поспіша-
ла узаконювати своє право на житло із за-
будовником, який стільки років боровся за 
права інвесторів. Після аукціону Світлана 
Танцюра публічно запросила його завітати 
до офісу, надати підтверджуючі документи, 
щоб можна закріпити усе в договорі.

За процедурою, після торгів, не пізніше 
ніж через п’ять днів, переможець має отри-
мати пропозицію купити лот, а ще протягом 
п’яти днів потрібно оплатити його і укласти 
договір купівлі-продажу. І хоча законодав-
ством передбачено захист переможців аук-
ціону від недобросовісних продавців, доки 
не буде заключений договір купівлі-прода-
жу, зітхнути з полегшенням ніхто не може.

Окрім того, стало відомо, що днями у місті 
Києві було затримано на гарячому при отри-
манні хабара злочинну групу, до складу якої 
входили арбітражний керуючий Вершинін 
Андрій Олександрович та Горєлов Олексій 
Леонідович (який певний період також був 
арбітражним керуючим у справах «Тиари»). 
Зважаючи на це, якою буде доля аукціону 
по Головатого, 71а у Борисполі, проведено-
го абсолютно прозоро, у присутності пред-
ставників преси та великої кількості свідків, 
сказати важко. Тож вкладники «Тиари», які 
оселилися на території будівництва, не зби-
раються згортати намет до тих пір, доки пе-
реможець аукціону не стане повноправним 
власником майна.

ІНВЕСТОРИ «ТИАРИ» ГАРАНТІЮ НА ОПЛАЧЕНІ ПЛОЩІ ЗБЕРЕГЛИ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Про те, щоб провести очищення і бла-
гоустрій Княжицького озера у місті Бори-
сполі, мешканці прилеглих вулиць проси-
ли давно. Але тільки торік у міської ради з’я-
вилася можливість профінансувати такі ро-
боти. Для цього було використано більше 
мільйона гривень екологічних коштів.

Наче б то зроблено було усе правильно. 
Проект «Поліпшення технічного стану та 
благоустрою Княжицького озера в місті Бо-
рисполі…» розробляла компанія «Водобуд 
Україна», яка спеціалізується на таких ро-

ботах. Цей проект успішно пройшов неза-
лежну експертизу. Роботи також виконува-
ли спеціалісти відповідного профілю. Але 
результати не виправдали сподівань. Сьо-
годні на водній поверхні озера з’явилися 
зелені зарості водяного горіха. Ця рослина 
для озера не нова, але, очевидно, після то-
го, як водойму позбавили очерету та інших 
рослин, водяний горіх отримав простір для 
розростання.

Це не на жарт стривожило людей, яких 
турбує стан водойми. І вони забили на 
сполох. На вимогу людей біля озера було 
проведено збори за участю трьох депута-
тів, округи яких межують із цією територі-
єю: Олени Донченко, Миколи Грони та Іго-
ря Шалімова. До озера вийшли мешканці 
прилеглих вулиць: Толстого, Панаса Мир-
ного, Соборної, були навіть із Київського 
Шляху.

Коментуючи ту зустріч «Вістям», Ігор Ша-
лімов зазначив, що люди налаштовані ду-
же серйозно і обурені станом водойми. Во-
ни вболівають, щоб озеро найближчим ча-
сом не перетворилося на болото. Було ви-
словлено багато припущень, озвучувалися 
пропозиції, як можна вплинути на ситуацію. 
Громада висловила побоювання, що роботи 
на озері були виконані не належним чином. 
Ці побоювання кимось роздмухуються і пі-
дігріваються. Та проведені перевірки пока-

зали, що порушень у реалізації проекту до-
пущено не було. 

Але десь-таки закралася помилка, і необ-
хідно зрозуміти, що сьогодні із озером не 
так, і як цьому зарадити.

Для того, щоб з’ясувати, який насправді 
стан озера, «Вісті» замовили комплексну ге-
одезичну зйомку озера. Проводяться кон-
сультації із фахівцями. Окрім того, редакція 
звернулася до Держспоживінвестслужби з 
проханням провести аналіз води в озері і 
визначити, наскільки вона є безпечною для 
купання і водної флори та фауни. Деякі ре-
зультати ми вже маємо, і вони обнадійливі, 
інші дослідження ще тривають. 

Але «першу допомогу» озеро вже отри-
мало. Вивчаючи досвід людей, які стикали-
ся з подібними ситуаціями, опираючись на 
поради спеціалістів, було прийнято рішен-
ня запустити у озеро рибу, яка харчуєть-
ся травою. Цю ідею допоміг втілити в життя 
Ігор Шалімов. Він закупив більше 500 кіло-
грамів товстолобика, майже на 20 тис. грн. І 
це були не мальки, а підрощена риба, вагою 
близько 400-500 грамів, яка реально зможе 
впливати на кількість водяної рослинності. 

Минулої п’ятниці, 19 травня, рибу було ви-
пущено в озеро. 

З нагоди «риб’ячого новосілля» до озера 
завітали і місцеві депутати Ігор Шалімов та 
Олена Донченко, і Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук та його перший 
заступник Микола Корнійчук. 

Ігор Володимирович повідомив, що тро-
хи згодом у озері оселиться ще й білий 
амур. А представники громади висловили 
прохання забезпечити навколо озера зна-
ки, що вказуватимуть на заборону ловити 
рибу. А також під’їжджати до озера машина-
ми. Бо деякі автовласники і сьогодні їздять 
до водойми машини мити. 

«Вісті» запитали Анатолія Федорчука, на-
скільки швидко можна вирішити питання зі 
знаками, щоб поліція мала законні підстави 
карати порушників. Міський голова зазна-
чив, що для цього потрібне рішення міськви-
конкому, і запевнив, що питання буде розгля-
нуте уже на найближчому засіданні.

Про результати досліджень, ініційова-
них «Вістями», наші читачі зможуть дізна-
тися пізніше, у одному із наступних номе-
рів газети.

ЯК ВРЯТУВАТИ КНЯЖИЦЬКЕ ОЗЕРО
 Княжицьке озеро, яке торік 

очищали і поглиблювали, сьогод-
ні заростає водяним горіхом. «Ві-
сті» звернулися до фахівців, які 
можуть допомогти з’ясувати, що 
відбувається із водоймою. Але вже 
сьогодні озеро отримало «першу 
допомогу». Кілька днів тому у во-
дойму запустили товстолобика,  
який має контролювати кількість 
водяної рослинності.
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 ВІЧ-НА-ВІЧ

Олександр МАТВІЄНКО 

— Андрію Володимировичу, 
Ви — корінний киянин…

— Так, у цьому місті 47 років то-
му я народився, тут закінчив школу 
та політехнічний інститут за спеці-
альністю «порошкова металургія» 
(з відзнакою). За фахом практично 
не працював. Починаючи з 1988-
го, 12 років брав приватні уроки, 
навчався вокалу у Валентини Гав-
рилівни Підгорної, учениці Баріот-
ті-Петляж. Сольфеджіо та гармонію 
вивчав самотужки. 

Чотири роки, з 1997-го по 2001-
й, навчався в Італії: техніку співу 
шліфував у Болоньї, у знаменито-
го викладача Джанні Паріде Вен-
турі, а також займався в Мілані, в 
Даніеля Чайна. Там і проживав. Сі-
дав в електричку, їхав до Болоньї, 
брав уроки, а ввечері повертався. 
До слова, Чайн свого часу був ди-
ригентом у мадридській Королів-
ській опері, згодом репертуарис-
том у відомому на весь світ мілан-
ському оперному театрі «Ла Ска-
ла». Репертуарист — людина, від 
якої залежить відтворення епохи, 
яка зображується на сцені, а та-

кож відповідність співу задумам 
композитора. 

— Як Ви потрапили до Італії?
— Випадково я познайомився з 

Освальдо Перроні, аргентинським 
дипломатом в Україні. На мій день 
народження він був у мене в гостях, 
почув, як я співаю. Освальдо — сам 
співак, тенор, мав незабаром ви-
ступати на фестивалі в Італії. У ньо-
го щось не складалося, тож він за-
пропонував мені виступити замість 
нього. Так відбувся мій дебют, між ін-
шим, як представника Аргентини. Я 
заспівав арію з опери Джакомо Пуч-
чіні «Дівчина з Заходу». В результаті 
трохи заробив грошей і отримав за-
прошення підшліфувати свій голос. 
За рекомендацією Вентурі, я відві-
дав Ніццу, де познайомився з поста-
новником П’єром Капеллі. Тож 2000-
го року я виступив в опері Жоржа Бі-
зе «Кармен», в ролі сержанта Дона 
Хозе. Співпрацював і з усесвітньо ві-
домим диригентом Клаудіо Аббадо. 

Ще коли навчався в Італії, спі-
вав партії головного героя в опері 
Умберто Джордано «Андре Шеньє» 
та партію Лоріса в опері «Федора» 
цього ж автора. Мною зацікавився 
відомий італійський театральний 

діяч Джорджо Стрелер. Він сказав, 
що чув багато тенорів, як ліричних, 
так і баритональних, але вперше 
бачить людину, яка може «переми-
кати» голос із одного на другий. 

— Пане Андрію, Ви володієте 
італійською мовою?

— Так, вивчив її самотужки. Треба 
ж розуміти, про що співаєш. Виконую 
твори ще й іспанською, французь-
кою та португальською. Зміст творів 
цими мовами, звичайно, знаю, проте 
користуюся словниками.

— Чим Ви займалися після 
навчання?

— Постійно виступаю у Фінляндії, 
Туреччині, Італії, Франції. А взагалі по-
бував з концертами в багатьох краї-
нах Азії, Африки та Латинської Амери-
ки. Слід розуміти, що існують театри 
на кшталт Національної опери Украї-
ни, де люди працюють на одному міс-
ці, виступаючи та шліфуючи свою май-
стерність. За кордоном, здебільшого, 
функціонують театри, до яких приїжд-
жають гастролери-солісти, тож одна 
вистава йде підряд, наприклад, 7-10 
днів. І поціновувачі оперного мисте-
цтва намагаються на неї потрапити, 
бо знають, що потім цієї вистави в теа-
трі не буде вже кілька років. Тобто свої 
виконавці в театрі є, це хористи, до-
поміжні виконавці, проте приїжджає 
один чи кілька співаків високого рів-
ня, яких бракує в цій трупі. 

— Тож Ви і є таким виконав-
цем, бо не «приписані» до яко-
гось окремого театру?

— Так, я сам по собі. Професі-
онал. Співом заробляю на життя. 
Маю агентів, які домовляються з 
театрами. На Батьківщину приїж-
джав тільки відпочити.

— Скажіть, а в Радянському 
Союзі був пристойний рівень 
виконавців?

— Ні, адже народних артистів 
СРСР відправляли на стажуван-
ня до Італії не тому, що вони гар-
но співали, а зовсім навпаки. Їхню 
вокальну майстерність треба бу-

ло «підтягувати» до більш-менш 
середнього рівня, щоб вони мог-
ли влаштовувати італійських чи 
французьких постановників опер.

— Кого з відомих співаків має-
те за взірець?

— Свого часу мені пощастило 
зустрічатися з відомим італійським 
тенором Джузеппе ді Стефано. Це 
дуже проста й приємна людина. 
Свого часу він випустив 600 віні-
лових дисків. Для порівняння: Лу-
чано Паваротті випустив 900, про-
те це було набагато пізніше, та й 
можливості у ді Стефано були знач-
но меншими. Для оперного співа-
ка 600 сольних дисків — видатне 
досягнення. Джузеппе був чудо-
вим інтерпретатором. Наприклад, 
неаполітанські пісні, я вважаю, він 
виконував краще за знаменитого 
Енріко Карузо. Між іншим, кажуть, 
що мій голос схожий на голос ві-
домого тенора Ауреліано Пертиле. 
Загальноприйнята думка, що го-
лос оперного співака повинен на-
ближатися до звуку скрипки. Тому, 
крім оперних співаків, я постійно 
слухаю відомих скрипалів, таких, 
як Натан Мільштейн, Яша Хейфец, 
Давид Ойстрах, Ієгуді Менухін.

— Чи великий у Вас репертуар?
— Ні, я співаю дуже мало ролей. 

Це, зокрема, вже згадуваний, мій 
улюблений Андре Шеньє з одно-
йменної опери Умберто Джордано. 
Виступаю також в операх «Паяци» 
Руджеро Леонкавалло, «Сільська 
честь» П’єтро Масканьї, «Аїда», 
«Дон Карлос», «Бал-маскарад» та 
«Трубадур» Джузеппе Верді. 

— Скажіть, пане Андрію, чи 
пророкували Вам у дитинстві 
та юності оперну кар’єру?

— У консерваторію мене не при-
йняли через хвороби горла. А в шко-
лі зі співів узагалі була трійка. Одного 
разу стався курйозний випадок. Наш 
шкільний хор поїхав виступати в се-
ло Княжичі Броварського району. У 
мене була мутація голосу, я немило-

сердно хрипів, тому мав тільки іміту-
вати спів, відкриваючи рота. Під час 
виконання української народної піс-
ні «Женчичок, бренчичок», після слів 
«Женчичок, бренчичок вилітає, ви-
соко ніженьку підіймає» я жартома 
зробив губами непристойний звук. 
Невибаглива публіка — доярки, 
трактористи та інші робітники сіль-
ського господарства — була в захва-
ті. Наша вчителька співів розлютила-
ся і прямо посеред пісні зламала об 
мою голову указку. Акомпаніатор на 
фортепіано незворушно продовжу-
вав грати. Через короткий час у то-
му ж місці пісні я повторив свій звук. 
Глядачі зустріли його оваціями. Вчи-
телька знову кинулася до мене й за-
ходилася бити по голові журналом. 
Так ми й пішли під регіт публіки.

Через багато років я мав один із 
нечисленних концертів в Україні, а 
саме виступав на новорічному кон-
церті 30 грудня 1999 року з народ-
ною артисткою УРСР та СРСР Марі-
єю Стеф’юк. До мене підійшла уже 
старенька вчителька, подякувала 
за спів, вибачилася за той епізод 
і сказала: «Хто б міг подумати, Ан-
дрію, що саме ти станеш співаком!»

— Які маєте захоплення, крім 
музики?

— У свій час я професійно за-
ймався шахами, навіть маю звання 
майстра спорту міжнародного кла-
су. Проте віддав перевагу оперно-
му співу. Людина, щоб досягти успі-
ху, має займатися тим, що в неї най-
краще виходить. Якщо Бог дав мені 
голос, кращий, ніж у багатьох інших 
людей, я повинен його вдоскона-
лювати і бути серед найкращих спі-
ваків. Тому я полишив живопис, 
яким захоплювався в юності.

— Які Ваші творчі плани?
— Доволі скромні. Виступити 

на сцені «Ла Скали» та «Метропо-
літен-опери», а також виконати на 
Кіпрі в грандіозній виставі партію 
Отелло з однойменної опери Джу-
зеппе Верді. 

Андрій Блощинський: «ЛЮДИНА, ЩОБ 
ДОСЯГТИ УСПІХУ, МАЄ ЗАЙМАТИСЯ ТИМ, 
ЩО В НЕЇ НАЙКРАЩЕ ВИХОДИТЬ...»

 У квітні цього року в санаторії «Конча-Заспа» часто лу-
нали уривки з арій італійською мовою. Як з’ясувалося, тут 
відпочиває оперний співак, тенор Андрій Блощинський, 
який і в санаторії продовжував репетиції. Автор познайо-
мився з цим неординарним чоловіком. 

 ПОЗИЦІЯ

17 травня у Києві відбувся 
масштабний круглий стіл «Ринок 
землі та збереження національ-
них інтересів України», організо-
ваний партією «Соціалісти». У за-
ході взяв участь цілий ряд лівих 
і соціальних сил, які одностайно 
виступили проти запроваджен-
ня в Україні вільного ринку зем-
лі. Подробиці наш кореспондент 
дізнався у лідера партії «Соціа-
лісти» Леоніда КОЖАРИ.

— Наскільки актуальна на сьо-
годні тема вільного ринку землі в 
Україні?

— Як Ви знаєте, це одна з ключо-
вих вимог Міжнародного Валютно-
го Фонду. Логіка МВФ проста: по-
чинаючи з 2019 року, Україна вже 
не зможе обслуговувати і погаша-
ти свій зовнішній борг за рахунок 
доходів державного бюджету. МВФ 
вважає, що тільки масовий продаж 
української землі дозволить уник-
нути банкрутства України, а уряд 
повністю з цим згоден. І на розгляд 
Верховної Ради вже внесено зако-
нопроекти, що дозволяють запу-
стити механізм вільної купівлі-про-

дажу землі сільськогосподарського 
призначення.

— Чи не перебільшені страхи 
перед вільним ринком землі?

— З одного боку, на сьогодні – 
в умовах гострої економічної кри-
зи – українські сільськогосподар-
ські землі коштують на порядок де-
шевше, ніж у Європі, з іншого – для 
українця, який заробляє навіть в 
2-3 рази більше середнього, ця ці-
на буде недоступною. В результа-
ті, наші землі скуплять хто завгод-
но – західні корпорації, східні шей-
хи, а також сумнівні особистості, що 
прикриваються офшорами. Свій 
шматок відшмагають, звичайно, і ві-
тчизняні олігархи, а «простий укра-
їнець», заради якого, нібито, і від-
буваються всі реформи, стане го-
стем на рідній землі, власники якої 
будуть виходити з прагнення отри-
мати максимум прибутку, а не з ба-
жання забезпечити продовольчу 
безпеку України.

Саме тому і партія «Соціалісти», 
й інші ліві сили, які ми прагнемо 
об'єднати через механізм Круглих 
Столів, б'ють на сполох, щоб не до-
пустити прийняття депутатами ВР 

закону про відкриття вільного рин-
ку української землі.

— Багато експертів вважа-
ють, що голосів депутатів Вер-
ховної Ради не вистачить для 
прийняття закону про вільний 
ринок сільськогосподарських зе-
мель. Може, ринок землі – ще не-
близька перспектива?

