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 ПОЧАТОК ШЛЯХУ  ВЗЯЛИ ПАУЗУ

Оксана КОБЗАР

«Склалася така управлінська 
ситуація, коли багато населених 
пунктів України показали неспро-
можність влади на місцях реалізу-
вати подібні проекти. Бориспіль 
же навпаки — у непростий час 
продемонстрував здатність на ве-
лику роботу, створення важливо-
го для розвитку міста документу», 
— прокоментував успішний поча-
ток робіт Ігор Іванович. 

Відомо, що згідно із ДБН ген-
план розробляється, як прави-
ло, на 20 років; нинішній генплан 
існує 11 років, він досі діючий і, 
на думку архітектора, був добре 
розроблений, хоча має і недоліки. 
Але, зважаючи на те, що економі-
ка країни змінилася, змінилося і 
місто, тому потрібен новий доку-
мент. «Влада, яка думає з перспек-
тивою на 10-15 років — це показ-
ник якісного управління, колек-

тивної роботи», — переконаний 
архітектор. Співрозмовник під-
креслює, що підписанню догово-
ру зі створення генплану переду-
вала підготовча робота: вивчався 
перелік організацій-розробників, 
був вибір керівника. 

«Сергій Маркітаненко, який був 
розробником зонування терито-
рії Борисполя, вийшов зі складу 
ДП «УкрНДПІЦивільбуду» і ство-
рює окрему авторську групу. Була 
зустріч міського голови Анатолія 
Федорчука із Олександром Чижев-
ським, директором «УкрНДПІЦи-
вільбуду». Остаточним вибором мі-
ста став Сергій Вальдемарович Ка-
зарянц — головний архітектор ТОВ 
«БЮРО РАДЕН», яке має великий 
досвід роботи», — коментує Ігор 
Крикливець.

Відомо, що договір із виконав-
цем робіт уже підписаний і роз-
мішений на сайті міськради. На 
засіданні виконкому 9 липня бу-
ло затверджено робочу групу, 
куди ввійшли представники усіх 
депутатських комісій, громадські 
активісти та фахівці міськради. 
Група має відпрацювати завдан-
ня на розробку містобудівної до-
кументації. 

За словами співрозмовника, згід-
но з домовленостями із представ-
ником розробника генплану, спо-
чатку замовник визначиться із за-
гальною концепцією документу, 
а потім будуть прописані технічні 
завдання, а далі — дослідження і 
процес робіт виконавця. Генплан у 
підсумку має пройти обговорення і 
комплексну державну експертизу, а 
потім — затвердження на сесії місь-
кради, тоді документ вступає в дію. 

«Як архітектор я наполягатиму 
на створенні цифрової карти мі-
ста. Зробимо акцент на ключових 
питаннях життєзабезпечення мі-
ста: об’їздні дороги, чіткі межі мі-
ста, території під водозабір, очис-
ні споруди, питання енергозабез-
печення, водовідведення, об’єк-
ти соціальної сфери», — коментує 
Ігор Іванович плани щодо майбут-
нього документу. 

Також, говорить, буде врахова-
но можливість об’єднання громад. 

«Для Борисполя старт робо-
ти над Генпланом — це показник 
злагодженої роботи і депутатсько-
го корпусу, і виконкому, і міського 
голови, його заступників — це ко-
мандна фахова робота. Головне — 
створити генплан, який передбача-
тиме комфортне середовище про-
живання», — підсумував архітектор. 

За його словами, на роботу над 
проектом виділені кошти в сумі 1 
млн. 480 тис. грн; кошторис є, до-
кументи на цю суму підписані. У 
разі виникнення потреби у додат-
кових послугах розробника бу-
де протокол погодження і розра-
хунки, які місто підтвердить або 
ні. Ігор Крикливець запевнив, що 
процес роботи над генпланом бу-
де прозорим для громади.

СТАРТУВАЛИ РОБОТИ 
НАД НОВИМ ГЕНПЛАНОМ 
БОРИСПОЛЯ

 Офіційний Бориспіль 
розпочав роботи з 
розробки нового 
генерального плану 
міста. Якими є перші 
кроки до створення 
важливого документа, 
«Вісті» поцікавилися 
у Ігоря Крикливця, 
начальника управління 
містобудування та 
архітектури.

Ірина ГОЛУБ

Сесією Бориспільської місь-
кої ради від 26.06.2018 було 
прийнято рішення «Про надан-
ня управлінню містобудуван-
ня та архітектури Бориспіль-
ської міської ради дозволу на 
розробку містобудівної доку-
ментації – Генерального плану 
м. Бориспіль». На виконання 
цього рішення виконавчим ко-
мітетом Бориспільської місь-
кої ради 9 липня 2018 року бу-
ло затверджено склад робочої 
групи, яка працюватиме над 
розробкою Генплану.

Очолюватиме групу началь-
ник управління містобудуван-
ня та архітектури міської ради 
Ігор Крикливець. Замісником 
керівника є заступник місько-

го голови Дмитро Гопанчук. До 
складу увійшли: депутати місь-
кої ради Юрій Адамовський, Єв-
ген Боженко, Олег Верес, Олена 
Донченко, Ігор Євтушенко, Пе-
тро Жувак, Володимир Нагор-
ний, Володимир Шалімов, пер-
ший заступник міського голо-
ви Микола Корнійчук, головний 
інженер проекту, представник 
розробника ТОВ «БЮРО РАДЕН» 
Тетяна Васильцова (за згодою), 
завідуючий Бориспільським 
міжрайонним відділом лабо-
раторних досліджень МОЗ 
України Андрій Веремій (за зго-
дою), кандидат технічних наук, 
доцент кафедри архітектурних 
конструкцій архітектурного фа-
культету Київського національ-
ного університету будівництва 
і архітектури, член Національ-
ної спілки архітекторів України 

Віталій Запривода (за згодою), 
заступник начальника Бори-
спільського РВГУ ДСНС Украї-
ни Олексій Каленський (за зго-
дою), начальник сектору ди-
зайну та реклами управління 
містобудування та архітектури 
міської ради Світлана Костючен-
ко, головний спеціаліст відділу 
з контролю за благоустроєм мі-
ста управління містобудуван-
ня та архітектури міської ради 
Богдан Меташоп, директор КП 
«ВУКГ» Володимир Найчук, на-
чальник виробничо-технічного 
відділу КП водопровідно-кана-
лізаційного господарства «Бо-
риспільводоканал» Олександр 
Федченко, директор ТОВ «Архі-
тектурне бюро «БАЗИС» Борис 
Шапіро (за згодою).

Паралельно розроблятиметь-
ся і стратегія розвитку Борисполя. 

ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧУ ГРУПУ

Ігор КРИКЛИВЕЦЬ, 
головний архітектор міста

Зросло навантаження
Управління містобудування та архітектури підвело підсумки роботи за перше півріччя 2018 року. «У 

порівнянні із попереднім шестимісячним періодом кількість заяв, що надходить на розгляд управління, 
збільшилася на 32 %, тож збільшилася норма опрацювання звернень на кожного працівника і зменши-
лася норма часу, тобто зросло навантаження», — прозвітував Ігор Крикливець. Найбільше заявок, що 
надходять до управління, — це виділення земельних ділянок, уточнення та присвоєння поштових адрес, 
опрацювання будівельних паспортів тощо.

 Є КОМАНДА

 ДО ТЕМИ

ВІЛЬНОЇ КАСИ
НЕ БУДЕ: МакДОНАЛЬДЗ 
ЗМІНИТЬСЯ

З 17 по 31 липня відомий за-
клад мережі швидкого харчу-
вання «McDonald's» у Бориспо-
лі тимчасово зачиняє двері для 
відвідувачів. «Вісті» поцікавили-
ся у представників компанії про 
причини такого несподіваного 
рішення.

Валерія КОМПАНІЄЦЬ

Офіційна інформація про зачи-
нення популярного закладу харчу-
вання МакДональдз в центрі Бори-
споля, який, до речі, є найбільшим 
в області, на реконструкцію, та роз-
мови про можливе повне закриття 
другого поверху фаст-фуду викли-
кала занепокоєння у бориспільців.

Про зміни та покращення, що 
будуть втілені впродовж короткої 
реконструкції закладу, спеціаль-
но для «Вістей» детально розпові-
ла Анастасія Зражевська, керівник 
відділу зв’язків з громадськістю 
компанії МакДональдз в Україні.

«Ми впроваджуємо новий фор-
мат спілкування з клієнтом, знач-
но зручніший за попередній. Про-
грама змін «Досвід майбутнього» 
створить більш комфортні умови 
для наших гостей», — наголосила 
Анастасія.

За її словами, насамперед пе-
редбачається введення обслуго-
вування за столиками — одне з 
найбільш революційних вдоско-
налень, оскільки раніше МакДо-
нальдз завжди був закладом са-
мообслуговування. Тепер відвід-
увач замовлятиме страви на касі, 
а потім чекатиме бажане за столи-
ком. Співробітник ідентифікувати-
ме клієнта за допомогою спеціаль-
ного пристрою. 

«Новий принцип роботи касо-
вої зони також полегшить процес 
видачі замовлення: прилавок бу-

де розділений на дві частини — 
для вибору страв та їх отримання. 
Відтак, відвідувачі, які очікують на 
замовлення, та відвідувачі, які ро-
блять замовлення, не заважати-
муть один одному», — пояснила 
Анастасія Зражевська.

 Співрозмовниця наголосила, 
що в ресторанах мережі МакДо-
нальдз буде створено нову пози-
цію — «Експерт із гостинності», 
завданням якого буде робота з клі-
єнтами. Він має бути уважним до 
відвідувачів, помічати їх потреби 
та оперативно на них реагувати: 
допомогти розібратися з новими 
способами обслуговування в рес-
торані, допомогти родині у пошуку 
вільного столика, запропонувати 
меню шрифтом Брайля незрячо-
му відвідувачу, допомогти інозем-
цю розібратися в меню, підказа-
ти клієнту, де можна підзарядити 
гаджет тощо. 

«Обов’язковим елементом за-
кладів з «Досвідом майбутнього» 
є термінали самообслуговування, 
що дозволять ретельно, без по-
спіху, оглянути всі страви з меню 
у електронному форматі , зроби-
ти замовлення та оплатити його 
за допомогою картки чи готівкою 
на касі, а потім забрати страви у 
зоні видачі, — коментує співроз-
мовниця. — Ми змінимо зовніш-
ню концепцію ресторану: онови-
мо дизайн меню та уніформу пра-
цівників. Також у 2018 році  буде 
запроваджено ще один елемент 
формату «Досвіду майбутнього» — 
новий принцип роботи кухні «При-
готовано для тебе». Це дозволить 
відвідувачу додати чи відняти ін-
гредієнти бургерів на свій смак — 
наприклад, додати до улюбленого 
Дабл Чізбургеру ще один біфштекс 
чи замовити бургер Маестро з до-
датковими інгредієнтами».

Відкриття у серпні
На даний момент керівництво мережі МакДональдз в Україні за-

певнило, що цілком задоволене роботою закладу у м. Бориспіль та 
кількістю клієнтів. Тому задля зручності бориспільців, які відвідують 
ресторан швидкого харчування, було прийнято рішення щодо його 
удосконалення. Реконструкцію проведуть на обох поверхах ресто-
рану. Із 1-го серпня, обіцяють, заклад буде готовий до прийому від-
відувачів за новим принципом і в оновленому інтер’єрі.

 ВАЖЛИВО
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 ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ  Є ПОТРЕБА

ОЛЕСНИЦЬКЕ: ІЗ РУСАЛКОЮ, 
МІСТКОМ ТА КАТАМАРАНАМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Як усе починалося
Восени 2017 року розпочали-

ся роботи із розчищення аквато-
рії Олесницького: озеро звільни-
ли від водоростей та сміття, за-
глибили, укріпили межі. Проект 
благоустрою розроблявся ТОВ 
«Водбуд-Україна». Тендер на ро-
боти виграла компанія місцевого 
забудовника Олександра Сича — 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд». Ро-
боти почалися, але бізнесмен не 
приховував невдоволення щодо 
проекту, посилаючись на окре-
мі непродумані моменти. Пізніше 
його зауваження були внесені до 
проекту.

Згідно із документом, на бере-
зі озера уже облаштовано похилий 
спуск для найменших відпочиваю-
чих. Було завезено пісок. Попри таб-
личку із забороною про купання бі-
ля входу на територію, люди засма-
гають біля води. Нагадаємо, у черв-
ні фахівці Держпродспоживслужби 
взяли на дослідження воду із озера: 
їхні рекомендація — заборона ку-
патися у водоймі через перевище-
ний вміст забруднюючих речовин 
у воді. Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови, переко-
нує, що стічних труб від каналізації 
із приватного сектору до озера не-
має. За його словами, видимі широ-
кі труби, прокладені із боку дворів, 
є дозволеними для водопониження 
та відведення дощових чи талих вод. 

Процес триває
Робітники «Трест Бориспільсіль-

буд» завершили облаштування ту-
алету, працюють над пішохідни-
ми доріжками, кладуть тротуарну 
плитку на підході до пляжу. На се-
редині пішохідного шляху обіця-
ють встановити бронзову статую 
русалки. «Водяна німфа має стати 
візитівкою водойми: кудись кида-
ють монети, а тут треба буде до-
торкнутися до блискучої скульпту-
ри», — кажуть хлопці. 

Мають розпочати роботи і з об-
лаштування прибережної зони. 
Праворуч озера буде облаштовано 
берму — так називається територія 
між верхнім краєм водойми та ниж-
нім краєм відкосу. Знизу для зруч-
ності обіцяють бруківку та лавочки 
здовж берега, а на верхній частині 
— велосипедну доріжку, яка проля-
гатиме периметром озера. 

Ділянку землі, яка поблизу 
Олесницького заросла травою і 
вербами, згідно із планом мають 
окультурити. 

«Це найкраща місцина для при-
готування шашликів. Поставимо 
мангали, столи, лавки — люди від-
почиватимуть із задоволенням»,  
— розмірковує чиновник.

Яким буде результат
Піщана зона відпочинку у вигля-

ді острова, до якого можна потра-
пити пішки через місток, — стане 
родзинкою зони відпочинку Олес-
ницького озера. «Через місток бу-
дуть пандуси, щоб і мами з дітка-
ми, і інваліди могли потрапити на 
відпочинок без перешкод», — по-
яснює заступник міського голови. 
Стоянку для авто, розповідає, роз-
містять неподалік. Також на остро-
ві встановлять пляжні зонтики, ле-
жаки та лавочки. Навколо озера 

влада обіцяє лавки під молодими 
деревами, яких восени планує ви-
садити не один десяток. «Щоб во-
да менше застоювалась та швид-
ше очищалася, плануються роботи 
із буріння підводної свердловини», 
— розповідає Корнійчук. 

Новинкою для Борисполя стане 
можливість оренди катамаранів, 
місце для водної парковки у про-
екті передбачено. Також у планах 
визначити місце для риболовлі, 
щоправда, на платній основі, бо 
зариблення та годівля малька — 
справа недешева. 

Про фінанси
Про ціну за вхід до пляжної зони 

поки не говорять.
Вартість усіх запланованих ро-

біт, за словами Миколи Корнійчука, 
майже 5 млн. грн. Щодо термінів 
завершення благоустрою, то чи-
новники обіцяють до Дня міста (15 
вересня) цього року здати об’єкт в 
експлуатацію, можливо, навіть уро-
чисто із червоною стрічкою 

«Є ідея — після завершення ро-
біт із благоустрою водойми терито-
рію передати в оренду на конкурс-
ній основі. Таке рішення було б до-
речним, хазяїн території потрібен, 
щоб було чисто і без вандалізму», 
— переконаний Микола Петрович.

 Найбільшу водойму 
Борисполя два роки 
приводять до ладу: уже 
є пляж зі схилом та 
піщаним дном, триває 
укладання доріжок. «Вісті» 
дізнавалися про усі деталі 
плану облаштування 
території.

ОБГОВОРЕННЯ 
НОВОЇ 
КІНОКОНЦЕРТНОЇ 
ЗАЛИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільський муніци-
пальний театр «Березіль» на-
ступного року святкуватиме 
ювілей — 10 років із дня за-
снування. Нині назріла по-
треба у більшому приміщен-
ні для театралів.

На початку 2018 року у місь-
кій владі говорили про можли-
вість будівництва окремої за-
ли для культурних потреб Бо-
рисполя на вул. Бежівка,1, яка 
могла б використовуватися і 
театром «Березіль».

«Прибудоване приміщення 
до гуртожитку за адресою: Бе-
жівка, 1 перебуває у комуналь-
ній власності міста, але воно в 
аварійному стані. Ми планує-
мо його знести, а на цьому міс-
ці збудувати кіноконцертну за-
лу», — обіцяв Микола Корній-
чук, перший  заступник місь-
кого голови, на початку року. 
На той час проекту ще не було, 
про можливу дату початку ро-
біт не йшлося. 

