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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 БУДУТЬ ЗМІНИ

 ЗАГРОЗА МИНУЛА

 МАЙЖЕ МИР

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
16 липня 2018 року               № 241

Про скликання сорок четвертої сесії міської ради VІІ скликання

Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІ скликан-
ня, затвердженого відповідним рішенням Бориспільської міської ра-
ди від 17 грудня 2015 року № 33-2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорок четверту сесію міської ради VІІ скликання та про-
вести пленарне засідання міської ради 31 липня 2018 року о 10 годині 
в актовій залі виконавчого комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання:
2.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017                                 

№ 2573-36-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік».
2.2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та куль-

турного розвитку м. Бориспіль на 2015-2019 роки.
2.3. Про внесення змін до Програми розробки містобудівної докумен-

тації у місті Борисполі на 2016 – 2018 роки.
2.4. Про внесення змін до Програми благоустрою міста Борисполя 

на 2015-2019 роки.
2.5. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природ-

ного середовища у місті Борисполі на 2016 – 2020 роки.
2.6. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього господар-

ства та безпеки руху міста Борисполя на 2016-2020 роки.
2.7. Про внесення змін до Програми забезпечення міста Борисполя 

якісною питною водою на 2006-2020 роки.
2.8. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бориспо-

ля» Задорожній Олені Іванівні.
2.9. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги неза-

хищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах.

2.10. Житлово-комунальні питання.
2.11. Земельні питання.
2.12. Різне.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова   А.С.Федорчук

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

Про реальну загрозу водного 
колапсу через відсутність речо-
вини для знезараження води у мі-
сті, як і у всій Україні, стало відо-
мо минулого тижня. Станом на 12 
липня реагенту в міському кому-
нальному підприємстві залиша-
лося на два дні, а в технологічно-
му процесі водопостачання зне-
зараження водопровідної води 
є обов’язковим. Причина неспо-
діваної проблеми криється у ді-
яльності підприємства-виробни-
ка: наприкінці червня зупинило 
роботу ПП «Дніпроазот». Офіцій-
не пояснення — подорожчання 
природнього газу. Неофіційно ж 
кажуть, що ця проблема виникла 
на політичному підґрунті. Відо-
мо, що підприємство — єдиний 
в Україні виробник рідкого хло-
ру та гіпохлориту. 

КП «Бориспільводоканал» по-
над 12 років знезаражує водопро-

відну воду гіпохлоритом натрію, 
який є безпечнішим і зручнішим у 
використанні, ніж хлор.

За словами Миколи Корнійчука, 
першого заступника міського голо-
ви, Бориспіль отримував гіпохло-
рит натрію з цього підприємства, 
але договір заключав не напряму, 
а через посередника — підприєм-
ство-постачальника із Кременчу-
ка, яке спеціалізується на доставці 
подібних реагентів. «Після закрит-
тя заводу українського виробни-
ка постачальник щодо придбан-
ня гіпохлориту натрію домовив-
ся у Молдові, але була затримка із 
розмитненням вантажу. Тому місто 
опинилося під загрозою виникнен-
ня перебоїв у роботі водоканалу, 
— коментує співрозмовник. — 13 
липня «Бориспільводоканал» отри-
мав 2, 5 тонни реагенту (КП вико-
ристовує майже 2 т препарату на 
місяць). Існує ще один канал поста-
чання реагенту — Румунія, тому Бо-
риспіль без знезараження води не 
залишиться». 

Керівник підтвердив інформа-
цію, що після зупинення вироб-
ництва ПП «Дніпроазот» реагент 
для Борисполя відчутно здо-
рожчає — майже втричі. «При-
кро, що місто змушене витрача-
ти валюту на дорогі реагенти, які 
можна виробляти в Україні у ра-
зи дешевше. 15 тис. грн за одну 
тонну реагенту — ціна закупівлі 
до закриття заводу. Тепер нова 
вартість — 45 тис. грн за тонну 
речовини. 

Керівництво водоканалу опера-
тивно і фахово вирішило пробле-
му із постачанням знезаражувача, 
що унеможливило колапс із водо-
постачанням у місті. Але це питан-
ня має вирішуватися на держав-
ному рівні. Не можна залишити 
Україну без хлору та гіпохлориту 
натрію, це питання безпеки», — 
переконаний Корнійчук.

Чи потягне ця ситуація здорож-
чання послуги водопостачання, 
поки не обговорюється, хоча і не 
спростовується.

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 
ПОДОРОЖЧАЛО

 Через відсутність 
реагенту гіпохлориту 
натрію КП 
«Бориспільводоканал» 
стояв на межі зупинки — 
місто могло залишитися 
без водопостачання. 

Стало відомо, що гіпохлорит натрію можна виробляти на місцях 
із кухонної солі. Подібні установки працюють у Чернівцях, 
Білій Церкві, Калуші. Проте для Борисполя, кажуть місцеві 
чиновники, ця справа не вигідна. «Щоб придбати установку, яка 
за місяць вироблятиме 2 т регента, потрібно витратити 8,5 млн 
грн бюджетних коштів. Окупиться вона лише через 23 роки», — 
говорить Микола Корнійчук. Виробляти гіпохлорит на продаж, за 
його словами, така установка не зможе, бо потрібен концентрат, 
який виготовляється лише на промисловому обладнанні. 

 ДО ТЕМИ

• Склад зберігання концентрату гіпохлориту натрію на території 
КП «Бориспільводоканал». Пластикові каністри додатково захища-
ють від світла темним тентом. Запас реагенту — на два місяці.

• Дозатор, за допомогою якого 
розведений розчин гіпохлориту по-
дається до водопровідної мережі.

Ольга ІВАНОВА

Відбулася нарада Асоціації 
міст України з питань житло-
во-комунального господарства 
на чолі із заступником міністра 
ЖКГ Едуардом Кругляком, де 
підкреслювалося, що україн-
ців чекають кардинальні зміни 
у цій галузі. На зустрічі був при-
сутній Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук.

 За словами міського голови, як-
що мешканці багатоквартирних бу-
динків зможуть самоорганізувати-
ся навколо лідера-господарника, то 
це полегшить їхній шлях у процесі 
реформи ЖКГ, і в будинку, де вони 
мешкають, буде порядок і нормаль-
не обслуговування. «Там, де лідера 
не знайдеться, люди будуть згаду-
вати нинішні часи, коли ми «хає-
мо» комунальні підприємства, ЖЕ-
Ки, «ВУКГ», як часи, коли будинки 
обслуговувалися дуже добре. Такі 
речі, як ремонт ліфтів, дахів, під’їз-
дів — усі ляжуть на плечі власників 
квартир. Підкреслюю, якщо люди 
не організуються в ОСББ і не наве-
дуть порядок, то за них цього ніхто 
не зробить», — наголосив Анатолій 
Федорчук і закликав берегти спіль-
не майно, яке маємо. Також голова 
закликав керівників комунальних 
підприємств змінюватися під вимо-
ги часу, щоб зберегти свої колекти-
ви і допомогти споживачам зорієн-
туватися у змінах.

За інформацією Миколи Корній-
чука, першого заступника міського 
голови, після нещодавнього візи-
ту представниками влади Бориспо-
ля до Антимонопольного комітету 
України стосовно дозволу на при-
дбання техніки для комунального 
підприємства, і спілкування із там-

тешніми спеціалістами стало зро-
зумілим, що іде загальна тенденція 
розформування КП по всій Украї-
ні для створення лише приватних 
фірм для подальшого обслугову-
вання багатоквартирних будинків. 
«На сайті Антимонопольного комі-
тету є інформація, що жодне місто 
не отримало дозволу на надання фі-
нансової допомоги своїм комуналь-
ним підприємствам. Політика дер-
жави така, що комунальну сферу хо-
чуть передати повністю у приватні 
руки», — розповів керівник. Однак 
про те, що робити із технікою КП, 
якщо підприємства розформовува-
тимуться, у верхах досі не знають. 

Також наголошувалося, що очі-
куються зміни стосовно порядку 
вивезення сміття із багатоквар-
тирних будинків: працівники КП 
«ВУКГ» змушені будуть заключати 
договори на вивезення побуто-
вого сміття із кожним власником 
квартири у багатоповерхівках Бо-
рисполя терміном на один рік, що 
ускладнить їхню роботу. На підго-
товчу роботу дається 2-3 місяці. 
У «ВУКГ» буде створено абонент-
ський відділ, представники яко-
го будуть на інших КП заключати 
договори із людьми, щоб не допу-
стити колапсу із вивезенням сміт-
тя. «Якщо у під’їзді частина квар-
тир заключить договір, а частина 
— ні, що тоді робити, які важелі 
впливу? Ніяких! Подавати на кож-
ного до суду — це абсурд. Чому не 
прописано у новій вимозі, що ко-
ли квартировласник впродовж мі-
сяця не уклав особисто такий до-
говір, то договір вважається укла-
деним автоматично? Складається 
враження, що йде цілеспрямова-
не розвалювання комунальної 
системи країни», — сказав Анато-
лій Федорчук. 

ПРО ЖЕКИ ТА СМІТТЯ

Ольга ІВАНОВА

Конфліктна ситуація щодо 
набору третього класу пер-
шокласників для «Ліцею «Ди-
зайн-освіта» вирішено. Про це 
заявив міський голова Анато-
лій Федорчук.

За його словами, додатковий 
клас буде розміщено у етногра-
фічному кабінеті закладу, який 
пристосують до навчання, хоча 

умови там можуть не зовсім спо-
добатися батькам. Наголошува-
лося, що другої зміни у ліцеї цьо-
го року не буде. Таке вирішення 
конфлікту у ліцеї голова назвав 
позитивним. 

Також Анатолій Федорчук за-
кликав усіх причетнех до непо-
розуміння в ліцеї утриматися від 
негативу, який був шквальним 
при обговоренні ситуації в мере-
жі Фейсбук, а всі питання органі-
зації навчального процесу у шко-

лах міста мають вирішуватися ко-
легіально адміністраціями закла-
дів разом із управлінням освіти у 
тиші кабінетів, а можливі пробле-
ми не повинні виноситися на ши-
рокий загал. «Хочеться, щоб у пи-
тання організації роботи закладів 
освіти не включалися ні депута-
ти, ні батьки, ані виконавчий ко-
мітет», — звернувся голова із по-
бажанням до очільниці міського 
управління освіти та науки Тетя-
ни Павленко.

У ЛІЦЕЇ ЗАЛАГОДЖЕНО КОНФЛІКТ
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 МІСЬКЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ  НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 СЕЗОН

 ФОТОФАКТ

ЗНОВУ ХВОРІЮТЬ КАШТАНИ

Оксана ПАВЛОВА, 
фото Ірина КОСТЕНКО

Середина літа показала, що місь-
кі каштани, особливо вздовж вули-
ці Київський Шлях, традиційно пе-
ребувають у не найкращій формі: 
листя дерев уже пожовкло і опадає, 
ніби пізньої осені. Невтішна карти-
на повторюється із року в рік. 

Вочевидь, каштан кінський зви-
чайний — ще радянський популяр-
ний атрибут озеленення Бориспо-
ля — нині потребує пильної ува-
ги та піклування з боку спеціаліс-
тів дільниці зеленого господарства 
КП «ВУКГ»: лікування чи заміни.

Безсилі проти  молі
Начальник дільниці Ольга Кли-

менко повідомила «Вістям», що 
хворіють каштани через уражен-
ня мінуючою міллю. Шкідник, що 
з’явився в Україні у 90-х роках і ма-
сово розповсюдився її територією, 
відкладає яйця на зворотньому бо-
ці листка каштану, а личинки виїда-
ють листок зсередини, що і спри-
чиняє його відмирання. Розмно-

женню шкідника (двічі за літо), на 
думку фахівців, сприяють спека і 
посуха, а сама міль здатна до адап-
тації. Стійкість дерев до хвороби 
послаблює несприйнятлива еко-
логічна ситуація у місті — висока 
концентрації шкідливих речовин 
у повітрі (викиди) та ґрунті (сольо-
ва суміш у зимовий період). Така 
ситуація із кінськими каштанами 
по всій Україні та окремих країнах 
Європи.

За словами Ольги Клименко, 
міська влада мала спроби лікува-
ти хворі каштани методом щеплен-
ня. «Кілька років тому для 10 ураже-
них міллю каштанів було закуплено 
спеціальну вакцину, що запобігає 
розмноженню шкідника. Процеду-
ра імунізації проста: у стовбурі ви-
свердлити кілька отворів, куди вво-
диться інсектицид і закупорюється 
біорозчином. Разом із соками де-
рево доставляє ліки до листя, що є 
безпечним для рослини і людей, — 
розповідає Ольга Іванівна. — Але 
спроба не спрацювала, вакцинація 
не дала жодного ефекту».

Щодо хімічних методів боротьби 
— обприскування отрутохімікатами 

—то це, стверджує співрозмовниця, 
неприпустимо у межах населеного 
пункту згідно із санітарними норма-
ми. Технічні методи протидії — зби-
рання та вивезення листя — як по-
казує практика, малоефективні. 