— Дійсно, дуже багато депутатів, 
навіть з проурядових фракцій, побо-
юються йти проти волі абсолютної 
більшості своїх виборців. І, я сподіва-
юся, страх перед своїми виборцями 
у більшості з них переважить страх 

перед можливими проблемами, які 
влада здатна створити надміру само-
стійним народним обранцям.

Але, на жаль, на сьогоднішній день 
запущено «варіант Б» відкриття рин-
ку землі: за поданням, підписаним 
55-ма депутатами Ради, Конститу-
ційний Суд з лютого місяця поточно-
го року розглядає питання про кон-
ституційність Закону про мораторій 
продажу сільськогосподарських зе-
мель. Тож існує дуже велика ймовір-
ність того, що судді Конституційного 
суду приймуть рішення, не звертаю-
чи уваги на українську Конституцію.

— А як Конституція врегульо-
вує власність на землю?

— У Статті 13 Конституції чітко 
записано: «Земля, її надра, атмос-
ферне повітря, водні та інші при-
родні ресурси, які знаходяться в 
межах території України, природні 
ресурси її континентального шель-
фу, виключної (морської) економіч-
ної зони є об'єктами права влас-
ності українського народу. Від іме-
ні українського народу права влас-
ника здійснюють органи державної 
влади та органи місцевого само-
врядування в межах, визначених 
цією Конституцією.»

Ця норма не суперечить, напри-
клад, паюванню землі, але катего-
рично забороняє її купівлю-про-
даж! Саме тому, партія «Соціаліс-
ти» і цілий ряд інших лівих сил взя-
ли курс на об'єднання своїх зусиль 
у боротьбі за захист конституційно-
го права власності українського на-
роду на свою землю.

У цій боротьбі ми будемо вико-
ристовувати мирні методи грома-
дянського протесту – в межах Кон-
ституції і законів України. Але рішу-
че і до переможного кінця!

Леонід Кожара: «ПРОДАЖ ЗЕМЛІ — ЗЛОЧИН ПЕРЕД НАРОДОМ!»

Виступ Леоніда КОЖАРИ на круглому столі Виступ Леоніда КОЖАРИ на круглому столі 
«Ринок землі та збереження національних інтересів України».«Ринок землі та збереження національних інтересів України».
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 НЕПОРЯДОК

 НАШЕ БАГАТСТВО

Михайло БОБИК, 
інженер з охорони і захисту лісу 

ДП «Бориспільський лісгосп»

Починається пора відпусток. 
У пошуках прохолодного за-
тишку прихильники відпочинку 
на природі шукають мальовни-
чі галявини у лісових масивах. 
Прикро, але основною причи-
ною виникнення лісових пожеж 
саме і є вина людини: непогаше-
ний сірник або цигарка можуть 
стати лихом загальнодержавно-
го значення.

Пожежі завдають лісам вели-
чезної шкоди. Вони викликають 
зміну порід, рослинного покро-
ву, сприяють водній та вітровій 
ерозії, погіршують режим сто-
ку в річках, викликають процеси 
заболочування, змінюють фло-
ру, фауну, структуру біогеоце-
нозу. Це страшне лихо не тіль-
ки для деревної рослинності, а й 
для всього живого. Пожежа зав-
дає величезної шкоди навіть то-
ді, коли вона поширюється ли-

ше по землі і не переходить на 
крони дерев.

Тож, розумне користування да-
рами природи — це невід’ємний 
обов’язок кожного. У лісі необхід-
но дотримуватися правил пожеж-
ної безпеки. В пожежонебезпеч-
ний період розведення вогнищ у 

лісових масивах суворо заборо-
няється, а також не можна кидати 
не загашеними недопалки чи сір-
ники. Це може призвести до жах-
ливих наслідків: залишати у не пе-
редбачених для цього місцях лісу 
обмащене, просочене бензином, 
гасом, мастилом або іншими за-

ймистими речовинами ганчір’я то-
що; заправляти пальним у лісі па-
ливні баки під час роботи двигуна; 
експлуатувати машини та інші ме-
ханізми з несправною паливною 
та іскрогасною системами тощо.

З метою попередження виник-
нення та розповсюдження лісових 
пожеж ДП «Бориспільське лісове 
господарство» щорічно в лісових 
масивах створює до 200 км міне-
ралізованих ґрунтових смуг, про-
водить догляд за ними понад 400 

км, перекриваються шлагбаумами 
другорядні лісові дороги, вистав-
ляється наочна агітація, прово-
дяться рейди державною лісовою 
охороною, здійснюються інші про-
філактичні заходи.

Шановні відвідувачі лісу! Ліс 
— це наше багатство! Будьте 
пильними, неухильно дотри-
муйтесь правил пожежної без-
пеки, адже охорона лісу від по-
жеж — моральний обов’язок 
кожного члена суспільства!

ПОЖЕЖІ ЛЕГШЕ ЗАПОБІГТИ, АНІЖ ЗАГАСИТИ!

За порушення Правил пожеж-
ної безпеки в лісах України пе-
редбачається адміністративне 
стягнення за статтею 77 Кодек-
су України про адміністратив-
ні правопорушення у розмірі 
від п’яти до п’ятнадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (від 85 до 255 грн) і на 
посадових осіб — від п’ятнад-
цяти до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян (від 255 до 850 грн). Зни-
щення або пошкодження лісу 

внаслідок необережного пово-
дження з вогнем, а також пору-
шення вимог пожежної безпеки 
в лісах, що призвело до виник-
нення лісової пожежі або поши-
рення її на значній площі, — тяг-
нуть за собою накладення штра-
фу на громадян від п’ятнадцяти 
до п’ятдесяти неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб — від трид-
цяти п’яти до шістдесяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Олександр МАТВІЄНКО

Цікаво, що в цьому рейтингу Ки-
ївщину презентував тільки Пере-
яслав. Ясна річ, що визнання на-
шого міста таким авторитетним у 
світі виданням — це подія значна. 
Проте, навряд чи владі Київської 
області, а тим більше Переяслава, 
варто з цього приводу дуже тіши-
тися. Цього мало, що в області є 
чимало міст, привабливих для ту-
ристів. Головною темою для роз-
думів та визначення напрямків по-
дальшої роботи є запитання: а що 
ж може Переяслав показати ви-
багливому західному туристу?

Знаменитий Національний іс-
торико-етнографічний заповід-
ник «Переяслав», зокрема, Му-
зей народної архітектури та по-
буту Середньої Наддніпрянщи-
ни? Безумовно. Тим більше, що 
він знаходиться всього за 90 км 
від столиці та 50 км від міжна-
родного аеропорту. А що ще? 
Мальовничу природу з трьома 
нечищеними річками та еколо-

гічно небезпечним лісовим озе-
ром? Зарослі береги Дніпра з не-
облаштованим пляжем та еліт-
ними маєтками в охоронній зо-
ні дамби? Стихійні сміттєзвалища 
та купи сміття біля контейнерів? 
Невідремонтовані дороги?

Чи є в Переяславі туристична 
інфраструктура? Немає. Подорож-
нім, які зацікавляться інформацією 
CNN, не буде де переночувати, бо 
наші готелі не розраховані на знач-
ну кількість мандрівників. Та й по-
їсти, будемо відверті, не дуже є де. 

Тобто, харчових закладів достат-
ньо, проте рівень явно не дотягує 
до міжнародного. Вже не кажу про 
відсутність розважальних закла-
дів, мережі громадських туалетів та 
вказівників навіть українською мо-
вою. Тож люди, які приїжджають до 

наших музеїв на один день, назива-
ються не туристами, а екскурсанта-
ми. Турист — це той, хто переночу-
вав і залишив тут свої гроші.

Про необхідність зробити Пере-
яслав туристичною Меккою влад-
ці кажуть уже не один десяток ро-
ків. Особливо перед виборами. 
Однак далі розмов справа не ру-
хається. Місто навіть не має Стра-
тегічного плану розвитку, в якому 
туристична галузь була б визнана 
пріоритетною. Замість роботи над 
таким планом нинішня міська вла-
да кидається з одних крайнощів у 
інші. То допускає організацію в мі-
сті цеху із вторинної переробки 
алюмінію, який вдається закрити 
тільки після блокування його ак-
тивістами, то дозволяє в обхід волі 
депутатів будівництво ТЕЦ на дро-
вах, яке громадськість зупинити 
поки що не може.

Топ-11 від CNN — серйозна від-
знака, яка вимагає відповідально-
го ставлення до перспектив міста як 
влади, так і самих жителів. Та ми й без 
CNN повинні любити свій Переяслав. 
І робити його кращим. Це очевидні 
речі, які поки що чомусь недоступні 
владі та значній частині містян.

А ЩО Ж МОЖЕ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ПОКАЗАТИ ЗАХІДНОМУ ТУРИСТУ?

 Нещодавно телеканал 
CNN вніс Переяслав-Хмель-
ницький до топ-11 турис-
тичних місць в Україні. Чи 
виправдає Переяслав дові-
ру поважного телеканалу 
світу?

Подорожнім, які зацікав-
ляться інформацією CNN, 
не буде де переночувати, 
бо наші готелі не розра-
ховані на значну кількість 
мандрівників.

Місто-легенда
Лариса ГРОМАДСЬКА

За рейтингами журналу «Фо-
кус», Переяслав-Хмельницький 
— найбільш екологічно чисте 
місто України. Як виявляється, 
у населеному пункті на одного 
мешканця припадає майже 30 
квадратних метрів зелених на-
саджень. Саме тому за еколо-
гічний стан місто отримало най-
вищу оцінку — 50 балів. Для по-
рівняння: Київ, який ще декіль-
ка десятків років тому називали 
одним із найзеленіших міст Єв-
ропи, отримав лише 4 бали.
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 ВІТАЄМО

 ПОРАДА ЮРИСТА

Наталія ДОЛИНА, 
фото Ірини ГОЛУБ

До покупок у супермаркетах, за-
звичай, ми ставимося відповідаль-
но: складаємо меню на тиждень або 
місяць, купуємо продукти строго за 
списком і при цьому все одно дово-
диться витрачати гроші, перепла-
чуючи за «повітря і воду». На жаль, 
поки що продуктові торгові мережі 
— зовсім не ті місця, де можна роз-
слабитися. Саме тут за свою неуваж-
ність, зайву скромність, делікатність 
або страх здатися жадібним ви за-
платите реальні гроші.

Всі знають, що делікатесні ков-
баси, які коштують дуже дорого, 
розвішані у відділах із цінниками. 
Я завжди вважала, що це робить-
ся для того, щоб споживачам було 
зручно. Звичайно, це так, проте тут 
є деякі хитрощі.

Якось для родинного свята я ви-
рішила придбати копчену ковба-
су. Купувала її в ЕКО-маркеті, саме 
там, де вона так зручно розвішана 
на спеціальних вішалках у ковбас-
ному відділі. Паличка ковбаси бу-
ла з найдорожчих (для святкового 
ж столу). На етикетці позначена ва-
га — 900 г. Принесла покупки додо-
му, дістала з торби і от здалося мені, 
що немає там тих 900 г. Перевірила 
на домашніх вагах — так і є — 850 г! 
Палаючи праведним гнівом, пішла 
назад. Там мою багатостраждальну 
ковбасу переважили... І точно, не 
помилилася. Втім, гроші поверну-
ли без конфліктів і ввічливо пояс-

нили, що винна у цьому… усушка. 
І немає нічого страшного, якщо по-
купець перевірить самостійно вагу 
с/к у сусідньому м’ясному чи іншо-
му відділі. 

Споживачі часто забувають, що 
деякі види товарів, наприклад, ков-
баси і м'ясо, мають тенденцію швид-
ко всихати. Супермаркети навіть ма-
ють рейтинг товарів, які найбільше 
втрачають у вазі. На першому місці 
— копчена ковбаса, овочі та фрукти. 
Ковбаса за деякий термін зберіган-
ня може усохнути на 100 грамів. Та 
ж історія з дарами природи, розфа-
сованими у сіточки чи пакети. Упа-
кований більше трьох днів тому то-
вар може бути значно легшим, ніж 
під час його фасування. 

Друге місце надійно посіла греч-
ка. Пакети з нею часто рвуться, кру-
па звідти сиплеться. Назад її ніхто 
не збирає, а пакети запаюють. На 
третьому місці — твердий сир. 

Ось так і трапляється, за усушку 
та утруску зазвичай платить спожи-
вач. А на дорогому товарі — це чи-
малі гроші. Тому не поспішайте та 
перевіряйте вагу вашого товару.

Щоб не платити за 
«повітря і воду»

• При розфасовці риби, м'яса, си-
ру в плівку і непрозорі пластико-
ві піддони під низ нерідко кладуть 
шкіру риби з лускою, м'ясо з кістка-
ми або салом, а зверху все це при-
кривають апетитними шматочками. 
Тож краще купіть шматок м'яса чи 
риби і поріжте його самі.

• Вибравши палицю сирокопченої 
ковбаси, ви маєте право вимагати 
у продавця обрізати мотузку з бир-
кою і металеві пломби. Тільки після 
цього продавець повинен зважити 
ковбасу і вибити новий чек.

• Заморожена риба в «глазурі» з 
льоду після розморожування втра-
чає до 20% ваги. Тож не «ведіться» 
на нібито низьку ціну і купуйте таку 
ж рибу без «глазурі».

• Якщо на сітці з розфасованими 
овочами чи фруктами є цінник, не 
полінуйтеся і перевірте вагу. Крім 
того, слід пам'ятати, що фрукти і 
овочі часто фасують упереміш — 
знизу зіпсовані, зверху кондиційні. 
Тож краще вибирати їх самому.

• Якщо вдома виявилося, що то-
вар зіпсований або вага непра-
вильна, не впадайте в крайнощі (від 
істерики до покірного мовчання). 
Пам'ятайте, що ви як споживач ма-
єте всі права. Як правило, більшість 
супермаркетів цінують свою репу-
тацію, тож зазвичай стараються ви-
рішити проблему, не доводячи її до 
скандалу. Документ, за допомогою 
якого ви зможете захистити свої 
права, — чек. Зберігайте його.

ЗА УСУШКУ І УТРУСКУ ПОКУПЕЦЬ 
ПЛАТИТИ НЕ ПОВИНЕН

ВИПИСАТИ ЧИ 
ЗАЛИШИТИ?

«Чи можу я виписати з 
квартири колишнього чоло-
віка без його згоди, якщо він 
перебуває на службі в армії? 
(Власник будинку — моя ма-
ма, ми жили у неї)».

Діана С., Бориспільський р-н.

Андрій ЄРКО, головний спе-
ціаліст відділу «Бориспільсько-
го бюро правової допомоги»:

 — Якщо у вас виникла не-
обхідність виписати сторонню 
особу з квартири, то слід пам’я-
тати, що це можна зробити ви-
ключно через суд. Отже, навіть 
не намагайтесь виписати особу 
примусово поза судовим по-
рядком, адже такі дії є незакон-
ними та легко оскаржуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 405 ЦК 
України, член сім’ї власника 
житла втрачає право на корис-
тування цим житлом у разі від-
сутності члена сім’ї без поваж-
них причин понад один рік, 
якщо інше не встановлено до-
мовленістю між ним і власни-
ком житла або законом.

Відповідно до статті 72 Жит-
лового Кодексу України, ви-
знання особи такою, що втра-
тила право користування жит-
ловим приміщенням внаслідок 
відсутності цієї особи понад 
встановлені строки, прова-
диться в судовому порядку. 
Так, стаття 71 Житлового ко-
дексу передбачає збереження 
права користування житловим 
приміщенням у разі відсутності 
зареєстрованої в ньому особи 
строком, який не перевищує 6 
місяців у наступних випадках 
тимчасової відсутності найма-
ча або членів його сім’ї: 

• призову на строкову вій-
ськову службу або направлен-
ня на альтернативну (невій-
ськову) службу; 

• призову офіцерів із запасу 
на військову службу на строк 
до трьох років — протягом 
усього періоду проходження 
зазначеної військової служби; 

• перебування на військовій 
службі прапорщиків, мічманів і 
військовослужбовців надстро-
кової служби протягом пер-
ших п’яти років перебування на 
дійсній військовій службі. Щодо 
війcькової служби за контрак-
том, то відповідних обмежень в 
законодавстві не передбачено.

 СПОЖИВАЧ

 Часто наша неуважність 
при покупках у супермар-
кетах, помножена на без-
печність і сором'язливість, 
виливається у значні фінан-
сові збитки. Як наслідок, ми 
втрачаємо свої кровно заро-
блені гроші, а магазини от-
римують додаткові прибут-
ки. Щоб цього не сталося, 
краще знати кілька невибаг-
ливих правил.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 12стор. 12

стор. 12стор. 12

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

Тел.: (067) 551�28�95, (04595) 6�23�86

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг
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ПОНЕДІЛОК, 29 ТРАВНЯ

ВІВТОРОК, 30 ТРАВНЯ

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

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.55 "Міняю жінку"
12.20 Т/с "Матусі" (12+)
13.25 Т/с "Матусі - 2" (12+)
14.30 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.20 22.20 Т/с "Свати - 3"
23.20 01.45 Х/ф "Обережно! 