Відтоді минуло півроку, але ро-
боти не розпочалися, бо, як вия-
вилося, плани влади змінилися. 
На вул. Бежівка вже не плануєть-
ся будівництво. Як пояснює Кор-
нійчук, через мешканців сусід-
ніх будинків: мовляв, люди про-
ти розважального закладу поруч 
з домівками, бо побоюються, що 
буде шумно. Тому чиновники схи-
ляються до будівництва нової за-
ли на території, що навколо ко-
лишньої вечірньої школи, де за-
раз перебуває Центр туризму. 
«Пустуючої землі там вдосталь, 
тому там можна і потрібно буду-
вати», — говорить Микола Пе-
трович і підтверджує, що кон-
курс на проектні пропозиції ще 
не оголошувався. У міській раді 
переконуюють, що це попереду, 
а поки бажаючі можуть пропону-
вати власні проекти. 

Нині ж в пріоритеті міської 
влади здача в експлуатацію но-
вої школи, що будується на вул. 
Робітнича-Банківська.

Ірина КОСТЕНКО 

Постанова НКРЕКП, яка ви-
магає обладнати газові лі-
чильники засобами дистанцій-
ної передачі даних, може за-
лишити деяких споживачів 
без тепла.

Згідно з постановою НКРЕКП № 
2494 від 30.09.2015 року про ко-
мерційний облік природного га-
зу, підприємства з річним спожи-
ванням природного газу до 10 тис 
куб м повинні були облаштувати 
лічильники газу приладами дис-
танційної передачі даних до 27 
травня 2018 року. Без таких при-
ладів газу не дадуть. До цієї кате-
горії потрапляють підприємства 
малого бізнесу, які мають авто-
номне газове опалення. 

10 липня відбулося розширене 
засідання ради підприємців при 
виконавчому комітеті Бориспіль-
ської міської ради, куди були за-
прошені представники Бориспіль-
ської дільниці Броварської ФЕГГ. 
Попри те, що у порядку денному 
були заявлені представники керів-
ництва підрозділу, на зустріч газо-
постачальники делегували двох 
провідних інженерів з експлуата-
ції — Станіслава Трофімова та Іва-
на Франка. 

Їм довелося вислуховувати 
претензії і до вимог постанови 
НКРЕКП, і про нереальні ціни на 
встановлення приладів дистан-
ційної передачі даних, і на недо-
ліки роботи підрозділу. Несміли-
ві спроби запрошених перекона-
ти присутніх, що все робиться для 
поліпшення якості обслуговуван-

ня, натикалися на запитання: кому 
буде поліпшення? Підприємствам, 
які тільки на виготовлення доку-
ментації повинні витратити від 30 
до 50 тис. грн (такі цифри звуча-
ли на нараді), чи газопостачальни-
кам, які зможуть скоротити кількох 
контролерів?

 Підприємці погодилися, що го-
тові встановити обладнання, яке 
вимагається постановою, але тіль-
ки за рахунок газопостачальників. 

На рівні міста такі запитання 
звучали риторично, адже вирі-
шити проблему можна тільки на 
рівні держави. Рада підприєм-
ців прийняла рішення направити 
звернення до всіх інстанцій з ви-
могою скасувати цю норму поста-
нови, або хоча б відтермінувати її 
введення в дію. Листи будуть на-
правлені, зокрема, до антимоно-

польного комітету, Прем’єр-Міні-
стру Володимиру Гройсману, пер-
сонально депутатам Верховної 
ради тощо. А делегати від «газ-
контори» могли тільки запевни-
ти, що усі претензії, вимоги і по-

бажання вони донесуть до відо-
ма керівництва. У тому числі і 
попередження, що можуть від-
буватися ще й акції непокори під 
стінами обласної філії газового 
господарства.

БІЗНЕС ПРОТИ ГАЗОВИХ НОВАЦІЙ
 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

• Роботи тривають. Нині важко уявити, яким буде кінцевий результат благоустрою. Завершити розпочате обіцяють у вересні цього року.

• Під час наради у міськвиконкомі залишилося багато запитань 
без відповіді.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ВІТАЛІЙ 
ГОРКУН

КОМАНДИР БАТАЛЬОНУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В БОРИСПОЛІ. ЗА ПЛЕЧИМА В НЬОГО МІСЬКА ЗОШ №1, 
РОБОТА В АЕРОПОРТУ ТА ВІЙНА. ВІТАЛІЯ ЗНАЮТЬ, ЯК ОДНОГО З «КІБОРГІВ», ЯКІ БИЛИСЯ В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ. 
ПІСЛЯ ТОГО ВІН РІК ОЧОЛЮВАВ ПАТРУЛЬНУ ПОЛІЦІЮ МАРІУПОЛЯ (З ТРАВНЯ 2016 РОКУ). МИ СПІЛКУЄМОСЯ В ЙОГО КАБІНЕТІ 
В П’ЯТНИЦЮ БЛИЗЬКО 19.00, ХОЧА ЙОГО СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ СКІНЧИВСЯ ЩЕ О 16.45. ГОВОРИМО НА «ТИ» — 
БО ВЧИЛИСЯ У ПАРАЛЕЛЬНИХ КЛАСАХ.

 «У НАС ВСІ ХОЧУТЬ ЖИТИ В 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КРАЇНІ, АЛЕ ЩОБ 
ЗАКОН НЕ ТОРКАВСЯ ЇХ ОСОБИСТО»

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Ти одружений, є діти?
— Так, є дружина і син. 
— Зі службою поліцейського 

ти, певно,  приходиш додому ли-
ше ночувати, а син майже не ба-
чить тата?

— Ні, я встигаю на купання пе-
ред сном. Недавно в мене була 
двотижнева відпустка, за яку я на-
вчив його говорити «тато». А то 
все «мама, мама», а мене називав 
«дядя». Відпустку провів з дружи-
ною та сином. Раніше грав у фут-
бол — зараз немає часу, а коли 
з’являється — присвячую синові.

— Як його звуть?
— Богданом, на честь товари-

ша Богдана Здебського, з яким ми 
воювали. Ми мріяли, що поверне-
мося, одружимося, будуть в нас ді-
ти. Але він загинув. Я підтримую 
зв’язок з його сестрою, батьками, 
а старенький дідусь не витримав, 
коли онука привезли, і помер. 

Тому моя дружина знала: якщо 
в нас буде син, то зватимуть його 
Богдан. Я впевнений, що на небі 
в нього є ангел-охоронець —мій 
друг, який віддав молоде життя за 
мирне небо України.  

— До війни ти працював в ае-
ропорту. Певно, там була хоро-
ша зарплата?

— Так. Більша, ніж тепер в мене 
на цій посаді. 

— Чому ти пішов до поліції, а 
не повернувся на своє місце?

— Зрозумів, що нові поліцейські 
не прилетять з іншої планети. І як-
що хочеш щось змінити в країні, то 
починати треба з себе. На війні бу-
ло важко фізично, але було легше в 
розумінні, що там чітко знаєш, хто 
ворог. А тут хто ворог? Наче нема 
ворогів, всі свої, але чому тоді в нас 
все так? Робота поліцейського не 
для тих, хто хоче заробляти.

— Скільки патрульний отри-
мує зарплати на руки?

— Від 9 тис. грн. Якщо немає дис-
циплінарних порушень.

— Яка ситуація з кадрами в па-
трульній поліції Борисполя?

—З кадрами важко, в нас 40%-а 
нестача кадрів.

— А точніше?
— 70 чоловік не вистачає.
— Як  залучати нових?
— Беремо участь в заходах, про-

являємо активність. Набір триває, 
але заявок майже немає. Люди кра-
ще відносяться до поліцейських, 
але йти працювати правоохорон-
цями не хочуть. Зараз граничний  
вік підняли до 40 років. Наприклад, 
у Маріуполі заявок було більше, 
ніж місць, бо 10 тисяч грн у Марі-

уполі і тут — різні гроші.
— Якщо запрошувати з інших 

міст, то людям треба житло. 
Повертаємося до питання со-
цжитла. Щось чути?

— Нічого. Тому невідомо, як з 
цього виходити.

— Скільки екіпажів зараз па-
трулюють вулиці міста?

— Бориспіль зараз патрулюють 
чотири екіпажі.

— Cкільки жінок працює на лінії?
—  15 із 120 осіб особового скла-

ду на лінії — жінки.
— З точки зору керівника па-

трульної поліції робота в Маріу-
полі і в Борисполі відрізняються?

— У Маріуполі люди більш сві-
домі. Вони були під ДНР, їх зачепи-
ла війна. Там поліцейські казали: 
«Нас не треба мотивувати, ми все 
розуміємо».

Зараз я бачу, що наше суспіль-
ство не готове мінятися. Люди по-
рушують закони, наприклад, пра-
вила дорожнього руху; їх зупи-
няєш, а вони кажуть: «ловіть зло-
чинців». Але в нас люди гинуть на 
пішохідних переходах — їх вбива-
ють не «злочинці», а громадяни, які 
за кермом вирішили, що обмежен-

ня швидкості їх не стосується.
Коли ми почали боротися із зу-

пинками «попуток» в заборонених 
місцях, мені казали: «Ти ж сам ко-
лись стояв і ловив авто». Так, сто-
яв, ловив, але час мінятися. Я по-
яснював: пройдіть далі, там є «кар-
ман». Але люди не розуміють, бо 
так звикли. А до того «кармана» — 
70 метрів. Так само було 70 метрів 
від старого терміналу до нового, і 
ми щоночі бігали під обстрілом на 
свій склад.

— Як можна вирішити дві про-
блеми — проїзд на червоне та 
перевищення швидкості?

— Вирішать автоматичні каме-
ри — потім приходитиме штраф. 
От як у Литві — викликають і ка-
жуть: «Ось твоя машина на знім-
ку порушує ПДР». — «А це не я за 
кермом». —«Не ти? Значить ще + 
50 євро штрафу за те, що не зна-
єш, хто керує твоїм авто». Отоді в 
нас з’явиться час, щоб і асоціаль-
них елементів частіше перевіряти.

— Іноді виникають конфлік-
тні ситуації із міською вла-
дою. Які відносини між поліці-
єю і владою? Як вдається дося-
гати порозуміння?

— Міська влада розуміє, що нор-
мально — це працювати за зако-
ном. Анатолій Соловйович мені 
сказав: «Немає нічого складного в 
тому, щоб спочатку подати запит 
і узгодити перекриття вулиці». На 
випускному ми все чітко зробили. 
Правда, в цей день стався легкий 
наїзд на поліцейського, який на-
правляв машини в об’їзд. Це бу-
ло спеціально зроблено, бо водій 
знімав на телефон і прямо на ньо-
го їхав. Мовляв, немає документів 
і підстав для перекриття вулиці. 
Але цього разу все було оформле-
но згідно з законом.

— Твоя попередниця Майя 
Бреславська була в Борисполі но-
вою людиною. Ти народився, ви-
ріс, тут всіх знаєш, знають те-
бе. Це плюс чи мінус в роботі?

— У оперативній роботі це плюс. 
Спочатку дзвонили, просили, хоті-
ли домовлятися. Але я всім відмов-
ляв, тепер не дзвонять. У нас всі хо-
чуть жити в європейській країні, 
але щоб закон не торкався їх осо-
бисто. Якщо я зупиняю свого дру-
га, то пояснюю — ти мій друг, але 
ти вчинив правопорушення, тому 
все має бути за законом.

Тепер в Борисполі буде розро-
блено схему руху. Це важливо, бо 
на ній будуть нанесені червоні лі-
нії, за які не можна виходити, бо 
це місце для доріг. Місто розвива-
ється, і йому потрібні комунікації, 
шляхи. У нас роками йшли пору-
шення, самовільні будівництва. Ко-
жен старається свій паркан вине-
сти якнайдалі.

— Так, а сусід — ще вперед. У 
результаті є вулиці, як тунелі. 
Гібридні Toyota Prius, які три ро-
ки тому прийшли до патруль-
них, вже не новими — як зараз?

— Нормально, працюють. Одна 
машина на СТО, після того як в неї 
врізався біля «Зоряного» «Ягуар», 
яким керував нетверезий водій. 

— А їхні акумуляторні батареї?
— Батареї слабі, але це зна-

чить, що зростає витрата паль-
ного, на решту характеристик це 
не впливає.

— Велись розмови про ве-
лопатруль у Борисполі. Чи це 
актуально?

— Нашому місту велопатруль 
не потрібен. Це для тих міст, де, 
наприклад, великі парки. Якщо в 
нас буде штат укомплектовано, 
кількість патрульних машин збіль-
шиться і все буде супер. Згадай, як 
було, коли патрульна поліція тіль-
ки з’явилася і їздило одночасно 
10 машин.

— А пробки, які тепер в Бори-
сполі навіть вдень? Не заважа-
ють патрульним?

— Ми вже звикли і патрульні на-
магаються не потрапляти в затори 
і об’їздити центральну вулицю аль-
тернативними шляхами.

— Які громадські формування 
співпрацюють з поліцією?

— «Загін територіальної оборо-
ни», «Сектор безпеки». «Автодо-
помога» (Auto Help) допомагала 
взимку витягати застряглі в снігу 
авто. Вважаю, що чим більше таких 
організацій, тим краще. Респект і 
повага хлопцям — якщо поліцей-
ські отримують зарплату за свою 
роботу, то вони роблять це безко-
штовно у вільний час.

— Про що ти мрієш?
— Щоб через 30 років ми жили 

в іншій країні. Щоб наші діти жили 
краще. Щоб кожен розумів свою 
відповідальність. Щоб хабарів не 
було. Щоб люди зрозуміли, що не 
можна вчитися на поліцейського за 
хабарі, на лікаря вчитися за хабарі...

— Гадаєш, 30 років вистачить?
— Не знаю. Я розкажу своєму 

синові, що, перш за все, йому тре-
ба бути освіченою людиною і бути 
Людиною. І якщо Людей буде бага-
то, то Україна оновиться.

• «Нові поліцейські не прилетять з іншої планети. І якщо хочеш щось змінити в країні, то 
починати треба з себе»

«Робота 
поліцейського 

не для тих, 
хто хоче 

заробляти. 
Людей 

не вистачає»
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 ЖІНКА У ФОРМІ  НОВИНИ РАЙОНУ

ВІДМІННИЦЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Для «Вістей» ми говорили ввече-
рі перед її п’ятою зміною, на якій 
вона продовжила набувати досві-
ду і вперше надала домедичну до-
помогу потерпілому в ДТП.

— Чому піс ля роботи в 
прес-службі ви пішли навчати-
ся і працювати на лінії?

— Вирішила, що треба вдоско-
налювати знання, розумітися на 
всьому. У Маріуполі «крутезні» по-
ліцейські — вони надихнули мене. 
Як представника прес-служби, ме-
не знайомили з кращими, вони їз-
дили зі мною на складні завдання, 
про що треба було писати. Згодом 
я впевнилася, що таких хлопців ба-
гато. Маріуполь — регіон приф-
ронтовий, там небезпечно, багато 
зброї, багато військовослужбов-
ців. Поліцейські йшли туди не че-
рез гроші, а тому, що прагнули змін. 
У людей є сили, знання — і вони це 
роблять. Я спробувала попрацюва-
ти на лінії і побачити усе зсередини.

— То це тимчасово?
— Зараз я хочу працювати на лі-

нії. Але буквально за декілька змін 
в мене вже змінилося враження.

— Чому?
— Тут усе інакше. Для мене 

складні нічні зміни. Спілкування з 
людьми — поліцейські стикають-
ся з людьми в стресових ситуаціях, 
коли ті є або жертвами, або пра-
вопорушниками. Тут треба зрозу-
міти, вміти вмовити, увійти в по-
ложення людини, розуміти, коли 
людина маніпулює. Бориспіль мі-
сто невелике і я бачу, що поліцей-
ські знають правопорушників, пев-

ні авто, всіх пам’ятають. Треба вмі-
ти правильно прийняти рішення, 
бо найскладніше — зорієнтувати-
ся відповідно до законодавства, до 
людського фактора.

— Не було бажання все кинути?
— Ні, адже такий складний шлях 

подолано. Навчання в академії 
тривало чотири місяці. Дисциплі-
на та вимоги на високому рівні.

— Яке професійне бажання?
— Набратися впевненості і бу-

ти готовою до всього. Нас всьому 
вчили, але на вулиці — зовсім інше. 
Захмарних планів поки немає. Спо-
чатку очі горять, перші зміни лячно, 
отримуєш бойову зброю, готуєш її. 
Мені подобається — звикаю до ко-
лективу, до командира. Нас всіх зі-
брали і сказали: запам’ятайте, го-
ловне — ви не самі, в будь-якій си-
туації ми допоможемо. 