Вихід  — заміна
Раціональним виходом із ситу-

ації щодо масового ураження кін-
ських каштанів спеціалісти із озе-
ленення «ВУКГ» вбачають заміну 
дерев на інші види. Ольга Климен-
ко розповідає: «Пропозиція замі-
нити кінський каштан на каштан 
м’ясочервоний (що спробувала ко-
лись столична влада), які не вра-
жає мінуююча міль, було відхиле-
но у Борисполі через дороговизну. 
Я б рекомендувала замінювати не-
здорові каштани на липи, які є стій-
кими до хвороб, довговічними та 
мають гарну крону і помірну ви-
соту й ціну. Вартість саджанця ли-
пи висотою в 1,5 м — від 400 грн».

На переконання співрозмовниці, 
вражені кінські каштани поступо-
во почали замінювати липами. Тен-
денція, каже, продовжуватиметься. 
Є ідея купувати уже підрощені сад-
жанці до 3 м у розплідниках. 

Липове місто 
Щодо декоративного озеленен-

ня міських територій іншими вида-

ми дерев, то у Борисполі своя дум-
ка. «Не всі дерева підходять для ву-
личного озеленення. Тополя, дуб, 
ясен, акація, верба мають недолі-
ки. Їхня надмірна висота шкодити-
ме мережам, а неприваблива кро-
на і потреба в обрізуванні вима-
гатиме догляду, — говорить пані 
Ольга. — Липа найестетичніший 
та найбільш економічно вигідний 
варіант для міста».

Щодо катальпи, то у міській діль-
ниці зеленого господарства цьому 
дереву у загальному рейтингу при-
вабливості призового місця не да-
ють. Причина, кажуть, у рихлості 
середини стовбура та надто роз-
логій кроні. Хвою теж не хвалять, 
мовляв, потребує поливу.

Без плану
У КП «ВУКГ» підтвердили, що ви-

конують розпорядження щодо 
озеленення від головного управ-
ління ЖКГ. На запитання газети, 
чи існують загальний або «точко-
вий» плани озеленення міських 
територій, та які акценти у цьому 
питанні робить міська влада, В’я-
чеслав Толкач, начальник голов-
ного управління ЖКГ, категорич-
но відмовився надати відповідь. 
Мовчання керівника наштовхує 
на підозри, що плану насаджень, 
як такого, у комунгоспі немає, усе 
відбувається хаотично.

 Бориспільські каштани демонструють симптоми 
ураження. Які плани щодо хворих дерев у міській дільниці 
зеленого господарства, запитували «Вісті».

У ЯГОТИНІ 
ЗБУДУЮТЬ 
СОНЯЧНУ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЮ

Сергій ФЕДОТОВ

У місті Яготин, що на Київ-
щині, планують збудувати та 
ввести в експлуатацію соняч-
ну електростанцію. Про це 
розповів засновник компа-
нії ТОВ «П.Е.О» Чернюк Олег 
Володимирович.

За його словами, будівниц-
тво відбуватиметься за сучас-
ними технологіями: мова йде 
про встановлення за допомо-
гою гео-шурупів на металево-
му каркасі сонячних панелей, 
які з’єднуються за допомогою 
спеціальних приладів (інверто-
рів). Також підприємство пла-
нує розвивати й інфраструкту-
ру в місті та біля об’єкту.

Після завершення станції її 
підключать через підстанцію 
до загальноукраїнської елек-
тромережі. 

Для міста такий проект має 
стати вигідним. До роботи на 
сонячній станції планують за-
лучити орієнтовно 30 осіб.

Об’єкт, кажуть, розмістять на 
території площею 35 га. Потуж-
ність електростанції станови-
тиме 17 мВт. Завершити проект 
мають вже наступного року.

«Це буде не перший подіб-
ний об’єкт, який будуватиме 
компанія. Подібні станції вже 
кілька років діють у Херсон-
ській, Сумській областях. Є 
аналогічні споруди і на Київ-
щині (Обухів), — наголошують 
представники компанії. Пан 
Черняк зазначив , що для роз-
міщення своїх об’єктів компа-
нія «П.Е.О» використовує не-
придатні для господарюван-
ня землі, щоб не було різних 
спекуляцій на тему їх викори-
стання. Всі проекти, узгоджен-
ня та іншу документацію інвес-
тор  бере на себе.

Після введення в дію соняч-
на електростанція діятиме в 
рамках так званої програми 
«зелений тариф», яка прийнята 
урядом з метою розвитку аль-
тернативних джерел енергії.

• Кінський каштан, уражений мінуючою міл-
лю, потребує заміни.

• Каштан м’ясочервоний, стійкий до шкідника, 
але саджаці дорогі у закупівлі, кажуть у «ВУКГ».

• Катальпа — швидко росте і має розгалудже-
ну крону. Варіант для озеленення міста.

ДОПОМОГЛИ БІБЛІОТЕЦІ
Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Місцеві меценати та активі-
сти відреагували на хуліганскі 
дії невідомої особи, яка вночі 
вихідного дня розбила вели-
ке скло Бориспільської міської 
бібліотеки.

Нагадаємо, в ніч напередо-
дні Дня Конституції України не-
відома особа розбила скло вхід-
ної групи Бориспільської місь-
кої бібліотеки. Вночі екіпаж ГФ 
«Сектор Безпеки» допоміг опе-
ративно заклеїти розбите скло, 
а вранці депутат Володимир Ша-
лімов прислав спеціалістів, які 

тимчасово замінили скло на глу-
ху панель. 

16 липня працівники Бори-
спільського комбінату будівель-
них матеріалів, який очолює де-
путат Ігор Шалімов, поставили 
замість пластику новий спеціаль-
но виготовлений в Києві коштом 
меценатів Шалімових склопакет. 
«Міська центральна бібліоте-
ка дякує Володимиру Шалімову, 
Ігорю Шалімову та активістам ГФ 
«Сектор Безпеки» за підтримку і 
допомогу! — говорить директор 
Жанна Кручиніна. — Так важли-
во знати, що в будь-якій непро-
стій ситуації є люди, які завжди 
прийдуть на допомогу». 

НЕ ВИСТАЧАЄ 
КОСАРІВ

Після спаду спеки і дощів від-
бувається інтенсивний ріст тра-
ви, яку косити силами КП «ВУКГ» 
місто не встигає. Про це пові-
домлялося на плановій нараді.

«Шість чоловік косарів нашо-
го комунального підприємства 
не в змозі справитися із травою, 
яка швидко росте, бо скошуван-
ня потребує завелика територія», 
— резюмував Микола Корнійчук, 
перший заступник міського голо-
ви. Керівник закликав власників 
будинків у приватному секторі 
проявити свідоме ставлення до 
свого міста і скошувати траву не 
лише біля свого двору, але й на 
кілька метрів далі, як цього вима-
гають правила благоустрою: до-
глядати територію у радіусі 20 м 
від своєї власності.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ОЛЕКСАНДР 
ІЩЕНКО

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА СЕЛА СОШНИКІВ, ЩО НА БОРИСПІЛЬЩИНІ, У РОЗМОВІ-РЕПОРТАЖІ ІЗ «ВІСТЯМИ» ГОВОРИВ ПРО БЮДЖЕТ ВІДДАЛЕНОГО 
ВІД РАЙЦЕНТРУ СЕЛА, ПРО ДОРОГИ, ЛЮДЕЙ ТА ПЛАНИ ЩОДО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД ТА ВАРІАНТИ РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. 
ВІН ПІДКРЕСЛЮЄ, ЩО ГОЛОВНЕ ДЛЯ НЬОГО ЯК КЕРІВНИКА ЩОБ СОШНИКІВЦІ ПОЧУВАЛИСЯ КОМФОРТНО У РІДНОМУ СЕЛІ.

 «БУВ ЛИСТ ВІД ЖИТЕЛІВ 
СОШНИКОВА — 80% ВИБОРЦІВ 
КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ ОБ’ЄДНАННЯ»

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Населення села складає 1,5 тис. 
осіб, це 904 двори. Ми їдемо в Сош-
ників і Олександр Миколайович го-
ворить, що не мав на меті стати го-
ловою. «Особливого бажання в ме-
не не було, люди попросили у 2010 
році. Було 5 кандидатів, я виграв 
вибори і розпочав трудову діяль-
ність. За перші 5 років зроблено бу-
ло багато — село було занедбане».

— А з чого ви почали зміни?
— Розпочали з бюджету, з будів-

ництва нового сільського клубу, до-
будували церкву, бо стояли лише 
стіни й дах. Важко було розпочи-
нати роботу. А коли в 2015 році за 
мене голоси віддали 95% сошни-
ківців, то я відчув шалену підтрим-
ку односельців.

— Як формується бюджет 
села?

— В основному це орендна пла-
та з фізичних і юридичних осіб і зе-
мельний податок. Тоді ще був бю-
джето утворюючим податком ПД-
ФО, на сьогоднішній день 100% від 
нього йде в район.

— Чи значить це, що бюджет 
села став менший?

— Ні. У даному випадку клуб, 
бібліотека, садочок відійшли 
на фінансування в район. Але і 
5-6 млн грн ПДФО теж іде в район.

— Який сьогодні бюджет села?
— Близько 3 млн грн. Коли від-

бувалося розпаювання, всі примі-
щення були викуплені — ферми, 
автопарки, тракторні парки, але 
ніхто не сплачував орендної пла-
ти за землю. Ми зверталися щодо 
деяких підприємств до прокурату-
ри і зрушили це питання з мертвої 
точки: практично 95% користувачів 
заключили договори оренди зем-
лі. Якщо взяти 2009 рік, то оренд-
на плата складала 4 тис. грн в рік і 
це платив лише один підприємець. 
Сьогодні орендна плата приносить 
селу 1 млн грн. Зараз платять 90%, 
а будуть платити всі — нікуди не 
подінуться.

Основні надходження: орендна 
плата — 1 млн грн, єдиний податок 
— 1 млн грн, збір за спеціальне ви-
користання лісових ресурсів — 328 
тис. грн. На території села знахо-
дяться ліси підприємств «Бориспіль-
ський держлісгосп», «Ржищівський 
військовий лісгосп, Спецсервіс».

— Ліс вирубується?
— Звичайно, вирубується. 
— Немає занепокоєння, що за-

лишимося без лісу?
— Багато хто не розуміє, що ліс 

— як людина. Прийшов відповід-
ний вік — немає людини. Так са-
мо й ліс. Весною садять саджанці 
для його відновлення, пізно восе-
ни роблять доповнення на місце 

саджанців, які не прижилися. Та-
кож в адмінмежах села є два по-
лігони — Дівички і Старе (Націо-
нальна гвардія).

Щодо бюджету хочу додати. Пла-
нові показники бюджету на 2017 
складали 2,1 млн грн, надійшло 
3463 млн грн, з них 638 тис. грн — 
кошти з держбюджету , виділені на 
ремонт дороги за сприяння народ-
ного депутата Сергія Міщенка. За 
півріччя цього року виконано 174% 
бюджету — за рахунок того, що з’я-
вилася заправка, нове підприєм-
ство «Світ Пива», мінімальна зарп-
лата збільшилась і, відповідно, від-
рахування з них.

— Над якими завданнями ви за-
раз працюєте?

— Завдань багато. Хочемо ство-
рити новий парк відпочинку. Ско-
ротити витрати на вуличне освіт-
лення. У 2011 році ставили лам-
почки «сотки» — міняємо на LED 
24 ватт, це плюс-мінус 100 тис. грн 
економії. Зараз сплачуємо близь-
ко 200 тис. грн за вуличне освіт-
лення, і село майже повністю 
освітлене. 

— Як в селі з безпекою?
— Працює дільничий із Бориспо-

ля. Хотілося б, щоб він був на місці. 
Є пожежний автомобіль і пожежна 
служба з 5 осіб. Це плюс.

— Якщо є своя пожежна ко-
манда, то чи не можна поліцей-
ського утримувати за рахунок 
бюджету?

— Ми листи писали керів-
ництву поліції, щоб дали. Якби хоч 
один правоохоронець на Сошни-
ків та Старе був, щоб із місцевих, 
тоді б було добре. А так, якщо він 
із Борисполя, то кожен день не їз-
дитиме, та й машини нема — це 
не робота. Майже рік в нас не бу-
ло хатніх крадіжок, а до того їх бу-
ло безліч — це стосується дачни-
ків. Думаємо про встановлення ві-
деоспостереження — його майже 
закінчили в Старому, хочу поди-
витися на якість: якщо вночі нічо-
го там не буде видно, то навіщо 
витрачати кошти?

— Що думаєте про об’єднан-
ня громад?

— Є перспективний план, пого-
джений Кабміном: мають об’єдна-
тися села Старе, Сошників, Мирне 
та Любарці з центром у Мирному. 

— Хто тут виграє, а хто 
програє?