Предки в хаті"
05.05 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.15 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.55 "Міняю жінку"
12.20 Т/с "Матусі - 2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.15 21.15 22.20 

Т/с "Свати - 3"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
23.20 01.40 Х/ф "Щоденник 

слабака-2: Правила Родріка"
05.00 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.50 Події тижня з Олегом 
Панютою

09.15 03.45 Зірковий шлях
11.00 Х/ф "Пізнє кохання"
12.50 15.30 Т/с "З надією на щастя" 

16+
17.10 Т/с "Райське місце" 16+
19.45 02.40 Ток-шоу "Говорить 

Україна"
21.00 Т/с "Тільки про любов"
23.30 Х/ф "Потяг до Пусана" 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.45 Події тижня з Олегом 
Панютою

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 04.30 Реальна містика
16.10 21.00 Т/с "Тільки про любов"
18.00 Т/с "Райське місце" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
01.50 Х/ф "Потяг до Пусана" 16+

05.20 20.00 01.05 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 12.25 Т/с "Все повернеться"
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Єдиний чоловік"
22.30 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
01.55 Х/ф "Полетта. В усі тяжкі" 

16+
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

05.20 20.00 00.25 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимось"
11.05 12.25 20.40 Т/с "Єдиний 

чоловік"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
22.30 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
01.15 Т/с "Зозуля"
02.35 Док.проект "Замки 

Закарпаття"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Пані Метелиця"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Червона шапочка"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 04.45 Дивитись усім!
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.05 Х/ф "2012" 16+
16.25 Х/ф "П'ята хвиля" 16+
18.45 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Пес" 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф "Теорія змови" 16+
02.25 Стоп-10
04.25 Факти

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 13.20 Х/ф "Теорія змови" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 16.10 Т/с "Кримінолог" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф "Морпіхи" 16+
00.50 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.15 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 "Літній 
жарт з..."

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.05 "Криве дзеркало"
10.50 Х/ф "Матрос з "Комети"
12.30 Х/ф "Майор "Вихор"
16.35 Х/ф "Живете в радості"
18.00 Х/ф "Висота"
19.40 01.45 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.10 Х/ф "Перше побачення"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 "Літній 
жарт з..."

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.00 "Криве дзеркало"
10.45 Х/ф "Артист з Кохановки"
12.05 Х/ф "Божевільний день"
13.20 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
14.35 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.25 Х/ф "У зоні особливої уваги"
18.10 Х/ф "Хід у відповідь"
19.40 01.55 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Матрос з "Комети"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

06.00 15.40 "Формула Пруста. 
Анатолій Матвійчук"

06.50 04.25 "Цивілізація Incognita"
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 21.20 "Погода"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
12.00 Євромакс
15.00 "Відлуння"
16.40 Фестиваль "Червона Рута"-

97, 1 ч.
17.10 "П'ять доріг доктора Сивого"
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Тетяна Єгорова, 1 ч.
20.05 22.55 Вердикт історії
21.30 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві
22.05 05.15 DW-Візерунок дня
22.15 Неприручена Амазонка
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+

06.10 "Формула Пруста. Михайло 
Сидоржевський"

06.50 22.00 05.15 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 22.20 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 Teen-клуб
11.50 "Соціальний статус"
15.00 21.20 04.45 "Відлуння"
15.40 Фестиваль "Червона Рута" - 

97, 2 ч.
16.10 Неприручена Амазонка
16.50 20.10 22.55 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Тетяна Єгорова, 2 ч.
22.25 Неприручена Азія
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

03.00 02.30 Зона ночі
04.50 18.00 Абзац
05.43 07.03 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
07.05 Х/ф "Гарфілд 2"
08.40 Х/ф "Слідопит"
10.45 Х/ф "Книга Ілая"
13.00 Х/ф "Індіана Джонc і останній 

хрестовий похід"
15.40 Х/ф "Індіана Джонc і 

Королівство кришталевого 
черепа"

19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Ревізор
00.00 Страсті за Ревізором
02.35 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.45 18.00 Абзац
06.40 08.00 Kids Time
06.45 М/с "Сімейка Крудс"
07.05 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
08.02 Т/с "Молодята"
10.45 Т/с "СашаТаня" 16+
16.00 19.00 Серця трьох
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф "У пеклі" 18+
00.00 Х/ф "Прибрати Картера" 16+
02.00 Х/ф "Втікач з іншого світу"

05.00 Т/с "Кат" (16+)
08.05 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.10 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.45 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.30 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.30 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
04.00 Д/ф "...якого любили всі"

05.10 Х/ф "Де ви, лицарі?"
06.15 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.30 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
03.55 "Речовий доказ"
04.25 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
13.25 Х/ф "Пристрелити героя" 

(16+)
15.00 Х/ф "Мега-акула проти 

Колоса" (16+)
16.50 00.00 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)
19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Мисливець проти 

Чужого" (16+)
23.00 "Він, Вона і телевізор"
01.40 "Угон по-нашому"
02.05 Х/ф "Все перемагає любов"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.30 03.55 "Облом.UA."

15.00 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Помста " (16+)

16.50 00.15 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)

19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.25 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

23.15 "Він, Вона і телевізор"

01.55 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

06.35 16.00 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
10.15 18.30 "За живе!"
11.45 Х/ф "Коханий за наймом"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 22.35 01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.30 "Давай поговоримо про секс 

4"

07.00 16.00 "Все буде добре!"
09.00 18.30 "За живе!"
10.30 Х/ф "Дівчата"
12.30 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 "МастерШеф Діти - 2. Фінал"
22.45 "МастерШеф Діти - 2. Фінал. 

Оголошення переможця"
23.15 Т/с "Коли ми вдома"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/ф "Юрій Рибчинський. 

Слова і музика"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Національні парки 

Америки"
11.55 Баклани на Балкани
12.30 Український корт
13.40 03.30 Борхес
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Х/ф "По-модньому"
17.15 Д/ф "Клоун іде на манеж. М. 

Яковченко"
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Білий танець"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.10 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Фольк-music
16.30 Т/с "Незнайомка"
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 02.10 Про головне
21.50 Т/с "Справедливі"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин
02.40 Д/ф "Справа братів Райт"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.10 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 4"
10.55 "Міняю жінку"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.15 21.20 22.20 

Т/с "Свати - 3"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
23.20 01.35 Х/ф "Три телепні" (16+)
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

11.30 04.30 Реальна містика

16.10 21.00 Т/с "Тільки про любов"

18.00 Т/с "Райське місце" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.20 20.00 00.30 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимось"
11.05 12.25 20.40 Т/с "Єдиний 

чоловік"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
22.30 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
01.15 Т/с "Зозуля"
02.30 Док.проект "Недитячі ігри"
03.15 "уДачний проект"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Столику, накрийся"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка

05.35 09.50 04.50 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.45 13.20 Х/ф "Морпіхи" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Кримінолог" 16+
15.10 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Королівство" 16+
00.40 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.05 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 "Літній 
жарт з..."

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.00 "Криве дзеркало"
10.45 Х/ф "Весілля з посагом"
12.55 Х/ф "Перше побачення"
14.30 Х/с "Розслідування Мердока"
16.20 Х/ф "Діти понеділка"
18.05 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.40 01.30 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристи"
00.10 Х/ф "Артист з Кохановки"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 21.15 "Погода"
09.55 04.25 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
12.20 "Кумири"
14.55 "Відлуння"
16.20 Фестиваль "Червона Рута" - 

89, 1 ч.
16.55 "Зцілення теплом"
17.30 22.20 Неприручена Азія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Тетяна Єгорова, 3 ч.
20.05 22.45 Вердикт історії
21.30 04.40 Глобал-3000
23.55 "Натхнення"
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+

04.10 01.50 Зона ночі

05.45 18.00 Абзац

06.40 08.00 Kids Time

06.45 М/с "Сімейка Крудс"

07.05 М/с "Пригоди Кота в чоботах"

08.02 Т/с "Молодята"

10.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+

16.00 19.00 Від пацанки до панянки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Х/ф "Вбивці на заміну" 18+

23.50 Х/ф "У пеклі" 18+

01.45 Служба розшуку дітей

06.05 Х/ф "Білоруський вокзал"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.35 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.35 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
04.05 "Випадковий свідок"
04.20 "Речовий доказ"
04.50 Х/ф "Погань"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 "ДжеДАІ"
09.00 00.50 "Територія обману"
11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
14.55 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Темний провулок" (16+)
16.45 23.55 Т/с "Теорія брехні" 

(16+)
17.35 Т/с "Теорія брехні 2" (16+)
18.50 32 тур ЧУ з футболу: "Зоря"-

"Олімпік" та "Динамо"-
"Чорноморець"

21.00 Х/ф "Ультиматум" (16+)
22.55 "Він, Вона і телевізор"
01.45 "Угон по-нашому"
02.10 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.25 "Облом.UA."

06.35 16.00 "Все буде добре!"
08.30 "Все буде смачно!"
10.20 18.30 "За живе!"
11.50 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
19.55 22.45 "МастерШеф Діти - 2. 

Невідома версія"
23.10 Т/с "Коли ми вдома"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Незнайомка"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.40 Наші гроші
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Світло
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Справедливі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин
02.40 Д/ф "Ловець слів"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

«Асоціація учасників АТО Бориспільщина» 
вітає своїх побратимів-прикордонників з професійним святом. 
Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя та непорушного кордону!
Слава й честь тим, хто стоїть на сторожі нашої країни!

З повагою Громадське формування «Сектор Безпеки»

Коли час іде на хвилини.
Коли кожна секунда варта години.
Коли немає наказів, лише власне сумління. 
Коли ворог довкола, а позаду країна.
Присязі не зрадив, спинив сарану,
Ніхто не чекав таку дивину!
Ти — прикордонник, міцний, як граніт,
Честь України підніс на зеніт!

Коли час іде на хвилини.
Коли кожна секунда варта години.
Коли немає наказів, лише власне сумління. 
Коли ворог довкола, а позаду країна.
Присязі не зрадив, спинив сарану,
Ніхто не чекав таку дивину!
Ти — прикордонник, міцний, як граніт,
Честь України підніс на зеніт!

Тел.: (04595) 7-10-30
096-251-20-85

ПІДПРИЄМСТВО ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

на виробництво з виготовлення 
тротуарної плитки та шлакоблоків

ПРАЦІВНИКІВ
з/п від 5000 грн

вітаємо
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ЧЕТВЕР, 1 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 2 ЧЕРВНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.45 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.15 21.15 Т/с 

"Свати - 3"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 "Право на владу 2017"
00.00 02.10 Х/ф "Божевільні 

викладачі" (12+)
05.25 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 03.25 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку"
12.20 Т/с "Матусі - 2" (12+)
14.00 15.00 Т/с "Свати - 3"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
22.00 "Вечірній квартал Туреччина 

2017"
00.10 "Вечірній Київ"
03.50 "Маленькі гіганти"

06.10 13.30 15.30 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

11.30 04.30 Реальна містика

16.10 21.00 Т/с "Тільки про любов"

18.00 Т/с "Райське місце" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 13.30 15.30 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.10 Події тижня з Олегом 
Панютою

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.30 Зірковий шлях
11.30 04.00 Реальна містика
16.10 Т/с "Тільки про любов"
18.00 Т/с "Райське місце" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Щастя є"
23.20 "Слідами популіста. Частина 

третя". Спеціальний 
репортаж

01.45 Т/с "Закон і порядок: 
Злочинні наміри" 16+

05.20 20.00 00.25 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимось"
11.05 12.25 20.40 Т/с "Єдиний 

чоловік"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
22.30 Т/с "Доярка з Хацапетівки 3"
01.15 Х/ф "Мільйон у шлюбному 

кошику"
02.40 Док.проект "Життя в кредит"

05.20 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 13.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимось"
11.05 12.25 Т/с "Єдиний чоловік"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Птаха у клітці"
01.30 Х/ф "Дике кохання"
03.35 "Жди меня"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
11.00 Х/ф "Король Дроздобород"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 19.55 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
22.00 02.25 Країна У
23.00 Розсміши коміка

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.25 Х/ф "Ра-Один"
12.10 18.50 Панянка-селянка
13.15 Готель Галіція
14.20 Т/с "Домашній арешт"
15.25 04.05 Віталька
16.40 Казки У Кіно
17.45 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф "Сам удома 5: Святкове 

пограбування"
21.45 Х/ф "Кохання на острові"
23.15 Х/ф "Небилиці про Івана"
00.55 Т/с "Отже" 18+
01.15 Шпілівілі

06.35 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.50 13.20 Х/ф "Королівство" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Не брати живим" 16+
00.40 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.05 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Інсайдер
10.50 13.20 Х/ф "Не брати живим" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф "Шоугелз" 16+
02.05 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.25 Стоп-10
04.50 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 09.35 
"Літній жарт з..."

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
11.35 Х/ф "Божевільний день"
12.55 Х/ф "Не чекали - не гадали"
14.25 Х/с "Розслідування Мердока"
16.15 Х/ф "Заза" 16+
18.00 Х/ф "Діти понеділка"
19.40 02.20 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристи"
00.10 Х/ф "Весілля з посагом"
03.55 Кіноляпи
04.35 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.30 Х/ф "Вас очікує громадянка 

Ніканорова"
11.05 Х/ф "Заза" 16+
12.50 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
15.20 Х/ф "Небезпечно для життя"
16.35 Х/ф "Золоте теля"
19.40 02.30 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристи"
23.20 Х/ф "Прекрасна мірошничка" 

12+
01.00 Х/ф "Серенада сонячної 

долини"
04.00 Кіноляпи

06.10 16.05 "Формула Пруста. Іво 
Бобул"

06.55 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.45 18.55 21.15 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.50 "Соціальний статус"
15.00 21.20 04.30 "Відлуння"
15.40 Глобал-3000
17.00 Фестиваль "Червона Рута" - 

89, 2 ч.
17.30 22.20 Неприручена Азія
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Євген Чичваркін, 1 ч.
20.00 22.50 Вердикт історії
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.45 "Після опівночі" 18+

06.05 15.35 "Формула Пруста. 
Володимир Дорош"

06.50 22.05 05.05 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 22.00 "Погода"
10.35 04.15 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
10.55 "Будьте здорові!"
11.45 Teen-клуб
12.10 "Цивілізація Incognita"
14.55 21.20 04.35 "Відлуння"
16.25 Фестиваль "Червона Рута" - 

89, 3 ч.
17.30 Неприручена Азія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Євген Чичваркін, 2 ч.
20.00 Вердикт історії
22.15 Х/ф "Серенада сонячної 

долини"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 02.25 Зона ночі
04.25 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.40 18.00 Абзац
06.39 07.53 Kids Time
06.40 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
07.55 Т/с "Молодята"
10.40 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Х/ф "Наймані вбивці" 16+
00.50 Х/ф "Вбивці на заміну" 18+
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 02.05 Зона ночі
03.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.30 18.00 Абзац
06.29 07.43 Kids Time
06.30 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
07.45 Т/с "Молодята"
09.40 20.45 Київ вдень та вночі
14.15 Серця трьох
16.15 19.00 Суперінтуїція
22.00 Х/ф "Фахівець" 16+
00.00 Х/ф "Ультраамериканці" 16+
02.00 Служба розшуку дітей

06.15 Х/ф "Тупик" (16+)
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.30 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.30 Т/с "Батьківщина - 3" (16+)
04.00 "Випадковий свідок"
04.15 "Правда життя. Професії"
04.45 "Легенди бандитської Одеси"

05.10 Х/ф "Розвідники"
06.25 Х/ф "Беремо все на себе"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.45 Т/с "Поліція Маямі" 

(16+)
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 04.10 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.30 Т/с "Королі втечі" (16+)
04.40 "Випадковий свідок"
04.45 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.20 11.00 "Відеобімба"
09.00 00.50 "Територія обману"
15.05 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Відплата" (16+)
16.50 23.55 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 Х/ф "Дорога без вороття" 

(16+)
21.05 Х/ф "Месник" (16+)
22.55 "Він, Вона і телевізор"
01.45 "Угон по-нашому"
02.10 Х/ф "Страчені світанки"
03.40 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 01.20 "Територія обману"

10.00 "Роби бізнес"

10.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

16.05 Х/ф "Бруклінські копи" (16+)

19.20 Х/ф "Бандитки"

21.10 Х/ф "Морська пригода" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.20 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

03.25 "Облом.UA."