— Які методи в Академії?
— Мало не за кожну хибу ми 

віджималися. О 6:10 шикування, 
о 6:20 зарядка — все на вулиці і 
в дощ, і в сніг. Ми тільки прийшли, 
ще не було форми, нас вишикува-
ли, і ми побачили колег, перший 
потік, бо ми другий — ми пере-
мовлялися. То нас всіх відправи-
ли на «упор лежачи», щоб зрозумі-
ли, що в строю говорити не можна. 
Після цього одна дівчина одразу 
написала рапорт і пішла. 

— Багато відсіялося?
— У кожній групі з 24 осіб десь 

по 5 пішли. Були й ті, кого виклю-
чено за недотримання дисципліни. 
Шкода хороших колег, які вчилися 
добре, а за два дні до кінця екза-
мен не здали і ніхто їм не зміг до-
помогти. Це правильно — бо про-
фесія небезпечна.

— Фільм «Поліцейська акаде-
мія» дивилися? Схожість є? 

— (Сміється) Є, в процесі нав-
чання ми переглядали! Ми всі теж 
прийшли бешкетники, молоді, не-
тямущі. І почалося — дисципліна, 
навантаження, навчання, щоден-
но контролі. Навчання все бігом — 
вранці прийшов і до обіду немає 
перепочинку. Були девізи, співали 
гімни, дух єдності виховували, ко-
лективну форму відповідальності. 
Ми мали зрозуміти, що ти і напар-
ник — одне ціле і ви спільно несе-
те відповідальність за прийняте рі-
шення і маєте допомагати один од-
ному, не залежно від того, співпа-
дають погляди чи ні. 

— Чи всі поліцейські тепер бу-
дуть проходити Академію?

— Здається, були питання з бра-
ком приміщень, але зараз там ро-
блять ремонт, готують кілька по-
верхів. Я мала можливість пройти 
навчання в Маріуполі, де більшість 
знайомих. Але прийняла рішення, 
що краще ускладню життя тут, від-
чую, для чого це. У Києві знімаю 
квартиру.

— Як із зарплатою поліцей-
ського знімати квартиру?

— Не сама живу, вдалося знайти 
економний варіант. Всі, хто приїз-
дить, живуть по два, три, чотири 
особи в квартирі.

Що за цю зарплату? Всі говорять 
про небезпеку для поліцейського 
— зброя, злочинці. Але ми спілку-
ємося з людьми, які є носіями хво-
роб, проводимо поверхневу пере-
вірку підозрілих, буваємо в різних 
місцях, де є небезпека заразитися 
повітряно-крапельним шляхом, ми 
не застраховані. Всі думають — їдеш 
в красивому «Пріусі» і все чудово. Не 
знаю, як воно буде через рік.

— Чи через 10…
— (Сміється) Це великий досвід 

спілкування з людьми. Бувають си-
туації, коли патрульні хочуть щось 
зробити, якось допомогти, але в 
рамках законодавства це немож-
ливо. Це демотивує.

Але якщо тебе «зачепило» — це 
не робота, не служба, а спосіб жит-
тя. А якщо ні, то я не знаю, що мо-
же втримати. Це не та робота, щоб 
заробляти гроші. Але зараз в мене 
є бажання працювати.

• Олена Галлалу: «У нас виховували дух єдності, колективну форму відповідальності»

 Олена Галлалу — на службі у патрульній поліції 
Борисполя. Україномовна дівчина з грецьким прізвищем 
приїхала до Києва з Маріуполя навчатися в Академії 
патрульної поліції і закінчила чотиримісячне навчання на 
відмінно. За словами Віталія Горкуна, рівень підготовки 
патрульних в Академії, порівняно зі звичним курсом, 
більш фаховий. До навчання Олена понад рік працювала в 
прес-службі патрульної поліції Маріуполя.

БОРИСПІЛЬСЬКА ЦРЛ: НОВІ ЛАВКИ, 
УРНИ ТА АСФАЛЬТ

Голова Бориспільської ра-
йонної державної адміністра-
ції Олександр Туренко та го-
лова Бориспільської районної 
ради Владислав Байчас проін-
спектували завершення дорож-
ніх робіт на території централь-
ної районної лікарні та обгово-
рили перспективи подальшого 
благоустрою.

Рішення, в якому йшлося про 
виділення коштів з районного бю-
джету на проведення капітально-
го ремонту та благоустрою доріг 
на території Бориспільської  ЦРЛ, 
було прийнято на початку 2018 ро-
ку. За два місяці виготовлено про-
ект, створено паспорт доріг тощо.

Близько місяця КП «Бла-
гоустрій» на чолі з Андрієм Вели-
ченком займалося ремонтом ас-
фальтного покриття.

Керівництво визначило, що робо-
ти виконали якісно й швидко. Орієн-
товна вартість – близько 1 млн 400 
тис. грн. За ці кошти відремонтува-
ли 1 тис. 800 кв. м. території.

Окрім ремонту доріг, на терито-
рії лікарні було встановлено біль-
ше 40 нових комфортних лавок та 
близько 20 урн для сміття — захо-
ди, проведені підприємством «Бо-
риспільмедбуд» під керівництвом 
Володимира Шаповала.

«Чимало років територія лікар-
ні просилася, аби її впорядкували. 
Але коштів не було. Наразі район-
не керівництво всіляко допома-
гає нам і з матеріально-технічною 
базою, і з благоустроєм. У лікарні 
за сприяння районної влади й ас-
фальт кладуть, і про здоров’я дба-
ють. Коли є така тісна співпраця, 
то й результат не забариться», — 
розповідає Олександр Щур, го-
ловний лікар ЦРЛ.

Найближчим часом планується 
подальше асфальтування терито-
рії лікарні, реконструкція троту-
ару до пологового відділення та 
облаштування парковки для ав-
томобілів. Вже в понеділок, 9 лип-
ня, КП «Благоустрій» розпочало 
виготовлення відповідної проек-
тної документації.

У  іванківському клубі рукоді-
лля «Оксамитівка» днями пре-
зентували унікальний годинник, 
присвячений 95-річчю утворен-
ня Бориспільського району.

Експозиція виконана у вигля-
ді циферблата. У центрі — ма-
па району та годинникові стріл-
ки. Годинник справжній і показує 
справжній час. По колу замість чи-
сел — 12 оксамовитових ляльок, 
виготовлених майстринею Світла-
ною Гасіч та об’єднаних у колек-
цію «Вічне: час і вишивка». 

Кожна лялька неповторна, має 
незвичну оксамитову корсетку. На 
вбранні — вишивка зразків Ми-
хайла Покиданця, заслуженого 
майстра народної творчості Укра-

їни з Чернівців. Наповнені ляльки 
духмяними травами. 

Над незвичним арт-проектом 
працювали директор Будинку 
культури с. Іванків Анатолій Урда 
та художній керівник закладу Світ-
лана Гаряча. Ідейний натхненник 
— сільський голова Анатолій Тур.

Це вже другий витвір мистецтва 
та оберіг села. Перший презенту-
вали рік тому на День села — Ві-
нок єдності. Невдовзі іванківці 
планують створити ще третій обе-
ріг села — великий рушник.

Основна мета таких заходів — 
примноження культурного над-
бання українського народу, збе-
реження духовних цінностей рід-
ного краю та створення унікаль-
них історичних пам’яток.

ГОДИННИК ДО 95-РІЧЧЯ РАЙОНУ

Джерело інформації:  офіційний веб-портал Бориспільської 
районної державної адміністрації http://raybori.gov.ua 
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 ЗНАЙ НАШИХ!  ПРОЦЕС ТРИВАЄ

ВІД ІНСТРУКТОРА — 
ДО ЗАСЛУЖЕНОГО 
ПРАЦІВНИКА СПОРТУ

Наталія ТОКАРЧУК

Високу відзнаку з нагоди Дня 
Конституції України в галузі спор-
ту отримали лише 11 фахівців по 
всій Україні. «Вісті» поздоровили 
Миколу Петровича  із визнанням 
та поцікавилися шляхом до наго-
роди та його баченням перспектив 
спортивної сфери м. Бориспіль.

Попри спортивні й життєві досяг-
нення та багаторічну роботу на бла-
го рідного міста, Микола Петрович 
є скромною людиною та наголо-
шує, що отримана ним нагорода — 
результат колективної роботи місь-
ких тренерів, директорів спортив-

них клубів, усіх працівників спорту 
Борисполя, депутатів міської ра-
ди та особливо міського керівни-
цтва, які роблять усе можливе для 
підтримки та розвитку спорту у мі-
сті. Без командної роботи, каже, не 
вдалось би досягти таких результа-
тів і Бориспіль навряд чи виховав 
би стільки успішних спортсменів. 
«Завдяки нашій спільній роботі Бо-
риспіль був і лишається кращим у 
спортивному житті області: наші ко-
манди — неодноразові перемож-

ці всеукраїнських, європейських та 
світових змагань, а за останні 10-15 
років звання майстра спорту отри-
мали понад 100 мешканців Бори-
споля», — ділиться уже заслужений 
працівник спорту. 

Для Миколи Петровича спорт 
— це покликання, у спорті він із 
юності. Стартувавши у 21 рік ін-
структором фізкультури, за 50 ро-
ків пройшов чимало: був і очіль-
ником спортивного комітету, і го-
ловою товариства «Колос». Зга-
дує заняття парашутним спортом 
(всього здійснив 38 стрибків), пи-
шається, що ніс Олімпійський во-
гонь Борисполем під час Олімпі-
ади-80. Крім того — є депутатом 
Бориспільської міської ради 5-ти 
скликань. Каже, завжди підтри-
мує ідеї міської влади щодо роз-
витку спортивної інфраструктури: 
будівництво нових стадіонів та су-
часних спортивних майданчиків в 
школах та дворах багатоквартир-
них будинках, відкриття секцій.  
«Дякуючи співпраці із депутатами 
та взаєморозумінню з міським го-
ловою Анатолієм Федорчуком, ни-
ні фінансується створення спор-
тивних клубів та оздоровчих цен-
трів, а місто стабільно розвива-
ється у плані спорту», — коментує 
Микола Костянець. 

• За словами Костянця, у цьому 
році планується відкриття 
у Борисполі чотирьох 
майданчиків зі штучним 
покриттям у школах № 3, 6, 
7 та 8, а також встановлення 
там тренажерів. Микола 
Петрович наголошує, що він є 
прибічником штучного покриття 
на шкільних майданчиках: «У 
Європі у школярів є можливість 
прийняти душ після уроку 
фізкультури, змивши пил 
і бруд, перевдягнутися та 
продовжити навчання. В 
Україні ж, навіть якщо деяким 

школам «пощастило» і душові 
там передбачені, то в них, як 
правило, відсутня вода. Тому 
Бориспіль обирає штучне 
покриття, воно більш гігієнічне 
та зручне в наших умовах». 
У найближчих планах міста 
— будівництво спортивного 
стадіону біля школи №4. 

• Також співрозмовник 
підтвердив, що ведуться 
перемовини з міською 
владою щодо можливості 
будівництва нової дитячого-
юнацької спортивної школи, 

бо приміщення існуючої 
ДЮСШ давно не вистачає. 
«Біля біля школи № 6 є два 
гектари вільної землі, яка 
закріплена за школою, але 
не використовується. У 
влади міста є амбітна ідея 
— побудувати там сучасну  
споршколу, можливо — 
із великим басейном та 
льодовим стадіоном. Цього 
вимагає час. Зараз ідея на 
стадії обговорення, але я вірю, 
що усім вдасться дійти згоди 
і вона буде реалізована», — 
підсумував Микола Костянець.

 Директору 
Бориспільського міського 
спорту та фізичного 
здоров’я населення 
Миколі Костянцю 
присвоєне почесне звання 
«Заслужений працівник 
фізичної культури і спорту 
України» відповідно до 
Указу Президента України 
від 27.06.2018 №188/2018.

Про спортивні плани Борисполя

• Олімпіада-80: факелоносці Борисполя. На фото зліва направо: Петро Базюченко, майстер спорту з ігро-
вого спорту, в минулому — директор Кучаківського племзаводу; Володимир Борліс, інструктор з фізкультури 
аеропорту «Бориспіль»; Микола Костянець, нині заслужений працівник спорту.

• Оздоблення фасаду.

• Є пропозиція оформити кожен із поверхів школи у «свій» колір.

Ірина КОСТЕНКО 

Будівництво нового акаде-
мічного ліцею на вул. Робітни-
ча-Банківська в Борисполі на-
ближається до завершення. 
«Вісті» разом із Миколою Кор-
нійчуком, заступником місько-
го голови, та депутатом міської 
ради Олександром Дудченком 
відвідали новобудову. 

Відбулося коригування проекту 
будівництва закладу, уже закладе-
но облаштування — від обладнан-
ня та меблів до штор.

Уже завершено штукатурні ро-
боти приміщення. Перед спеціа-
лістами постало завдання: впро-
довж липня завершити роботи з 
прокладанню підземних комуніка-
цій на території — ведуться робо-
ти із водопостачання та водовід-
ведення, теплотраси. Фундамент 

під котельню побудований: відо-
мо, що котельня купуватиметься 
блочна, із обладнанням.

Директор школи Оксана Поно-
марьова разом із будівельниками 
обговорили кольорову гаму ін-
тер’єру поверхів школи. Щодо ко-
льорів, то попередньо схиляються 
до рішення, що перший поверх бу-
де у зелених тонах, на другому до-
мінуватиме синьо-зелена гама, на 
третьому — червонуваті відтінки. 
Микола Петрович підтримав ідею, 
щоб над зовнішнім виглядом цен-
трального входу, фойє, актової та 
спортивної зали працював профе-
сійний дизайнер інтер’єрів. Пого-
джено, що доки вирішуватиметь-
ся питання фінансування послуг 
фахівця, директор через Фейсбук 
має звернутися до дизайнерів Бо-
рисполя: можливо, хтось виявить 
бажання надати пропозиції та по-
працювати над інтер’єром школи.

НОВА ШКОЛА: 
ПРОКЛАДАЮТЬ МЕРЕЖІ І 
ЗАПРОШУЮТЬ ДИЗАЙНЕРА 

КОЛІЯ ШВИДКІСНОГО СПОЛУЧЕННЯ 
— ІЗ ВИПЕРЕДЖЕННЯМ

Катя ВАСИЛЬКІВСЬКА

У компанії «Укрзалізниця» 
обіцяють запуск швидкісного 
сполучення між Києвом та МА 
«Бориспіль» раніше встановле-
них термінів.

Залізничники констатують, що 
виконали третину робіт, які мали 
б завершитися 1 серпня: 1400 м 
колії прокладено від головної лінії 
до естакади. Наразі  прокладають-
ся комунікації, робиться насип для 
колії з боку аеропорту та для паса-
жирської платформи. Наступним 
етапом буде будівництво естакади 

через автомагістраль Київ-Харків. 
За словами Євгена Кравцова, голо-
ви компанії «Укрзалізниця», до за-
вершального кінця робіт лишило-
ся менше 150 днів, будівельні ро-
боти «Укрзалізниця» обіцяє закін-
чити у грудні 2018 року. 