— Не готовий сказати. Ма-
буть, ті, що будуть в центрі, і ви-
грають. На сьогоднішній день бю-
джет Сошникова більше, ніж у 
Старого і у Мирного. У Мирному 
птахофабрика 100% ПДФО спла-

чує в район, а це десятки мільйо-
нів гривень. Свого часу був на-
правлений лист голові Бориспіль-
ської РДА від жителів Сошникова 
— 80% виборців звернулися, що 
сьогодні вони категорично проти 
об’єднання.

Нам говорять, що 60% ПДФ має 
повернутися — це добре. Але тре-
ба сісти і графік увесь зробити. Я не 
проти того, щоб Сошникову краще 
було. Але люди розуміють, що у се-
лі(не головному), будуть тільки ста-
роста і діловод, а всі земельні пи-
тання треба буде їхати вирішува-
ти до Мирного. А як у нас 50% на-
селення пенсіонери, то для них це 
й боляче. 

Села Щасливе, Гора, Олексан-
дрівка — їм для чого об’єднання? 
Там бюджети такі, що мамо рідна! 
Але об’єднання буде, бо почалась 
реформа. Я знаю одне — і старші 
люди теж знають — для нас бу-
ло гірше, коли був центр у Мир-
ному, коли був у Старому. Поди-
віться — є школа в Мирному, ста-
діон, багатоповерхівки — потім 
перейшли будувати Старе, а Сош-
ників взагалі визнали неперспек-
тивним. Тоді голова Петро Олиши-
вець писав листи і, як це не важко 
було, але наш радгосп від'єднався 
у 1988 році.

Ми звертаємо з переяславської 
траси на село. Півкілометра дороги 
— справжній випробувальний 
полігон.

— А це чия дорога?
— Була в Службі автомобільних 

доріг Київської області, а зараз в 
Департаменті Київської держоблад-
міністрації. Половину цієї дороги в 
минулому році ремонтувала Мир-
ненська птахофабрика — до пово-
роту на свої майданчики; у цьому 
теж пообіцяли. А ближчу до села 
частину ремонтує агрофірма «Сош-
ників Плюс». Від цієї компанії йде 
значна допомога — хочу подяку-
вати директорові Юрію Олійнику. 
Вони безкоштовно здійснюють ви-
віз сміття та чистять сніг, допомага-
ли технікою робити вуличне освіт-
лення. Взагалі, ми зробили вуличне 
освітлення своїми силами і зеконо-
мили на цьому 1,5 млн грн. Ми ре-
єструвалися в РЕМ, робили проект, 
але виконували роботи і закупову-
вали матеріали наші місцеві хлоп-
ці. Зробили 23 км освітлення. Зали-
шився 1 км.

Їдемо селом, свіжоасфальтованою 
дорогою. 

— Є тісна співпраця з районним 
керівництвом, дякую їм за під-
тримку розвитку доріг! Тут частина 
коштів йде з місцевого бюджету, 
а більша частина — з районного. 
90% доріг були грунтові. Сьогодні 
грунтових майже не залишилося, 
десь є асфальт, а де-не-де висипка 
щебенева. Кладовище доводимо 
до ладу — огорожі старі замінили. 
Багато в нас по центральній доро-
зі городів — вирішили, спільно з 
депутатом сільради Володимиром 
Тригубом, поставити вздовж доро-
ги оригінальний відкритий паркан. 

Нинішній сільський голова 
Сошникова другий термін на 
виборчій посаді. Народився 
у 1973 році у Сошникові, 
навчався у Лубенському 
лісному технікумі. 17 
років пропрацював у ДП 
«Ржищівський військовий 
лісгосп» лісником та 
помічником лісничого, а з 
1995 по 2010 — на керівних 
посадах, був начальником 
лісництва. У 2007 році 
здобув ступінь магістра 
лісового господарства у 
Національному аграрному 
університеті. Одружений, 
виховують з дружиною 
двох синів.

 ДОСЬЄ

• «Коли в 2015 році за мене голоси віддали 95% сошниківців, то я відчув шалену підтримку односельців».
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Центральну дорогу в цьому році 
відремонтувала область. Марш-
рутки ходять до райцентра щого-
дини, проблем із цим немає.

У кабінеті голови — коробки з 
лампочками та ліхтарями для 
вуличного освітлення, на шафі — 
12 спортивних кубків.

— Відкрили того року стадіон 
зі штучним покриттям біля шко-
ли — зараз молодь там грає в фут-
бол. Останні 5 років ми із призами 
з футзалу, двічі ставали чемпіонами 
району та міста Борисполя. Коман-
да ветеранів також неодноразово 
була призером. 

Минулого року, спільно зі ста-
ринською громадою, створили 
футбольну команду «Карань» і за-
йняли перше місце в районній лізі. 
Маємо чудові стосунки із старин-
ським головою Валерієм Макарен-
ком, товаришуємо. Сошників при-
ймає участь в усіх спортивних за-
ходах району. Хочемо стадіон по-
будувати новий, вже не зі штучним 
покриттям, поряд з сільрадою.

Створено тренажерний зал в під-
валі — своїми силами. Скоро від-
криємо його, хай молодь займа-
ється. Причому не лише хлопці, а 
й дівчата, жінки. У нас там три при-
міщення — тренажерна зала, бі-
льярд, теніс. Є в селі жива музика 
— учні 7-8 класів створили ВІА, ке-
рівник Олександр Голіяд. У п’ятни-
цю та суботу дискотека в клубі. 

— Скільки дітей у школі у 
дитсадку?

— У школі — 150. Дитячий садо-
чок — болюче питання. Зараз там 
25 діток, ще до 50 дітей на черзі. 
Треба будувати новий — є проект, 
але самі ми його не побудуємо. По-
трібно 30-35 млн грн, тому без до-
помоги ніяк. Плануємо садок на 80 
місць із можливістю розширення 
до 100. 18 липня буде комісія в об-
лдержадміністрації, поясню їм, чо-
му нам треба садочок. 

— Які ще є проблеми в селі?
— Проблем вистачає. Напри-

клад, центральна вулиця — люди 
не розуміють, що ми не маємо пра-
ва витрачати на неї бюджетні кош-
ти. Від Мирного до Сошникова — 6 
км і центральна вулиця 7 км, разом 
13 км обласних доріг. Голова Бори-
спільської РДА Олександр Туренко 
неодноразово звертався до Київ-
ської ОДА, щоб взяти обласні до-
роги в районне підпорядкувння і 
тоді їх легше буде ремонтувати. Ще 
одна проблема людей — пенсійна 
реформа, бо збільшили пенсії лише 
на 100 грн. У моєї мами пенсія 1600 
грн. Таких прикладів у селі  багато, 
люди незадоволені. Постійно на-
даємо матеріальну допомогу жи-
телям села, чого раніше не робили.

— Де працюють селяни?
— На підприємствах «Спрінт-К» 

(сільпгоспвиробник), агрофірмі 
«Сошників Плюс», «Бізон-Імпорт», 
«Ржищівському військовому лісгос-
пі». Робота є. Ще є бажання створи-
ти комунальне підприємство, для 
цього треба найти 600 тис. грн. Є 
серйозна проблема — ліс грузять 
максимально «під зав’язку», доро-
ги не витримують, машини по 60 т 
йдуть через центр села. Ми зроби-
ли схему об’їзду, погодили з поліці-
єю, залишилося встановити знаки.

Потрібно, щоб це контролювала 
поліція.

Зупинки у селі яскраво розписа-
ла Ірина Солодка. Сміття в нас виво-
зиться 6 разів на місяць безкоштов-
но — два рази централізовано, весь 
населений пункт, і ще 4 рази — від 
зупинок, підприємств, магазинів.

• Церква Українського патріархату. «Це моя гордість, — каже голо-
ва. — У 2014-му ми її відкрили. Купола ставили — плакав, чесно кажу. 
У планах на цей рік — разом з громадою огородити її, зробити фасад».

• Сільський клуб. «Також гордість села. У 2012-му році його від-
крили, в цьому році фасад хочу перефарбувати. Завідує ним Наталія 
Малежик, на стінах всередині зробили малюнки Ірина Солодка, Оксана 
Прядко, Лілія Безверха. На 350 кв.м — гримерка, актовий зал на 200 
місць, танцювальний зал — для села більше, ніж достатньо». Сидіння 
зручні, м’які. Їх купив бориспільський підприємць і депутат Микола 
Грона у якості допомоги — він будує в селі ресторан.

• Школа побудована в 90-х. «Планувалося, що це буде дитсадкок на 
150 місць. Директор школи — Микола Пилипчук — відповідальна лю-
дина, любить порядок, був сільським головою у Старому у 2010-2015, 
повернувся працювати до школи. Хочемо зробити волейбольний та 
тенісний майданчики, футбольний вже є».

• За новим футбольним полем стоїть занедбана багатоповер-
хівка. «Шкода «гостинку»— стоїть із 1989 року, зробили експертизу 
— її стан незадовільний. Тепер, щоб розібрати її, треба 500 тис.грн». 
Цю «гостинку», а ще школу, магазин, будівлю сільської ради за три 
роки своєї роботи збудував Олександр Ліченко, голова колгоспу 
у 1989-1992 роках. Шанована людина в селі, центральну вулицю 
названо в його честь. «Олександр Васильович створював робочі 
місця, з Західної України багато до нас переїхало, мав плани будів-
ництва консервного заводу — співпрацював з німцями. Збудував 
будинки більш як 50-ти родинам, кожен на 100-120 кв.м. На полях 
дороги зробив. Ферму будував, збільшував поголів’я. Столова була 
радгоспна — людей годували, все своє було, із поля. Хазяйство 
залишив він після себе добротне — і все це встиг зробити за три 
роки. А тоді загинув — потонув. Потім все це стало комусь невигід-
но, тому «у пух і прах» зруйнували».

• Сільська медамбулаторія фінансується районом, сільська 
рада робить ремонти. При вході — об’ява про укладання догово-
рів із сімейним лікарем — завідувачем медамбулаторією Євгенією 
Гавриленко. За два місяці договори уклали понад 877 селян, є ще 
12 заявок. Лікар пояснила: «Ми були підготовлені, комп’ютер нала-
штований — тому реформа пішла».  

• Гордість села — товариство «Бізон-імпорт», займається прода-
жем сільгосптехніки.

• Дитсадок «Іскорка». Завідувач Тамара Коваленко говорить, 
що один вихователь із помічником відповідальні за групу із 25 
дітей віком від 2 до 6 років. Новий садочок планується будувати на 
земельній ділянці, що між церквою і клубом.
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 КОМПАНІЯ

Дар’я СЕМИЛІТКО

Виробнича база
СТОВ «Старинська птахофабри-

ка» — один з двох племрепродук-
торів МХП та найбільше підприєм-
ство такого типу в Європі. Головне 
завдання птахофабрики — вирощу-
вання племінного поголів’я курей з 
метою отримання якісних інкуба-
ційних яєць. Наразі на підприєм-
стві діють 27 виробничих дільниць. 
З них 18 продуктивних (продуктив-
ної птиці) та 9 ремонтних (ремонт-
ного молодняку). На кожній рем-
зоні по 10 пташників, а на продзо-
нах — по 9. Кількість голів птиці на 
одному пташнику ремонтної зо-
ни становить 10 тис. голів півнів і 
17 тис. 500 голів курей, а на пташни-
ках продуктивної зони — по 1,5 тис. 
півнів та по 15 тис. курей.

Окрім основного виробництва, 
злагоджену і безперебійну роботу 
підприємства забезпечують й ін-
ші господарські об’єкти: автопарк, 
тракторний парк, механічна май-
стерня, яйцесклад, відділ вироб-
ництва м’ясної продукції (забійний 
цех та цех обвалки), електро- та бу-
дівельний цех, інженерна служ-
ба, аварійна служба води та газу, 
склад пально-мастильних матері-
алів, два зернотоки зі складами, 
зерносушильний комплекс, склад 
мінеральних добрив та їдальня для 
працівників.

Показники успіху
Як і всі підприємства Групи МХП, 

«Старинська птахофабрика» про-
вадить соціально відповідальну ді-
яльність, дотримуючись принципів 
сталого розвитку. Потужності під-
приємства дають змогу одночасно 
вирощувати близько 1,3 млн птиці. 
За минулий рік тут було отрима-
но 2 млн 204 тис. яєць. У продук-
тивній зоні на 8,5 півнів припадає 
100 курей. У минулому році одна 

курка знесла в середньому 164 яй-
ця. Збереженість вирощування на 
птахофабриці майже максималь-
на — 95,7%.

Підприємство провадить ді-
яльність відповідно до законо-
давства України та чинних міжна-
родних стандартів у галузі птахів-
ництва. Також має свідоцтво Мініс-
терства аграрної політики України 
про реєстрацію племінного ста-
да в Державному племінному ре-
єстрі та Атестат про присвоєння 
суб’єкту племінної справи стату-
су племінного птахопродуктора ІІ 
порядку. Наразі впроваджується 
GlobalG.A.P. 