07.05 16.00 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
11.00 18.30 "За живе!"
12.30 "МастерШеф Діти"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.45 "Я соромлюсь свого 

тіла 4"
00.00 "Один за всіх"

07.10 Х/ф "Стережись автомобіля"
09.05 Х/ф "Zolushka. ru"
11.15 Х/ф "Трохи не в собі"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 23.55 Т/с "Коли ми вдома"
20.00 22.45 "Холостяк - 7"
00.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Незнайомка"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.10 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Надвечір'я. Долі
17.30 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 02.10 Про головне
21.50 Т/с "Справедливі"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Незнайомка"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.10 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Віра. Надія. Любов
16.30 Т/с "Аристократи"
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Богатирські ігри
20.20 02.10 Про головне
21.50 Д/ф "ХХ сторіччя Кароля 

Войтили"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
23.50 Від першої особи

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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СУБОТА, 3 ЧЕРВНЯ

НЕДІЛЯ, 4 ЧЕРВНЯ

07.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 Х/ф "Партія для чемпіонки" 

(16+)
14.40 Х/ф "Чоловіча інтуїція"
16.45 20.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
22.10 "Вечірній квартал. Дайджест"
00.10 "Ліга сміху "
04.35 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"
05.00 "Вечірній Київ "

07.00 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.15 "Розсміши коміка 2017"
11.15 "Розсміши коміка. Діти 2"
13.05 14.10 15.15 16.10 17.30 "Світ 

навиворіт - 5: Індонезія"
18.30 04.30 "Українські сенсації"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Катерина" (16+)
01.00 "Аргумент кiно"
01.55 "Світське життя"

07.00 15.00 19.00 02.00 Події 

тижня з Олегом Панютою

07.15 05.20 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Щастя є"

12.45 15.20 Т/с "Не зрікаються 

кохаючи" 16+

16.40 19.40 Т/с "Велике кохання" 

12+

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Реальна містика

02.40 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 06.50 19.00 Події тижня з 

Олегом Панютою

07.40 Зірковий шлях

09.50 Т/с "Не зрікаються кохаючи" 

16+

13.15 Т/с "Велике кохання" 12+

17.00 20.00 Т/с "Лист Надії" 12+

21.50 Х/ф "Нічна фіалка" 16+

23.45 Реальна містика

02.10 Т/с "Райське місце" 16+

05.20 Х/ф "Топінамбури"

07.45 Х/ф "Москва-Касіопея"

09.30 "Україна вражає"

10.00 Х/ф "Отроки у Всесвіті"

11.45 Х/ф "Пригоди Електроніка"

15.50 Х/ф "Невловимі месники"

17.15 20.30 Т/с "Одеса-мама" 16+

20.00 01.05 "Подробиці"

23.00 Х/ф "Області темряви" 16+

01.40 Х/ф "Кво Вадіс"

05.15 20.00 02.15 "Подробиці"
05.45 М/ф "Бременські музиканти"
06.05 М/ф "Слідами Бременських 

музикантів"
06.25 Х/ф "Невловимі месники"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Вихідні!"
13.45 Х/ф "Два Івани"
17.20 20.30 Т/с "Одеса-мама" 16+
23.00 Х/ф "Випадковий запис" 16+
00.35 Х/ф "Ласкаво просимо до 

капкану" 16+

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.00 М/ф "Втеча з курника"
12.40 Одного разу під Полтавою
14.15 Казки У Кіно
16.25 Х/ф "Кохання на острові"
18.05 Х/ф "Сам удома 5: Святкове 

пограбування"
19.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Герой з плаката"
02.30 Країна У
04.10 Віталька

06.00 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" 16+
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.50 М/ф "Чарівна карусель"
12.15 Х/ф "Герой з плаката"
15.00 01.40 Країна У
19.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Небилиці про Івана"
04.10 Віталька

05.10 Т/с "Відділ 44" 16+
06.45 Дивитись усім!
07.45 Без гальм
08.45 Я зняв! Прем'єра
09.40 Дизель-шоу. Дайджест
10.50 11.50 Відпустка за обміном
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "На трьох"
13.35 Х/ф "Проблемна дитина"
15.10 Х/ф "Проблемна дитина-2"
16.55 Х/ф "Ера драконів"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Падіння Лондона" 16+
21.55 Х/ф "Падіння Олімпу" 16+
00.05 Х/ф "Шоугелз" 16+
02.20 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.40 Стоп-10
04.45 Факти

05.15 03.35 Т/с "Слідчі" 16+

07.00 Т/с "Відділ 44" 16+

10.25 Х/ф "Пташка на дроті" 16+

12.45 Факти. День

12.55 Х/ф "Ера драконів"

14.35 Х/ф "Падіння Олімпу" 16+

16.50 Х/ф "Падіння Лондона" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Помпеї" 16+

22.40 Х/ф "Водний світ"

02.00 Х/ф "Злива" 16+

07.10 09.00 "Top Shop"
11.45 "Невідома версія. Вірні друзі"
12.25 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
14.00 Х/ф "Було в батька три сини"
16.30 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
19.00 Х/ф "Вас очікує громадянка 

Ніканорова"
20.30 Х/ф "Суєта суєт"
22.10 Х/ф "Невідома версія. 

Службовий роман"
23.00 Х/ф "День Святого 

Валентина" 16+
00.15 Х/ф "Бабій" 16+
01.35 Х/ф "Юденкрайс, або Вічне 

колесо"

07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Невідома версія. Службовий 

роман"
11.05 Х/ф "Чорна стріла"
12.40 Х/ф "Зовсім пропащий"
14.25 Х/ф "Золоте теля"
17.35 Х/ф "У квадраті 45"
18.55 Х/ф "Випадок у квадраті 

36-80"
20.15 Х/ф "Вірні друзі"
22.05 "Невідома версія. Вірні друзі"
22.45 Х/ф "Бабій" 16+
00.05 Х/ф "День Святого 

Валентина" 16+
01.20 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
02.55 Кіноляпи

07.55 10.25 12.05 16.05 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.30 Життя в цифрі
11.35 Завтра-сьогодні
12.15 "Ландшафтні ігри"
13.40 "Іпостасі спорту"
14.10 Неприручена Азія
15.30 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
16.10 Х/ф "Серенада сонячної 

долини"
17.50 Концерт Михайла 

Поплавського "Українська 
пісня року"

19.40 Вердикт історії
20.50 "Валерій Маренич. Крихкі 

гойдалки слави"
22.00 Х/ф "Котися!" 16+
00.05 "Вихідний, після опівночі" 

18+

09.45 12.00 13.55 21.05 "Погода"
09.50 Вердикт історії
11.45 "Іпостасі спорту"
12.05 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.40 "Будьте здорові!"
14.10 19.25 Неприручена Азія
15.30 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
16.05 Х/ф "Котися!" 16+
18.10 Конкурс краси серед білявок 

"MISS BLOND UKRAINE" - 
2016

20.05 04.30 "Цивілізація Incognita"
20.20 04.15 "Кумири"
20.40 03.50 "Світські хроніки"
21.15 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
21.45 Євромакс
22.20 Ювілейний концерт Віктора 

Павліка

03.00 Зона ночі
05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.50 07.43 Kids Time
05.55 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
07.45 Київ вдень та вночі
09.00 Ревізор.Спецвипуск
11.45 Ревізор Крамниці
13.40 Від пацанки до панянки
15.40 Хто зверху?
17.35 М/ф "Підводна братва"
19.00 Х/ф "Солт" 16+
21.00 Х/ф "Лицар дня" 16+
23.15 Х/ф "Це кінець" 18+
01.25 Х/ф "Прибрати Картера" 16+

03.25 02.45 Зона ночі
06.00 09.05 Kids Time
06.02 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботах"
09.10 М/ф "Переполох у Гімалаях"
10.50 М/ф "Підводна братва"
12.40 Х/ф "Фахівець" 16+
14.45 Х/ф "Солт" 16+
16.40 Х/ф "Лицар дня" 16+
19.00 Х/ф "Коломбіана" 16+
21.00 Х/ф "Прискорення" 16+
22.50 Х/ф "Ланцюгова реакція"
00.50 Х/ф "Ультраамериканці" 16+

05.15 04.40 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.40 "Правда життя. Професії"
06.10 Х/ф "Зірка шерифа"
08.20 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
11.30 03.15 "Речовий доказ"
14.20 "Склад злочину"
15.50 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міміно"
21.20 Х/ф "Полювання Ханта" (16+)
23.15 Х/ф "Бронежилет" (16+)
01.00 Х/ф "Зміни обличчя" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"

05.05 "Правда життя. Професії"
06.10 Х/ф "31 червня"
08.35 Т/с "Право на захист" (16+)
12.20 Х/ф "Міміно"
14.10 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
15.45 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Бухта страху" (16+)
22.15 Т/с "Охоронець - 2" (18+)
02.00 Х/ф "Полювання Ханта" (16+)
03.40 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Бушидо"
11.00 "Ситуація "Небезпека""
11.30 "Територія обману"
12.30 00.55 "Цілком таємно"
13.00 01.55 "Люстратор 7,62. 

Прокляття системи"
13.30 01.25 "Нишпорки"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
17.00 Х/ф "В ім'я короля 3 " (16+)
18.45 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
20.20 Х/ф "Центуріон" (16+)
22.15 Х/ф "Діамантові пси" Черв. 

Круг
00.00 "Заручники правосуддя"
02.20 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.30 "Облом.UA."

06.00 Пряма трансляція "Змішані 

єдиноборства. UFC."

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

16.00 Х/ф "Бандитки"

17.45 Х/ф "Центуріон" (16+)

19.40 Х/ф "Пограбування казино" 

(16+)

21.15 Х/ф "Морська пригода" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Повтор трансляції

01.20 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Двійник"

03.30 "Облом.UA."

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.55 "Холостяк - 7"
13.55 "МастерШеф Діти - 2. Фінал. 

Оголошення переможця"
16.35 "МастерШеф Діти - 2. 

Невідома версія"
19.05 Х/ф "Тато напрокат"
23.15 "Давай поговоримо про секс 

4"

07.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Караоке на Майдані"
10.45 Х/ф "Тато напрокат"
14.45 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
16.15 23.00 "Я соромлюсь свого 

тіла 4"
18.05 22.05 00.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.55 "Один за всіх"

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
10.50 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.10 Т/с "Справедливі"
16.10 Книга.ua
16.40 Чоловічий клуб. Спецвипуск. 

Фрі-файт
18.00 Богатирські ігри
19.00 Конкурс професійної 

журналістики "Честь 
професії"

20.00 Д/с "Скарби та смертельні 
таємниці морів"

21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.05 На слуху. Підсумки
01.20 Музичне турне

06.00 Світ православ'я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
10.00 БОГОСЛУЖІННЯ У ДЕНЬ 

СВЯТОЇ ТРІЙЦІ
13.00 Докудрама "Доньки Єви"
13.50 Мистецькі історії
14.20 Фольк-music
16.10 Д/с "Садові скарби"
16.40 Х/ф "Святий Петро"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Розповіді про Хансік"
23.00 Світ on line
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
01.20 Музичне турне
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗАЗ-Сенс, сірого кольору, 2011 р., гарний стан, пробіг 

60000 км, гідропідсилювач, газ/бензин, ГБО 4 покоління, 
фаркоп, сигналізація, магнітола, один господар, 100700 
(еквівалентно 3800 у.о.). Тел.: 0 66 0932505.

Мерседес 210 - 300 ТД, 1999 р., сріблястого кольору, 
седан, 350 тис.км, не розмитнений (Литва), легальна 
їзда, консультації, 79500 грн (еквівалентно 3000 у.о.). 
Тел.: 0 93 2743420, 0 97 8033344. 

Опель-Астра, 1,4, 2007 р., колір сірий металік, тоно-
ваний, кондиціонер, фаркоп, МР-3. Тел.: 0 96 6954157, 
0 50 1070151. 

ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТА-ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТА-
ЦІЯ, АБО ОБМІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БО-ЦІЯ, АБО ОБМІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. БО-
РИСПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 У.О.). РИСПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 У.О.). 
ТЕЛ.: 0 93 3621292.ТЕЛ.: 0 93 3621292.

ВАЗ-21063, 1986 р., колір — жовта примула, гарний 
стан. Тел.: 0 68 3650501.

ВАЗ-2107, 2003 р., колір баклажан, 1,6 к., гарний 
стан, 5-ст. КПП (фіат), пофарбована, вкладень не 
потребує, 40000 грн, торг, с. Вороньків. Тел.: 0 93 
7164437. 

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 130000 км, 1.6, бежевий, 
комплектація комфорт експресіон, 6 подушок безпе-
ки, економна, гарний стан, 180000 грн., торг. Тел.: 0 97 
6777108.

Славута, 2002 р., червоний колір, 35000 грн (еквіва-
лентно 1300 у.о.). Тел.: 0 96 6812114, Максим.

Комбайн зерновий, навісний (в-во Польща), дискова 
борона БДТ-2,7 (в-во Італія), косарка трав’яна. Тел.: 0 97 
9646912. 

Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: двигун, гарний стан, 
компресія 10 у кожному циліндрі, стартер, карбюратор, 
радіатор, вакум, мост у зібраному виді і т.д. Тел.: 0 93 
1420848.

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

Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; карбюра-
тор-2140 на Москвич. Тел.: 0 97 3012661.

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварювальний 
апарат 380В, січкарня, мотоцикл «Восход-3М», моторо-
лер «Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Причіп ГКБ-819 самоскид, ціна договірна. Тел.: 0 96 
6812114, Максим.

Куплю
Бориспіль

Авто не розмитнене, бите, проблемне. Тел.: 0 97 
8033344, 0 93 2743420.

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, в будь-якому 
стані та запчастини до них, у Бориспільському та 
Переяславському р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 3/10, 44/18/9, кахель, паркет, л/з, бой-

лер, б/д, ціна договірна. Тел.: 0 63 2634307.
К.Шлях вул., 3/5, ремонт, 32 кв.м, 432000 грн (екві-

валентно 16000 у.о.), торг, є інші варіанти. Тел.: 0 66 
1631974, 0 96 7351354, Руслан. 

К.Шлях вул., цегляний будинок, автономне опалення, 
л/з, штукатурка, поруч школа, садок, магазини, недоро-
го. Тел.: 0 97 5840101, 0 68 6690042.

Камінського вул., 2/5 ц., 36/19/6, балкон, житлова, 
500000 грн (еквівалентно 18000 у.о.). Тел.: 0 66 7838535.

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 
17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, 
документи, 270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг, 
господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

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

Найкраща пропозиція! 32/15/10, новий будинок, 
автономне опалення, лічильники, штукатурка, ціна 
мінімальна. Тел.: 0 97 5840101, 0 93 5840101.

Терміново, новий будинок, цегляний, газ.котел, лічиль-
ники, гарна розв’язка, інфраструктура, 393600 грн. Тел.: 
0 68 6690042. 

Хочете купити квартиру? Звертайтесь до нас. 33/15/10, 
цегляний, утеплена, індивідуальне опалення, лічильни-
ки, м/п вікна, 12300 грн/кв.м. Тел.: 0 68 6690042.

Ясна вул., 36/19/8, с/в окремо, б/з, погріб, 470000 
грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

«ЕКО» р-н, 4/9, 40/19/9, косметичний ремонт, л/з, 
662500 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, м/п 

вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, світло, тепло, 
вільна, 609500 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 99 
9743938, 0 67 7000343.

Зоряна вул., 84 кв.м, 2 рівні, нова, частково ремонт, 
індивідуальне газове опалення, 420000 грн, можливий 
варіант розстрочки. Тел.: 0 93 4468773.

початок міста, 4/4, 43 кв.м, кімнати окремо, косметич-
ний ремонт, м/п вікна, кахель, ламінат, балкон, 636000 
грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 
0 93 6158819.

Соцмістечко вул., 3/5, 51/28/7, гарний ремонт, м/п 
вікна, нова сантехніка, 609500 грн (еквівалентно 23000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, 

бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані меблі, 
918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

Зоряна вул., 87,1 кв.м, 2 рівні, нова, частково ремонт, 
індивідуальне газове опалення, 435500 грн, можливий 
варіант розстрочки. Тел.: 0 97 0630000.

К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 7838535. 

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо, ве-
ликий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, 
гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 795000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

центр р-н, 8/9, цегляний, 67 кв.м, меблі, техніка, 864000 
грн (еквівалентно 32000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 66 
1631974, 0 96 7351354, Руслан.

БУДИНКИ

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

Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
8 Березня вул., 60 кв.м, цегляний, потребує ремонту, 

10 соток, 397500 грн (еквівалентно 15000 у.о.), є інші 
варіанти. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, Руслан. 
«Престиж Інвест». 

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

МЕНЕДЖЕР
з закупівлі

Заробітна плата висока, при співбесіді.
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Багряного вул., 160 кв.м, вода, свердловина, світло, 
гараж, 10 соток, 890000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). 
Тел.: 0 95 7275230. 

Бежівка вул., 140 кв.м, 2 поверхи, 5 кімнат, 2 с/в, га-
раж, ракушняк, утеплений, м/п вікна, м/ч, баня, сад, 6 
соток, 1620000 грн (60000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

Героїв Небесної сотні вул., центр, 120 кв.м, на два вхо-
ди, цегляний, центральне водопостачання, каналізація, 
10 соток, терміново, 1326000 грн (еквівалентно 51000 
у.о.). Тел.: 0 66 1677971, 0 96 7351354.

Головатого вул., 2 поверхи, 200 кв.м, 4 кімнати, 2 с/в, 
гараж, утеплений, короїд, 6 соток, 1644000 грн (60000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

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

Дімітрова вул., 65 кв.м, цегляний, кутовий, без вну-
трішніх робіт, 17 соток, 910000 грн (еквівалентно 35000 
у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971. 

Короленка вул., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, коридор, с/в 
у будинку, гарний стан, 10 соток, 795000 грн (еквівалент-
но 30000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, ре-
монт, 1539000 грн (еквівалентно 57000 у.о.), торг. Тел.: 
0 93 2570247.

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

Коцюбинського вул., недобудова, коробка 100 кв.м, 10 
соток, 493000 грн (18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

Левадна вул., 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, коридор, гарний 
стан, 10 соток, 848000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Левадна вул., тупик, старий, 75 кв.м, цегляний, потре-
бує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, свердловина, 10 
соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 0 96 
3615816.

Огородня вул., 65 кв.м, житловий стан, зручності на 
вулиці, світло, газ.котел (новий), 10 соток, гараж, сарай, 
546000 грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 
0 66 1631974, Руслан.

Франка вул., недобудований, 2 поверхи, 160 кв.м, 6 со-
ток, комунікації по вулиці, 810000 грн (30000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

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

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, сверд-
ловина, погріб, 7 соток, 670000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

Вороньків с., центр, новий, 2 поверхи, 140 кв.м, 3 
спальні, 2 с/в, кухня, кімната з каміном, газ, світло, вода, 
12 соток, 1215000 грн (еквівалентно 45000 у.о.). Тел.: 
0 99 4278529. 

Горобіївка с., Леніна, 37 вул., 76 кв.м, колонка, коло-
дязь, погріб, сарай, 20 соток, позаду огорожа, ліс, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 5626115.

дача, Кийлів с., 2 поверхи, 60 кв.м, 4 кімнати, дачний 
кооп. «Днепр-сервіс», вихід на Дніпро, 3 сотки, 198750 
грн (еквівалентно 7500 у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 
0 93 6158819, Руслан. «Престиж Інвест». 

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

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

Іванків с., цегляний, 100 кв.м, гараж, сарай, 24 сотки, 
незавершене будівництво, ціна за домовленістю. Тел.: 
0 66 7838535.

Рогозів с., центр, без внутрішніх робіт, 70 кв.м, 25 со-
ток, поруч озеро, 477000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), 
господар. Тел.: 0 67 7592745, 0 99 9348617. 

Сеньківка с., центр, всі комунікації, літня кухня, 
сарай, погріб, свердловина, колодязь, 32 сотки, 
сад, 729000 грн (еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 67 
1193095.

Переяслав-Хмельницький
Пристроми с., Пролетарська вул., 58,90 кв.м, дерев’я-

ний, обкладений цеглою, у будинку газ, піч, 20 соток, 
поруч річка, ліс, ціна договірна. Тел.: 0 96 4404396, 
Світлана.