 НА ПЕРСПЕКТИВУ
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 16 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30, 10.55 "Одруження наосліп"

12.15, 14.00, 15.25 "Міняю жінку"

16.50 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.20 Мелодрама "Хазяйка"

22.20, 23.00, 4.45 Комедія 

"Недотуркані"

23.25, 0.00, 2.05 Комедія "Байки 

Мітяя"

0.15 Комедія "100 мільйонів євро"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.10 Сьогодні
9.30, 3.00 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.25 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу" 1, 2 

с.
23.30 Х/ф "Цар скорпіонів 3: Книга 

мертвих" (16+)
1.40 Телемагазин

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

рука"
9.30, 0.25 "Позаочи"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Лісова пісня"
13.00 Х/ф "Гуру"
15.45 Х/ф "В моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
17.05 Х/ф "В добрий час!"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Дівчина з гітарою"
1.15 "Академія сміху"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Енчантімалс: Рідний дім"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 17.00 Чотири весілля
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с "Кандидат"
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
0.00 Т/с "Помста" (16+)

5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.25 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Спорт
9.25 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Х/ф "Зелений 

шершень" (16+)
16.30 Х/ф "Еквілібріум" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.35 Т/с "Менталіст" (16+)
22.45, 3.05 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.35 Т/с "Невиправні" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти

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

рука"
9.30, 0.25 "Позаочи"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Лісова пісня"
13.00 Х/ф "Гуру"
15.45 Х/ф "В моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
17.05 Х/ф "В добрий час!"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Дівчина з гітарою"
1.15 "Академія сміху"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки

7.00, 19.25 "Тварини: особиста 
справа"

8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Сенсації ХХ століття"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 1.25 Зона ночі
4.20 Абзац
6.15 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
9.00 Х/ф "Чоловіки за роботою"
11.00 Х/ф "Тупий і ще тупіший" 

(16+)
13.10 Х/ф "Тупий і ще тупіший 2" 

(16+)
15.20 Х/ф "Ніккі, диявол-

молодший" (16+)
17.10 Х/ф "Пустун" (16+)
19.00 Ревізор
21.20 Пристрасті по ревізору
23.30 Т/с "Клініка" (16+)
1.20 Служба розшуку дітей

6.50 Х/ф "Сімнадцятий 
трансатлантичний"

8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Двійник"
10.35 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50 "Щоденник чемпіонату світу 

з футболу FIFA 2018"
13.20, 3.30 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 19.30 "Легенди 

карного розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.45 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00, 2.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.25, 18.15 "Спецкор"

10.05, 18.50 "ДжеДАІ"

10.45 Т/с "Опер за викликом-2"

14.35 Х/ф "Політ Фенікса"

16.45 Х/ф "Хороший, поганий, 

мертвий"

19.25 Т/с "Одинак"

21.35 Т/с "Касл-4"

23.10 Х/ф "Придорожній заклад 2: 

Останній виклик"

0.55 Т/с "Моссад"

3.10 Облом.UA

7.05 Х/ф "Не підганяй кохання"
9.20 Х/ф "Навчаю грі на гітарі"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "Я тебе кохаю"
1.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
12.00 Д/ф "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Честь професії
19.55 Д/ф "Неповторна природа"
20.25 Посттравматичний синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 17 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30, 11.00 "Одруження наосліп"

12.20, 13.55, 15.30 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.20 Мелодрама "Хазяйка"

22.20, 23.00, 4.45 Комедія 

"Недотуркані"

23.25, 0.00, 2.15 Комедія "Байки 

Мітяя"

0.30 Комедія "Любов з ризиком 

для життя"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.25 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу" 3, 4 

с.
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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

Джентльмени удачі"
9.30, 0.30 "Позаочи"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Слід сокола"
13.30 Т/с "Неодинокие"
15.20 Х/ф "В добрий час!"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Приходьте завтра"
1.20 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Спляча красуня"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Кандидат"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
0.00 Т/с "Помста" (16+)

5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
9.55 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф "З життя таємних 

агентів"
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф "Троє амігос"
17.20 "На трьох" (16+)
17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.35, 2.55 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.30 Т/с "Невиправні" (16+)
2.15 Т/с "Морська поліція. Новий 

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

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

Джентльмени удачі"
9.30, 0.30 "Позаочи"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Слід сокола"
13.30 Т/с "Неодинокие"
15.20 Х/ф "В добрий час!"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Приходьте завтра"
1.20 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Тварини: особиста 
справа"

8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Сенсації ХХ століття"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 2.20 Зона ночі

4.05 Абзац

6.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

7.50 Європа за копійки

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Зоряні яйця (12+)

22.50 Т/с "Клініка" (16+)

6.20 Х/ф "Провінційний анекдот"
7.10 Х/ф "У пошуках мільйонерки"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ключ без права передачі"
10.30 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50, 3.10 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.45 "Випадковий свідок"
4.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 3.10 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.00 Х/ф "Мисливці за скарбами"

19.25 Т/с "Одинак"

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

1.00 Т/с "Моссад"

8.31 Х/ф "Поділись щастям своїм"
13.10 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

(16+)
22.45 Х/ф "Мама напрокат"

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

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

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"
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СЕРЕДА, 18 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН

9.30, 10.55 "Одруження наосліп"

12.20, 14.00, 15.20 "Міняю жінку"

16.50 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.20 Мелодрама "Хазяйка"

22.20, 23.00, 4.45 Комедія 

"Недотуркані"

23.25, 0.00, 2.25 Комедія "Байки 

Мітяя"

0.25 Комедія "Перемагай"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні
9.30, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.25 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу" 5, 6 

с.
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.10 "Моя правда"
9.50, 1.15 "Академія сміху"
10.20, 0.25 "Позаочи"
12.00 Х/ф "Перстень княгині Анни"
13.25 Т/с "Неодинокие"
15.15 Х/ф "Загадка Эндхауза"
17.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Кандидат"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar

5.35, 10.00 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.00 Стоп-5
12.00, 13.20 Х/ф "Троє амігос"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Іграшкові 

солдатики" (16+)
17.20 "На трьох" (16+)
17.35, 21.35 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40, 3.05 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.35 Т/с "Невиправні" (16+)
2.20 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.10 "Моя правда"
9.50, 1.15 "Академія сміху"
10.20, 0.25 "Позаочи"
12.00 Х/ф "Перстень княгині Анни"
13.25 Т/с "Неодинокие"
15.15 Х/ф "Загадка Эндхауза"
17.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Тварини: особиста 
справа"

8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Сенсації ХХ століття"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.25 "Мультляндія"

3.00, 2.20 Зона ночі

4.20 Абзац

6.10 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

9.00 Ревізор. Магазини

13.00 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Зоряні яйця (12+)

22.50 Т/с "Клініка" (16+)

5.50 Х/ф "Було у батька три сини"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
10.40 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50, 3.00 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00, 1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.25 Х/ф "Крадіжка в музеї"

19.25 Т/с "Одинак"

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

1.00 Т/с "Моссад"

3.10 "Облом.UA."

6.50 За живе! (16+)
9.25 Національне талант-шоу 

Танцюють всі!
13.05 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

(16+)
22.45 Х/ф "Доглядальниця"

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

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

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Дешевий відпочинок"
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"
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ЧЕТВЕР, 19 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.40 ТСН

9.30, 11.15 "Одруження наосліп"

13.00, 14.15, 15.35 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.20 Мелодрама "Хазяйка"

22.20, 23.00, 4.50 Комедія 

"Недотуркані"

23.25, 0.00, 2.05 Комедія "Байки 

Мітяя"

0.25 Мелодрама "Домашня робота"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.40 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.25 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу" 7, 8 

с.
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.45 Телемагазин

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.25 "Моя правда"
9.50, 1.15 "Академія сміху"
10.35, 0.25 "Позаочи"
12.15 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
13.35 Х/ф "Здрастуйте Вам!" (16+)
15.35 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
17.15 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Перше побачення"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Принцеса Мален"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Кандидат"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
1.00 Т/с "Помста" (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
9.55 Секретний фронт
11.00 Стоп-5
12.20, 13.20 Х/ф "Іграшкові 

солдатики" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Х/ф "Одного разу 

порушивши закон" (16+)
17.25 "На трьох" (16+)
17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40, 3.15 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.55 Т/с "Невиправні" (16+)
2.35 Т/с "Морська поліція. Новий 

Орлеан" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.25 "Моя правда"
9.50, 1.15 "Академія сміху"
10.35, 0.25 "Позаочи"
12.15 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
13.35 Х/ф "Здрастуйте Вам!" (16+)
15.35 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
17.15 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Перше побачення"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Тварини: особиста справа"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25 "Сенсації ХХ століття"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Заклинатель ведмедів"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.00 Зона ночі

4.20 Абзац

6.20 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

9.10 Ревізор. Магазини

13.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Зоряні яйця (12+)

22.20 Т/с "Клініка" (16+)

6.00 Х/ф "Гу-га"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Зниклі серед живих"
10.40 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 

"Свідок"
12.50, 3.00 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.50, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.50 "Випадковий свідок"
5.20 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55, 3.00 "Облом.UA."

15.10 Х/ф "Кілер мимоволі"

19.25 Т/с "Одинак"

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

0.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.00 За живе! (16+)
9.35 Національне талант-шоу 

Танцюють всі!
13.15 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
11.30 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Енеїда
12.25 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 Радіо. День
15.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.45 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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П'ЯТНИЦЯ, 20 ЛИПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

9.30, 11.20 "Одруження наосліп"

13.10, 14.25, 15.45 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 22.20 "Ліга сміху"

0.20, 5.05 "Ігри приколів"

1.20 "Вечірній Київ"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні
9.30, 5.30 Зоряний шлях
10.50, 3.50 Реальна містика
12.50 Х/ф "Кульбаба"
14.45 Т/с "Даша" 1, 2 с.
15.25 Т/с "Даша"
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу" 9, 

10 с.
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Дорога в порожнечу"
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Позаочи"
11.35 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
13.30 Х/ф "Сім днів до весілля"
15.25 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.15 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
19.00, 2.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Було у батька три сини"
1.20 Х/ф "Осінь"
4.25 Кіноляпи

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Грейфрайєрс Боббі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с "Кандидат"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф "Пташиний ульот"
22.30 Х/ф "Бабій одружується!"
0.30 Т/с "Помста" (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф "Одного разу 

порушивши закон" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Бадьорість духів" 

(16+)
17.25, 21.35 "На трьох" (16+)
17.35 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.40 Т/с "Невиправні" (16+)
2.55 Факти
3.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.55 Т/с "Винищувачі" (12+)
4.50 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Позаочи"
11.35 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
13.30 Х/ф "Сім днів до весілля"
15.25 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.15 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
19.00, 2.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Було у батька три сини"
1.20 Х/ф "Осінь"
4.25 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Заклинатель ведмедів"
8.00, 9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
8.15, 14.00 "Найромантичніші міста 

світу"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00, 21.25, 4.25 "Сенсації ХХ 

століття"
15.00, 21.00, 23.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
15.10 "Депутатська приймальня"
15.55, 2.40 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі

4.25 Абзац

6.20 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

9.10 Ревізор. Магазини

13.10 Зірки під гіпнозом

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Зоряні яйця (12+)

22.40 Т/с "Клініка" (16+)

2.10 Служба розшуку дітей

7.05 Х/ф "Все перемагає любов"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Дурні помирають по 

п'ятницях" (16+)
10.50 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50, 3.00 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.45, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.45 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 3.00 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

13.00 Х/ф "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. Мережева 

загроза"

19.25 Х/ф "Допит"

21.10 Х/ф "Спогад"

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

1.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.20 Х/ф "Право на надію" (16+)

9.30 Х/ф "Тато Ден" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)

20.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"

22.45 Х/ф "Наречена мого друга"

6.00, 9.50 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

0.35, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Енеїда
12.25, 15.25 Д/ф "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Х/ф "Параджанов"
1.10, 3.40 Тема дня
1.30 52 вікенди

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 21 ЛИПНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.20, 23.20 "Світське життя. 

Дайджест 2018"

12.20 "Міс україна 2017"

14.10 "Ліга сміху"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.25 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.20, 1.55 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 Сьогодні
7.15, 4.40 Зоряний шлях
8.10 Т/с "Дорога в порожнечу" 1, 6 

с.
14.00, 15.20 Х/ф "Посміхнись, коли 

зірки плачуть"
16.25 Т/с "Я буду чекати тебе 

завжди" 1, 3 с.
19.40 Т/с "Я буду чекати тебе 

завжди"
20.50 Футбол. Суперкубок України 

"Шахтар" - "Динамо"
23.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
2.00 Телемагазин
3.10 Реальна містика

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.55 "Академія сміху"
10.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.15 Х/ф "Снігова королева"
12.55 Т/с "Нероби"
21.00 Х/ф "Морський характер"
22.45 Х/ф "Чорний трикутник"
2.30 "Позаочи"
3.10 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
12.15 Х/ф "Принцеса Мален"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Кандидат"
16.30 Х/ф "Бабій одружується!"
18.30 Вечірка
20.30 Одного разу під Полтавою
22.30 Країна У
0.00 Теорія зради
1.00 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00, 4.30 Еврика!
5.10, 4.40 Факти
5.30 Стоп-5
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.50 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.55 Х/ф "Розбірки у Бронксі" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Година пік" (16+)
22.05 Х/ф "Година пік-2" (16+)
23.55 Х/ф "Ганнібал" (18+)
2.25 Т/с "Винищувачі" (12+)
3.05 Провокатор
4.25 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.55 "Академія сміху"
10.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.15 Х/ф "Снігова королева"
12.55 Т/с "Нероби"
21.00 Х/ф "Морський характер"
22.45 Х/ф "Чорний трикутник"
2.30 "Позаочи"
3.10 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "Няньки дикої природи"
15.00, 18.05 "Ситуація"
15.10 "Приречений на любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Імперія"
18.15, 2.30 Х/ф "Голос минулого"
21.00, 23.15, 2.10, 5.05 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Одержимість"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Опівдні з Гауді"
5.25 "Мультляндія"

3.00, 1.50 Зона ночі

5.55 М/с "Лунтік та його друзі"

7.40 Хто зверху? (12+)

18.40 Х/ф "Король Артур" (16+)

21.00 Х/ф "Самотній рейнджер" 

(16+)

0.00 Х/ф "Ніккі, диявол-молодший" 

(16+)

4.50 Х/ф "Де 0-42?"
6.00 Х/ф "Чекайте на зв’язкового"
7.20 Х/ф "Тегеран-43"
10.15 Х/ф "Без строку давнини"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.05 "Речовий доказ"
15.30 "Склад злочину"
17.10 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Солодка жінка"
21.30 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
23.00 Х/ф "Експеримент" (18+)
0.55 "Таємниці кримінального 

світу"
3.00 "Випадковий свідок"
4.25 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Зброя"

10.30 "Загублений світ"

16.45 Х/ф "Спогад"

18.35 Х/ф "Мисливці за скарбами"

20.50 Х/ф "Медальйон"

22.45 Х/ф "Парниковий 

експеримент"

0.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.05 "Облом.UA."

5.45 ВусоЛапоХвіст
7.55 Караоке на Майдані
8.55 Все буде смачно!
9.55 Х/ф "Право на надію" (16+)
11.55 Х/ф "Провідниця" (12+)
17.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
19.00 Х/ф "Любити й вірити" (16+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 

Новини
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
12.00 Х/ф "Незаймана королева" 2 

с. (12+)
14.00 Телепродаж
14.20 Д/ф "Фестивалі планети"
15.20 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.20 Д/ф "Неповторна природа"
16.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
22.10, 1.10 Ювілейний концерт 

гурту "Піккардійська терція"
22.50 Д/ф "Спільноти тварин"
23.50 Д/ф "Незвідані шляхи"
0.45 Д/ф "Гордість світу"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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НЕДІЛЯ, 22 ЛИПНЯ

6.10, 19.30 ТСН
7.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10, 11.15, 12.25 "Світ навиворіт - 

8"
13.30 Мелодрама "Танець 

метелика"
17.25, 20.15 Мелодрама "Біженка"
22.25 "Голос. Діти 4"
0.55 "Аргумент кiно"
1.35 "Ліга сміху"
5.00 "ТСН-тиждень"

6.30 Сьогодні
7.10, 5.00 Зоряний шлях
8.10 Т/с "Дорога в порожнечу"
14.00 Т/с "Я буду чекати тебе 

завжди"
17.40 Т/с "Тест на любов" 1, 2 с.
19.00 Події
19.40 Т/с "Тест на любов"
22.00 Х/ф "Кульбаба"
23.50 Т/с "Пощастить у коханні" 1, 

2 с. (16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Пощастить у коханні" 

(16+)
3.40 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)
5.30 Реальна містик

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
10.00 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

10.40 Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
14.10 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
15.35 Х/ф "Ділові люди"
17.15 Х/ф "Серед коршунов"
19.10 Х/ф "Вождь Виннету: син 

Инчу-Чуна"
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.25 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Барбі Дрімтопія. 

Фестиваль розваг"
11.45 Х/ф "Грейфрайєрс Боббі"
13.30 Чотири весілля
14.30 Т/с "Кандидат"
16.30 М/ф "Пташиний ульот"
18.00 Вечірка
20.30 Одного разу під Полтавою
22.30 Країна У
0.00 Теорія зради
1.00 Х/ф "Відьма"
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.35 Стоп-5
7.00 Т/с "Невиправні" (16+)
8.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.50 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Розбірки у Бронксі" 

(16+)
14.55 Х/ф "Година пік" (16+)
16.55 Х/ф "Година пік-2" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Година пік-3" (16+)
22.20 Х/ф "Як викрасти хмарочос" 

(16+)
0.40 Х/ф "Ганнібал" (18+)
2.55 Т/с "Винищувачі" (12+)
3.35 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
10.00 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

10.40 Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
14.10 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
15.35 Х/ф "Ділові люди"
17.15 Х/ф "Серед коршунов"
19.10 Х/ф "Вождь Виннету: син 

Инчу-Чуна"
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.25 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

8.20 "Життєві історії"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Африка: небезпечна 

реальність"
15.00, 15.35 "Ситуація"
15.10 "Українець М. Поплавський у 

Варшаві"
15.45 "Концерт П. Зіброва "В 

епіцентрі любові"
18.15, 2.40 Х/ф "Професор 

Пьярелал"
21.00, 1.50, 5.15 "СТН-тижневик"
21.30, 2.20 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Сяюча молодь"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Ніколас Никлби"
5.45 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі
4.10 Стендап-шоу
5.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.10 Х/ф "Царство мавп"
8.00 Х/ф "Король Артур" (16+)
10.30 Х/ф "Патріот" (16+)
13.40 Х/ф "Самотній рейнджер" 

(16+)
16.40 Х/ф "Брати Грімм" (16+)
18.50 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
21.00 Х/ф "Робін Гуд: Принц 

злодіїв"
23.50 Х/ф "Плоть + кров" (18+)

5.40 Х/ф "Дезертир" (16+)
7.20 "Страх у твоєму домі"
11.00 Х/ф "Кухарка"
12.15 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
14.00 Х/ф "Сангам"
17.30 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
19.00 Х/ф "Фронт за лінією 

фронту" (12+)
22.15 Т/с "Я повернуся" (16+)
1.25 Х/ф "Експеримент" (18+)
3.05 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Бушидо"

9.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

11.00 Т/с "Ментівські війни. Київ"

15.00 Х/ф "Медальйон"

16.55 Х/ф "Політ Фенікса"

19.05 Х/ф "Напролом"

21.00 Х/ф "Зворотній відлік"

22.45 "Змішані єдиноборства. UFC."