На птахофабриці встановлено об-
ладнання від провідних європей-
ських виробників, зокрема, від Big 
Dutchman (Німеччина), МОВА, VDL, 
Meyn Food, Pas Reform, CFS (Нідер-
ланди), Sprout Matador, Harlev (Да-
нія) та Buhler AG (Швейцарія). 

Відповідальна 
діяльність

Актуальність охорони навколиш-
нього середовища керівництво 
«Старинської птахофабрики» вва-
жає важливим аспектом діяльно-
сті, саме тому активно впроваджує 
передові вітчизняні та світові досяг-
нення, енергоефективні рішення 
технологічного, санітарно-техніч-
ного та організаційного характеру.

Для годівлі птиці використову-
ються винятково високоякісні кор-
ми переважно власного виробни-
цтва, а кожен етап вирощування 
відстежується та контролюється. 

Птахофабрика, як і всі підпри-
ємства Групи МХП, використовує 
найсучасніші та найкращі світові 
технології для очищення стоків. 
Зокрема, це біологічні очисні спо-
руди, обладнання яких змонтова-
не і введене в експлуатацію гол-
ландською фірмою NIJHUIS WATER 
TECHNOLOGY — світовим лідером 
у цій галузі. Викиди в атмосферу 
контролюються акредитованими 
лабораторіями. За час роботи пта-

хофабрики перевищень нормати-
вів впливу на довкілля не було за-
фіксовано. Усі бригади з вирощу-
вання птиці знаходяться на безпеч-
ній відстані від житлової забудови 
населених пунктів — за 1,5–2,5 км, 
тоді як згідно із санітарними пра-
вилами ця відстань повинна ста-
новити не менше 1,2 км.

Відповідальне ставлення до до-
вкілля, утримання птиці та догля-
ду за нею, турбота про працівни-
ків і людей, що живуть поряд, сти-
мулює керівництво птахофабри-
ки тримати руку на пульсі останніх 
змін і встигати за ними, а інколи 
йти на випередження, аби утриму-
вати лідерські позиції і не збавля-
ти темп росту.

Турбота про 
працівників

Для успішної діяльності птахо-
фабрики важливо все: сучасна тех-
нологічна база, необхідні засоби, 
забезпечення здоровою птицею 
і, звичайно ж, злагоджена коман-
да кваліфікованих працівників. На 
«Старинській птахофабриці» пра-
цює близько 1,5 тис. осіб. Кожен з 
них отримує офіційне працевлаш-
тування, європейські умови пра-
ці, соціальний пакет з додаткови-
ми бонусами від підприємства. Усі 
співробітники харчуються в служ-
бовій їдальні, де обід для них кош-

тує всього 1 грн. Торік на харчу-
вання персоналу було витраче-
но 6 млн 665 тис. грн. На роботу і 
в зворотному напрямку працівни-
ків доставляє службовий автобус. 
Кожен співробітник отримує комп-
лект спецодягу за рахунок підпри-
ємства, а щомісяця — пайок: 6,5 кг 
курей та 60 шт. яєць. Середня за-
робітна плата на птахофабриці ста-
новить понад 7 тис. грн. Іногород-
ні працівники забезпечуються жит-
лом. Загальна сума коштів, витра-
чена на забезпечення службовим 
житлом упродовж минулого року, 
становить 4 млн 418 тис. грн: 2 млн 
804 тис. грн було витрачено на гур-
тожитки, а 1 млн 614 тис. становила 
оренда квартир та будинків. 

Соціальне 
партнерство

Торік за прикладом досвіду ін-
ших підприємств Групи МХП «Ста-
ринська птахофабрика» укладала 
соціальні угоди із сільськими ра-
дами, на території яких провадить 
виробничу діяльність. За умова-
ми співпраці були підписані угоди 
з розрахунку 50 тис. грн на кожну 
виробничу дільницю. Сільські гро-
мади, на території яких більше ви-
робничих потужностей підприєм-
ства, відповідно, отримали більшу 
суму на реалізацію соціальних іні-
ціатив. Проекти, на втілення яких 

птахофабрика виділятиме кошти, 
визначали за результатами обго-
ворення з сільськими громадами 
і закріплювали рішеннями сіль-
ських рад. 

За соціальними угодами у 2017 
році «Старинська птахофабри-
ка» перерахувала понад 1 млн 
350 тис. грн органам місцевого са-
моврядування. Інвестиції підпри-
ємства в соціальну сферу торік ста-
новили близько 880 тис. грн. Така 
співпраця з громадами продов-
жується і цьогоріч. Більшість сіль-
ських рад уже уклали такі угоди з 
підприємством і сподіваються на 
його підтримку у вирішенні нагаль-
них проблем, з якими впоратися 
самотужки на кошти з місцевих бю-
джетів не зможуть. 

Соціальні ініціативи птахофабри-
ки охоплюють широкий спектр різ-
них активностей. Господарство ре-
гулярно надає власну продукцію 
для харчування учнів та вихован-
ців дитячих садків у селах Мир-
не, Веселинівка, Сошників та Ста-
ре. Також долучається до покра-
щення освітнього простору, орга-
нізації культурно-масових заходів, 
днів села та різного роду спортив-
них змагань. 

Також підприємство активно 
допомагає місцевим медичним 
закладам. Нагадаємо, на початку 
травня між «Старинською птахофа-
брикою», Баришівською районною 
радою, Баришівською ЦРЛ та Цен-
тром первинної медико-санітар-
ної допомоги було підписано ме-
морандум про співпрацю. У рамках 
такої взаємодії підприємство до-
помогло виконати капітальний ре-
монт травматологічного відділен-
ня Баришівської ЦРЛ на суму май-
же 90 тис. грн, а пізніше придбало 
меблі. Зі свого боку адміністрація 
лікарні забов’язалася проводи-
ти безкоштовні виїзні огляди для 
мешканців тих населених пунктів, 
де провадить свою діяльність «Ста-
ринська птахофабрика». Лікарі Ба-
ришівської ЦРЛ уже провели огляд 
жителів села Мирне. Ще один кіль-
каденний візит бригади медиків до 
жителів сіл Старе та Сошників за-
плановано на вересень цього року. 
Такі медичні обстеження матимуть 
змогу пройти мешканці всіх насе-
лених пунктів, які уклали соціаль-
ні угоди з підприємством.

За сприяння птахофабрики жит-
тя в селах Бориспільщини пожвав-
люється, покращується інфра-
структура населених пунктів, лю-
ди отримують нові можливості і 
радо користуються ними. Керів-
ництво підприємства завжди від-
крите для діалогу з громадськістю 
та прозоро провадить свою діяль-
ність. Для вирішення важливих пи-
тань довколишніх сіл буде шукати 
раціональні рішення і сприяти їх 
реалізації. Створення ефективної 
команди, впровадження «розум-
ного» виробництва, поліпшення 
енергоефективності підприємства 
і допомога тим, хто знаходиться 
поруч, — головні плани «Старин-
ської птахофабрики» на найближ-
че майбутнє.

РАЗОМ ДО СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА: 
ВЕКТОРИ УСПІХУ «СТАРИНСЬКОЇ 
ПТАХОФАБРИКИ» ГРУПИ МХП

 «Старинська 
птахофабрика» — одне з 
підприємств Групи МХП, яке 
впевнено тримає лідерські 
позиції не лише в Україні, а 
й у Європі. Дотримуючись 
принципів сталого розвитку, 
підприємство активно 
нарощує виробництво, 
оптимізує виробничі 
процеси, застосовує 
інноваційні технології, 
при цьому не забуваючи 
дбати про довкілля і 
людей, які живуть поруч. 
Про основні вектори 
діяльності «Старинської 
птахофабрики», які привели 
її до успіху, — далі. 
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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

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 23 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, 11.15 "Одруження наосліп"

13.05, 14.20, 15.45 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 Комедія 

"Байки Мітяя"

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Комедія 

"Недотуркані"

0.15, 1.20 Мелодрама "Хазяйка"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.30 Сьогодні

9.30, 3.20 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 "Легковажна жінка" 1, 2 с. 

(16+)

23.30 Х/ф "12 мавп" (16+)

2.00 Телемагазин

5.40, 5.30 "Школа доктора 
Комаровського"

6.00 М/ф
6.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25 Т/с "Сільський романс"
14.00 Т/с "Анна Герман" (16+)
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
20.00, 3.00 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.30 "Лайма Вайкуле. Юрмала. 

Рандеву 2018"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
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 "Село на мільйон"
22.00 Вечірка
23.00 ЛавЛавСar
0.00 Т/с "Помста" (16+)

5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.20, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф "Година пік - 3" 

(16+)
16.35 Х/ф "Як викрасти хмарочос" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
22.30, 2.30 Т/с "Винищувачі-2. 

Останній бій" (16+)
0.50 Т/с "Невиправні" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

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

месники"
9.30 "Академія сміху"
10.15 "Позаочи"
11.05 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
15.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
17.05 Х/ф "Морський характер"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Снігова королева"
0.20 Х/ф "Давній знайомий"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

7.00, 19.25 "Заклинач 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 "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, 2.45 Зона ночі
3.40 Абзац
5.29, 6.49 Kids Time
5.30 М/c "Хай живе король 

Джуліан"
6.50 Х/ф "Королівство мавп"
8.30 Х/ф "Патріот" (16+)
11.45 Х/ф "Брати Грімм" (16+)
14.00 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
16.00 Х/ф "Робін Гуд-Принц злодіїв"
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
0.50 Т/с "Клініка" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей

6.30 Х/ф "Вірний Руслан"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.10 Х/ф "Це було в Пенькові"
11.05 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.10 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 19.30 "Легенди 

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

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
4.35 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50 Т/с "Опер за викликом-2"

14.50 Х/ф "Допит"

16.20 Х/ф "Напролом"

19.25 Т/с "Команда"

21.30 Т/с "Касл-4"

23.05 Х/ф "Парниковий 

експеримент"

0.55 Т/с "Моссад"

3.05 Облом.UA

6.45 За живе! (16+)
8.00 Т/с "Тато Ден" (16+)
10.00 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Х/ф "Провідниця" (12+)
19.00 Т/с "Медики" (16+)
19.55 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "Кохання Надії"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 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 "Гордість світу"
12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50, 22.40 Т/с "За службовим 

обов'язком" (16+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 "Пліч-о-пліч"
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.15 Д/ф "Жива природа"
20.30 Посттравматичний синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 24 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, 11.20 "Одруження наосліп"

13.10, 14.30, 15.50 "Міняю жінку"

17.05 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 Комедія 

"Байки Мітяя"

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Комедія 

"Недотуркані"

0.15, 1.20 Мелодрама "Хазяйка"

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 "Легковажна жінка" 3, 4 с. 

(16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.50 Х/ф "Все можливо"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
20.00, 3.00 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.30 "Лайма Вайкуле. Юрмала. 

Рандеву 2018"
1.15 Т/с "Батьківський інстинкт" 

(16+)

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

Фестиваль розваг"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон"
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, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45, 4.30 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.10 Стоп-5
12.15, 13.20 Х/ф "Бадьорість духів" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Копальні царя 

Соломона" (16+)
17.30 "На трьох" (16+)
17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45, 2.30 Т/с "Винищувачі-2. 

Останній бій" (16+)
0.45 Т/с "Невиправні" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

9.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Серед коршунов"
12.15 Т/с "Нероби"
15.00 Х/ф "Невловимі месники"
16.25 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
0.15 "Позаочи"
1.05 "Академія сміху"

7.00, 19.25 "Заклинач 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 "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
4.10 Абзац
6.04, 7.24 Kids Time
6.05 М/c "Хай живе король 

Джуліан"
7.25 Зоряні яйця
9.10 Ревізор. Крамниці
13.00, 16.00 Таємний агент
14.15, 17.20 Таємний агент. Пост-

шоу
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Зоряні яйця (12+)
22.50 Т/с "Клініка" (16+)

5.35 Х/ф "Не було б щастя..."
6.50 Х/ф "Кросмейстер" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Слідопит"
10.55 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.15 "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+)
2.55 "Випадковий свідок"

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"

13.00, 1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.30 Х/ф "Зворотній відлік"

19.25 Т/с "Команда"

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

1.00 Т/с "Моссад"

6.45 За живе! (16+)
8.00 Т/с "Тато Ден" (16+)
9.55 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Медики" (16+)
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Кохання Надії"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 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 "Гордість світу"
12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50 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"
20.15 Д/ф "Жива природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
22.40 Т/с "Дірк Джентлі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 ЛИПНЯ

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

Допоможіть Кірі почути 
маму! 

Маленькій Кірі в Інституті отоларин-
гології ім. проф. А.С. Коломийченко у 
м. Київ поставили діагноз: нейросенсорна 
тугоухість 4 ступеню. Їй лише 1 рік та 4 
місяці. Для того, щоб вона могла чути та 
навчатися говорити, потрібно зробити 
операцію та установити імплант, який 
коштує 874000 грн. Але операцію потріб-
но робити якнайшвидше, для того, щоб 
крихітка змогла навчитися говорити. В 
їхній родині таких коштів немає і вони 
навряд чи упораються без допомоги не-
байдужих людей. 