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

ТОВ «БФ СКЛАД» (фактична та юридична адреса: 08343 Київська обл.,
Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Мойсеєва, 70),

 повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На майданчику налічується 9 стаціонарних джерел викидів. Джерелами утво-
рення ЗР є зарядні дільниці акумуляторних батарей (6 дільниць), дизельні елек-
тростанції Genpower GDD-680 (544 кВт та TEKSAN 2750 W (275 кВт).

Джерелами викидається 9 найменувань забруднюючих речовин: оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту), вуглецю оксид, метан, 
діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, вугле-
цю діоксид, азоту (1) оксид [N2O], НМЛОС, сульфатна кислота (H2SO4 ) [сірчана 
кислота]. Потужність викидів — 1,963 т/рік.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні вики-
ди ЗР менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди. 

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян 
щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін 

до Бориспільської районної державної адміністрації, яка знаходиться за 
адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74,
тел. /факс +38 (04595) 6-06-81, Е-mail: ray_bori@ukr.net.

Тел.: 067-368-89-09

ТЦ ГРАНАТ 
Оренда приміщень 

у центрі міста під офіс, 
агенцію, творчу майстерню

15-45 кв.м
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Бежівка вул., 5 соток, під забудову, асфальт, світ-
ло, газ, 208000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Бориса Гмирі вул., 10 соток, приватизована, асфальт, 
комунікації, 465800 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Головатого вул., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, 344500 грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, гарне 
місце, для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель та споруд, 
108000 грн (еквівалентно 4000 у.о.),торг, господар. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Дорошенка вул., 10 соток, правильної форми, всі ко-
мунікації, 148000 грн (еквівалентно 5500 у.о.). Тел.: 0 96 
7351354, 0 66 1677971.

Дружби вул., р-н школи №6, 10 соток, під будівництво, 
комунікації поруч, 450000 грн (еквівалентно 17000 у.о.), 
є вибір ділянок. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Дружби народів вул., 10 соток, під будівництво жит-
лового будинку, вулиця активно забудовується, 159000 
грн (еквівалентно 6000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Дружби Народів вул., 20х50, світло по вулиці, висока, 
гарний під’їзд, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 
0 96 7351354, 0 66 1677971.

Збанацького вул., 8 соток, під забудову, поруч забудо-
ви, 356000 грн (еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

І.Богуна вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6935992.

Козацька вул., 10 соток, 27х36, поруч світло, газ. пли-
та, 220000 грн. Тел.: 0 66 7838535.

Кооперативна вул., 8 соток, 20х40, під будівництво, ко-
мунікації поруч, вулиця асфальтована, 344500 грн (екві-
валентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

Коцюбинського вул., 10 соток, під будівництво, комуні-
кації поруч, 424000 грн (еквівалентно 16000 у.о.), є вибір 
ділянок. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія». 

Коцюбинського вул., 10 соток, приватизована, під за-
будову. Тел.: 0 95 0720058.

Красіна вул., 10 соток, 25х30, комунікації, ціна договір-
на. Тел.: 0 66 7838535.

Красіна вул., центр, 10 соток, під забудову, газ, світло, 
асфальт, 520000 грн (20000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Лісова вул., 6 соток, під будівництво, комунікації поруч, 
є великий вибір ділянок, 238500 грн (еквівалентно 9000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

Лобановського вул., всі комунікації, 10 соток, 265000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 
0 93 6158819, Руслан. «Престиж Інвест».

Менделеєва вул., 10 соток, держакт під забудову, по-
руч сусіди, 159000 грн (еквівалентно 6000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Н-Левицького вул., держакт під забудову, 10 соток, ко-
мунікації по вулиці, 215000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нечуя-Левицького вул., 8 соток, ціна договірна. Тел.: 
0 67 6935992.

Переяславський провул., 10 соток, під забудову, кому-
нікації на ділянці, 548000 грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Пушкіна вул., 12 соток, під забудову, комунікації, 
583000 грн (22000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Пушкіна пров., 10 соток, під забудову, всі комуніка-
ції на ділянці, 416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

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

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, 
СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧ-СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧ-
НЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ НЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ 
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬ-ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬ-
НИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІ-НИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІ-
ЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.ЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Сагайдачного вул., 10 соток, кутова, вулиця забудо-
вана, асфальтований під’їзд, комунікації, 312000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971.

Сагайдачного пров., 10 соток, держакт під забудову, 
25х40, комунікації по вулиці, 483000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, вулиця асфальтована, 424000 грн (еквівалентно 
16000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Урицького вул., 10 соток, держакт під забудову, кому-
нікації по вулиці, обгороджена, 636000 грн (еквівалентно 
24000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Цвєтаєва вул., 10 соток, рівна, правильної форми, 
20х50, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), терміново. 
Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

розвилки р-н, 0,05-0,07 соток, комунікації по вулиці, ку-
това, ціна договірна. Тел.: 0 63 2938972.

Шевченка вул. р-н, 7 соток, держакт під забудову, ко-
мунікації по вулиці, 246600 грн (еквівалентно 9000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650.

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

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

Іванків с., 0,15 га, під забудову, приватизована, ціна 
договірна. Тел.: 0 50 2575298.

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світло, ціна договірна. 
Тел.: 0 95 2140689.

М.Олександрівка с., 10 соток, 9,8 соток, держакт, 
ОСГ, 13 км до Києва, недорого. Тел.: (44) 4280759, 0 93 
9452356, 0 66 2864473.

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

Нестерівка с., Молодіжна вул., 10 соток, приватизова-
ні, комунікації по вулиці, 185500 грн (еквівалентно 7000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 12, 10 соток, прива-
тизована, прямокутна, чиста, 180000 грн, торг. Тел.: 0 95 
0516862.

Нестерівка с., Світлична, 28 вул., 10 соток, під забудо-
ву, поруч газ, світло, ціна договірна. Тел.: 0 66 5626115.

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, обгороджені, старий 
будинок, комунікації, приватизована, 927500 грн (еквіва-
лентно 35000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

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

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

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

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

Яготин
центр р-н, 6 соток, на березі річки, господарські будівлі, 

світло. Тел.: 0 98 7689388.

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
1,2,3,4-к.кв., будинок, земельну ділянку у господаря за 

готівку, розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 7592745, 0 99 
9348617, 0 63 5369924, Лариса. 

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

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

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

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. Тел.: 
0 67 6596222. 

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок або недобудова у м. Бориспіль та район. 

Тел.: 0 67 6596222. 

будинок старий або недобудову у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, посередни-
ків не турбувати. Тел.: 0 66 7838535.

будинок, квартиру, земельну ділянку у господаря, за 
готівку. Тел.: 0 66 1677971, 0 96 7351354.

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

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.

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

земельну ділянку у м. Бориспіль, 0,10-0,15 га. Тел.: 
0 50 2298404, 0 63 7027053.

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 6596222.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 

0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2-к.кв., Головатого 89 вул., вбудовані меблі, техніка, 

гарний стан, 4000 грн+комунальні, господар. Тел.: 0 67 
3942330. 

2-к.кв., новий будинок, Момота вул., євроремонт, 
сучасні меблі, техніка, 7000 грн+комунальні, є інші 
варіанти. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, Руслан. 
«Престиж Інвест».

2-к.кв., Франка вул., бойлер, кухня, можливо зі своїми 
меблями, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 95 7275230.

будинок для 2 осіб, центр, кімната 6 кв.м, кухня 6 кв.м, 
с/в, душова на вулиці, меблі, водопровід, газове опален-
ня. Тел.: 0 93 5210123, вранці та ввечері. 

будинок, 100 кв.м, центр, євроремонт, меблі, техніка, 
місце для машин, 9000 грн. Тел.: 0 66 1677971, 0 96 
7351354.

врем’янку на тривалий термін, зручності на вули-
ці, гаряча вода, свердловина. Тел.: 0 99 1357806, 0 73 
1590155.

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

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

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.
кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, ремонт, меблі, те-

левізор, пральна машина, 2000 грн, терміново. Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

Оголошення та реклама

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09, (066) 365-70-43
(098) 482-76-14

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Момота, 

5,4х6,5 м, яма, погріб, документи, світло, 113400 грн 
(еквівалентно 4200 у.о.), торг. Тел.: 0 50 6557727. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Горького вул., 6х4, ціна 67500 грн (еквівалентно курсу 

долара 2500 у.о.) Тел.: 0 98 2752802.
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. «Політ», Глібова вул., р-н «ЕКО». Тел.: 0 98 
5601840.

кооп. «Схід», 6х4, ворота 2,5х2,3, сухий підвал на весь 
гараж. Тел.: 0 50 1070151, 0 96 6954157.

кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (еквівалентно 5500 
у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106.

Металевий гараж, кооп. «Схід», ціна договірна. Тел.: 
0 63 8512111.

гараж, кооп. «Бориспільський», вул. Ясна, р-н школи 
№3, 3,9х6 м, підвал під усім гаражем, 60000 грн (еквіва-
лентно 2500 у.о.). Тел.: 0 67 9663374.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч озеро, 

ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 
5063124, 0 63 7841279.

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

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

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

3278353.
Арсенальна вул., 10 соток, держакт під забудову, по-

руч забудови, грунтовка, електрика, 164000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Багряного вул., 8 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, вулиця активно забудовується, 424000 грн (екві-
валентно 16000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Багряного вул., 8 соток, під забудову, комунікації на 
ділянці, 575400 грн (21000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА з Д/Р
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря)
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
АВТОСЛЮСАРЯ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів (різноробочі) 

Фасувальники 
Помічник бухгалтера
Слюсар 
технологічного 
процесу

Заробітна плата від 5000 грн
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комерційне приміщення, 116 кв.м, центр, 20000 грн. 
Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Офісні приміщення площею 21,5, 24 кв.м, 31 кв.м, в 
т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, комунальні послу-
ги, вул. Броварська, 1-а (кут вул. Броварська—К.
Шлях), 210 грн/1 кв.м, торг. Тел.: 0 67 6567201. 

Найму
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, кімнату, півбудинку у господаря, 
порядок і своєчасну оплату гарантую. Тел.: 0 67 7592745, 
0 99 9348617, 0 63 5369924, Лариса. 

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та районі, постій-
но є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 6596222.

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

1-2-к.кв., терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.
будинок або півбудинку, у м. Бориспіль, для поряд-

ної сім’ї, на тривалий термін. Тел.: 0 93 6158819, 0 96 
7351354.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Бориспільський міськрайонний відділ державної ви-
конавчої служби Головного територіального управління 
юстиції повідомляє про наявність вакансій на постійне 
місце роботи: державних виконавців, документознавця, 
оператора комп’ютерного набору. Тел.: (04595) 51372, 
52460, вул. К.Шлях, 63. 

В кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. С.Бан-
дери, 3-А), на постійну роботу потрібен бармен, 
посудомийниця-прибиральниця, кухар. Тел.: 0 66 
0976913, 0 67 3235454, (4595) 9-13-30.

В кондитерський цех потрібні тістоміси, операто-
ри відсадочної машини, пекарі, прибиральниця, г/р 
позмінний по домовленості, є розвозка. Тел.: 0 67 
5089723.

В перукарню «Шарм» потрібен адміністратор з д/р, 
г/р та з/п при свівбесіді. Тел.: 0 67 9048082.

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРО-В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ З Д/Р, Г/Р 1/2, З 7.00 ДО 22.00. ТЕЛ.: 0 96 ДАВЕЦЬ З Д/Р, Г/Р 1/2, З 7.00 ДО 22.00. ТЕЛ.: 0 96 
7769818, 0 67 2403291.7769818, 0 67 2403291.

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

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА 
РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА 
ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ 
НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, 
ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-
ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 
0 95 3693839.0 95 3693839.

В садовий центр на постійну роботу потрібні пра-
цівники. Тел.: 0 50 1522021.

В таксі потрібні водії зі своїм авто. Тел.: 0 50 
2527655, 0 96 3362272.

Виробничому підприємству на постійну роботу 
потрібен слюсар-налагоджувальник, з/п від 5000 
грн. Тел.: 0 97 7052679, з 9.00 до 18.00.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ 
МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-
САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Щасли-
ве, на склад потрібні вантажник; укладач кераміч-
ної плитки; водій категорії «В», «С»; комірник. Тел.: 
0 50 3161611, Юлія.

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ 
ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬ-ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬ-
НИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, НИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, 
ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 
1440766. 1440766. 

На постійну роботу запрошується прибиральни-
ця, за сумісництвом покоївка, г/р 3/2, з/п 3500 грн, 
стабільно, вчасно. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу потрібен зварювальник, без 
ш/з, з/п договірна, від 6000 грн. Тел.: 0 97 4419931.

На постійну роботу потрібен помічник майстра із виго-
товлення ключів, графік роботи 3/3, з/п 3000-5000 грн, 
д/р не обов’язково. Тел.: 0 97 0883495, 0 95 7494401, 
Сергій.

На постійну роботу потрібен продавець у продо-
вольчий магазин. Бажання, порядність. Позмінно. 
З/п висока. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні швачки з д/р, г/р 5/2, 
з/п від 3500 грн. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібен водій 
кат. «Е» на автомобіль МАЗ, ГАЗ-3309, Вольво, з д/р, 
з/п від 6000 грн. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу в тогово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошуються комунікабельні, цілеспря-
мовані продавці-консультанти. Заробітна плата 
висока, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи. 
Тел.: 0 67 4600216, Сергій Петрович.

На роботу на виробництво меблів потрібен праців-
ник по складанню меблів, д/р. Тел.: 0 67 2614039.

На роботу потрібен автослюсар вантажних ав-
томобілів, з/п від 5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 68 
7171222.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, ПРИБИРАЛЬ-НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ, ОХОРОНЦІ. ТЕЛ.: 0 96 1791659.НИЦІ, ОХОРОНЦІ. ТЕЛ.: 0 96 1791659.

Підприємство запрошує на постійну роботу фасу-
вальниць, пакувальниць, вантажників для фасування 
круп та борошна у м. Бориспіль. Тел.: 0 50 4700825, 
0 97 8703333.

Підприємству на постійну роботу потрібен інже-
нер КВП і А. З/п та графік роботи після співбесіди. 
Резюме на mc_s@i.ua. Тел.: 0 96 8112233.

Потрібен водій на легкове авто та різноробочий на ра-
зові роботи. Тел.: 0 67 2331855.

Потрібен водій на повний робочий день. Тел.: 0 98 
5004772.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» 
НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Потрібна домогосподарка. Тел.: 0 67 2331855.
Потрібні вантажники на повний робочий день, без ш/з, 

з/п 6500 грн. Тел.: 0 50 3211587, Андрій. 

Потрібні різноробочі на виробництво, з/п 5000 грн. 
Тел.: 0 67 4436782.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу во-
дія, кат. «В», «С». Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу 
наповнювача води. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

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

Продавці у продовольчий магазин. Зручний гра-
фік роботи, з/п достойна. Тел.: 0 66 3165781.

Пропонуємо посади! Шукаємо кухаря, з/п від 6000 
грн; помічника кухаря, з/п від 4500 грн; посудомий-
ницю; касира; буфетника. Аеропорт, г/р з 8.00 до 
16.40, пн-пт, сб-нд — вихідні. Тел.: 0 95 5768200, 0 63 
4437123, 0 95 5768200. 

Ресторанно-готельний комплекс запрошує на ро-
боту: покоївок у готель (досвід роботи 1 р., г/р 2/2, 
з/п+премії), охоронця у готель (нічні зміни). Тел.: 
0 99 3874695. 

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

Робота у м. Бориспіль. Виробничому підприєм-
ству на постійну роботу потрібні збиральники гото-
вої продукції, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 7052679, з 
9.00 до 18.00.

Творчому колективу на постійну роботу потрібен 
столяр-мебльовик, можливо житло та 2-разове 
харчування. Тел.: 0 68 5944879. 

Оголошення та реклама

НА РОБОТУ
ПОТРІБНІ

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

Тел.: (04595) 7-10-17
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

ЕКОНОМІСТ ВИРОБНИЦТВА
д/р не менше 2 років, гідний рівень заробітної плати, умови роботи при співбесіді.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ФЛЕКСОДРУКУ 
ТА ОБРОБКИ ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ
досвід роботи, змінний режим роботи, з/п від 7000 грн, премія, 
службова розвозка.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЕКСТРУЗІЇ
досвід роботи, змінний режим роботи, з/п від 6500 грн, премія, 
службова розвозка.

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

ОХОРОННА КОМПАНІЯ ОГОЛОШУЄ
НАБІР НА ПОСАДУ

ОХОРОНЦІВ
Зручні графіки, гідна заробітна плата, відповідальність,

порядність, чесність,бажано досвід роботи

ТЕЛЕФОНУЙТЕ!
(044) 592-21-56, (067) 534-12-28, (067) 441-74-59

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, КУХАРІ, КУХОН-ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОФІЦІАНТИ, КУХАРІ, КУХОН-
НІ ПРАЦІВНИКИ, З/П ЩОДЕННО. ТЕЛ.: 0 63 6363608.НІ ПРАЦІВНИКИ, З/П ЩОДЕННО. ТЕЛ.: 0 63 6363608.

Терміново! В кафе-ідальню «Домашня кухня», с. Іван-
ків, на постійну роботу потрібен кухар, помічник кухаря, 
можливо без д/р, з/п від 250 грн/зміна. Іногороднім на-
дається житло та харчування безкоштовно. Тел.: 0 97 
6421754, 0 63 2666906.

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

Терміново! Потрібен водій кат. «С» на асенізатор 
«Рено» (викачування каналізацій) по Борисполю та 
району, бажано з д/р. Більш детально за тел.:0 50 
5740251, 0 66 7218661, 0 63 7218601.

Терміново! У магазин квітів потрібен прода-
вець, г/р тиждень/тиждень, достойна з/п. Тел.: 0 96 
2647721, 0 95 1223870.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РО-ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕ-БОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕ-
РАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА РАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧНИКІВ ОПЕРАТОРА 
ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

ТОВ «Промінь-Фуд» запрошує на роботу водіїв катего-
рії «В» та «С». Тел.: 0 50 5437378.

ТОВ «Промінь-Фуд» на постійну роботу потріб-
ні технологи молочного виробництва. Тел.: 0 50 
3800045, 0 67 1953655.