0.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

3.00 "Облом.UA."

7.50 Полювання
8.55 Все буде смачно!
9.50 Караоке на Майдані
10.50 Вагітна у 16 (16+)
11.55 Доньки-матері (16+)
12.55 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф "Любити й вірити" (16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.00 

Новини
9.40 Х/ф "Незаймана королева" 2 с. 

(12+)
11.25 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 Д/ф "Китайський 

живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
16.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
23.55 Д/ф "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
1.10 Роздягалка
1.35 Букоголіки
2.10 Д/ф "Смачні історії"
3.30 Посттравматичний синдром

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

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

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про надання управлінню містобудування та архітектури Бориспільської 

міської ради дозволу на розробку містобудівної документації — детального 
плану території, обмеженої вулицями Шолохова, Пантелеймона Куліша, Де-

кабристів, провулком Княжицький та та об’їзною дорогою в м. Бориспіль

З метою уточнення положень Генерального плану м. Бориспіль, затверджено-
го відповідним рішенням міської ради від 11.05.2007 № 1339-14-V, враховуючи 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань промисловості, будівництва, 
архітектури та інвестиційної діяльності, відповідно до наказу Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», статей 10, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності», пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 
ради дозвіл на розробку містобудівної документації – детального плану терито-
рії, обмеженої вулицями Шолохова, Пантелеймона Куліша, Декабристів, провул-
ком Княжицький та об’їзною дорогою в м. Бориспіль.

2. Замовником розроблення містобудівної документації – детального плану 
території виступити управлінню містобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради та організувати розроблення детального плану.

3. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради: 
3.1. Залучити кошти з інших джерел для фінансування розробки містобудівної 

документації – детальний план території, обмеженої вулицями Шолохова, Пан-
телеймона Куліша, Декабристів, провулком Княжицький та об’їзною дорогою в 
місті Борисполі.

3.2. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів у проекті детального плану території у порядку, визна-
ченому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні».

3.3. У разі надання пропозицій до проекту детального плану території, за ре-
зультатами проведення громадських слухань, відправити його на доопрацюван-
ня та врахування всіх зауважень з послідуючим опублікуванням у засобах масо-
вої інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань промисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної 
діяльності.

Міський голова     А.С.Федорчук
26 червня 2018 року    № 3341-43-VII

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про надання управлінню містобудування та архітектури 

Бориспільської міської ради дозволу на розробку містобудівної докумен-
тації – Генерального плану м. Бориспіль

Зважаючи на необхідність внесення змін у функціональне використання окре-
мих територій викликану змінами у соціально-політичній та економічній сферах 
та потребою визначення нової стратегії розвитку м. Бориспіль і шляхів її реаліза-
ції, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань промисловос-
ті, будівництва, архітектури та інвестиційної діяльності та з питань транспорту, 
зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування, відповідно до наказу Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», статей 10, 17 Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 
ради дозвіл на розробку містобудівної документації – Генерального плану м. Бо-
риспіль.

2. Замовником розроблення містобудівної документації – Генерального пла-
ну виступити управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської 
ради та організувати розроблення Генерального плану.

3. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради: 
3.1. Містобудівну документацію – Генеральний план м. Бориспіль розробити за 

рахунок коштів міського бюджету.
3.2 Створити робочу групу з питань розробки Генерального плану, до складу 

якої залучити представників комунальних підприємств міста та представників 
постійних комісій міської ради. Склад робочої групи затвердити відповідним рі-
шенням виконавчого комітету.

3.3. Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громад-
ських інтересів у проекті детального плану території у порядку, визначеному по-
становою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтере-
сів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».

3.4. У разі надання пропозицій до проекту Генерального плану, за резуль-
татами проведення громадських слухань, відправити його на доопрацювання 
та врахування всіх зауважень з послідуючим опублікуванням у засобах ма-
сової інформації.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань промисловості, будівництва, архітектури та інвестиційної діяльності.

Міський голова                       А.С.Федорчук
26 червня 2018 року                         № 3343-43-VII
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 

6511144.

ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ ЗАЗ-СЛАВУТА, 1,2, ГАЗ/БЕНЗИН, ПРОБІГ 
140 ТИС.КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 140 ТИС.КМ, ГАРНИЙ СТАН, 2008 Р., 35000 
ГРН, МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, ГРН, МОЖЛИВИЙ ТОРГ. ТЕЛ.: 0 63 2244994, 
ВЛАДИСЛАВ. ВЛАДИСЛАВ. 

Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна до-
говірна. Тел.: 0 50 0427030.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-к. КВАРТИРИ

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

Тел.: 0 98 6275608.
Головатого вул., господар, 990000 грн, без комі-

сії. Тел.: 0 98 9112677.

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., р-н школи №3, 4 поверх, лі-

чильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, 
810000 грн. Тел.: 0 67 9663374. 

Головатого вул., балкони виходять на «Маяк», 
3/9, 54/29/8, 850000 грн., господар. Тел.: 0 66 
7558661.

БУДИНКИ

Бориспіль
Дударків с., 40.4 кв.м, всі зручності, гараж, 

льох, сарай, колодязь, свердловина, вигріб-
на яма, 25 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7005091, 0 99 1705448.

Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, 
свердловина, сад, с/в на вулиці, 210000 грн. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Старе с., 1970 р., 100 кв.м, 11х9 м, літня кух-
ня, сарай, гараж для мотоциклу, приміщення 
для дров та торфу, погріб, газ, свердловина, 
колонка, 0,28 га, 65 км від м. Київ, 12 км до 
Дніпра, 1015000 грн. Тел.: 0 66 7603131, Сер-
гій.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 
1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, цен-
тральна вода+свердловина, своя каналізація, 
12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 
66 7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

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

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Н.Левицького вул., 10 соток, комунікації по 

вулиці, асфальт, господар, 208000 грн. Тел.: 
0 99 9052854.

Нечуя-Левицького вул., 10 соток, під будівниц-
тво, поруч світло, газ, під’їзд, недорого. Тел.: 0 66 
3663002, 0 50 6588881.

Франка вул., р-н центру, 17 соток, пряма, 
комунікації поруч, вихід до асфальтованої 
дороги, під забудову, держакт. Тел.: 0 96 
2215052.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Харківська вул., 10 соток, кутова, державний 
акт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 5902709.

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

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

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

Любарці с., під забудову, 50 соток. Тел.: 0 50 
6588881.

Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

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

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

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

Куплю

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 

7395679.

Здам
Бориспіль

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

1-к кв., р-н Соцмістечко, житловий стан, необ-
хідні меблі, техніка, 4000+ комуналка по пільгах. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673.

Битовку в оренду для будівельників, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 4029471.

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

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 
1500+комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

Здам в оренду офісне приміщення центр міста, 
10 кв.м, 1500 грн + комунальні послуги. Тел: 0 67 
9856883, 0 4595 66243.

кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, тех-
ніка, 2500, для хлопця. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 
1000 грн. Тел.: 0 95 7395679.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

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

Потрібні співробітники
у м. Бориспіль на посади

ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина

Готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Швейцара-охоронця

Тел.: (099) 387-46-95

Мийницю-
прибиральницю
в кафе, г/р— 2/2. 

г/р—2/2; 

ПОТРІБНІ 
на постійну роботу в Києві

БУДІВЕЛЬНИКИ
для ремонту квартир та будинків

З/п від 18000 грн
За домовленістю можемо надавати житло, 

оплачувати його оренду чи проїзд іногороднім до Києва

(067) 620-14-40, (066) 418-63-34
(063) 247-20-62

РІЗНОРОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧІ
НА ВИРОБНИЦТВО ПОВІТРОПРОВОДІВ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОПАЛЕННЯ 

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

ст. м. «Видубичі» 
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кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч 

автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

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

приміщення в оренду, 125 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 

ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В їдальню на території аеропорту потрібні 
кухар та посудомийниця, з/п договірна, ро-
бота позмінна. Тел.: 0 67 9867169.

В охоронну компанію на постійну робо-
ту потрібні охоронці, г/р 1/3; 1/2; 2/4, вахта. 
Офіційне працевлаштування, висока з/п. 
Тел.: 0 50 4658526, 0 67 6924212.

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

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

На роботу терміново потрібен продавець та пе-
кар. Тел.: 0 67 2340932.

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, 
УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ 
ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 
0 98 5005888.0 98 5005888.

Охоронці та співробітники групи швидкого 
реагування в охоронну компанію «АСГАР». 
Г/р добові 1/2, 1/3, 2/2, денні пости. Тел.: 0 67 
8233782, 0 67 4059764, 0 67 3207502.

Підприємству на роботу потрібні звар-
ники, слюсарі-монтажники, арматурники, 
сантехніки. З/п виплачується 2 рази в мі-
сяць. Надаємо житло та харчування. Тел.: 0 
63 2629759, 0 96 5862545.

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

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу 
потрібний вантажник, з/п від 7000 грн+премії. 
Тел.: 0 97 2106878, Олег Сергійович. 

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

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; прибиральниці, 
з/п від 6550 грн; товарознавець, з/п від 9750 
грн; нічний адміністратор залу, з/п 9900 грн. 
Тел.: 0 50 4137236.

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Водії кат «Е» (далекобійники). Робота по 
території України. З/п від 13000 грн. Стро-
гий облік пального. Телефонувати з 9.00 до 
18.00. Тел.: 0734379994.

Готельно-ресторанному комплексу «Ста-
ра Вежа» на роботу потрібен адміністратор 
готелю, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 63 4062179, 
Юля. 

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19)запрошуємо на 
постійну роботу прибиральницю службових при-
міщень, кухарів, секретаря—діловода, робітника 
по обслуговуванню службових приміщень. Тел.: 
0 67 4570661, 0 93 8601014.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; комп-
лектувальник; водій автонавантачувача-шта-
белер. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

Муляри (каменярі) та бетонярі. З/п висо-
ка (від 20000 грн). Робота в Київській обл. 
Житло надаємо безкоштовно. Тел.: 0 50 
3100753.

На постійну роботу в КП «Лілея» терміно-
во потрібен майстер манікюру. Офіційне 
оформлення. Терміново. Тел.: 0 97 3841344.

На постійну роботу в м. Бориспіль потрібні 
оператор прального обладнання, оператор 
сушильного обладнання, оператор гладиль-
ного обладнання, технік з обслуговування 
прального обладнання. Гідну та стабільну 
оплату гарантуємо. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 
5123000, Юлія. 

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

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

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

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 
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Терміново на роботу потрібні адміністратор, 
кухонний працівник, бармен, касир, прибираль-
ниця, з/п щоденно. Тел.: 0 99 5444797, 0 63 
6363608. 

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

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні менеджер 
по продажам, з/п 10000 грн, бухгалтер з д/р 1С.8, 
шиномонтажники. Тел.: 0 96 2499983.

Івано-Франківськ

Запрошуємо на роботу прибиральниць/посу-
домийниць в ТК “Буковель” (Івано-Франківська 
обл.). З/п висока. Проживання та харчування 
безкоштовно. Тел.: 0 67 3443693.

Ірпінь

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

Київ

Адміністратор, офіціант, бармен-офіціант 
в ресторан (р-н «Позняки»). Можливо без 
д/р. Г/р — 3/3, 2/2. З/п при співбесіді. Тел.: 0 
50 1966030, 0 93 4821661.

Бармени-офіціанти, працівники (різноро-
бочі) в кафе ресторанного комплексу. З/п 
9000 грн + чайові. Вахта. Робота в перед-
місті Києва. Безкоштовне проживання на 
території та харчування. Тел.: 0 67 6031132, 
0 99 7375149.

Водії-далекобійники на тягач Renault. Ві-
дрядження по ближньому зарубіжжю. Д/р 
на автомобілях іноземного виробництва 
від 2-х років. Наявність діючого закордон-
ного паспорта, медичної довідки. З/п 20000 
грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. Тел.: 0 
44 5374337, 0 67 5475326, 0 67 4435652.

Робочі на виробництво в європейську компа-
нію. Г/р 5-денний або вахта. Можливо без д/р 
(навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне 
працевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в 
м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050. 

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по 

ціні 6 грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. 
Склад у м. Бориспіль, доставка від 150 грн. 
Тел.: 0 98 9342408.

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-
ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, 
ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.3278510.

М/п вікно (глухе), дорожня панель 1 шт., двері 
гаражні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

Сітка армувальна для будівельних робіт від 
виробника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 
грн/кв.м, а також сітка рябиця для огородження. 
Тел.: 0 98 9814287.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 

шухлядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 
Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову 

Інструкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 
Синього кольору, легко складається, зручно пе-
реносити, внизу коляски корзина для речей. Тел.: 
0 66 3836880, Ольга. 

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

Провідному автопідприємству в м. Бориспіль

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

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ

м. Київ, ст. метро «Видубичі»
з/п вчасно

ПОТРІБНІ

(098) 815-98-76, (098) 454-01-11

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК
ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 10.07.2018 року

1. ТОВ «Медичний центр «Лігена-Мед», сестра медич-
на, з/п 3730 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська місь-
крайонна філія Київського ОЦЗ.

2. ТОВ «Медичний центр «Лігена-Мед», лікар загальної 
практики, з/п 3750 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська 
міськрайонна філія Київського ОЦЗ.

3. ТОВ «Медичний центр «Лігена-Мед», лікар з уль-
тразвукової діагностики, з/п 3750 грн., тел. (04595)60666; 
Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ.

4. КНП «Бориспільський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», лікар загальної практики — 
сімейний лікар, з/п 4000 грн., тел. (04595)60666; Бори-
спільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ.

5. КНП «Бориспільський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», лікар-педіатр, з/п 4000 грн., 
тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ.

6. КНП «Бориспільський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», лікар-терапевт, з/п 4000 грн., 
тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія Ки-
ївського ОЦЗ.

7. КНП «Бориспільський міський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги», сестра медична загальної прак-
тики-сімейної медицини, з/п 3723 грн., тел. (04595)60666; 
Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ.

8. КНП «Бориспільський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», бухгалтер, з/п 3723 грн., тел. 
(04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія Київ-
ського ОЦЗ.

9. ПП «Елегант-Бориспіль», вантажник, з/п 6500 грн., 
тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ.

10. Головне управління національної поліції у Київській 
області, поліцейський, з/п 10000 грн., тел. (04595)60666; 
Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ.

11. Головне управління національної поліції у Київ-
ській області, поліцейський-водій, з/п 10000 грн., тел. 
(04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія Київ-
ського ОЦЗ.

12. ПрАТ «ПентоПак», оператор виробничої дільниці, 
з/п 6075 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськра-
йонна філія Київського ОЦЗ.

13. ТОВ «Морозівська птахофабрика», слюсар, з/п 4000 
грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ.

14. ТОВ «Морозівська птахофабрика», електрик, з/п 
4000 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна 
філія Київського ОЦЗ.

15. ТОВ «Морозівська птахофабрика», водій, з/п 4000 
грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ.

16. ТОВ «Морозівська птахофабрика», птахівник, з/п 
4000 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна 
філія Київського ОЦЗ.

17. ТОВ «Морозівська птахофабрика», вантажник, з/п 
4000 грн., тел. (04595)60666; Бориспільська міськрайонна 
філія Київського ОЦЗ.
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Ноутбук Asus X751SJ, 17,3 дюйми, б/в, гарний 
стан, + мишка+зарядний пристрій, 9500 грн. Тел.: 
0 98 4413471.

Холодильник «Атлант», б/в, однокамер-
ний, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 66 
5278072.

ТВАРИНИ

Бориспіль

2 кізочки, 2,5 міс., 3 міс., безрогі від мо-
лочних кіз, молоко без запаху. Тел.: 0 66 
5498166.

Коза, після окоту, дійна. Тел.: (04595) 52071, 0 
67 8982125.

Корова чорно-ряба з документами і пасі-
ка, ціна договірна. Тел.: 0 93 0576492, 0 98 
1298708. 