Будемо вдячні за будь яку допомогу. 
Інстраграм — @pomozhem_kire.
Фейсбук — Кира Кундель. 
Реквізити для допомоги: 
5168 7427 1055 6840, 
Ганська ВалентинаРусланівна (мама)
Мультивалютна карта Приватбанк 



9№28 (937), 20 липня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

СЕРЕДА, 25 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, 11.10 "Одруження наосліп"

12.55, 14.10, 15.35 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 Комедія 

"Байки Мітяя"

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Комедія 

"Недотуркані"

0.15, 1.20 Мелодрама "Хазяйка"

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 "Легковажна жінка" 5, 6 с. 

(16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.30 Телемагазин

6.00 М/ф
6.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.50 Х/ф "Полину гіркого трава"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується 

кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.30 "Лайма Вайкуле. Юрмала. 

Рандеву 2018"
1.15 Х/ф "Осінні клопоти" (16+)
3.30 "Орел і Решка"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Лускунчик і мишачий 

король"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон"
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 Готель Галіція
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
12.10, 13.20 Х/ф "Копальні царя 

Соломона" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Алан Квотермейн: 

У пошуках Золотого Міста" 
(16+)

17.25 "На трьох" (16+)
17.35, 21.35 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50, 2.30 Т/с "Винищувачі-2. 

Останній бій" (16+)
0.50 Т/с "Невиправні" (16+)
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30, 0.05 "Позаочи"
11.10 Х/ф "Вождь Виннету: син 

Инчу-Чуна"
13.00 Т/с "Нероби"
15.45 Х/ф "Давній знайомий"
17.15 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Кухарка"
0.55 "Академія сміху"
3.15 Кіноляпи
4.00 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Заклинач 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 "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
4.05 Абзац
5.55, 7.10 Kids Time
6.00 М/c "Хай живе король 

Джуліан"
7.15 Зоряні яйця
9.00 Ревізор. Крамниці
12.50, 15.50 Таємний агент
14.15, 17.10 Таємний агент. Пост-

шоу
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Зоряні яйця (12+)
22.45 Т/с "Клініка" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей

5.10 "Правда життя. Професії"
6.55 Х/ф "Корупція"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Стамбульський транзит"
10.45 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.10 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

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

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00, 1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.25 Х/ф "Рожева пантера"

18.50 1 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Ворскла"

20.50 "ПРОФУТБОЛ"

22.00, 22.55 Т/с "Касл-4"

0.45 Т/с "Моссад"

2.55 "Облом.UA."

5.30 За живе! (16+)
6.45 Т/с "Тато Ден" (16+)
8.45 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики" (16+)
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Кохання Надії"

6.00, 9.45 М/с "Чорний Джек"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 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 "Гордість світу"
12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50 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"
20.15 Д/ф "Жива природа"
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
22.40 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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ЧЕТВЕР, 26 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, 11.20 "Одруження наосліп"

12.55, 14.15, 15.40 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 20.55, 21.35, 4.20 Комедія 

"Байки Мітяя"

22.00, 22.40, 23.10, 23.45 Комедія 

"Недотуркані"

0.15, 1.20 Мелодрама "Хазяйка"

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 "Легковажна жінка" 7, 8 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(16+)
1.45 Телемагазин

5.50 М/ф
6.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.25, 12.25 Т/с "Спокуса" (12+)
12.50, 3.10 Х/ф "Осінній марафон"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.35 "Стосується 

кожного"
20.00, 2.30, 5.20 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
22.40 Д/п "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
0.30 Х/ф "Прощання з Каїром"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пані Метелиця"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон"
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 Готель Галіція
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
10.10 Секретний фронт
11.15 Стоп-5
12.15, 13.20 Х/ф "Алан Квотермейн: 

У пошуках Золотого Міста" 
(16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
17.10 "На трьох" (16+)
17.35, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45, 2.30 Т/с "Винищувачі-2. 

Останній бій" (16+)
0.50 Т/с "Невиправні" (16+)
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.35 "Моя правда"
9.45, 0.10 "Позаочи"
11.25 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
13.15 Т/с "Нероби"
16.00 Х/ф "До Чорного моря"
17.20 Х/ф "Ровесниці"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Сплячий лев"
1.00 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Заклинач 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 "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 "Єство звіра"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Державна зрада: коди, 

шпигунство та змови"
22.30, 4.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

3.00, 2.20 Зона ночі
3.55 Абзац
5.39, 6.55 Kids Time
5.40 М/c "Хай живе король 

Джуліан"
7.00 Зоряні яйця
8.45 Ревізор. Крамниці
12.35, 15.45 Таємний агент
13.45, 17.00 Таємний агент. Пост-

шоу
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Зоряні яйця (12+)
22.45 Т/с "Клініка" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей

5.05 "Правда життя. Професії"
6.50 Х/ф "Декілька любовних 

історій" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Йшов собака по роялю"
10.30 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.05 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

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

(16+)
22.40, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.00, 17.15 "Загублений світ"

12.05, 3.00 "Облом.UA."

15.25 Х/ф "Рожева пантера-2"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25 Т/с "Команда"

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

0.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.35 За живе! (16+)
7.50 Т/с "Ден" (16+)
9.50 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики" (16+)
19.55 Я соромлюсь свого тіла (16+)
22.45 Х/ф "Кохання Надії"

6.00 "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 "Гордість світу"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 Радіо. День
15.20 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50 Т/с "За службовим 

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

Дага Гарднера"
22.40 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради відпо-
відно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого са-

моврядування» оголошує конкурс на вакантну посаду (юриста):

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

Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра або спеціаліста за напрямком «Правознавство»;
- наявність комунікативних, організаторських здібностей;
- вільне володіння українською мовою;
- впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
- досвід роботи за фахом на посаді не менше трьох років та наявність досвіду роботи з 
договорами. 

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

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ПО РОБОТІ З 
ДОГОВОРАМИ В УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА  БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДО ЧУЖОГО ГОРЯ ПРОСИМО ДОПОМОГИ!
Тяжка хвороба втрутилася в життя рідної нам людини 

— Гострий монобласний лейкоз (перший гострий 
період, клінічна група ІІ).

Терміново потрібне дуже дороге лікування і за корот-
кий час необхідно зібрати велику суму коштів. 

Ми завжди думаємо, що з нами цього не станеться... 
Світлана теж так думала і жила звичайним життям. Пра-
цювала, будувала плани на майбутнє. І ось почула вирок... 
На мить здалося, що життя зупинилося.... Але ж це не так. 
У Світлани багато друзів, однокласників, співробітників, 
які, я впевнена, від щирого серця простягнуть їй руку 
допомоги і не дадуть їй втратити віру в життя!!! 

Якщо хтось може допомогти Кінаш (Саєнко) Світлані 
Василівні, 1974 р.н., яка проживає у м. Бориспіль, надаю 
реквізити її карти:

Отримувач платежу:  Кінаш Світлана Василівна
Номер картки: 4149439106958188
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку: 305299
ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570
Рахунок одержувача: 29244825509100

Будемо дуже вдячні 
за будь-яку допомогу!
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П'ЯТНИЦЯ, 27 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"

13.00, 14.20, 15.45 "Міняю жінку"

17.05 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 22.10 "Ліга сміху"

0.55, 5.35 "Ігри приколів"

1.55 "Вечірній Київ"

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

2.50 Сьогодні
9.30, 5.20 Зоряний шлях
10.50, 3.40 Реальна містика
12.50 Х/ф "Посміхнись, коли зірки 

плачуть"
14.45 Т/с "Тест на любов" 1, 2 с.
15.25 Т/с "Тест на любов"
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Легковажна жінка" 9, 10 

с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Легковажна жінка" (16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

6.00 М/ф "Казка про царя Салтана"
7.00 Марафон до Дня Хрещення 

Русі "Наша віра"
13.00 "Трансляція Молебню з 

Володимирської гірки та 
Хресного ходу"

15.15 Х/ф "Не стріляйте в білих 
лебедів"

17.30 Х/ф "Весна на Зарічній 
вулиці"

19.00 Д/п "Києво-Печерська Лавра. 
Фотографія тисячоліття" 
Прем’єра

20.00, 4.25 "Подробиці"
20.40 Концерт "Весна на Зарічній 

вулиці"
22.00 Х/ф "Піп" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Замок Шрекенштейн"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с "Село на мільйон"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.50 Віталька
16.00, 3.00 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф "Ріо 2"
23.00 Х/ф "Винні зірки" (16+)
1.30 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
11.15 Стоп-5
12.15, 13.25 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф "Максимальний 

ризик" (16+)
17.10, 21.30 "На трьох" (16+)
17.35 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.05 Т/с "Невиправні" (16+)
2.40 Факти
3.00 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.20 "Моя правда"
10.00 "Академія сміху"
10.30 "Позаочи"
12.10 Х/ф "Насмішка"
14.05 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
16.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.35 Х/ф "Кухарка"
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
22.50 Х/ф "Цілуються зорі"
0.10 Х/ф "Не горюй!"
3.15 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Єство звіра"
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, 4.10 "Державна зрада: 

коди, шпигунство та змови"
15.00, 21.00, 23.00, 3.25, 4.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 2.40 "Терор у небі"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
22.30, 3.45 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.00, 1.35 Зона ночі

4.05 Абзац

5.59, 7.15 Kids Time

6.00 М/c "Хай живе король 

Джуліан"

7.20, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Зоряні яйця (12+)

22.45 Т/с "Клініка" (16+)

1.30 Служба розшуку дітей

5.00, 3.40 "Правда життя. Професії"
6.45 Х/ф "Іподром"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Зникнення"
10.50 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.15 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.50 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
22.40, 23.50 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
3.00 "Випадковий свідок"
4.40 Х/ф "Вірність"

6.00 М/ф

8.00, 2.55 "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 3. 

Смертельний танець"

19.25 Х/ф "Числова радіостанція"

21.10 Х/ф "Страхувальник"

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі бої Джонсона та 

Рейса"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.05 Х/ф "Осінній вальс" (16+)

9.20 Т/с "Тато Ден" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с "Медики" (16+)

19.55 Х/ф "Діамантова рука"

22.45 Х/ф "Чужі душі"

6.00 "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 "Гордість світу"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
15.25 "Смаки Культур"
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Букоголіки
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.15 Д/ф "Жива природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля
22.50 Честь професії
23.50, 4.05 Як дивитися кіно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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СУБОТА, 28 ЛИПНЯ

6.00, 19.30 ТСН
6.45 "Гроші"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.05 "Життя без обману"
11.25, 23.20 "Світське життя. 

Дайджест"
12.00 "1030 - річчя хрещення русі"
12.20 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
14.20 "Ліга сміху"
16.20, 21.15 "Вечірній квартал"
18.30, 5.35 "Розсміши коміка 8"
20.15 "Українські сенсації"
0.20, 2.00 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні
7.15, 5.30 Зоряний шлях
8.00 Т/с "Легковажна жінка" 1, 6 с. 

(16+)
13.30 Т/с "Коли на південь 

відлетять журавлі" 1, 2 с.
15.20 Т/с "Коли на південь 

відлетять журавлі"
17.50 Т/с "Лист надії" 1 с. (12+)
19.40 Т/с "Лист надії" (12+)
22.30 Т/с "Однолюби" 1, 3 с.
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Однолюби" 4 с.
3.50 Реальна містика

5.35 Х/ф "Про нього" (16+)
7.00 Мультфільм
7.30 Д/п "Києво-Печерська Лавра. 

Фотографія тисячоліття"
9.00 "Трансляція Божественної 

Літургії з Києво-Печерської 
Лаври"

11.00 Х/ф "Дорога моя людина"
13.10 Х/ф "Мачуха"
15.00 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
17.00, 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
20.00, 3.15 "Подробиці"
22.35 Т/с "Джерело щастя" (12+)
2.25 Д/п "Володимир Басов. Бігун 

на довгі дистанції"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф "Мураха Z"
12.15 Х/ф "Лускунчик і мишачий 

король"
13.30 Чотири весілля
14.30 М/ф "Цирк! Цирк! Цирк!"
16.00 Вечірка
19.00 Т/с "Село на мільйон"
21.00 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, 4.50 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.45 Стоп-5
7.30 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.30 Х/ф "Індіана Джонс: У 

пошуках втраченого 
ковчега"

18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Індіана Джонс і Храм 

Долі"
22.30 Х/ф "Індіана Джонс і 

Останній хрестовий похід"

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Операція "И"
10.25 Х/ф "Клятва любові"
13.25 Т/с "Банкірші"
21.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
22.55 Т/с "Два капітана"
3.00 "Позаочи"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "Африка: небезпечна 

реальність"
15.00 "Ситуація"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.05, 2.30 Х/ф "Краще раю"
21.00, 23.15, 2.10, 5.15 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Краща жінка"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Подвійна осічка"
5.35 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

5.49, 7.34 Kids Time

5.50 М/c "Лунтик і його друзі"

7.35 Дешево та сердито

9.00 Хто зверху? (12+)

19.00 Х/ф "50 перших поцілунків"

21.00 Х/ф "Змішані" (16+)

23.15 Х/ф "Вен Вайлдер - король 

вечірок" (16+)

1.10 Т/с "Клініка"

6.10 Х/ф "Зворотного шляху немає"
10.05 Х/ф "Єдина дорога"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40, 3.55 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Круті 90-ті"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
21.30 Х/ф "Сліпий" (16+)
23.20 Х/ф "Втеча з в'язниці" (18+)
1.20 "Таємниці кримінального світу"
3.25 "Випадковий свідок"
4.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Зброя"

10.30 "Загублений світ"

16.45 Х/ф "Страхувальник"

18.50 Х/ф "Чужий"

21.05 Х/ф "Ласкаво просимо у 

Гамбург"

23.00 Х/ф "Транзит"

0.45 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.50 "Облом.UA."