ТОВ «Промінь-Фуд» пропонує роботу для вантаж-
ників, пакувальників, комірників. Тел.: 0 73 1501639.

ТОВ «Промінь-Фуд» пропонує роботу для робітників 
виробництва, досвід роботи не обов’язковий. Тел.: 0 93 
0627888.

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

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу потрібні токар-фре-
зерувальник, шиномонтажники, г/р 7/7. Тел.: 0 96 
2499983, 0 67 4451883.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БУХГАЛТЕРА, Д/Р 5 РОКІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 
НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТНО-НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ, ПДВ: ВЕДЕННЯ ЗВІТНО-
СТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА СУМІС-СТІ ФОП, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА СУМІС-
НИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 НИЦТВОМ. РОЗГЛЯНУ ВСІ ПРОПОЗИЦІЇ. ТЕЛ.: 0 97 
9959266, СВІТЛАНА.9959266, СВІТЛАНА.

Водій зі своїм автомобілем, Форд-Транзит, середня 
база, вантажний. Тел.: 0 98 0780001, 0 95 7940239.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги, дрова з 
доставкою, ракушняк; послуги автокрана. Тел.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 грн. Тел.: 0 96 3907074.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА КОМПЛЕК-ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА КОМПЛЕК-
ТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), ТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), 
Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

Коляски-тростинки, дитяче ліжко, дитячий велосипед. 
Тел.: 0 66 1835727.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван розкладний, підлітковий; стіл комп’ютерний, 

колір венге; тумба під телевізор; письмовий стіл, гарний 
стан, ціна договірна. Тел.: 0 96 8570907.

Крісло-ліжко, після перетяжки, темно-сірого кольору, 
гарний стан, 1500 грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій. 

Спальня білого кольору: ліжко, 2х1,6, 2 тумби, трюмо, 
комод, 2 шафи, + пружинний блок 2х1,6, + тумба під уми-
вальниками, 2 умивальники, зміщувач,+ ліжко, 2 тумби, 
б/в, 2700 грн за все. Тел.: 0 67 9006948.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел кру-

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для ванної 

кімнати; мийка тюльпан; унітаз з бачком; плита газова, 4 
конфорки, б/в; електроплита, нова. Тел.: 0 97 3012661.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 грн; кисневий ба-
лон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, комплект 
2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695. 

Холодильник «Атлант», 2-камерний, гарний стан. Тел.: 
(04595) 69609, 0 97 9506641.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ-ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЛЯРІ ПО МЕТАЛУ
НІЧНІ ОПЕРАТОРИ

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Шеф-кухаря 
Кухаря холодного цеху 
Офіціанта
Бармена

ПОТРІБНІ СПІВРОБІТНИКИ
НА ПОСАДУ

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА 
г/р позмінно, з/п від 5500 грн (15 р.д.).

РІЗНОРОБОЧИЙ 
з/п від 5000 грн.

Тел.: 067-239-26-36, 
Валентина

ТВАРИНИ

Березань
Коза дійна, кізоньки, 5 міс. Тел.: 0 99 2260579.

Бориспіль
ВІДДАМ, У ДОБРІ РУКИ КОШЕНЯТ, ДІВЧАТКА, СІ-ВІДДАМ, У ДОБРІ РУКИ КОШЕНЯТ, ДІВЧАТКА, СІ-

РОГО КОЛЬОРУ, 1,5 МІСЯЦІ. ТЕЛ.: 0 99 0690856. РОГО КОЛЬОРУ, 1,5 МІСЯЦІ. ТЕЛ.: 0 99 0690856. 

Корова червоної масті, з 5 телям, 9 місяців тільності, 
ціна договірна. Тел.: 0 98 2284778

Корова, червона з другим телям. Тел.: 0 98 5855624.
Теличка 11 місяців, а також продуктивна корова, чор-

но-рябі, с. Вороньків. Тел.: 0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, карпатка, ціна договірна. Тел.: 0 50 4111649.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї системи «Дадан» на висадку та з тарою, 

причеп для перевезення бджолосімей, транспортува-
ти легковим транспортом, ціна договірна. Тел.: 0 66 
1702689, 0 93 0860848.

Бджолосім’ї української породи. Тел.: 0 97 0526984.
Бджолосім’ї української системи. Тел.: 0 50 5560462.
Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий ба-

лон з газом, 2 шт.;газову плиту, холодильник, швейна 
машинка, ножна; серванти 3 шт. Тел.: 0 97 3012661.

Вулики системи дадан, сильні сім’ї, ціна договірна. 
Тел.: 0 95 6580145, 0 67 1162591.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне з матра-
цом; диван 2 шт.; шифанер, 3-стулковий; крісло-ліжко. 
Тел.: 0 97 3012661.

Дрова для пічки, недорого, самовивіз. Тел.: 0 93 
1086950, Валерій. 

Швелер №20, 2 м, 8 шт.; тавровий кутник, 20 м/п; пічка 
для саупи, 60 см; каністри 20 л, 5 шт. Тел.: 0 96 6954157, 
0 50 1070151.

Вулики системи «Дадан» з рамками, 3 шт., виготовле-
ні в червні 2016 р. з елітної деревини. Тел.: 0 67 8015642.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-
тературные памятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

Закуповуємо постійно: легковий транспорт, битовки, 
вагончики будівельні, контейнери та кунги. Тел.: 0 96 
9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцарські, кар-
манні, дорого. Тел.: 0 93 1173377.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Шифер б/в, плоский; електроверстат для дерева. Тел.: 

0 97 3012661.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-оздо-
блювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж металоп-
ластикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які ре-
монтні роботи; разові послуги вантажників та різ-
норобочих. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач 
під ключ з доставкою і закупкою матеріалів. Ліц. 
АД №038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 4029471.

Будівництво приватних будинків, котеджів, дач, 
комплексний ремонт квартир із доставкою будма-
теріалів. Ліц. АВ №109352 від 10.05.2006 р. Тел.: 0 67 
6095529. 

Буріння свердловин вручну, можливо в гаражах та під-
валах. Тел.: 0 98 7345347.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні шахти прочисти-
мо. Німецьке обладнання, сантехніка будь-якої склад-
ності. Цілодобово. Св-во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 
0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фун-
дамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, виготов-
лення парканів, зварювальні роботи, покрівельні роботи, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, 
Олександр.

Надаю бухгалтерські послуги для ТОВ та ФОПів 
на загальній системі оподаткування і спрощенців; 
консультації з питань оподаткування, права, комер-
ційної діяльності й керування. Тел.: 0 67 4645602, 
Олена Миколаївна. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, металева, 
бітумна, полімерна, керамічна черепиця; утеплен-
ня, облицювання будинків, квартир; сайдинг, фак-
турна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; переплану-
вання, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, тепла 
підлога, водопровід, каналізація, електрика. Бу-
дівництво — будинки, лазні, прибудови, гаражі, 
павільйони, навіси, альтанки, ворота, паркани. До-
ставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Сантехнік каналізаційних робіт. Тел.: 0 67 1119268, Ві-
ктор.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки цуценят, 4 місяці, дівчинки, + 1 ді-
вчинка, 1 рік, стерилізована. Тел.: 0 93 7998816.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АА 
№310599, видане на ім’я Коломієць Поліни Іванівни Бо-
риспільським ОМВК у Київській обл. 01.04.1997 р., вва-
жати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія КВ №064842, виданий на ім’я 
Удалової Світлани Вільївни 16.10.2003 р., вважати 
недійсним.

Втрачений Диплом бакалавра, спеціальність «Авіація 
та космонавтика», серія КВ №22788437, виданий на ім’я 
Чудакова Павла Олеговича Національним авіаційним 
університетом 01.07.2003 р., вважати недійсним.

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

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

ІНЖЕНЕР
ТЕПЛОТЕХНІК 

Втрачений Диплом спеціаліста зі спеціальності «Ви-
робництво, технічне обслуговування та ремонт ПС та 
авіадвигунів», серія КВ №25928095, виданий на ім’я 
Чудакова Павла Олеговича Національним авіаційним 
університетом 28.02.2005 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку за право наслідування 
майна. Тел.: 0 96 9918144. 

ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕУ-СЕНС, ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕУ-СЕНС, 
№61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА МИКОЛИ ІВА-№61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА МИКОЛИ ІВА-
НОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ІМ’Я НОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ІМ’Я 
МІРОШНІЧЕНКА АНТОНА МИКОЛАЙОВИЧА, ПРО-МІРОШНІЧЕНКА АНТОНА МИКОЛАЙОВИЧА, ПРО-
СИМО ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ (500 ГРН). СИМО ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНАГОРОДУ (500 ГРН). 
ТЕЛ.: 0 93 0874335, АНТОН. ТЕЛ.: 0 93 0874335, АНТОН. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бето-
нозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

Терміново потрібна доглядальниця для бабусі (лежа-
ча), приватний будинок, постійне проживання або 7 днів 
через 7 днів. Тел.: 0 98 3256229.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 56 років, познайомиться з жінкою для спіль-
ного проживання, вік жінки в межах розумного. Тел.: 0 
66 3047008.
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АФІША ТИЖНЯ

Події

СВЯТКОВА ПРОГРАМАСВЯТКОВА ПРОГРАМА
27 травня 2017, субота
«Щаслива родина — квітуча країна» 
(розважально-ігрова програма та святковий 
концерт)
Початок: 14:00
Місце: місцевий парк, с. Вороньків, Бори-
спільський район.

МУЗИКАМУЗИКА
3 червня 2017, субота
Концерт народної артистки України Лілії
Сандулеси
Початок: 18:00
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, 1, м. Бориспіль.

Довідки та продаж квитків: 
+38 (04595) 5-08-01; +38 (068) 833-51-05

ТЕАТРТЕАТР
28 травня 2017, неділя
Вистава «Музичне дерево»
(дитяча лялькова вистава)
Початок: 11:00
Місце: Муніципальний театр Бориспільської 
міської ради, вул. Бежівка, 1.

Бронювання квитків та довідки за телефона-
ми: +38 (04595) 9-14-54; +38 (050) 44-27-278

КЛУБИКЛУБИ
26 травня 2017, п’ятниця
Вечірка зі спеціальним гостем — 
DJ BOYCHENKO
(свій сет відіграє столичний діджей, резидент 
культового закладу «Бридкий койот», м. Київ)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: вільний.

27 травня 2017, субота
Вечірка «NIGHT GIN»
(спеціальний гість — резидент радіостанції KISS 
FM, діджей і саундпродюсер — DJ INDIGO)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: до 00:00 — 50/30, після 00:00 — 70/50.

СПОРТСПОРТ
25 — 27 травня 2017
Чемпіонат Київської області з плавання 
серед юнаків 
(участь збірної команди м. Бориспіль)
Початок: 10:00
Місце: м. Бровари.

27 — 28 травня 2017
Чемпіонат Київської області з футболу серед 
команд дитячо-юнацької футбольної ліги 
Київщини (участь збірних команд Борисполя з 
числа юнаків 4-х вікових груп)

Початок: Згідно з календарним планом ігор.
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ
25 травня 2017, четвер
Презентація книги Ніни Ігнатенко 
«На стрімкій бистрині»
Початок: 14:00
Місце: музей «Сучасний Бориспіль», 
вул. Головатого, 3

ЗАХОДИЗАХОДИ
1 червня 2017, четвер
Благодійна акція «Біжи зі мною»
(у рамках святкування Дня захисту дітей)
Початок: 10:00
Місце: вул. Київський Шлях, 47 (парковка).

Збір та реєстрація учасників о 9:30 за адре-
сою: вул. Київський Шлях, 47 (парковка).

Літній  пізнавально-розважальний  табір 

“НАВКОЛО СВІТУ ЗА 10 ДНІВ”

:

 

 

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИКЗАВОД�ВИРОБНИК
www.bkbm.ua

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

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

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99
Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 1608300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16
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МУЗИЧНИЙ КОМПОТ — 2017 ВДАВСЯ
18 — 20 травня в Борисполі пройшов сьомий фестиваль сучасної музики «Музичний Компот». 
Фестиваль — це атмосфера і люди, які її створюють.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— У Фестклаб прийнято не розхо-
дитися одразу після закінчення кон-
церту. На фото: Тетяна Підгурська, 
Тетяна Майстрова, Максим Криво-
шеєв, Іван Кривошеєв, Світлана Ка-
рандаєва, Кирило Гриценко, Олек-
сій Коган з гітарою та Борис Шапіро. 
Знавець музики та резидент Фест-

клаб Кирило Гриценко: «У перший 
вечір ми були в захваті від поезії 
та українського вокалу. Знаєте, ко-
ли виконавці самі отримують задо-
волення від свого співу і від реакції 
публіки. Другий вечір видався зов-
сім іншим: драйвовим та металевим, 
слухачі «відривалися», а звукорежи-

сери продемонстрували майстерну 
роботу зі звуком. Третій вечір нам 
подарував виступ суперпрофесій-
ного джазового  квартету Руслана 
Єгорова, після якого я ще два дні без 
кінця слухав їхній диск, а «переклю-
чився» лише на сера Пола Маккарт-
ні з альбомом Kisses On The Bottom».

— Сергій та Галина Лукашови відвідували фестивальні 
концерти всією родиною, з донькою і онукою. Така вдяч-
на публіка — це і є Фестклаб.

— Незмінна частина фестивалю «Му-
зичний Компот» — благодійний аукціон. 
Одним з лотів було загадування бажання 
між двома Борисами — Писарчуком та 
Шапіро. Бажання пані Катерини Мартиш-
ко, як виявилося, здійснилося наступ-
ного ж дня. Валерій Мартишко: «Дружи-
на в суботу загадала дощ. Для хліборо-
бів дощ — золота справа, Божа нагоро-
да за благії діла. Фестиваль цього року 
чудовий, приходиш до своїх і відчуваєш 
себе своїм. Прекрасно, що в Борисполі є 
така когорта людей». Цього року на бла-
годійність зібрали більше трьох тисяч 
гривень, що передали волонтерам, які 
сушать борщі для воїнів.

— Юлія Шиналь співає на Вечорі Романсу. Серед 
гостей був міський голова Борисполя Анатолій Фе-
дорчук: «Приємно, що глядачі на фестиваль прихо-
дять із задоволенням, їм подобається і зал перепов-
нений. Знаково, що Олена Шиналь — заслужена ар-
тистка України — регулярно виступає у нашому місті. 
Сьогодні ми слухали талановитих студентів консерва-
торії — у них велике майбутнє, вони стануть зірками. 
«Музичний Компот» доводить, що Бориспіль — це не 
тільки огірки і помідори, а ще і рівень культури. Наше 
місто дійсно може бути столицею Київської області у 
сфері культури».

— Бориспільці люблять Юрія Хижняка та гурт «Трутні» з 
їх потужним звуком. Цього разу вони виконали компози-
цію «Бориспільський Блюз». Ю. Хижняк: «Блюз — музика 
почуттів. Написання цієї пісні — ідея нашого друга Бориса 
Шапіро. Це пісня про любов, я радий, що ми встигли її напи-
сати до фестивалю і вже навіть є студійний запис».

— Дмитро Александров з квартету Руслана Єгорова 
заводив публіку своїми жартами і запальною грою.

Більше фото і відео дивіться на сторінці 
fb.com/festclub.boryspil
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 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ  ПАМ'ЯТАЄМО

 КОРОТКИМ РЯДКОМ

 СУМУЄМО ШАХРАЙСТВО

Лариса ГРОМАДСЬКА

«Як так могло статися, що він 
зрадив із її найкращою подру-
гою?.. Я ж завжди ділилася з нею 
своїми думками і мріями, довіряла 
їй найсокровенніше. А як він міг 
так учинити зі мною?.. Я повірила 
у щирість його почуттів…» — дум-
ки роїлися в голові дівчини і ніяк 
не давали прийти до тями…

…Минуло 5 років від закінчен-
ня школи. Липневого вечора, як і 
домовилися, вирішили відсвятку-
вати у кав’ярні свій перший напі-
вювілей. Змужнілі і дорослі, одно-
класники зібралися майже у пов-
ному складі. Пригадували шкільні 
роки: пікніки й екскурсії, вечори й 
екзамени. Клас був дружним, то-
му було що згадати. Розповідали 
про свої перші успіхи і досягнен-
ня. Сміх, шампанське, танці…

Вечір підходив до завершення, 
коли до кав’ярні під’їхав на маши-
ні Андрій. Оксана зраділа і водно-

час збентежилась. Вона підбігла 
до нього, обняла і повела знайо-
мити з однокласниками. 

Черговий раз випивши за зу-
стріч, оголосили «білий танець». 
Оксана не встигла й отямитись, 
як її подруга вже запросила Ан-
дрія на вальс. Хлопець досить до-
бре вальсував, і пара закружляла 
у танці, не відриваючи своїх погля-
дів один від одного. Їхні тіла немов 
злилися в одне ціле, тому це одра-
зу помітили всі.

Оксані здалося, що вони топчуть 
її серце, розривають душу. Вона на-
магалася відігнати від себе ревно-
щі, розмовляла з однокласниками, 
та тривога не полишала. Танець, 
який для неї видався нестерпно 
довгим, нарешті закінчився. Та її 
коханий за руку повів Світлану на 
вулицю, неначе забувши про Окса-
нине існування. Те, що вона поба-
чила, було для неї більш, ніж обра-
зою: Андрій міцно обіймав її подру-
гу і тихо шепотів ті ж самі слова, які 
ще вчора говорив їй.

Дівчина замислилась… З Андрі-
єм вони зустрічалися вже півро-
ку, проте вона чомусь не наважу-
валася познайомити її зі своєю по-
другою. Оберігала свою любов від 
сторонніх очей і навіть знайомих. 
Та не вберегла…

У страшному напівзабутті, зов-
сім змокла, вона брела нічним мі-
стом. Темряву раз за разом про-
різали фари машин. Раптом ав-

то зупинилося поряд із дівчиною. 
«Оксано!» — ніби крізь сон почула 
вона. Молодий чоловік вибіг їй на-
зустріч. Оксана впізнала однокур-
сника Вадима. Він загорнув її у свій 
піджак, допоміг сісти до машини.