Корова, тільна 8 міс., червоно-ряба; телиця чор-
но-ряба, парувального віку, с. Іванків. Тел.: 0 97 
5015500, 0 93 1010855.

Продам високоудійних кіз. Тел.: 0 63 
8221805.

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.

РІЗНЕ

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

1956205.

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

Софа, дитяче ліжко, телевізор, все б/в. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Майстерня Кузницьких. Виготовлення на 

замовлення вікна та двері будь-якої склад-

ності та конфігурації. Низькі конкурентні 

ціни на продукцію та високий рівень якості. 

Тел.: 0 98 7792882.

Оренда будівельної техніки: самоскиди, 

екскаватори, каток, міні-навантажувач. Пі-

сок, відсів, щебінь з доставкою. Тел.: 0 67 

6562743.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Віддам безкоштовно у добрі руки собаку 

бульдог англійський та котів породи сфінкс, 

перс. Тел.: 0 97 5794111.

Втрачене Свідоцтво на право власності на 

житло, №6497, видане на ім’я Узварика Георгія 

Івановича, Бориспільським міськвиконкомом 

01.12.1999 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за 

реестром № 1-879 на ім’я Загури Андрія Васи-

льовича Бориспільською нотаріальною конторою 

14.06.2010 р., вважати недійсним.

Втрачений договір дарування 1/2 частини квар-

тири №1-372, виданий на ім’я Загури Андрія Ва-

сильовича від імені Загури О.А Бориспільською 

нотаріальною конторою 24.03.2010 р., вважати 

недійсним.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які 
ремонтні роботи; разові послуги вантажників 
та різноробочих. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

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

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчи-
щення, планування та озеленення ділянок. Де-
монтажні роботи. Земельні роботи: виконуємо 
копання траншей та ям. Тел.: 0 96 9918144.

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

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

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

Виробничій компанії 

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

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

08.07.2018 р. в м. Бориспіль, на в'їзді 
зі сторони Харкова, біля АЗС «БРСМ» 

о 15.00 було здійснено ДТП, 
за участю автомобілів BMW і Toyota Camry. 

Очевидців просимо зв’язатися 
за тел.: (056) 744-96-24, (067) 633-52-50, Руслан
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 КОМПАНІЯ

ПРИКЛАД ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ: 
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО «СТАРИНСЬКОЇ 
ПТАХОФАБРИКИ» ГРУПИ МХП З ГРОМАДОЮ

Дар’я СЕМИЛІТКО

Соціальне 
партнерство — 
запорука розвитку 
краю

Соціальні ініціативи птахофабри-
ки охоплюють широкий спектр різ-
них активностей. Сьогодні мешкан-
цям регіонів, особливо невелич-
ких сіл і містечок, важко самотужки 
справлятися з численними трудно-
щами. Через брак коштів на облаш-
тування шкіл, садочків, лікарень, до-
помогу малозабезпеченим і літнім 
людям місцева влада часто зверта-
ється по допомогу до інвесторів та 
місцевих представників бізнесу. У 
минулому році за прикладом дос-
віду інших підприємств Групи МХП 
«Старинська птахофабрика» уклада-
ла соціальні угоди із сільськими ра-
дами, на території яких провадить 
виробничу діяльність. За умовами 
співпраці були підписані угоди з роз-
рахунку 50 тис. грн на кожну вироб-
ничу дільницю. Сільські громади, на 
території яких більше виробничих 
потужностей підприємства, відпо-
відно, отримали більшу суму на ре-
алізацію соціальних ініціатив. Про-
екти, на втілення яких птахофабрика 
виділятиме кошти, визначали за ре-
зультатами обговорення з сільськи-
ми громадами і закріплювали рішен-
нями сільських рад. 

За соціальними угодами торік 
«Старинська птахофабрика» пере-
рахувала понад 1 млн 350 тис. грн 
органам місцевого самоврядування. 
Інвестиції підприємства в соціальну 
сферу у 2017 році становили близь-
ко 880 тис. грн. Така співпраця з гро-
мадами продовжується і цьогоріч. 
Більшість сільських рад уже уклали 

такі угоди з підприємством і сподіва-
ються на його підтримку у вирішенні 
нагальних проблем, з якими впора-
тися самотужки на кошти з місцевих 
бюджетів не зможуть. 

Турбота про молоде 
покоління 

Усі звернення громад, їхніх 
представників чи місцевого керів-
ництва завжди мають пріоритетне 
значення для підприємства. Цьо-
горіч птахофабрика долучилася до 
вирішення проблем різної важли-
вості та масштабів. Не забула і про 
молоде покоління. Господарство 
регулярно надає власну продук-
цію для харчування учнів та вихо-
ванців дитячих садків у селах Мир-
не, Веселинівка, Сошників та Ста-
ре. Також фабрика долучається до 
покращення освітнього простору в 
навчальних закладах. У травні цьо-
го року за кошти «Старинської пта-
хофабрики» було придбано жалюзі 
в Старівську ЗОШ та Веселинівське 
НВК на суму близько 20 тис. грн. 
Для потреб Мирненської школи 
підприємство купило плазму діаго-
наллю 54 дюйми та канцелярське 
приладдя для вихованців приш-
кільного літнього табору. 

Долучається «Старинська птахо-
фабрика» і до організації культур-
но-масових заходів, днів села та різ-
ного роду спортивних змагань. До 
прикладу, 1 червня було організова-
но свято до Міжнародного дня захи-
сту дітей у селах Мирне та Малі Єр-
ківці. Дітлахи не лише гарно і весело 
провели час, а й отримали солодкі 
подарунки за кошти підприємства.

«Здорові» ініціативи 
Турбота про здоров’я завжди важ-

лива, тому птахофабрика активно 
допомагає місцевим медичним за-
кладам. На початку травня між «Ста-
ринською птахофабрикою», Бари-
шівською районною радою, Бари-
шівською ЦРЛ та Центром первин-
ної медико-санітарної допомоги було 
підписано меморандум про співпра-
цю. У рамках такої взаємодії підпри-
ємство допомогло виконати капі-
тальний ремонт травматологічного 
відділення Баришівської ЦРЛ на су-
му майже 90 тис. грн, а пізніше при-
дбало меблі. Зі свого боку адміністра-
ція лікарні забов’язалася проводити 
безкоштовні виїзні огляди для меш-
канців тих населених пунктів, де про-
вадить свою діяльність «Старинська 
птахофабрика». Лікарі Баришівської 
ЦРЛ уже провели огляд жителів села 

Мирне. Цілий день працювала бри-
гада спеціалістів, до якої увійшли хі-
рург, невролог, дерматолог, сімей-
ний лікар, гінеколог, кардіолог, фа-
хівці медичного офтальмологічного 
центру «Зір 100%» з міста Києва, лі-
кар УЗД та фахівці клініко-діагностич-
ної лабораторії. Загалом за час робо-
ти в Мирному спеціалісти надали 450 
медичних послуг. Ще один кількаден-
ний візит бригади медиків до жите-
лів сіл Старе та Сошників уже запла-
новано на вересень цього року. Такі 
медичні обстеження матимуть змо-
гу пройти мешканці всіх населених 
пунктів, які уклали соціальні угоди з 
підприємством.

Допомога буває 
різною

Побутові проблеми, облашту-
вання інфраструктури, можливість 
вчасно отримати медичне обслу-
говування, організація святкувань 
та місцевих заходів тощо — усе 
це різні напрями єдиного векто-
ру соціальної активності «Старин-
ської птахофабрики». Так, одним із 
цьогорічних масштабних проектів 
став ремонт асфальтного покриття 
на вулиці Центральній у селі Мир-
не та дороги між цим населеним 

пунктом та Малими Єрківцями.
На допомогу від підприємства 

можуть розраховувати усі — від 
малого до великого — незалежно 
від соціального рівня чи зайнято-
сті. Нещодавно команда працівни-
ків «Старинської птахофабрики» 
взяла участь у футбольному турні-
рі UCAB FOOTBALL FEST і стала чем-
піоном змагання, виборовши пере-
могу в ще 23 команд-членів асоці-
ації «Український клуб аграрного 
бізнесу». За перемогу її нагороди-
ли сертифікатом на суму 60 тис. грн. 
Виграні кошти гравці перерахували 
на лікування 11-річного Владислава 
Левченка, який бореться з онколо-
гічним захворюванням. 

Також птахофабрика регулярно 
допомагає українській армії: щомі-
сяця надає транспорт для органі-
зації дозвілля військовослужбов-
ців строкової служби Навчально-
го центру Нацгвардії України в селі 
Старе. Не забуває «Старинська пта-
хофабрика» і про жителів старшого 
віку: учасникам Великої Вітчизняної 
війни та пенсіонерам, які багато ро-
ків віддали роботі на підприємстві, 
на Різдво, Великдень, День Перемо-
ги та 8 Березня щорічно вручають 
подарункові набори. Розроблений 
також графік виїзду соціального 
магазину в села, аби місцеві жителі 
мали змогу купувати продукцію за 
пільговими цінами. А в селі Старе, 
окрім навчально-виховних закла-
дів, безкоштовно продукцію отри-
мує ще й тамтешня лікарня.

Підприємство дбає не лише про 
матеріальну допомогу громадам. 
Так, у зв’язку з погіршенням кримі-
ногенної ситуації в регіоні, де роз-
ташовані виробничі потужності 
«Старинської птахофабрики», з 1 
лютого 2018 року підприємство за 
власні кошти розпочало патрулю-
вання громадського порядку насе-
лених пунктів. 

Однак не лише на допомогу у скруті 
можуть розраховувати мешканці там-
тешніх сіл. Спільні святкування об’єд-
нують людей і дають можливість від-
воліктися від щоденних турбот. Цього-
річ за сприяння птахофабрики жителі 
Мирного гучно відсвяткували Водо-
хреща на місцевому ставку з розва-
жальною програмою та гарячими на-
поями. З нагоди святкування Міжна-
родного жіночого дня працівниці під-
приємства отримали не лише знаки 
уваги від чоловіків і колег, а й цінні по-
дарунки від підприємства. 

Дні сіл, загальнонаціональні і міс-
цеві свята годі й уявити без участі 
«Старинської птахофабрики». За 
сприяння підприємства життя в се-
лах Бориспільщини пожвавлюється, 
покращується інфраструктура на-
селених пунктів, люди отримують 
нові можливості і радо користують-
ся ними. Досвід співпраці великого біз-
несу на прикладі «Старинської пта-
хофабрики» з громадою має стати 
добрим прикладом для наслідуван-
ня для інших підприємців краю. Адже 
щоб жити краще, потрібне відпові-
дальне ставлення кожного і об’єднан-
ня зусиль заради спільної мети. 

 Бути ближче до людей, 
розуміти їхні щоденні 
турботи і допомагати 
покращувати й без 
того нелегке життя — 
невід’ємна складова 
діяльності «Старинської 
птахофабрики» Групи 
МХП. Відчуваючи 
відповідальність за 
добробут мешканців, 
які проживають в тих 
населених пунктах, де 
розміщені виробничі 
потужності підприємства, 
керівництво господарства 
активно долучається 
до соціальних ініціатив 
громад і бере участь у 
співфінансуванні значної 
кількості місцевих проектів.

• Свято до Міжнародного дня захисту 
дітей у с. Мирне

• Плазма для потреб Мирненської ЗОШ. На фото зліва направо:  директор Мирненської ЗОШ Тарас Похиль, 
фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою МХП Андрій Рижов, учні школи

•  Благодійний футбольний турнір 
UCAB FOOTBALL FEST
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 ГАРНО ПОГУЛЯЛИ

НА КУПАЛА ІВАНКІВ 
СВЯТКУВАВ ДЕНЬ СЕЛА

 6 липня в селі Іванків 
Бориспільського району 
відбулися народні гуляння. 
Близько тисячі дорослих 
та дітей зібралися на 
центральній площі біля 
сільського клубу, аби 
традиційно однією родиною 
відзначити подвійне свято: 
День села та свято Івана 
Купала.

Олеся ІВАНЕНКО
Фото Сергій СТРІЛЬЧУК

До свята тут готувалися два 
місяці: вигадували нові яскраві 
етюди, облаштовували майдан-
чики для розваг, шукали зірок 
для виступів, а також фінансову 
підтримку. І спільними зусилля-
ми таки підготувались до спіль-
ного гуляння. 

• Біля будинку культури 
розгорнулися місця для роз-
ваг довжиною декілька сотень 
метрів: для малечі — іграшки, 
стрибки на батуті, солодка ва-
та, безкоштовне морозиво, 
для дорослих — безпрограш-
на лотерея.

• Урочиста церемонія нагородження найкращих працівників села від-
булась на оновленій святковій сцені місцевого Будинку культури. Іванків-
ський сільський голова Анатолій Тур привітав земляків зі святом та вру-
чив грамоти та подарунки. Очільник бажав  здоров’я, добробуту, гарних 
врожаїв, мирного неба та процвітання.

• З нагоди Дня села, свята Івана Купала та в рамках заходів до 95-річ-
чя створення Бориспільського району в Іванківському клубі рукоділля 
«Оксамитівка» було презентовано унікальну колекцію оксамитових ля-
льок Світлани Гасіч «Вічне: час і вишивка» за мотивами вишивки Заслу-
женого майстра народної творчості України Михайла Покиданця.

• До уваги жителів села була представлена виставка-продаж творчих 
робіт сільських умільців: вітражі від Катерини Адамович, плетіння з бісеру 
від Лілії Гарячої, жіночі прикраси від Марини Плієнко, пейп-арт від Тетяни 
Ліщук, фотозони «Купальські сни» від Яни Чорнойван та «Купальський ві-
нок» від Інни Кондакової.

• На завершення свята — вогняне шоу від спортивного клубу «STREET 
DANCE CLUB» (м. Бровари та м. Боярка). Смолоскипами запалили Купаль-
ський Вогонь — символ оновлення та єднання. 

Розходилися всі по домівках з гарними враженнями та позитивним за-
рядом. Жодна людина не лишилася без подарунка — щастя в очах та чу-
додійної сили в душі. Кажуть старі люди:  тут, в мальовничому Іванкові, що-
року цвіте папороть на Івана Купала!..

• Третій рік поспіль в селі проводиться конкурс «Найсмачніші варе-
ники». Господині за власним бажанням беруть участь у приготуван-
ні вареників та частують ними односельців. Цьогоріч вареників було 
близько півтисячі (!). Над ними чаклували шість конкурсанток-меш-
канок села. Дегустаторам смакували вареники з капустою, грибами, 
печінкою, творогом, м’ясом… Але найсмачнішими виявилися варе-

ники з вишнями від Ольги Черняк. Вона здобула перемогу в кулінар-
ному змаганні.

До речі, вперше цього року конкурс очолив незвичайний суто укра-
їнський персонаж — веселий Пан Вареник (Богдан Симанішин), який 
частував односельців шедеврами української кухні та фотографував-
ся на згадку.

• Івана Купала — свято літ-
нього сонцестояння, води, 
вогню та кохання. Тому дівча-
та прийшли на свято у віноч-
ках та вишиванках. Випускниці 
Іванківської ЗОШ I-III ступенів 
виконали обрядовий танець 
та запустили вінки зі свічками 
в озеро Велике. Кожна з них 
як майбутня дружина та матір 
мріє про велику міцну сім’ю та 
домашній затишок. До обряду 
долучилося чимало незаміж-
ніх дівчат.

• Свято тривало в атмосфері 
радості. Для глядачів виступа-
ли з піснями дитячий ансамбль 
«Промінчик», жіночий ансамбль 
«Родина», дует Анатолій Урда та 
Світлана Гаряча, Валерія та Лари-
са Стрільчук, Олександр Дзюба.

Море овацій та бурхливих 
оплесків на знак подяки отри-
мали гості Іванкова: таланови-
ті та голосисті переможець те-
левізійного проекту «Голос. Ді-
ти» (3 сезон) Еліна Іващенко, За-
служена артистка України Тетяна 
Піскарьова, композитор та вико-
навець Василь Радченко. Іванків-
ці не лише підтанцьовували ви-
конавцям, а ще й з радістю під-
співували гуртом.
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 БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ  ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

 ДОВГОБУД  ФОТОФАКТ

НАБРИДЛО СУСІДСТВО 
ІЗ «БУНКЕРОМ»

Ірина ГОЛУБ

Із одного боку — вихід на вул. 
Шевченка через вул. Європей-
ську повз новозбудований храм, 
з іншого, за поворотом — від-
ділення «Ощадбанку», а далі за-
недбана споруда, куди приве-
ла авторку мешканка Франка,  7 
Людмила Журбас. 

Жінка каже, що бетонний «бун-
кер» зведено років 30 тому. Буду-
вався він як бойлерна, яка не бу-
ла завершена та не введена в екс-
плуатацію. Зате використовуються 
прибудовані гаражі, вони замкнені 
й мають власників. Офіційної інфор-
мації про те, чиїми є майно і земля, 
мешканці отримати не змогли. 