5.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC FN 

Alvarez-Poirier"

5.55 ВусоЛапоХвіст
7.45 Караоке на Майдані
8.45 Все буде смачно!
10.40, 12.40 Т/с "Медики" (16+)
12.00 Заходи щодо відзначення 

1030-річчя Хрещення 
Київської Русі-України 

16.55 Х/ф "Діамантова рука"
19.00 Х/ф "Торгаші" (12+)
22.50 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
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 "Дивна подорож Мері 

Брайант" 1 с. (16+)
13.40, 0.45 "Гордість світу"
14.05 Телепродаж
14.25 "Фестивалі планети"
15.20 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.20 "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 "Спільноти тварин"
23.50 "Незвідані шляхи"
1.10 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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6.10, 19.30, 5.35 ТСН

7.05 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 Лотерея "Лото-забава"

9.45 М/ф "Маша і ведмідь"

10.00, 11.00, 12.00 "Світ навиворіт - 

8"

13.05 Мелодрама "Біженка"

17.25, 20.15 Мелодрама "Папараці"

22.20 "Голос. Діти 4"

0.20 "Ліга сміху"

4.50 "Світське життя. Дайджест"

6.30 Сьогодні

7.10 Зоряний шлях

8.15 Т/с "Легковажна жінка" (16+)

13.45 Т/с "Лист надії" (12+)

17.45 Т/с "Все повернеться" 1, 2 с. 

(12+)

19.00 Події

19.40 Т/с "Все повернеться" (12+)

22.20 Т/с "Однолюби" 5, 8 с.

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "Однолюби"

5.30 Реальна містика

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 Мультфільм
6.25 Х/ф "Добрі наміри"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Людина з Ріо"
14.40 Х/ф "Бінго Бонго"
16.45, 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
22.20 Х/ф "Як одружитися і 

залишитися холостяком" 
(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 Х/ф "Замок Шрекенштейн"
13.30 Чотири весілля
14.30 Танька і Володька
17.00 М/ф "Ріо 2"
19.00 Т/с "Село на мільйон"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Х/ф "Винні зірки" (16+)
1.00 Х/ф "Лимерівна"
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Стоп-5
7.30 Т/с "Невиправні" (16+)
9.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.10, 13.00 Х/ф "Індіана Джонс: У 

пошуках втраченого 
ковчега"

12.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Індіана Джонс і Храм 

Долі"
16.05 Х/ф "Індіана Джонс і 

Останній хрестовий похід"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Година пік-3" (16+)
21.45 Х/ф "Загублений світ" (16+)
23.40 Х/ф "Блакитна безодня" (16+)
2.45 Провокатор

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

Найчарівніша і 
найпривабливіша"

10.50 Х/ф "Казка про жінку та 
чоловіка"

12.25 Х/ф "Лід у кавовій гущі"
14.15 Х/ф "Між високих хлібів"
15.55 Х/ф "Хід конем"
17.20 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
19.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
21.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
23.00 Т/с "Два капітана"

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Африка: небезпечна 

реальність"
15.00 "Ситуація"
15.10 "Українська мрія М.

Поплавського"
15.40 "Терор у небі"
16.35 "Концерт Ірини Федишин 

"Цвіте калина"
18.30, 1.55 Х/ф "Рабиня"
21.00, 1.05, 4.10 "СТН-тижневик"
21.30, 1.35 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Ритм"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Цунамі. Рік 2022"
4.40 "Мультляндія"

3.00, 1.55 Зона ночі
5.45 Стендап-Шоу
6.40, 7.59 Kids Time
6.45 М/c "Хай живе король 

Джуліан"
8.00 М/ф "Елвін та бурундуки"
9.50 М/ф "Планета скарбів"
11.45 Х/ф "План гри"
14.00 Х/ф "Вен Вайлдер - король 

вечірок" (16+)
15.50 Х/ф "50 перших поцілунків"
17.45 Х/ф "Змішані" (16+)
20.00 Х/ф "Пригоди у Вегасі" (16+)
22.00 Х/ф "Секс-відео" (18+)
23.55 Х/ф "Київський торт"

6.10 Х/ф "Де ви, лицарі?"

7.30 "Страх у твоєму домі"

11.20 Х/ф "Зайчик"

13.00 Х/ф "Ділові люди"

14.35 Х/ф "Ще один зв'язок"

17.05 Х/ф "Сліпий" (16+)

19.00 Х/ф "Зимова вишня"

20.40 Х/ф "Вихід" (16+)

22.30 Т/с "Я повернуся" (16+)

1.30 Х/ф "Втеча з в'язниці" (18+)

3.15 "Речовий доказ"

7.00 М/ф

9.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

10.00 "Зловмисники"

11.30 Т/с "Ментівські війни. Київ"

15.30 Х/ф "Числова радіостанція"

17.05 Х/ф "Ласкаво просимо у 

Гамбург"

19.00 Х/ф "Нікова помста"

21.00 Х/ф "Уцілівша"

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

FN Alvarez-Poirier"

2.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.50 "Облом.UA."

9.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майдані
11.05 Вагітна у 16 (16+)
12.05 Доньки-матері (16+)
13.05 Хата на тата (12+)
15.05 Х/ф "Торгаші" (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

сезон (16+)
20.05 Слідство ведуть екстрасенси 
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
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 "Дивна подорож Мері 

Брайант" (16+)
11.25 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 "Китайський живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.25, 21.30 "Неповторна природа"
16.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
22.45 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.55 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
1.10 "Гордість світу"
1.35 Букоголіки
2.10 "Смачні історії"
2.30 "Смаки Культур"
3.20 Інтермаріум
4.25 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Славутичбудпостач» код ЄДРПОУ 42046283 ін-
формує про намір провадити плановану діяль-
ність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Івана 

Франка, будинок 30.
Контактний телефон +38(096) 911-39-41.
2. Планована діяльність, її характеристика, 

технічні альтернативи. 
Планована діяльність полягає в розробці рус-

лових пісків ділянки «Східна» родовища «Кон-
ча-Заспа» в Бориспільському районі Київської 
області. 

Корисною копалиною ділянки є алювіальні 
кварцові піски четвертинного віку, акваторії Ка-
нівського водосховища. Промислова розробка 
родовища відбуватиметься підводним способом.

Технічна альтернатива 1: Розробку ділянки 
«Східна» родовища «Конча-Заспа» плануєть-
ся здійснювати підводним кар’єром гідромеха-
нізованим способом на повну потужність (до го-
ризонту +71,5 м) із застосуванням плавучого 
земснаряду МЗ-6 із землесосом ГРУ-1600/25 з 
безпосереднім навантаженням сировини на бар-
жі споживачів. Для розробки розкривних порід 
(мулисті відклади та піски шару зачистки) плану-
ється використання земснаряду НСС 800/40-Ф із 
землесосом ГРАУ-800/40. Переміщення плавучих 
земснарядів буде здійснюватися буксирувальни-
ми моторними катерами БМК-130М. Добувні ро-
боти будуть провадитись одним уступом. Ство-
рення карт намиву, тимчасових складів продукції 
не передбачається.

Технічна альтернатива 2: Розробка підводно-
го кар’єру гідромеханізованим способом за допо-
могою земснаряду та плавучого пульпопроводу із 
намивом пісків на берегові карти намиву та тим-
часовим зберіганням продукції..

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи*. 

Територіальна альтернатива 1.
Ділянка «Східна» родовища руслових пісків 

«Конча-Заспа» розташована в Бориспільсько-
му районі Київської області, в руслі р. Дніпро, в 
північній частині акваторії Канівського водосхо-
вища, в районі 105 км по фарватеру на південь 
від о. Рославський, на відстані 24 км на південь 
від м. Київ. 

Територіальна альтернатива 2. Територіальна 
альтернатива 2 не розглядається. 

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності 

Вплив на соціальне середовище носить по-
зитивний аспект. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності полягає у створенні ро-
бочих місць для населення, яке проживає в ме-
жах даного адміністративного району. Крім того, 
сплаті податків в місцеві бюджети (в т. ч. сплата 
рентних платежів). Видобувна галузь дає можли-
вість передбачити розподіл коштів між бюджета-
ми різних рівнів і направлення. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потуж-
ність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Підраховані балансові запаси корисної копа-

лини станом на 01.06.2018 р. за кат. С1 та С2 ста-
новлять 13631 тис. м3, у т.ч.: верхній шар — 2765 
тис. м3, нижній шар — 10866 тис. м3. Експлуата-
ційні запаси становлять 12638 тис м3, у т.ч.: верх-
ній шар — 2406 тис м3, нижній шар — 10232 тис 
м3. Загальний об’єм розкривних порід складає 
212 тис. м3. 

Річна потужність по видобуванню корисної 
копалини становить 511,5 тис м3, у т.ч.: верхній 
шар — 97,4 тис. м3, нижній шар — 414,1 тис. м3. 
Річна потужність по породам розкриву становить 
24,0 тис м3.

Корисна копалина залягає в мілководній не-
судноплавній частині водосховища, в якій швид-
кість течії не перевищує 0,08 м/с (у фарватері до 
1 м/с), під товщею води на глибині 0,8-2,5 м (се-
редня 1,5 м). Потужність пісків верхнього шару 
змінюється в межах від 0,0 до 9,2 м. (середнє зна-
чення 1,4-3,6 м), потужність нижнього шару до 
горизонту +71,5 м змінюється у межах від 6,0 до 
19,1 м (середнє значення 13,2-16,7 м).

Передбачається сезонний режим роботи — в 
позанерестовий період протягом 96 днів на рік в 
одну зміну (8 годин на день).

Строк забезпеченості підприємства запасами 
— 24,7 років.

Погоджена площа ділянки становить 113 га. 
Площа проектного кар’єру на кінець відпрацю-
вання по верхній бровці становить 106,3 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1:
Екологічні та інші обмеження планованої ді-

яльності встановлюються згідно з вимогами за-
конодавства України з дотриманням нормативів 
граничнодопустимих рівнів екологічного наванта-
ження на природне середовище, санітарно-гігіє-
нічних нормативів, радіаційного контролю тощо. 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 
технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1: Дотриман-
ня меж санітарно-захисної зони розробки родовища. 

щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

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

щодо технічної альтернативи 1:
Добувні роботи будуть провадитись одним ви-

добувним уступом. Враховуючи умови розробки 
родовища, гірничо-капітальні роботи, що пов’яза-
ні з підготовкою родовища до наступної експлуа-
тації, не передбачується. При розробці родовища 
всі заходи з інженерної підготовки та захисту про-
ектованої території від несприятливих природних 
умов будуть розроблятися з урахуванням резуль-
татів інженерно-геологічного вишукування та на-
явної інфраструктури. Маркшейдерські роботи 
здійснюватимуться спеціалізованою організацією. 
Після повного закінчення видобутку корисної ко-
палини на ділянці створюється вироблений про-
стір, який повністю обводнений, тому додаткові за-
ходи по рекультивації земель не передбачаються.

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 
технічної альтернативи 1. 

щодо територіальної альтернативи 1: Топогра-
фо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, 

екологічні, археологічні та інші вишукування вико-
нуватимуться у необхідному обсязі згідно законо-
давства України.

щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля: 

Можливі впливи планованої діяльності: 
щодо технічної альтернативи 1: 
Геологічне середовище. Порушення земної 

поверхні в процесі проведення гірничих виробок 
за площею і глибиною залягання затверджених 
запасів. 

Водне середовище. Можливість замутненості 
шарів води біля робочих засобів гідромеханізації, 
носить тимчасовий характер.

Повітряне середовище: Викиди забруднюючих 
речовин під час роботи гірничодобувного обладнан-
ня при проведенні видобувних робіт, розкривних 
робіт, розвантажувально-навантажувальних робіт. 

Шумове забруднення. Пов’язане з роботою 
гірничодобувного обладнання і ремонтних робіт. 

Рослинний і тваринний світ: Тимчасове збід-
нення флори та фауни. Вплив на екосистему во-
досховища внаслідок тимчасової втрати площ на-
гулу риб та від загибелі кормових організмів на 
площі видобутку піску.