…Вадим підхопив на руки дів-
чину і за мить виніс на третій по-
верх. Він нічого не розпитував, а 
просто запропонував побути де-
який час у нього, доки вона при-
йде до тями.

Так, у спокої і гармонії, минула 
її відпустка. Кожного ранку Окса-
ну зустрічали квіти біля ніг і зако-
ханий погляд Вадима, який благав 
її не йти, а дочекатися вечора. І во-
на не йшла, сама не знаючи чому. 
Подарунки, розмови, цікаві прогу-
лянки… Вадим навіть не наважу-
вався обійняти її…

«Будь моєю дружиною», — на-
решті наважився сказати.

…Щасливе подружжя не мог-
ло намилуватися маленькою 
донькою, яка бігала у парку по-
між дерев і збирала багряне ли-
стя, щось весело наспівуючи. 
«Оксано!» — пролунало за спи-
ною у жінки. Вона озирнулася. 
Андрій змужнів, здавалося, став 
ще вродливішим. Якусь мить 
тривала нестерпна пауза. Вадим 
дивився то на дружину, то на не-
знайомця… «Вибачте, ви обізна-
лися. Я вас не знаю», — неначе 
грім серед ясного неба, пролу-
нало над головою Андрія.

ЗУСТРІЧ З МИНУЛИМ
 Вона брела темними ву-

лицями міста, спустошена 
й обдурена. Тихо шелестів 
рясний літній дощ. Дівчина 
змокла до кісток та, здаєть-
ся, зовсім не помічала того. 
Їй було байдуже…

Лариса ГРОМАДСЬКА

Нещодавно у селі Гнідин Бо-
риспільського району відбу-
лось урочисте дійство з нагоди 
відкриття пам'ятника відомим 
українським акторам-патріотам 
— Лазарю та Йоні Шевченкам, 
репресованим сталінським оку-
паційним режимом. На відкритті 
пам'ятника були присутні роди-
чі братів-акторів, небайдужі гні-
динці та гості села.

Народилися брати Шевченки 
у Гнідині. Старший Лазар був ре-
жисером радіомовлення, грав у 
Львівському музично-драматич-
ному мобільному українському 
театрі «Руська бесіда», Київсько-
му драматичному театрі ім. Іва-
на Франка, у робітничих театрах 
Донбасу. Молодший Йона — те-
атрознавець, журналіст, педагог, 
творчий побратим Леся Курбаса. 
Йона грав у «Молодому театрі» і 
театрі «Березіль». 

Акторів звинувачували в анти-
радянській діяльності. Лазаря от-
руїли співробітники НКВС, а Йону 
засудили до розстрілу.

Володимир Савон, гнідинський 
поет, присвятив братам-акторам 
вірш:

Слова мої в рядках цих не нові...
Бо так було завжди і завжди буде:
Людина доти буде жити на землі,
Допоки пам'ятати будуть люди.

Бо є зерно з душі, а є з душі полова,
Святим не робить навіть каяття!
Лише коли тебе згадають добрим словом,
Ти не даремно на землі прожив життя.

Бо у безпам'ятстві не зайдемо в майбутнє.
Та ми не стелемо червоних килимів.
Не імена ми повертаємо забуті,
Ми повертаємо на вотчину синів.

І звільнені з холодного полону,
Зігріті чистим подихом весни,
Вони сьогодні повертаються додому,
Старого Гнідина достойні два сини.

У Гнідині відкрили 
пам’ятник братам-акторам

За підтримки Державного агентства України з питань кіно вітчизняна 
компанія «Т.Т.М.» проводить зйомки художнього фільму «ЕКС» за сцена-
рієм Ярослава Яріша. Фільм розповідає про реальні події, які відбулися 
на Львівщині у 1930-х роках. Мається на увазі революційна акція бійців 
підпільної української військової організації (УВО) проти польської вла-
ди. Червоною ниткою по стрічці проходить ідея протистояння людини 
та влади. 

На початку травня знімальна група приїхала до Переяслава, де у Му-
зеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини митці 
відзняли кілька епізодів у хаті заможного селянина та в церковнопара-
фіяльній школі. Стрічка має з’явитися на екранах наступного року.

Олександр МАТВІЄНКО

Як піймати 
телефонного шахрая

Сергій КРУЧИНІН

Заявник повідомив до поліції, що до його тещі 
з вул.Новопрорізної зателефонував невідомий та, 
назвавшись лікарем, сказав, що на термінове ліку-
вання після ДТП її родичу потрібні три тисячі дола-
рів. Жінка зателефонувала своєму зятю і дізналась, 
що з ним усе добре і ніякої ДТП не було. Чоловік 
одразу звернувся до поліції. Патрульні приїхали, 
уточнили всі подробиці та зрозуміли, що є шанс за-
тримати зловмисника. Тоді, разом із заявником, пі-
діграли шахраю з Києва. Інформацію з адресою, на 
яку відправили таксі з пакунком «із грошима», пе-
редали патрульним поліцейським Києва. 

Підозрюваного у шахрайстві чоловіка було за-
тримано на місці.



21№19 (878), 26 травня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Спортивний клуб

 ШАХИ

 ПЛАВАННЯ

 БОКС

 ХОКЕЙ НА ТРАВІ

 ЛЕГКА АТЛЕТИКА

МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ МАЛЯТ-ІНТЕЛЕКТУАЛІВ

Галина КРИВОШЕІНА, 
фото Людмили ГАЙДУК

Всього у клубі займаються близько 90 дітей 
шкільного віку. Приходять грати у міських ша-
хових змаганнях та чемпіонатах міста і студен-
ти (колишні наші вихованці), і ветерани-шахісти 
(кому вже за 80 років). Особливо приємно бачи-
ти, коли на різноманітних турнірах поряд із си-
вими ветеранами грають наші юні шахісти.

До речі, вихованці нашої шахової секції по-
сідають призові місця на міських, обласних, а 
також на міжнародних шахових фестивалях. У 
цьому році на Міжнародному шаховому кон-
курсі «Київська весна — 2017» дебютували 4 
наших юних шахісти. Майже усі вони набрали 
по 5 очок. Серед них Дитюк Роман (НВК «Гімна-
зія «Перспектива», 4 клас) і Трофимчук Андрій 
(НВК «Гімназія «Перспектива», 5 клас). А ось 
Продун В’ячеслав (НВК «Ліцей «Дизайн-освіта», 
1 клас) набрав навіть 6 очок.  

Трушко Анастасія (ЗОШ №6, 2 клас) виграла 
ІІІ місце серед дівчат у своїй віковій категорії. 
Добре виступили наші учні і на багатьох зма-
ганнях із швидких шахів у м. Біла Церква, які 
проходили у лютому цього року. Золоті меда-
лі у своїй віковій категорії вибороли: Продун 
В’ячеслав та Трушко Анастасія (серед дівчат). 

Срібну медаль завоювала Дзюбенко Ганна 
(ЗОШ №1, 3 клас).

Слід зазначити, що найкращими серед 
наших юних шахістів зараз є Андрій Труш-
ко (ЗОШ №6, 5 клас) та його молодша сестра 
Анастасія. Майже на усіх змаганнях як по мі-
сту, так і на обласних, вони виходять у лідери. 
Чудову майстерну гру цього року продемон-
стрував Андрій і на Світовому шаховому чем-
піонаті серед школярів у м. Ясси (Румунія). Тут 
хлопець посів п’яте місце серед 76 учасників 
турніру і став дипломантом цього визначного 
шахового форуму, на якому нагороджувалось 
шість призових місць першої десятки.

Цікаво і змістовно грають на міських зма-
ганнях шахового клубу Дзюбенко Анна (ЗОШ 
№1, 3 клас), Стецюк Олександр (НВК «Гімна-

зія «Перспектива», 6 клас), Криворот Богда-
на (ЗОШ №1, 5 клас), Мельник Вероніка (НВК 
«Гімназія «Перспектива», 6 клас), Юнель Дани-
ло (ЗОШ №1, 5 клас), Гайдук Андрій (ЗОШ №6, 
2 клас), Гаріна Катерина (НВК «Гімназія «Пер-
спектива», 1 клас), майже всі вони мають ди-
пломи та медалі Бориспільського міського 
центру спорту. Готуємо їх до турнірів спільно 
із Григорієм Приймаком.

Відвідуємо ми разом із вихованцями і дитячі 
садочки, де 5-6-річним дошкільнятам розпові-
даєм про цікаву шахову гру, назви та ходи ша-
хових фігур. Малюкам ці зустрічі дуже подоба-
ються і нерідко через деякий час батьки при-
водять діточок до нашого клубу.

А клуб у нас зараз чудовий: світлий інтер’єр, 
нові шахи, шахівниці, нове обладнання і елек-
тронні годинники. Тут дійсно створені усі умо-
ви для того, щоб підняти шахову майстерність 
наших учасників на найвищий рівень. Я пиша-
юсь учнями, їхніми досягненнями. Будемо раді 
познайомити інших із оновленими шаховими 
класами. Наші двері завжди відчинені для усіх 
бажаючих дівчат та хлопців, які раді займати-
ся цим, мабуть, найінтелектуальнішим видом 
спорту.  А нашим юним шахістам та їхнім роди-

нам бажаємо відмінного навчання, здоров’я та 
майбутніх щасливих перемог.

Тренери разом з вихованцями та їхніми 
батьками щиро дякують усім, хто посприяв 
оновленню шахового клубу, особливо, Федор-
чуку Анатолію Соловйовичу і Костянцю Миколі 
Петровичу, директору Бориспільського місько-
го центру спорту. 

Присвята
Учителько моя, я знову йду до Вас...
То думкою, то серцем лину мрією...
Про Вас я часто думаю
У свій вільний добрий час,
Ви, як зоря, у класі нам яснієте...
Учителько моя, Ви ясна доле,
Як рідна мати нас у клас ввели...
Навчили розуміти мудрість шахів,
І хліб святий навчили берегти,
Посіяли у серці мудрі зерна
І засвітили розуму вогні.
Велика щира вдячність
Вам від мене
І щирий Вам уклін
За всі учбові дні...

 Ще у далекому листопаді 1980 
року відкрився шаховий клуб «По-
єдинок» Бориспільського міського 
центру спорту. Через 3 роки він буде 
святкувати своє 40-річчя. Чим живе 
клуб сьогодні?

Галина Іванівна Кривошеіна — тренер 
шахової секції Бориспільського міського 
центру спорту, неодноразовий призер об-
ласних змагань із шахів серед жінок. Пра-
цює на тренерській посаді із шахів більше 
20 років — із вересня 1996 р. 

ДОВІДКА

Подвійне свято відбувалося влітку минулого року. Відзначали у Борисполі 
50-ий Міжнародний День шахістів по-особливому: 20 липня 2016 року 
тут відбулося грандіозне відкриття основного шахового клубу, 
який виховує першорозрядних шахістів.

Всеукраїнський 
турнір пам’яті 

У м. Бровари 18–20 травня 
2017 року відбувся Всеукраїн-
ський відбірковий турнір з боксу 
пам’яті ЗТУ І.Г. Корольова серед 
юнаків 2003–2004  рр.н. На зма-
гання прибуло 17 команд з усіх 
областей України — загалом 76 
учасників. Команда Бориспіль-
ської ДЮСШ успішно виступи-
ла у цих змаганнях. Перші місця 
посіли Лавецький Костянтин (в/к 
до 56 кг) та Дубина Сергій (в/к до 
62 кг), друге — Жердєв Михайло 
(в/к до 72 кг) і Волянський Артем 
(в/к до 76 кг). А у ваговій катего-
рії до 68 кг Косинський Назар за-
йняв ІІІ місце. Хлопців підготува-
ли тренери-викладачі відділен-
ня боксу Бориспільської ДЮСШ  
Щибрик О.В. та Кінаш С.С. Та-
кож ІІІ місце посів Дунь Олек-
сандр, який тренується під ке-
рівництвом тренера-виклада-
ча відділення боксу Бориспіль-
ської ДЮСШ Шкорупа Михайла 
Івановича.

За інформацією 
Бориспільської ДЮСШ

Переможці
19-21 травня 2017 року в м. 

Коростень відбувся чемпіонат 
України з хокею на траві серед 
дівчат 2005-2006 років народ-
ження. Взяли участь 6 команд із 
міст: Суми, Полтава, Бориспіль та 
Коростень.

Чемпіоном України стала збір-
на команда ДЮСШ «Колосок-1» з 
м. Бориспіль. Друге та третє місця 
зайняли відповідно «Динамо-1» 
(м. Суми) та збірна м. Полтава.

Наші дівчата змогли переграти 
усіх суперниць і тільки з коман-
дою з м. Суми зіграли внічию 4:4, 
але за кращою різницею забитих 
та пропущених м’ячів визнані пе-
реможцями.

Змагання пройшли у цікавій 
безкомпромісній боротьбі, кра-
щим гравцем чемпіонату стала 
Жакупова Надія (м. Бориспіль) з 
результатом 26 м’ячів у ворота 
суперників. 

За інформацією 
Бориспільської ДЮСШ

«Повір у себе»
Олександр МАТВІЄНКО

З 14 по 17 травня у Миколає-
ві проходили змагання 24-ї Все-
української спартакіади серед 
дітей з обмеженими можливос-
тями під назвою «Повір у се-
бе». В команді Київської області 
від Переяславщини виступала 
12-річна учениця міської ЗОШ 
№2 Юлія Верезуб. Дівчина бра-
ла участь у трьох легкоатлетич-
них видах змагань. У бігу вона 
встановила два рекорди спар-
такіади: стометрівку подолала 
за 17 секунд, а дистанцію шіст-
десят метрів – за 10,8 секунди. 
Третю золоту медаль переяс-
лавка здобула в стрибках у дов-
жину з розбігу з результатом 
3 м 45 см.

Тренер чемпіонки Володимир 
Михайловський зазначив, що 
за рік дівчина виграла 4 обласні 
змагання. Свої результати шко-
лярка підтвердила і в Миколаєві.

19-21 травня в м. Дніпро відбув-
ся міжнародний турнір з плавання 
«Meteor-Open-2017», на якому бу-
ло зареєстровано за попередніми 

заявками, близько 600 учасників. 
Команду Бориспільської ДЮСШ у 
складі 25 спортсменів представля-
ли юнаки та дівчата 2003 року на-

родження та молодші. Запекла бо-
ротьба відбувалась на таких дис-
танціях: 50 м вільний стиль, 50 м 
брас, 100 м на спині, 200 м батер-
фляй (2003-2005 рр.н.) та естафета 
4*50 м (комбінована змішана). 

За підсумками виступів бориспіль-
ські юнаки та дівчата досягли таких 
успіхів:  

І місце — Бут Софія (100 м на спи-
ні), Івасик Яна (200 м батерфляй), 
Ільницька Христина (50 м на спині 
та 100 м батерфляй).

ІІ місце — Ільницька Христина 
(100 м на спині), Івасик Яна (100 м 
вільний стиль та 100 м батерфляй), 
Бут Софія (200 м комплексне пла-
вання), Воробйов Максим (400 м 
комплексне плавання), Власов Ми-
хайло (вільний стиль 200 м). У ком-
бінованій змішаній естафеті наші 

юнаки також зайняли ІІ місце.
ІІІ місце — Іващук Владислав (100 

м на спині), Власенко Володимир 
(50 м батерфляй), Деревенко Со-
фія (50 м брас) та Лук’яненко Іван-
на (100 м брас та 400 м комплексне 
плавання).

IV місце — Сєрова Ганна (100 м 
батерфляй). 

Свої найкращі бійцівські якості 
показав Гапон Дмитро, якому нара-
зі 9 років, а змагався він на 6 дис-
танціях з 11-річними юнаками. 

Підготували спортсменів до зма-
гань тренери-викладачі Бориспіль-
ської ДЮСШ: заслужений тренер 
України Фесенко С.Л., Кутало Л.М., 
Самсонова І.В., Ромась О.В.

За інформацією
 Бориспільської ДЮСШ

«METEOR–OPEN — 2017» ПРИЙМАВ СПОРТСМЕНІВ
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з архіву музею 

Цього року Бориспільський 
державний історичний музей 
святкує ювілей — 50 років існу-
вання, а також 90 років з дня на-
родження його першого дирек-
тора і засновника Віктора Івано-
вича Йови. Щороку його відвіду-
ють близько семи тисяч чоловік. 
Серед них, як зауважила корес-
понденту «Вістей» його дирек-
тор, Йова Наталія Вікторівна, це, 
головно, діти. Проте у вихідні та 
святкові дні часто бувають і по-
дружні пари, в тому числі гості 
міста, адже музей, як ніхто інший, 
у всі часи є найоб’єктивнішим 
хранителем історії рідного краю. 
А як у свій час сказав видатний 
давньоримський політичний ді-
яч та оратор Цицерон, що історія 
— це вчитель життя.

Базаркомівський 
старт музею

Бориспільський музей відкрив-
ся 7 листопада 1967 року. Як на-
писав у своїй документальній 
прозовій праці «Весна» Михайло 
Скорик (відомий в Україні журна-
ліст, редактор, учасник дисидент-
ського руху), що з будівництвом 
Канівської ГЕС прибережні дуже 
давні бориспільські села Гусин-
ці, Рудяків, Кальне, Кийлів потра-
пили під затоплення. Ці землі ко-
лись були у володінні ченців Пу-
стинно-Микільського монастиря 
Києво-Печерської лаври й у на-
селених пунктах зберігалося ще 

чимало цінних дерев’яних ікон, 
селянської побутової атрибути-
ки, інших уживаних речей, ткаць-
ких верстатів тощо. Їх звідти зби-
рали просто у редакції районки 
(часом, як кажуть, люди самі, а не 
лише журналісти, туди все зноси-
ли-звозили).