Приміщення стоїть у чагарниках 
вже не один рік поспіль: порожнє, 
без вікон і дверей. Місцеві кажуть, 
що влітку там можна побачити ма-
траци та ганчір’я — асоціальні осо-
би днюють і ночують у «бункері», на 
підлозі — пляшки, сміття, шприци.

«Заглядають до бункера і під-
літки. Бачили дівчину років 14-ти, 
яка вийшла звідти, ледве стоячи 
на ногах, а потім втратила свідо-
мість. Довелося викликати швид-
ку, — розповідає Людмила. — По-

крівля бойлерної та нижчі за неї 
гаражі приваблюють дітвору, яка 
сприймає «каскад» як атракціон: 
стрибає, не усвідомлюючи небез-
пеки. Був випадок, коли дитя впа-
ло зверху і зламало руку». 

Мешканці сусідніх будинків та-
кож скаржаться, що потерпають 
від крадіжок та вважають, що все 
це відбувається через «бункер». «У 
під’їзді, що навпроти бойлерної, 
у 4 із 10 квартир побували злодії. 
Мешканці інших під’їздів і сусідніх 
будинків також не почуваються у 
безпеці», — підтверджують місцеві.

 «Байдуже, кому та бойлерна на-
лежить, — наголошує Людмила 
Миколаївна.— Ми не претендує-

мо на ту територію. Просто проси-
мо навести порядок».

Людмилу Миколаївну за номе-
ром 102 вже впізнають по голосу. 
Каже, правоохоронці за викликом 
приїжджають, але вдіяти нічого 
не можуть.

 Для мешканців будинку 
на вул. Франка, 7 
у Борисполі  похмура 
бетонно-цегляна споруда є 
давньою проблемою. 

«Вістям» вдалося з’ясувати, 
що згідно з даними Держгеока-
дастру занедбана земельна ді-
лянка знаходиться в оренді ТОВ 
«ЕНБУД». Вид діяльності органі-
зації та чи сплачує вона оренду 
землі, зараз вивчає економіч-
ний відділ міськвиконкому.

 ВАЖЛИВО

ЗМІНИ ДЛЯ ПЕРЕВІЗНИКІВ 
І ПАСАЖИРІВ

Ірина КОСТЕНКО 

За підсумками конкурсів на 
пасажирські перевезення Бо-
рисполем на автобусних марш-
рутах загального користування 
виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської ради 9 липня за-
твердив переможців на шести 
маршрутах із семи, оголошених 
на конкурс. 

• На маршруті № 1 
вул. Бежівка — магазин Нова 
лінія переможцем стала фізична 
особа-підприємець Ольга Кулик. 
• На маршруті № 1-В 
вул. Бежівка — УМБ-17 пасажирів 
возитиме Олександр Кисельов. 
• Рейси маршрутом № 3-Б 
вул. Котляревського — 
Профліцей виконуватиме 
підприємець Ольга Кулик.
• Автобусний маршрут № 22 
вул. Дубечанська — ПАТ «АТАСС-
Бориспіль» обслуговуватиме 
Олександр Кисельов. 
• За маршрутом № 25 вул. 
Франка — УМБ-17 курсуватимуть 
автобуси Галини Мозгової. 
• За маршрут № 8 
ПАТ «АТАСС-Бориспіль» — 
залізничний вокзал відповідатиме 
Олександр Кисельов. 
Маршрут №8 — єдиний, 
договір на який укладено 
терміном на 1 рік, оскільки 
на ньому не було заявлено 
автобуса, пристосованого 
для перевезення пасажирів з 
обмеженими можливостями. 
Якщо протягом року 
підприємець Кисельов придбає 
такий транспортний засіб, то 
договір буде переглянуто. На 
всі інші маршрути договори 
укладено до 02.03.2022 р.

• На маршрут №10
конкурс не відбувся, бо не 
було жодного претендента, 
адже маршрут збитковий. 
Щоб такі рейси мали шанс на 
існування, визначено єдину 
дату завершення дії договору 
для всіх — 02.03.2022 р. Цією 
ж датою обмежуватимуться і 
договори на інші маршрути, у 
яких ще не завершився термін дії 
попередньої угоди. 

Коментар про тарифи
Микола Корнійчук, перший за-

ступник міського голови, підкрес-
лив, що підвищення тарифів, хоч 
і викликає масове незадоволення, 
але дає позитив. 

— Коли тарифи було піднято до 
6 грн, підприємці побачили, що во-
ни можуть взяти кредит і розраху-
ватися за придбані автобуси. При 
тарифі 4,5 грн не було навіть за що 
ремонтувати рухомий склад. 

На маршрутах, результати кон-
курсу на які затверджував цей ви-
конком, їздитимуть тільки ті авто-
буси, які заявлялися у пропозиці-
ях (зафіксовано номери автобусів 
та номери шасі). Також підприємці 
підписують договори у новій ре-
дакції, де зафіксовано санкційні 
стягнення у випадку невиконання 
перевізниками зобов’язань. 

Уже виїхав на маршрут новий ав-
тобус Олександра Кисельова, який 
підприємець взяв у кредит. У авто-
бусі є місця, передбачені для лю-
дей з обмеженими можливостями 
— зокрема, для людей зі слабким 
зором і собаки-поводиря. Вартість 
нового транспортного засобу ста-
новить 1 млн 092 тис. грн (43 тис. $). 
Підприємці планують придбати ще 
кілька нових автобусів. 

«ГОЛЬФСТРІМ» ЗАСТРЯГ НАДОВГО
Ірина ГОЛУБ

Територія у центрі міста на-
впроти Бориспільського управ-
ління Держказначейства колись 
приваблювала інвесторів. Нині 
це довгобуд. 

Бетонна коробка, що мала ста-
ти багатоповерхівкою-свічкою із 
трьох поєднаних шестикутників із 
гучною назвою «Гольфстрім», сто-
їть майже 10 років. Занедбану і зас-
мічену територію біля недобудови 
облюбували безхатченки. 

На запитання про майбутню долю 
«замороженої» території перший за-
ступник Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук відповів, 
що земля виділена під будівництво 
багатоповерхового будинку, наявні 
містобудівні умови та обмеження, 

але зараз недобудова знаходиться 
у власності банку, який кредитував 
будівництво. Інвестиційно обтяже-
ний об’єкт незавершеного будів-
ництва буде виставлятися на про-
даж, отже, коли будівля отримає но-
вого власника, поки не відомо.

• Стихійна торгівля зростає. 
«Відділ контролю за благоустро-
єм змінив формат роботи. Хо-
ча зарано підводити статистич-
ні підсумки, але зрушення у кра-
щий бік є — початок задовіль-
ний. Згоден, що стихійний базар 
на тротуарі вздовж вул. Київ-
ський Шлях у Борисполі побіль-
шав, але триває протидія неза-
конним гаражам і МАФам, безла-
ду зі сміттям, тому критикувати 
відділ контролю за благоустро-
єм не варто, він працює за сво-
єю програмою, результат буде», 
— коментує головний архітек-
тор Борисполя Ігор Крикливець .

• Занедбана будівля приваблює безхатченків. Приміщення пустує багато років.

• Всередині споруди — сміття, пляшки, шприци...

• На маршрут виїхав новий автобус Олександра Кисельова, 
який підприємець взяв у кредит.
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 ВАРТО ЗНАТИ

 ЯК У СУСІДІВ

 КОМЕНТАР

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ 
ІНФЕКЦІЙ

 Спека є сприятливою для розвитку та розповсюдження 
інфекцій. Про найбільш поширені з них «Вісті» дізнавалися 
у фахівців Бориспільського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень.

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є одними із найбільш поширених захво-
рювань серед населення. Вони вражають шлунково-кишковий тракт 
та знесилюють людський організм через інтоксикацію.

Джерелом інфекції, як правило, є вірусо- та бактерієносії, вже хворі 
люди або тварини. Заразитися можна трьома шляхами: водним (під 
час купання у відкритих водоймах при потраплянні води до шлун-
ку), харчовим (під час вживанням зараженої їжі збудником або його 
токсинами) та контактно-побутовим (через забруднені руки чи інфі-
ковані предмети). 

ГКІ хворіють незалежно від віку, хоча найбільш схильними до цих 
захворювань є діти раннього віку (до 4 років). 

«Минулого року під час літньої спеки кишковими захворювання-
ми перехворіло чимало бориспільців. Випадків захворюваності че-
рез неякісну їжу у місцевих кафе чи у дитячих закладах не було вияв-
лено», — розповідає Анатолій Іванець, лікар-епідеміолог Бориспіль-
ського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київ-
ський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Правила безпеки 
проти ГКІ
• добре мийте руки з 
милом, особливо після 
відвідування громадських 
місць та туалету;

• перед вживанням 
старанно мийте овочі та 
фрукти;

• продукти харчування 
зберігайте лише в 
холодильнику, уважно 
слідкуйте за їх кінцевими 
термінами споживання. 
Готові страви не повинні 
перебувати поруч із 
сирими м’ясом чи рибою;

• не купуйте продукти, 
що швидко псуються, у 
невстановлених для цього 
місцях (стихійні ринки);

• суворо дотримуйтеся 
правил приготування 
їжі, її належної термічної 
обробки.

САЛЬМОНЕЛЬОЗ

БОТУЛІЗМ

Серед інфекцій, поширених в 
спеку, є Сальмонела Ентерітідіус. 

За даними управління Бори-
спільського міжрайонного від-
ділку лабораторних досліджень 
за п’ять місяців 2018 року у Бо-
рисполі та районі сальмонельо-
зом заразилося 15 осіб, з них 7 
дітей. Більшість хворих — меш-
канці Борисполя. За аналогічний 
період минулого року було за-
фіксовано лише п’ять випадків. 

«Частіше до цього захворю-
вання схильні діти, особливо до 
2 років, оскільки збудники саль-
монельозу — бактерії сальмо-
нели — передаються фекаль-
но-оральним шляхом», — пояс-

нили у відділі лабораторних до-
сліджень.

Збудники належать до ен-
теробактерій і мають склад-
ну антигенну структуру. Під мі-
кроскопом можна побачити, 
що за формою вони нагадують 
палички із закругленими кра-
ями, які рухливі завдяки наяв-
ності безлічі джгутиків на тілі. 
Бактерія сальмонели швидко 
поширюється людським орга-
нізмом. У епідеміології виділя-
ють два види бактерій — перші 
безпечні для організму людини 
(Salmonella Bongori), інші викли-
кають захворювання (Salmonella 
Enterica). 

Передається кількома шляхами:
• через харчові продукти. Сприятливі для розмноження бактерій 

м’ясо, молочні продукти, яйця і риба. Рослинні продукти мають мен-
ший ризик для зараження бактеріями.

• через контактно-побутовий спосіб. Головне — дотримуватися пра-
вил особистої гігієни. 

Інкубаційний період сальмонельозу протікає від декількох го-
дин до трьох діб, перші ознаки наявності вірусу можуть про-
явитися вже через 3 години. Сальмонела стійка до факторів 

навколишнього середовища, її життєдіяльність може становити від 
кількох днів до півтора року. Початковий етап захворювання харак-
теризується головним болем, слабкістю (аж до втрати свідомості), не-
стерпним болем у животі. Можливе швидке підвищення температури 
та поява разової або періодичної блювоти. Починається рідкий стул 
та ознаки зневоднення.

!
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та поява разової або періодичної блювоти. Починається рідкий стул 
та ознаки зневоднення.

Збудники смертельного захво-
рювання на ботулізм, проти якого 
в Україні сироватки досі немає, є 
у неякісних продуктах харчуван-
ня. Ботулізм — це гостра токсико-
інфекція, що викликана паличкою 
Clostridium botulinum. Міститься 
вона у неправильно приготованих 
чи збережених консервах, особли-
во у домашніх умовах, а також у 
в’яленій чи копченій рибі, м’ясних 
та ковбасних продуктах.

«Від ботулізму сироватки немає 
ані в нас, ані загалом ніде в Україні. 
Сьогодні МОЗ її не закуповує. Така 
ситуація кілька років поспіль, у разі 
захворювання люди самотужки зму-
шені шукати її в інших країнах», — 
коментують ситуацію в департаменті 
охорони здоров’я Київської обласної 
державної адміністрації.

«Профілактикою захворювано-
сті є дотримання чистоти сиро-
вини, що вживається. Тому раджу 
ретельно мити городину перед 
консервуванням чи солінням», — 
говорить лікар-епідеміолог Ана-
толій Іванець. 

Рибу перед солінням у домашніх 
умовах необхідно ретельно вичи-
стити від нутрощів, промити зовніш-
ню та внутрішню частини. Овочі та 
фрукти кілька разів промити проточ-
ною водою. Консервувати лише у по-
передньо простерилізованих банках 
із додаванням кислого середовища 
(це може бути оцет чи лимонна кис-
лота). Головне — пам’ятати, що най-
менше здуття кришки є приводом 
для категоричної відмови від вжи-
вання вмісту даної банки.

Важливо виключити купівлю го-
тових консервованих продуктів, 
в’яленої та копченої риби в місцях 
несанкціонованої торгівлі. 

У ВИПАДКУ ПЕРШИХ 
ОЗНАК ОТРУЄННЯ 

(СЛАБКІСТЬ, НУДОТА, 
ПІДВИЩЕНА ТЕМПЕРАТУРА 

ТІЛА, БІЛЬ У ЖИВОТІ) 

НЕГАЙНО 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО 

ЛІКАРЯ!

І В БЕРЕЗАНІ Є ЦПМСД
Тетяна СОЛОВЙОВА

Донедавна Березань була 
єдиною на Київщині, яка не ма-
ла Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги. Медична ре-
форма вимагала  саме створен-
ня ЦПМСД, аби відокремити пер-
винну ланку медицини. 

15 червня 2018 року комуналь-
не некомерційне підприємство 
Березанської міської ради «Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги» було зареєстроване у 
Єдиному державному реєстрі юри-
дичних, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань. Очо-
лює ЦПМСД колишня завідувач-
ка поліклінікою Алла Куява. На ра-

зі триває процес оформлення лі-
цензії, яка необхідна для укладан-
ня угоди з Національною службою 
здоров’я України, що виділятиме 
фінансування. Тож обіцяні доплати 
за кожного зареєстрованого паці-
єнта сімейні лікарі  побачать не ра-
ніше жовтня.

До речі, місто має непогані по-
казники з підписання декларацій. 
Половина містян визначилася зі 
своїм лікарем і вже зареєстрована 
у системі «Електронне здоров’я». З 
сімейними лікарями укладено по-
над 8 тисяч декларацій (із 16,7 ти-
сяч населення). Деякі з них вже до-
бирають потрібну кількість пацієн-
тів. Два педіатри мають по 900 паці-
єнтів, окремі сімейні лікарі набрали 
понад 1500 березанців. 

Катя ВАСИЛЬКІВСЬКА
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

— Ще один красунчик — 
рибалочка блакитний. 

— Влучна назва. Цей дрібний 
птах має коротке тіло і міцний 
довгенький дзьоб. Живе на 
водоймах. Полює на дрібну 
рибу і водяних безхребетних. 
Сидячи на стручку чи 
очеретині, пильнує здобич 
і, кинувшись униз, пірнає 
у воду.Головною умовою 
вибору місця проживання 
є достатня кількість дрібної 
риби, не більше 10 см. Не 
менш важливо, щоб вода 
була прозорою і частково 
затіненою деревами, адже 
вистежувати здобич можна 
там, де на поверхні немає 
сліпучих сонячних відблисків. 
Тому рибалочка обирає для 
життя ті місця, де над водою 
низько нависають гілки 
дерев, забезпечуючи зручний 
спостережний пункт.

Коли рибалочка летить над 
водою як стріла, видно його 
сліпучо-блакитну спинку.

Крила, голова і хвостик — 
синьо-зелені. Груди та черево 
— оранжево-руді. В Україні 
рибалочка гніздиться на всій 
території, крім Кримського 
півострова і високогір'я Карпат. 
Регулярно зимує в окремих 
районах півдня країни та в 
Прикарпатті. 

Рибалочки моногамні, хоча 
бувають випадки полігінії, 
коли один самець має декілька 
самок. У шлюбний період вони 
здійснюють шлюбні польоти, 
кружляючи. Щоб створити 
пару, самець приносить 
для самки пійману рибку. 

Пара утворюється на період 
гніздування. Взимку птахи 
розлітаються окремо, але 
весною повертаються до старого 
гнізда, де і об'єднується пара.

Рибалочки влаштовують гнізда 
у норах, які риють на крутих 
берегах, неподалік від водойми. 
Вхід у нору прикритий гілочками 
дерев, кущів та коренями 
рослин. Риття нори займає 
близько тижня. Якщо на шляху 
нори зустрічаються перешкоди, 
то пара покидає цю нору і 
риє іншу. Нора закінчується 
розширеною гніздовою 
камерою. Підстилки у гнізді 
немає. У кладці — 5-8 блискучих 
білих яєць. Висиджують по черзі 
батьки три тижні.