Техногенне середовище: Утворення відходів 
під час розробки родовища та експлуатації спе-
цтехніки. 

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно до 
технічної альтернативи 1 з урахуванням: діяльно-
сті додаткового обладнання та автотранспорту 
— збільшення викидів забруднюючих речовин; 
тимчасове складування видобутого піску — вики-
ди пилу в атмосферне повітря; створенням бере-
гових карт намиву — збіднення флори та фауни, 
зняття верхнього родючого шару ґрунту, знесен-
ня зелених насаджень.

щодо територіальної альтернативи 1: 
Ландшафт: зміни ландшафту та необхідність 

проведення рекультивації земель не передбача-
ються.

Клімат та мікроклімат: видобуток і транспорту-
вання піску сезонний, виключаючи нерестовий та 
зимовий періоди.

щодо територіальної альтернативи 2: Не роз-
глядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля») 

Планована діяльність належить до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із підпунктом 
11 пункту 3 статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля ( в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (заче-
плених держав) 

Підстави для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля відсутні. 

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

Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з ОВД у відповідності із вимогами статті 6 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть 
включені з достатньою деталізацією наступні пла-
нові показники: 

— опис місця провадження планованої діяль-
ності та цілі планованої діяльності, опис основних 
характеристик планованої діяльності; 

— опис поточного стану довкілля та факторів 
довкілля; 

— оцінка впливу планованої діяльності на ге-
ологічне середовище, атмосферне повітря, по-
верхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та 
тваринний світ, техногенне середовище, соціаль-
не середовище; 

— опис передбачених заходів, спрямованих на 
запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 
усунення значного негативного впливу на довкіл-
ля, у тому числі (за можливості) компенсаційних 
заходів; 

— зауваження та пропозиції які надійдуть в ре-
зультаті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати частковий вплив на окремі пара-
метри довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля».

Із розуміння про те, що оцінка впливу на до-
вкілля — це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

надання уповноваженим органом мотивовано-
го висновку з оцінки впливу на довкілля, що вра-
ховує результати аналізу, передбаченого попере-
днім абзацом; 

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планова-
ної діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-
бачає право і можливості громадськості для уча-
сті у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 

на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можли-
вість подавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено у оголошенні про по-
чаток громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу пла-
нованої діяльності на довкілля. 

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оп-
рилюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазна-
ченому у пункті 15 цього повідомлення, зауважен-
ня і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний реєстраційний номер справи про оцін-
ку впливу на довкілля планованої діяльності в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовці 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані в процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності будуть: 
спеціальний дозвіл на користування надрами, що 
видається Державною службою геології та надр 
України, дозвіл на проведення робіт на землях 
водного фонду, що видається Державним агент-
ством водних ресурсів України.

15. Усі зауваження та пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля необхідно надсилати до 

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: 
m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 
206-20-89, контактна особа — Шимкус Марина 
Олександрівна
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Відповідно статті 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про житлово-комунальні послуги», підвищення 
тарифів на теплову енергію зумовлено рядом 
факторів, в тому числі переглядом та збільшен-
ням Держенергоефективності середньозваже-
них тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на тепло-
ву енергію стало підвищення цін на паливно 
мастильні матеріали, енергоносії, паливну сиро-
вину та заробітну плату.

Так, вартість паливної пелети станом на 01 
січня 2017 року становила 850 грн. за 1 тону, а 
на 01 січня 2018 року становить 2500 грн. за 1 
тону, процент підвищення ціни 294 %.

Збільшення законодавчо встановленого розмі-
ру мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 
грн., з 01 січня 2018 році 3723 грн., ріст на 16,3%.

Вартість пального марки А 95 станом на 
01.12.2016 року становила 23,45 грн. за 1 літр, 
а на 01.07.2018 року склала 29,54 грн. за 1 літр, 
зростання на 26,5 %; вартість дизельного паль-
ного станом на 01.12.2016 року становила 20,60 
грн. за 1 літр, а на 01.07.2018 року склала 27,24 
грн. за 1 літр, зростання на 31,6 %.

Вартість електроенергії станом 01.12.2016 
року становила 190,73 коп. за 1 кВт, а на 
01.07.2018 року склала 255,736 за 1 кВт, 
зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енер-
гію вже не можуть виконувати свого економічно-
го призначення і повертати підприємству кошти, 
витрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житло-

во-комунальні послуги» виконавець здійснює 
розрахунки економічно обґрунтованих витрат 
на виробництво житлово-комунальних послуг 
і подає їх на затвердження органам місцевого 
самоврядування в установленому законодав-
ством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
органи місцевого самоврядування затверджують 
тарифи на житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про 
теплопостачання» тарифи повинні враховува-
ти собівартість теплової енергії і забезпечувати 
рентабельність суб’єкта господарювання. Вста-
новлення тарифів на теплову енергію нижче 

розміру економічно обґрунтованих витрат на її 
виробництво, транспортування та постачання не 
допускається

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до еко-

номічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги 

споживачам;
• своєчасну оплату за придбані енергетичні 

ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та еконо-

мічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та 

обов’язкові платежі до бюджету.

3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію за-

проваджується з метою забезпечення беззбит-
ковості зазначеної послуги для підприємства за 
рахунок збалансування доходів і видатків.

4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідність розмірів 

тарифів шляхом прийняття рішення щодо при-
ведення їх до фактичних витрат. Дане рішення 
буде документом, відповідно до якого спожива-
чам буде проводитися нарахування плати  за 
теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого само-

врядування на впровадження тарифів на теплову 
енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.

6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни 
чинного законодавства).

7. Обґрунтування терміну чинності — до 
зміни чинного законодавства, середньозваже-
них тарифів, що встановлюються Держенерго-
ефективності, цін на матеріали, паливо, витрат 
на оплату праці, податків, зборів та обов’язко-
вих платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказа-
ного проекту рішення Великоолександрів-
ської сільської ради приймаються протягом 
14 днів з дня його оприлюднення на адресу 
«Укртепло Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 
18/24, м. Київ.

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, 
що виробляється ТОВ «Укртепло Київ». 

Опис проблеми.

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду 
тарифу на послуги теплопостачання

Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги теплопостачання ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» опалює установи, організації, що фінансуються з державного чи місцевого бю-

джету та інші установи, організації, які знаходиться в селі Велика Олександрівка Бориспільського району 
Київської області. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечення 
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, 
будівництва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житло-
во-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування 
відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на підставі статті 20 Закону України «Про тепло-
постачання», опублікованими та затвердженими головою Держенергоефективності від 26.03.2018 року середньозва-
женими тарифами на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ 
та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання планується 
переглянути та встановити тариф на теплову енергію 2 310,46 грн./Гкал з ПДВ. Зауваження і пропозиції фізич-
них та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів з дня опублікування на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО 
КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

Адміністра-
тивно-терито-

ріальна 
одиниця

Затвер-
джений 

середньо-
зважений 
тариф на 
теплову 
енергію, 
грн. за 

1 Гкал /без 
ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Затвер-
джений 

тариф на 
транспорту-

вання 
теплової 
енергії за 

1 Гкал /без 
ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 
енергії, 

грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Діючий 
тариф на 
теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ

Відхилення 
%

с. Велика 
Олександрівка

1 766,54 1 521,64 403,74 7,11 1600,00
/

1920,00

1925,38
/

2310,46

20,34

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
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

6511144.
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.
Банківська 32 вул., 9/9, 63/12, центр, інди-

відуальне опалення, введено в експлуатацію, 
771229 грн. Тел.: 0 95 7395829.

Головатого вул., господар, 990000 грн, без ко-
місії. Тел.: 0 98 9112677.

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, 
605000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Момота вул., 55 кв.м, перший поверх, мож-
ливо під комерцію, 1040000 грн. Тел: 0 96 
7590286, Тетяна.

3-к. КВАРТИРИ

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

будівельників, автономне опалення, якісний бу-
динок, 853891 грн. Тел.: 0 95 7395829.

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.

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати 
окремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, 
продаж із вбудованими меблями, 973000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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, 236000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Старе с., 1970 р., 100 кв.м, 11х9 м, літня 
кухня, сарай, гараж для мотоциклу, при-
міщення 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, Сергій.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-
динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.ко-
тел, центральна вода+свердловина, своя кана-
лізація, 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, госпо-
дар, ціна за домовленістю, або обмін на мікро-
автобус. Тел.: 0 67 7436513.

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

68 3278353.
Вернадського вул., 10 соток, комунікації поруч, 

поруч будинки, 263000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

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.

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

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10
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Франка вул., р-н центру, 17 соток, пряма, 
комунікації поруч, вихід до асфальтованої 
дороги, під забудову, держакт. Тел.: 0 96 
2215052.

Харківська вул., 10 соток, кутова, держав-
ний акт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
5902709.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
ділянка поруч теж продається, можливий 
варіант 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.

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

Любарці с., 25 соток, під будівництво, по-
руч 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., гостинка, р-н Соцмістечко, житловий 
стан, частково меблі, техніка, 3800+ 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, 
меблі, пральна машина, холодильник, 3800 грн 
+ комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

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

Здам в оренду офісне приміщення центр мі-
ста, 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.

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

руч автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + ко-
мунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, 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. Поряд-
ність та своєчасну оплату гарантуємо. 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 
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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

ВОДІЇ кат. «С», «С1», 
з/п 15000 грн
МИЙНИК АВТО, 
з/п 7000 грн

0674112487, 0674112500

ТЕРМІНОВО ШУКАЄМО

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання управлінню містобудування та 
архітектури Бориспільської міської ради дозво-
лу на розробку містобудівної документації - де-
тального плану території, обмеженої вулицями 
Нова 2, Шевченка, Європейська, Київський 
Шлях та провулком 1 Травня в місті Борисполі

З метою уточнення положень Генерально-
го плану м. Бориспіль, затвердженого відпо-
відним рішенням міської ради від 11.05.2007 
№ 1339-14-V, відповідно до наказу Міністер-
ства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Про затвердження По-
рядку розроблення містобудівної документа-
ції», ст. ст. 10, 19 Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», п. 42 ч. 1 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати управлінню містобудування та 
архітектури Бориспільської міської ради доз-
віл на розробку містобудівної документації 
– детального плану території, обмеженої ву-
лицями Нова 2, Шевченка, Європейська, Ки-
ївський Шлях та провулком 1 Травня в місті 
Борисполі.

2. Замовником розроблення змін до місто-
будівної документації – детального плану те-
риторії виступити управлінню містобудування 
та архітектури Бориспільської міської ради та 
організувати розроблення детального плану.

3. Управлінню містобудування та архітек-
тури Бориспільської міської ради: 

3.1. Залучити кошти з інших джерел для 
фінансування робіт розробці містобудівної 
документації – детального плану території, 
обмеженої вулицями Нова 2, Шевченка, Єв-
ропейська, Київський Шлях та провулком 1 
Травня в місті Борисполі.

3.2. Забезпечити проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інте-
ресів у проекті змін до детального плану те-
риторії у порядку, визначеному постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 
555 «Про затвердження Порядку проведен-
ня громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на міс-
цевому рівні».

3.3. У разі надання пропозицій до проекту 
змін у детальний план території, за резуль-
татами проведення громадських слухань, 
відправити його на доопрацювання та вра-
хування всіх зауважень з послідуючим опу-
блікуванням у засобах масової інформації.

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

Міський голова  А.С.Федорчук
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Порядний чоловік старшого віку найме 
кімнату у м. Бориспіль, недорого. Тел.: (044) 
2219510.

Міняю

Бориспіль
2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-

мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі ва-
ріанти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на 
приватний будинок у м.Бориспіль, можливо 
без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В 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 ма-
нікюру-педикюру, перукаря, майстра по на-
рощуванню вій в центрі краси «Вероніка». 
З/п+премія, постійний потік клієнтів, офіцій-
не оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнахо-
дження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

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.

Водії кат «С». Робота по Україні, з/п до-
говірна, д/р обов`язковий. Телефонува-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 
1517798, Сергій. 

На постійну роботу у с. Проліски потрібен 
інженер; електрик; начальник котельні. 
Тел.: 0 66 3655114.

На роботу потрібен оператор ПК із доскона-
лим знанням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 
96 1904253, 0 63 3555611, 0 95 9059779.

На СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка, по-
трібен майстр-приймальник, спеціаліст по 
запчастинах, офіційне працевлаштування, 
з/п договірна, вчасно, 2 рази/міс. Тел.: 0 50 
3518084.

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.

Охоронній фірмі потрібен електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації, можливо 
без д/р (молоді спеціалісти, студенти ос-
танніх курсів технічних вузів), впевнений 
користувач ПК, відповідальність, старан-
ність, комунікабельність.Обов’язки: прове-
дення регламентних робіт, обслуговування 
та ремонт систем ОПС. Тел.: 0 67 1056720, 0 
67 3257555. 

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.