Після того, як редактор виді-
лив місце під рубрику «Чи буде 
в Борисполі музей?», там друку-
вались розповіді про всі ті екс-
понати. Та якось ті експонати по-
бачив перший секретар райкому 
партії Юрій Соколов і поцікавив-
ся, що це за знахідки і чому во-
ни у редакції. Йому пояснили. Не-
вдовзі була виділена стара будів-
ля в центрі за стадіоном, колиш-
нє багатокімнатне приміщення 
базаркому, в якому й була запо-
чаткована музейна страва.

Першим та незмінним директо-
ром протягом перших 30 років іс-
нування закладу був Віктор Івано-
вич Йова. Саме директорові, який 
невтомно і фактично титанічно 
працював на розвиток музею, на-
лежать значні успіхи у формуван-
ні фондів та експозиції закладу.

Зокрема, він особисто їздив у 
археологічні експедиції, створив-
ши в результаті мапу археологіч-
них пам'яток Бориспільського ра-
йону. Збирав, атрибутував, ви-

ставляв і зберігав пам'ятки істо-
рії, побуту та етнографії рідного 
краю тощо.

Та, як пригадують місцеві, ця 
будівля-сховище історії краю на-
справді була фактично руйнови-
ще. Група людей, що вболівала 
за справу, після офіційної робо-
ти йшла до «свого музею», відбу-
довуючи тамтешню хатину влас-
ними силами. Додатково по се-
лах району визначили людей, 
які також займалися збиранням 
старовинних речей для музею. 
В результаті вже зовсім скоро 
практично у трьох кімнатах ста-
рого приміщення були вистав-
лені перші зібрані експонати з 
історії краю.

«Центральна» 
прописка і 
багатотисячне 
багатство фондів

Визначною подією стало от-
римання Бориспільським музе-
єм у 80-х роках минулого століт-
тя власного приміщення в центрі 
міста, зведеного за індивідуаль-
ним проектом, з використанням 
оригінальних народних елемен-
тів. Тут, з кінця 90-х, уже керує На-
талія Йова. До речі, завдяки її ста-
ранням була здійснена необхід-
на реекспозиція музею, зокрема 
відкритими загалу стали факти 

й свідчення антибільшовицько-
го Бориспільського повстання у 
травні 1920 року.

Сьогодні фонди Бориспільсько-
го державного історичного музею 
складають понад 37 тисяч експо-
натів. Експозиція з найцікавіши-
ми пам'ятками матеріальної та 
духовної культури населення Бо-
риспільського району, від най-
давніших часів до наших днів, 
розгорнута в 7 залах. Це, як зазна-
чають тамтешні наукові керівни-

ки, унікальна археологічна колек-
ція, документи і матеріали з істо-
рії самого міста Борисполя, цінна 
етнографічна колекція тощо.

Про співпрацю з 
музеями шкіл 

— Останній об’їзд пам’яток ар-
хеології, якщо я не помиляюся, — 
розповідає Наталя Вікторівна, — 
був у 2002 році. Тоді ми об’їхали 
і майже всі шкільні музеї. А взага-
лі, якоїсь спеціальної координаці-
йної роботи, на жаль, не відбува-
ється. Тим паче музеї шкіл мають 
зовсім інше підпорядкування. Але 
якщо до нас звертаються за допо-
могою, а це буває часто, ми ніко-
му не відмовляємо. Зокрема ми 
дуже багато працювали з музеєм 
школи №8.

Сучасні оптимістичні 
реалії 

Попри те, що у музей «Вісті» 
потрапили у самому розпалі ре-
монтних робіт (на той момент са-
ме зірвали підлогу, а також три-
вала робота з електрикою), нам 
все одно приділили час. До речі, 
початку капремонту тут дуже ра-
діють, бо за час функціонування 
музею він, виявляється, перший. 
А стільки ніг тут пройшло — не 
злічити.

Користуючись нагодою хоч і не 
вельми тривалої розмови, запи-
тую, оскільки в цих стінах містить-
ся така величезна кількість експо-
натів, які з них мають найцікавішу 
історію, з так званою родзинкою.  
У відповідь на це Наталія Вікторів-
на все ж справедливо зауважує, 
що у музей надходить дуже бага-
то експонатів і кожен з них апрі-
орі оповитий якоюсь цікавинкою. 
Однак за мить додає:

— Ну, це не зовсім стосуєть-
ся експонатів, але... Ми з Тетяною 
Гойдою, нашим науковим керів-
ником, майже 15 років займали-
ся темою Амеліна Данила Павло-
вича, одного з перших і найцікаві-
ших краєзнавців міста Борисполя, 
який у 60-70-ті роки жив у нашому 
місті. Попри те, що він багато пра-
цював і писав, коли ми кинулися, 
то було чимало білих плям і ніде 
й нічого не можна було знайти. В 
тому числі кудись подівся і його 
особистий архів, що був у бібліо-
теці. Невідомо де зник і сам Дани-
ло Павлович...

І от найбільшим приємним по-
трясінням останнього часу для 
мене було, коли у музейну кімнат-
ку, де ми тоді сиділи з кількома ко-
легами, заходить чоловік і каже:  
«Добрий день, я онук Амеліна... » 
Для нас це було надзвичайно цін-
ним, адже хотіли відновити ім’я і 
добру славу такої гідної людини.

Пізніше той онук нам приніс і 
фото, і взагалі дуже допоміг, бо 
чимало білих плям, пов’язаних з 
тим,  де він був подівся, куди їз-
див-переїжджав, ми змогли за-
крити. От це було дійсно саме тим 
знаковим моментом, який дуже 
запам’ятався.

До уваги відвідувачів музею! 
У зв'язку з ремонтом примі-

щень на першому поверсі з 3 
травня 2017 року, на жаль, не пра-
цюють всі експозиції історичного 
музею. Орієнтовна тривалість ре-
монту — 4 місяці. Відділ «Сучас-
ний Бориспіль» працює за зви-
чайним розкладом.

МУЗЕЙНЕ ПРОСВІТНИЦТВО 
БОРИСПОЛЯ

 У травні, починаючи з 
1977 року, світ відзначає 
Міжнародний день музе-
їв. Цього дня більшість му-
зеїв світу, головно Європи, 
відчиняють свої двері пе-
ред відвідувачами, показу-
ючи свої виставкові зали 
абсолютно безкоштовно. І 
люди, зрозуміло, ідуть туди 
з радістю.

Іще давні цивілізації мали роз-
винуті колекції музейного типу: 
давньоєгипетські «будинки жит-
тя», колекції Ура (держава шуме-
рів), античні музейони.

У середні віки особливо актив-
ну роль у зібранні та зберіганні 
пам'яток відіграли церкви. Перші 
музеї виникли на основі приват-
них колекцій, що збиралися од-
нією людиною або представника-
ми різних поколінь однієї родини. 
Вони були відкриті для публіки і 
відтворювали смаки та інтереси 
окремих колекціонерів. Публічні 
музеї були не чим іншим, як при-
ватним зібранням, яке дозволяли 
оглядати в певні часи і на певних 
умовах. Так, в Україні попередни-
ками музеїв були в княжу добу бі-
бліотеки і ризниці церков і мо-
настирів, скарбниці князів, зго-
дом у XVI-XVIII століттях — колек-
ції гетьманів, козацьких старшин, 
монастирів.

Музеї ж як спеціальні заклади 
почали з'являтися у першій по-
ловині XIX століття. Переважно 
вони були археологічні та істо-
рико-краєзнавчі. Протягом ХХ ст. 
музейна справа в Україні розви-
валась, завдяки чому стали змі-
нюватись і самі музеї. Зі сховищ 
приватних колекцій вони посту-
пово перетворювалися на цен-
три наукових досліджень, а з ча-
сом — і просвітницької та в ціло-
му культурної роботи.

З ІСТОРІЇ МУЗЕЇВ СВІТУ

Основним призначенням музеїв є збереження пам'яток 
минулого для майбутніх поколінь.

Наталія Йова: «У нас була 
співпраця з художнім фондом, і 
вони нам передали одну компо-
зицію. Вона складається з кіль-
кох пінгвінів чи, швидше, жаб... 
Коли ми їх привезли, то просто 
занесли до сховища. З цим по-
годилися й інші колеги, оскіль-
ки у приміщенні вони були на-
стільки важкі енергетично, що 
не можна і передати. Однак, це 
дійсно твір мистецтва, тому що 

робота виконана дуже цікаво». 
На прохання журналіста, по-
при заклопотаність з ремонтом, 
зі сховища тих невідомих пта-
хотварин-жаб із роззявленими 
ротами-дзьобами таки винесли 
і помістили для фотосесії на му-
зейному обійсті.

Це, як з’ясувалося, була скуль-
птурна композиція «Смуток» ро-
боти відомої української худож-
ниці Віри Сіробаби-Климко.

Цікаві, проте важкі енергетично, 
жителі музейного сховища

Скульптурна композиція «Смуток»,  Скульптурна композиція «Смуток»,  
автор Віра Сіробаба-Климко.автор Віра Сіробаба-Климко.
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Корисні поради

Лариса ГРОМАДСЬКА

Лікарські трави у саду
Цілющі трави на подвір’ї, обабіч дороги, в 

саду чи на городі є завжди. Навіть, якщо ви їх 
не садили. Часто те, що ми називаємо бур’я-
ном, є лікарською рослиною. Ну, скажіть, у 
кого в обійсті немає споришу, пирію, подо-
рожника, кульбаби, лопуха, чистотілу, кро-
пиви, щириці, розхідника?.. І все це не про-
сто наші помічники при недугах. Серед них є 
й корисні приправи, з багатьох рослин мож-
на готувати смачні салати…

Та є трави, які з любов’ю садять і догляда-
ють, а потім вони приживаються і сміливо за-
селяють відведену для них територію у саду. 
Насаджують поміж плодових дерев суницю, 
первоцвіти, конвалію…

Меліса

Ароматну рослину дуже люблять бджоли. Са-
ме тому вона росте у саду кожного пасічника.

Меліса використовується для лікування 
серцево-судинної системи і покращує трав-
лення, підвищує апетит і знижує тиск, зміц-
нює нервову систему і допомагає при голов-
ному болю.

Барвінок

Зелене листя застеляє ділянку, ніби кили-
мом. Блакитні квіти, які зацвітають навесні 
одні з перших, милують око кожного. Здавна 
їм надають магічної сили: вважається, що во-
ни відлякують злих духів. Тому висушені кві-
ти носять при собі.

Барвінок є символом вічної любові і життє-
вої сили. Можливо, саме тому його у дохрис-
тиянські часи разом з іншими квітами упліта-
ли до вінків нареченим. Проте, до купелю не-

мовлятам додавати барвінок не можна: ка-
жуть, що дитина може, навіть, померти.

Рослину широко застосовують у народній 
медицині. Та передозування може виклика-
ти збої у роботі серця. Тож, перед внутріш-
нім застосуванням треба консультуватися з 
фахівцем.

Любисток лікарський

Гарним сусідом для невисоких дерев і кущів 
є запашний любисток. Сушену рослину най-
частіше використовують для купелі немовля-
там, щоб усі любили. Добре любистком мити 
голову: волосся швидше росте і стає блиску-
чим, шовковистим. Існує народне повір’я, що 
людина, яку в дитячому віці купали у любист-
ку, не буде мати наркотичних залежностей.

Використовують любисток у кулінарії, дода-
ють як приправу. Часте споживання цієї рос-
лини покращує роботу ШКТ і додає енергії.

Увага! Заборонено вживати малим дітям і 
вагітним!

М’ята

Цю запашну рослину багато хто любить до-
давати до чаю з іншими травами, лимоном, ім-
биром чи медом. І не дивно, адже чай з м’я-
ти є заспокійливим і тонізуючим засобом, зні-
має головний біль, врівноважує серцебиття, 

допомагає при розладах шлунково-кишково-
го тракту і захворюваннях дихальних шляхів.

Проте, не рекомендується часто пити чай 
з м’яти гіпотонікам (оскільки вона понижує 
тиск), чоловікам (знижує потенцію) і жінкам 
під час вагітності (у давнину цю траву засто-
совували як протизаплідний засіб і для пере-
ривання вагітності).

М’яту широко використовують у космети-
ці, медицині, кулінарії.

Сад — для плодових дерев
Про сад українці склали багато пісень, про 

нього розповідають легенди і казки. «Ой, у 
вишневому саду там соловейко щебетав» 
— співається у відомій українській народній 
пісні. Та чи часто сьогодні у садах можна по-
чути чарівну пісню соловейка? Ця маленька 
сіренька пташка любить справжнє природне 
середовище: різноманітні трави із сухосто-
єм, у яких в’є своє гніздечко, високі дерева з 
розкішними кронами, у гущавині яких вона 
виводить свою чарівну пісню. Сучасні ж са-
дочки, часто, — це низькорослі або колоно-
видні сорти плодових дерев, штучний газон, 
альтанки, обсаджені декоративними квітами, 
кущі, завезені із заморських земель. У такому 

саду соловей не житиме. Полюбляють високі 
розкішні дерева (старі груші, яблуні, горіхи) і 
дятли, і шпаки, і дрозди…

Звичайно, приваблюють птахів і неплодо-
ві дерева. Проте у саду, кажуть знаючі люди, 
їх садити не варто. За народним повір’ям, як-
що береза, верба, липа (неплодове дерево жі-
ночого роду) виросте більше за хату, то зали-
шиться одинокою господиня, її донька чи інша 
жінка, що мешкає тут. Якщо ж дуб (або інше чо-

ловіче дерево) зростом перевершить будинок, 
то одиноким у ньому буде чоловік. Саме тому 
сосни, ялини, дуби, тополі, верби тощо завж-
ди зростали у лісі, на околиці села, обабіч доріг, 
понад ставом чи річкою. Наші пращури часто 
ходили у священні гаї помолитися, поспілку-
ватися з Родом (якщо там були поховання). Від 
дубів набиралися сили. До верби юнак з дівчи-
ною йшли, аби освідчитися у коханні, а чоловік 
із жінкою — з’ясувати сімейні стосунки. Осика 
врівноважує, забирає погану енергію, а до бе-
рези пригортаються, коли голова болить…

У дбайливого господаря завжди знайдеть-
ся місце на подвір’ї або у садочку для розкіш-
них запашних цілющих кущів бузку, жасмину, 
калини, а також для винограду, кизилу, смо-
родини, порічок, малини.

«САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ…»
 З давніх-давен українці плека-

ли біля хати сад. Добрий сад — то 
справжній скарб! Бо з нього і пожи-
ва, і затишок, і деревина, і цілющі 
ліки, і чарівна краса для милуван-
ня. Тому гарні господарі старанно 
дбали-доглядали, аби вродила не 
тільки городина, а й садовина. Спо-
діваємось, що деякі наші поради до-
поможуть зробити ще кращим вашу 
квітучу ділянку.

Сушіння — один із найпоширеніших способів зберегти (а зберігали рока-
ми!) яблука, груші, вишні, абрикоси, сливи, смородину, з яких пекли пироги і 
готували киселі, додавали до різних страв і, звичайно, варили узвар.
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ОВНИ. Цього тижня по-
старайтесь не братись за 
нові справи, доведіть до ла-
ду давно розпочаті. Більше 
уваги приділіть близьким 
людям та старшим родичам.

ТЕЛЬЦІ. Неспокійний 
пе ріод. Різноманітні події 
вимагатимуть вашої ува-
ги та участі, а також рішу-
чості і швидкої реакції. У 
суботу прислухайтеся до 
голосу своєї інтуїції.

БЛИЗНЮКИ. Деякі чутки 
можуть виявитися непра-
вильними і збити вас з пан-
телику. Важливу інформацію 

необхідно перевірити ще 
раз. У вихідні буде нагода 
чудово відпочити з друзями.

РАКИ. Не сидіть на міс-
ці, більше рухайтеся та спіл-
куйтеся. Цілеспрямова-
ність, працьовитість, зосе-
редженість на головній ме-
ті та терпіння допоможуть 
перейти на новий рівень.

ЛЕВИ. Цього тижня 
будьте послідовні та неба-
гатослівні. Якщо не хоче-
те зайвих проблем, не обі-
цяйте зайвого та рідше по-
трапляйте на очі старшим 
за віком і посадою.

ДІВИ. Ідеальний період 
для індивідуальної трудової 
діяльності, навчання і твор-
чої роботи за вільним гра-
фіком. У спокійній обста-
новці буде легше вирішити 
проблеми.

ТЕРЕЗИ. Заздалегідь 
сплануйте собі зручний 
графік, щоб максимально 
використати свої сили та 
таланти і не перевтомити-
ся. Вихідні краще прове-
сти в спокійній атмосфері, 
бажано на природі.

СКОРПІОНИ. Роботи 
буде багато, але вона при-

несе успіх: і матеріальний, 
і моральний. І все ж не за-
циклюйтесь на роботі й 
навчанні. Близьким людям 
необхідна ваша увага та 
підтримка.

СТРІЛЬЦІ. Сприятли-
вий час для спілкування з 
колегами та друзями, а ви-
хідні — для дому та роди-
ни. Можуть виникнути нові 
творчі ідеї, однак не варто 
змінювати роботу.

КОЗЕРОГИ. Цього тиж-
ня фортуна до вас при-
хильна. Імовірний неспо-
діваний успіх на службі, а 

декому навіть світить нова 
посада. Вихідні — ідеальні 
для спілкування з коханою 
людиною.

ВОДОЛІЇ. Налаштуйтесь 
на активні дії, спрямова-
ні на поліпшення власно-
го життя. Адже ви ним за-
раз невдоволені. Сьогод-
ні багато чого залежить 
від вас.

РИБИ. Не намагайтеся 
йти напролом у вирішен-
ні важливих питань, дійте 
обережно, без крайнощів. 
Неділя сприяє цікавому 
культурному відпочинку.

Астрологічний прогноз на 29 травня — 4 червня

Наостанок

Тел: 050-075-12-06, Євгеній

ТЕРМІНОВО!

НАПІВФАБРИКАТІВ
вареники, пельмені, інше

Харчування
та можливість

проживання за
рахунок компанії
з/п 180 грн за зміну

с. Рогозів, Бориспільський р-н

ЛІПНИЦЯ