Пташенята після прокльовування 
народжуються без оперення, 
сліпі. Живляться личинками 
комах, яких батьки попередньо 
подрібнюють. Під час 
вигодовування пташенят 
рибалочки щодня приносять 
60—70 рибин. Окрім того, 
якщо гине один із партнерів, то 
інший вирощує потомство сам. 
Є випадки, коли вигодовувати 
пташенят допомагають інші 
рибалочки, які не мають 
потомства.

Через три тижні після 
вилуплення пташенята можуть 
вилітати з гнізда. У сприятливі 
роки птахи встигають насидіти 
другу кладку (кінець червня 
— початок липня). У середині 
серпня другий виводок готовий 
до польоту.

Весняна міграція починається 
в кінці серпня, триває у вересні 
і навіть у жовтні. Зимують 

рибалочки в Південній 
Європі, Азії та Африці.

Тривалість життя 
близько 15 

років. Ворогів у 
рибалочок немає. 

Інколи на них 
полюють 

соколи та 
яструби.

ТРОПІЧНІ ГОСТІ НАШОГО КРАЮ

РИБАЛОЧКА:  
«ЩОБ СТВОРИТИ ПАРУ, 
САМЕЦЬ ПРИНОСИТЬ ДЛЯ 
САМКИ РИБКУ» — Що знаєте про 

сиворакшу?

— Це крупніша за голуба 
прегарна птаха. Справа 
у тому, що сиворакша 
за останні півсторіччя з 
невідомих причин перестала 
гніздитися у нас. А раніше 
була звичайним видом. 
Невелика кількість сиворакш залишилася у ярах півдня нашої 
держави. Наприкінці літа їх більшає — це міграція із Західної Європи.

Сиворакша формою нагадує ворону. Навіть дзьоб схожий. Але колір — ніжно-блакитний з бірюзою. 
Спинка руда. Коли птах злітає, стає помітний колір крил знизу — блискучо-оксамитово-фіолетово-синій, 
порівняти його я не можу ні з чим.

Це все наші ракшоподібні, птахи справжньої «тропічної» яскравості. Цікаво, що історично вони походять 
якраз із жарких широт, але, напевно, у післяльодовиковий період поширилися далеко на північ.

— То як, названі птахи, — єдині 
яскраві серед наших?

— Ні, пернатої краси вистачає! 
Усім відома сойка, винно 
— рожева з блакитними 
«дзеркалами» на чорно — білих 
крилах. 

А вивільга, шкода, що живе вона 
високо у кронах дерев і побачити 
її важко. Цілком жовтий, немов 
кульбаба, самець має чорні крила 

і хвіст. Дзьоб, у нього  червоний. 
Самка скромніша — зеленкувата.

Один із наших звичайних співочих 
птахів — щиглик. Трапляється 
скрізь. Часто влітку просто у 
дворах ласує насінням кульбаби, 
а взимку літає  зграями, а смакує 
насінням будяків. Ознака щиглика 
— червона «маска» і жовті смуги на 
чорних крилах. 

Часто біля будинків, особливо 

у заростях винограду, роблять 
гнізда коноплянки. Самець має 
на грудях дві великі червоні 
плями. Побачити його легко, коли 
почуєш красиву пісню. 

У бур’янах, біля води, живе 
родичка дроздів і соловейка — 
маленька пташка синьошийка. 
Має горло і груди блискучо — 
синього кольору. Досить гарна 
птаха, бажаю вам обов’язково 
побачити її. 

ЖОВТІ, ЧЕРВОНІ І БЛИСКУЧО-СИНІ

Вивільга
Синьошийка

КоноплянкаЩиглик

 Барвисті птахи у наших широтах радують око і 
викливають цікавість. За роз’ясненням традиційно 
звернулася до орнітолога Ігоря Землянських. 
(Продовження. Початок у попередньому номері)

Дарина ЧЕРПАК
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гнізда 

— Що знаєте про
сиворакшу?

— Це крупніша за голуба
прегарна птаха. Справа 
у тому, що сиворакша
за останні півсторіччя з
невідомих причин перестала 
гніздитися у нас. А раніше
була звичайним видом.
Н і і і ї

СИВОРАКША — 
РІДКІСНИЙ ВИД 

ІЗ ЯСКРАВИМ
ОПЕРЕННЯМ
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Вікенд
 ПРОГРЕСИВНА ІНІЦІАТИВА

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

Жила-була хороша дівчинка.
А потім пішла працюва-

ти до жіночого колективу і 
зіпсувалася.

• • •
— Любий, з чим ти можеш 

мене порівняти?
— З бурхливою річкою.
— Гарно! І куди я впадаю?
— В істерику.

• • •
— Вам не важко зробити ме-

ні каву з піною?
— Та раз плюнути!

• • •
Мета тривалого ходіння 

жінки з чоловіком по крам-
ниці — довести його до та-
кого стану, щоб він був гото-
вий купити будь-що за будь-
яку ціну, аби це все швидше 
закінчилося.

• • •
— Підсудний, що вас спону-

кало пограбувати банк?
— Він перший почав!

• • •
У нашому домі головна у 

сім'ї дружина, бо так істерич-
но склалося.

• • •
 Любий, я справді маю ви-

гляд на всі 100?
— Кілограмів чи років?

• • •
Жінка — повна протилеж-

ність собаці.
Собака все розуміє, але ні-

чого сказати не може …
• • •

— Чому у приймальні ліка-
ря доводиться сидіти по кіль-
ка годин?

— Тому, що час - лікує!
• • •

— Лікарю, моя дружина ка-
шляє. Які ліки не приймала, а 
кашель не проходить.

— А трави не пробували?
— Пробували — регоче, але 

все одно кашляє ...
• • •

Вчитель – професія від Бога. 
Шкода, що вчительська зарп-
лата від держави.

• • •
— Скажіть, а що таке про-

житковий мінімум?
— Це коли людина ще дихає 

та іноді їсть
• • •

Коли Іван-царевич ніс до-
дому жабу, його заспокоюва-
ло тільки одне: теща назавжди 
залишилася у болоті. 

• • •
— Василю, ти одружився на 

Ользі?
— Ні, вона сказала, що 

я бідний.
— Але в тебе багатий дядь-

ко, чому ти їй про це не сказав?
— Я сказав.
— І що?
— Тепер вона — моя тітка.

ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ:
1. Ріка у Франції і Німеччині, права при-

тока ріки Мозель. 5. Річка в регіоні Канто, 
в Японії. 9. Вапняковий туф, який відкла-
дають кальцієвмісні мінеральні джерела. 
11. Горщик для квітів. 12. Міська телестудія. 
14. Місто в Закарпатській області, Україна. 
15. Нота. 16. Персонаж давньогрецької 
міфології, син Лікімнія. 18. Великий вечір 
з танцями. 19. Не моя, а .... 20. Те, що викли-
кає загальне захоплення, вражає своїми 
якостями, властивостями, красою. 21. За 
релігійними уявленнями — місце, де бла-
женствують праведники після смерті. 23. 
Горюча рідина, продукт перегонки нафти. 
24. Кім ... Сен (комуністичний диктатор («ве-
ликий вождь») Північної Кореї). 25. Проти-
ракетна оборона. 27. Пістолет Токарєва. 28. 
Той, хто стоїть на чолі кого-, чого-небудь. 
30. Робітник, що видобуває каміння в кар'є-
рі. 33. Позитивно заряджений електрод. 34. 
Стержень, якого вставляють у спеціальний 
отвір на кінцях осей, болтів і т. ін. для закрі-
плення на них коліс, гайок тощо.

ЗА ВЕРТИКАЛЛЮ:
1. Дистанція сто метрів у спортивних 

змаганнях з бігу, плавання тощо. 2. Міра 

земельної площі. 3. ... Евальд (естонський 
композитор). 4. Той, хто намагається 
одержати за свою працю більше, ніж 
вона варта. 5. Узагальнююча назва літе-
ратурно-музичних жанрів в середньовіч-
ній західній Європі, в основі яких лежить 
поетична або музично-поетична оброб-
ка створених раніше григоріанських 
розспівів. 6. Академія технологічних 
наук. 7. Я і ти. 8. Збудник анкілостомозу. 
10. Видатний байкар, засновник жанру 
байки. 13. Все те, що становить предмет 
торгівлі. 15. Анвар ... (третій президент 
Єгипту). 17. Людина, яка, за Біблією, по-
будувала ковчег, що допоміг їй із сім’єю і 
тваринами врятуватися від усесвітнього 
потопу. 18. Західний ... (річка в Україні). 
22. Радянський та російський футболіст 
та тренер. 25. Вовняне або напіввовняне 
покривало, переважно з торочками, що 
його використовують як хустку або ков-
дру. 26. Плід городніх (рідше польових) 
рослин та зелень, що вживаються як їжа. 
28. Генетично модифікований організм. 
29. Здивування, незадоволення. 31. Наз-
ва серії літаків авіаконструктора Антоно-
ва. 32. «Добре» в американців.

За горизонталлю: 1. Саар. 5. Тама. 9. Травертин. 11. Вазон. 12. Мт. 14. Чоп. 15. Сі. 16. Еон. 18. Бал. 19. Твоя. 20. Чудо. 21. 
Рай. 23. Гас. 24. Ір. 25. Про. 27. Тт. 28. Глава. 30. Каменолом. 33. Анод. 34. Чека.

За вертикаллю: 1. Стометрівка. 2. Ар. 3. Аав. 4. Рвач. 5. Троп. 6. Атн. 7. Ми. 8. Анкілостома. 10. Езоп. 13. Товар. 15. Садат. 
17. Ной. 18. Буг. 22. Юран. 25. Плед. 26. Овоч. 28. Гмо. 29. Але. 31. Ан. 32. Ок.

Ваш мозок може все. 
Абсолютно все. Головне 

переконатися. Руки 
не знають, що вони не 
вміють віджиматися, 

ноги не знають, що вони 
слабкі. Це знає ваш мозок. 

Переконавшись у цьому, ви 
зможете дійсно все.  

Роберт КІОСАКІ

• Спечіть щось для інших. 
Пекти смаколики, особливо 
для інших, не лише приємно. 
Випічка — це форма 
самовираження, також є 
практикою «майндфулнес» 
(відстороненого спостереження 
за власним досвідом, 
перебування в моменті «тут 
і зараз»). Пекти щось комусь 
— акт альтруїзму, завдяки 
якому ви добре почуваєтесь. А 
кулінарний процес, спільний із 
дітьми, — зближує, розслабляє і 
додає настрою.

• Куховарство — це арт-
терапія. Кулінарія може 
бути формою терапії. Процес 
приготування їжі і додавання 
інгредієнтів потребує уваги і 
плану дій. Він фокусує розум 
на поточному завданні і 
стишує шум світу навколо, 
відволікає від власних думок.  
Вдалий результат куховарства 
піднімає настрій 
і самооцінку.

• За  енергетичні продукти. 
Вживайте щоденно насичену 
залізом, вітамінами групи В, 

магнієм, калієм та цинком їжу — 
бобові, горіхи та насіння. Якщо 
ви споживаєте енергетичну їжу, 
вона додасть сил,  активності,  
покращить настрій.

• Уникайте цукру. Знайте, 
чим більше ви їсте цукру, тим 
більше хочете солодкого. Це 
може призводити до депресії 
та тривоги. Коли ви поїли 
солодкі продукти, рівень 
цукру в крові падає, що 
може посилювати тривогу і 
дратівливість.

• Курс на сезонні вітаміни. 
Літо – пора зелені та вітамінів. 
Поставте за мету вживати 
якомога більше здорової 
рослинної їжі. Це покращить 
самопочуття і фігуру. 

• Наведіть лад. Ретельно 
прибравши на власній кухні, 
викинувши непотрібне, ви не 
лише порадієте результату 
і почуватиметеся гарною 
господинею, але й зробите крок 
до вищої самоорганізації — 
наведення ладу у власній голові 
та житті. 

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО….
ШЛЯХ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЕЖИТЬ ЧЕРЕЗ КУХНЮ

Інгредієнти: 1 свіжий огірок, 250 г 
відвареного курячого філе, 100 г си-
ру, 1 банка консервованої кукурудзи, 
2 зубки часнику, сухарики, майонез 
або сметана.

Приготування: огірок нарізати 
кубиками, м'ясо порвати на смуж-
ки, сир та часник натерти на крупній 
терці, додати кукурудзу, усе запра-
вити; сухарики додати перед пода-
чею на стіл, щоб вони лишалися хру-
сткими. Прикрасити зеленню.

ЛЕГКИЙ САЛАТ 
ІЗ КУРКИ ТА ОГІРКІВ

 СМАЧНОГО!

 ЦЕ ЦІКАВО

Тетяна СОЛОВЙОВА

На сайті Кабінету Міністрів 
України є електронна петиція про 
виділення коштів на будівництво 
об’їзної дороги, яку подав до уря-
ду міський голова Березані Воло-
димир Тимченко. 

Петицію вже підтримали понад 
65 тисяч осіб, хоч у Березані на-
раховується 16,7 тисяч населен-
ня. Ініціативу березанців підтри-
мують не лише жителі міста, але й 
мешканці інших міст і сіл. Тож є на-
дія, що місту вдасться зібрати не-
обхідні 25 тисяч голосів, аби елек-
тронну петицію розглянув Кабмін. 

У місті працюють пункти підпису 
електронної петиції про виділен-
ня коштів на будівництво об’їзної 
дороги. Один з них — у Березан-
ській міській лікарні.

— Бувало, що протягом дня ре-
єстрували по 50 осіб, — розпові-
дає реєстратор Юлія Гірман, яка 
допомагає всім охочим підтри-
мати звернення. — В середньо-
му за день виходить по 20-30 ба-
жаючих. Ми розуміємо, як  важли-
во для нашого міста мати об’їзну. 
Агітуємо рідних і знайомих під-
тримати петицію, щоб місту вда-
лось вирішити одну з найважли-
віших проблем — збудувати об’їз-
ну дорогу.

ПЕТИЦІЯ: БЕРЕЗАНЦІ ГОЛОСУЮТЬ 
ЗА ОБ’ЇЗНУ ДОРОГУ

КРОСВОРД

ти
зіп

ме

ні

ж



24 №27 (936), 13 липня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

ОВЕН. Напружений пе-
ріод, але ви побачите пло-
ди своєї праці й зрозуміє-

те, що ваші зусилля були не дарем-
ні. У вихідні необережне слово вдо-
ма може спричинити сварку.

ТЕЛЕЦЬ. Займайтеся 
тільки тими справами, 
які вже давно розпочаті 

й вимагають продовження. Вда-
лий час для знайомств і облашту-
вання власного житла.

БЛИЗНЮКИ. На вас че-
кають нові зустрічі та ці-
каве спілкування з твор-

чими людьми. Можливо, вони за-
пропонують спільний проект, 
який обіцяє і успіх, і прибуток.

РАК. Не хваліться ще не 
доведеною до кінця спра-
вою, а про ваші нові про-

екти повинні знати тільки у вузько-
му колі надійних друзів. Боротьба 
за лідерство — шлях в нікуди.

ЛЕВ. Непростий тиждень, 
який вимагатиме посиле-
ної витримки і самовла-

дання. Відмітайте непрактичні рі-
шення та авантюрні пропозиції. Не 
влазьте в борги та кредити. 

ДІВА. Не зациклюйтесь 
на життєвих негараз-
дах, сконцентруйтеся на 

ідеях і планах. Постарайтеся об-
мірковувати свої слова, щоб не 
скривдити близьку людину. 

ТЕРЕЗИ. На вас може 
очікувати творчий під-
йом і вдале рішення ста-

рих проблем. Друзі допоможуть 
побачити сприятливі можливості 
та нові перспективи. 

СКОРПІОН. Вам необ-
хідно дотримуватися чіт-
кої послідовності у діях. 

Усе навколо вас буде нести до-
сить цінну інформацію. Не виклю-
чена цікава поїздка.

СТРІЛЕЦЬ. Постарай-
тесь звернути увагу на 
свої основні обов'язки у 

вашій професійній діяльності. По-
шук оригінальних рішень не при-
несе очікуваного успіху.

КОЗЕРІГ. Можете опи-
нитись перед непро-
стим вибором, доведеть-

ся вирішувати серйозні пробле-
ми. Не ображайтесь на людей, це 
лише ускладнить ваше життя.

ВОДОЛІЙ. Доля пода-
рує вам якийсь шанс: 
можливо, нову роботу 

або зміну місця проживання. По-
кажіть себе оточуючим з найкра-
щого, виграшного боку. 

РИБИ. Попереду нова 
світла смуга. А поки уваж-
ніше придивляйтеся до 

того, з ким доводиться мати спра-
ву. Не виключено, що вам лестять, 
щоб використати у своїх цілях.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 — 22 ЛИПНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