Потрібен касир в лотомаркет, відповідаль-
ний, без ш/з, можливо без д/р, навчаємо, г/р 
1/2, 1/3, нічні, денні зміни. Тел.: 0 68 8997853.

Оголошення та реклама

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

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»

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

Компанії з продажу керамічної плитки, 
с. Щасливе, на склад потрібні вантажник; 
комплектувальник; водій автонавантачува-
ча-штабелер. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

Кранівник на кран КБ-403, КБ-405, машиніст 
екскаватора JCB 3CX, кранівник на кран ДЕК 
потрібні в будівельну компанію «Агробудмеха-
нізація». Іногороднім житло надається. Тел.: 0 
67 5020608.

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 су-
шильного обладнання, оператор гладильного 
обладнання, технік з обслуговування прального 
обладнання. Гідну та стабільну оплату гаран-
туємо. 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.

На постійну роботу потрібні водії кат. «С», 
«С1», з/п 15000 грн; мийник авто, з/п 7000 
грн. Тел.: 0 67 4112487, 0 67 4112500. 

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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Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів та 
інструментів. Г/р з 8.00—17.30 . Місце роботи — 
засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 10% 
від валового виторгу, але не менше 85 грн. в 
день. Готові взяти від студента до пенсіонера, 
переселенця, або людину без житла, навчаємо, 
при необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 
67 5056064.

Потрібен продавець у магазин дитячих то-
варів. Тел.: 0 96 1904253, 0 63 3555611, 0 95 
9059779.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охо-
ронник, електромеханік, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, засипальники 
сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 
5221290.

Терміново на роботу потрібні адміністратор, 
кухонний працівник, оплата щоденно — 450 
грн, бармен, прибиральниця, офіціант. Тел.: 0 
99 5444797, 0 63 6363608. 

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

ТОВ «Про-Мікс» на роботу потрібні фа-
сувальники-вантажники, працівник вироб-
ничої лінії, лаборант, різноробочі, з/п 8000-
10000 грн, офіційне працевлаштування, г/р 
позмінний, 2/2. Тел.: 0 95 8892323. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на робо-
ту кондитера, укладальника–пакувальни-
ка, прибиральника виробничих приміщень 
та кухонного робітника. Тел.: 0 67 4451659, 
Ірина.

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.

Адміністратор, покоївка на постійну роботу в 
м. Київ, в міні-готель домашнього типу. Графік 
— 2/2, 2/1, тижні. Проживання надається! Гідна 
з/п. Тел.: 0 63 2331709.

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.

Водій з д/р на самоскидах (30 тон) VOLVO 
FM, DAF напівпричіп (40 тон). Вахта — 15 
днів. Робота в м. Київ, Київська область. 
З/п 6500-9000 грн. Тел.: 0 67 4074882, 0 63 
2299090.

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. Офіцій-
не працевлаштування. Надаємо житло. РОБО-
ТА 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, Оль-
га. 

Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову 
Інструкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 
Синього кольору, легко складається, зручно 
переносити, внизу коляски корзина для речей. 
Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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.

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

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 17.07.2018 року

1. Бориспільська ЗОШ I-III ступенів № 6, секретар, з/п 
3726 грн. 

2. Приватне акціонерне товариство «ПентоПак», комір-
ник, з/п 7100 грн.

3. Приватне акціонерне товариство «ПентоПак», маши-
ніст екструдера, з/п 6710 грн.

4. ПАТ «Укрсиббанк», касир, з/п 8700 грн.
5. ПАТ «Укрсиббанк», фінансовий консультант, з/п 

10000 грн.

6. ПАТ «Укрсиббанк», фінансовий консультант, з/п 
10000 грн.

7. ОСББ «Чубинська перлина», оператор газової ко-
тельні, з/п 4300 грн.

8. ТОВ «Ароматика мрії», комірник-пакувальник, з/п 
8000 грн.

9. ДНЗ «Берегиня», сестра медична, з/п 3723 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
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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

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

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

Продам високоудійних кіз. Тел.: 0 63 
8221805.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Битовку-кунг для будівельників, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 4029471.

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою матеріалів. 
(Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 
5056064, 0 68 1269208.

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

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачений атестат про повну загальну серед-

ню освіту, серія КХ №14819367, виданий на ім’я 

Лях Марини Олександрівни загальноосвітньою 

школою І-ІІІ ступенів №5 м. Бориспіль Київської 

обл. 20 червня 2001 року, вважати недійсним. 

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, серія ВРМ №083807, виданий на ім’я 

Срулевича Володимира Леонідовича, посвідче-

ний приватним нотаріусом Бориспільського ра-

йонного нотаріального округу Харитонюк Ю.К. 

15 липня 2011 р., вважати недійсним. 

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Самотній чоловік без шкідливих звичок позна-

йомиться з жінкою від 20 до 40 років для ство-

рення сім’ї. Тел.: 0 68 6875624.

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.

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іно-

земних автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене свідоцтво про реєстрацію причіпа 
ТСП-10 №34144 КА, серія АБ №667323, вида-
не ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Ін-
спекцією Держтехнагляду по Бориспільському 
р-ну 30 липня 2009 р., вважати недійсним. 

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІАДМІНІСТРАТОР

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК (ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН

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

КАСИР
В ЛОТОМАРКЕТ
можливо без д/р, навчаємо
Графік роботи 1/2, 1/3, нічні, денні зміни

Шукаємо відповідальних та без шкідливих звичок

Тел.: 068-899-78-53

П О Т Р І Б Е Н
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В рамках реалізації реформ в 
галузі освіти, ініційованих Пре-
зидентом України з метою за-
безпечення рівного доступу для 
здобуття освіти дітей з особли-
вими освітніми потребами, Бо-
риспільська районна державна 
адміністрація за підтримки ра-
йонної ради реалізує проект бу-
дівництва інклюзивно-ресурно-
го центру в с. Проліски, де змо-
жуть навчатися близько 40 ді-
тей з особливими освітніми 
потребами.

В.о. директора новоствореного 
КП Бориспільської районної ради 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Ін-
на Дідик поінформувала, що заклад 
працюватиме на базі навчально-ви-

ховного комплексу. Його облашту-
ють спеціальними меблями, дидак-
тичним обладнанням та надсучас-
ними мультимедійними технологія-
ми. У закладі передбачені кабінет 
лікувальної фізкультури, оснаще-
ний інтерактивною підлогою, тем-
на і світла сенсорні кімнати, кімната 
для педагогів.

Сьогодні в центрі тривають буді-
вельні роботи. Заклад планується 
відкрити до 1 вересня 2018 року.

Озелененням території займа-
ється Щасливська сільська рада.

Загальна вартість будівництва та 
облаштування інклюзивно-ресурс-
ного центру в с. Проліски — близь-
ко 3 млн 700 тис. грн — кошти міс-
цевих бюджетів Бориспільського 
району.

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР ВІДКРИЮТЬ НА 
БОРИСПІЛЬЩИНІ

 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

 НЕ СКЛАЛОСЯ

Джерело інформації:  офіційний веб-портал Бориспільської 
районної державної адміністрації http://raybori.gov.ua 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

Виконавчий комітет Бори-
спільської міської ради 16 лип-
ня вчергове заблокував питання 
визнання квартир службовими 
та видачі ордерів на житло, при-
дбане у забудовника ТОВ «Бори-
спільміськбуд» для військовос-
лужбовців Національної гвардії.

Питання неодноразово виноси-
лося на засідання виконавчого ко-
мітету і не знаходили підтримки. 
Адже забудовник «Бориспільмісь-
кбуд» продав квартири на тенде-
рі для Національної гвардії, а доля 
200 інвесторів і самої багатоповер-
хівки досі залишається невизначе-

ною. Про мешканців 16 квартир-
ного будинку, що поряд із будів-
ництвом, яких повинні відселити, 
представники «Бориспільміськ-
буд» не згадують.

Міська влада прямого впливу 
на забудовника не має, як і пра-
ва втручатися у стосунки інвесто-
рів та забудовника, але місто бу-
ло учасником процесу домовлено-
стей. Тож виконавчий комітет по-
ставив вимогу вирішувати питання 
в комплексі. 

На міську владу здійснювався 
масований натиск, і не тільки від 
керівництва нацгвардії. До місь-
кого голови на прийом приходи-
ли нацгвардійці, яким були ви-
ділені службові квартири в дов-

гобуді (прозвучала інформація, 
що вони є учасниками АТО). Але, 
йшлося на виконкомі, 200 інвес-
торів та мешканці 16 квартир на 
відселення теж люди, і вони є за-
ручниками забудовника багато 
років. Нині група заручників по-

повнилася ще п’ятьма нацгвар-
дійцями, і жоден не має шансу 
вирішити свою проблему окре-
мо від інших. 

На засіданні виконавчого коміте-
ту це питання не отримали ні одно-
го голосу підтримки. 

ЗАРУЧНИКІВ «КІНГ-КОНГА» 
ПОБІЛЬШАЛО

Ольга ІВАНОВА

Будівництво нового дитя-
чого садка на вулиці Момо-
та у Борисполі знову галь-
мується. Про це заявив на 
початку робочого тижня 
Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови. 

Оскільки забудовник за-
кладу згідно із рішеннями 
суду має право продовжува-
ти роботи на об’єкті, а міську 
раду позбавили права розі-
рвати договір із генпідрядни-
ком і виставити йому штраф-
ні санкції за невиконання 
графіку будівництва, то буд-
майданчик не пустує. Але ни-
нішні темпи робіт вкрай не 
влаштовують міську владу. 
«Інтенсивність будівництва 
у цьому місяці — 8% із 100. 
Працює на об’єкті вісім чоло-
вік, процес будівництва дуже 
повільний», — заявив Мико-
ла Корнійчук. 

До теми. Міський садок 
«Теремок» на вул. Тельма-
на має закритися на прове-
дення капітального ремон-
ту. Діти і вихователі тим-
часово перейдуть до ДНЗ 
«Віночок», що по вул. При-
вокзальна. Однак озвучува-
лася інформація, що місце-
вий забудовник Олександр 
Сич має претензії щодо тен-
дерних закупівель і подава-
тиме оскарження до Анти-
монопольного комітету, що 
може змістити терміни по-
чатку ремонту. Представни-
ки влади Борисполя наго-
лосили, що рішення тендер-
ного комітету виконкомом 
міськради проходять згідно 
із законом, із дотриманням 
усіх норм. 

САДОК 
БУДУЮТЬ 
ПОВІЛЬНО

Різне

• У центрі тривають будівельні роботи. Загальна вартість будів-
ництва та облаштування — близько 3 млн 700 тис. грн

• Заклад планується відкрити до 1 вересня 2018 року.
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 ОСОБИСТІСТЬ

Наталія ДОЛИНА

Сергій Шмуля, нині житель се-
ла Любарці на Бориспільщині, 
переселенець із Донбасу, мріє 
реформувати одну з найконсер-
вативніших галузей українсько-
го народного господарства. 

Але спочатку він кардинально змі-
нив своє життя і почав практично з 
нуля. Його історія могло б стати сю-
жетом захоплюючого фільму. Архітек-
тор за освітою, він став професійним 
бджолярем. Уродженець Донбасу, був 
активним учасником Помаранчевої 
революції і Майдану. Тепер пересе-
ленець, який був змушений покинути 

свою домівку на Сході України, об'їз-
див півсвіту, а місцем постійного про-
живання обрав Бориспільщину. 

Червоний Лиман, де народився 
співрозмовник — залізничний вузол, 
північні ворота Донбасу. А ще, каже, 
красиве, мальовниче місто з вели-
кою кількістю штучних озер. Сергій 
Шмуля працював головним архітек-
тором, був автором герба міста. Про-
працював два роки і звільнився за 
власним бажанням. Знайомі дивува-
лися: ти що, хто в здоровому глузді 
йде з такої посади? Але він відчував, 
що бути чиновником не зможе, адже 
там потрібно мати зовсім інший стан 
душі. Коли його син закінчив школу, 
хотів вступати до Донецького інду-

стріального університету, але батько 
сказав: «Ні, сину, поїхали в Київ». Щоб 
допомогти йому оплачувати навчан-
ня, робив ремонти, працював на бу-
дівництві. Свого житла в Києві не бу-
ло, наймав квартиру. Дружина з дру-
гим сином залишалися в Червоно-
му Лимані. Помаранчева революція 
застала його в Києві. На Майдані він 
познайомився з бджолярами і захо-
пився цією справою. Закінчив курси 
в Аграрному університеті, отримав 
свідоцтво експерта-дорадника, став 
працювати в одній з громадських ор-
ганізацій, яка об’єднувала бджоля-
рів. Опановуючи досвід, об’їхав май-
же всю Європу, був в Америці, Пів-
денній Кореї.

Про патріотизм. Сергій розмов-
ляє виключно українською, та ще й 
такою вишуканою. «Це мова моєї 
батьківщини, моя рідна мова! Со-
вість і гідність — речі, яких не може 
бути наполовину. Вони або є, або 
їх немає взагалі», — переконаний 
співрозмовник.

Досі згадує пережиті події на 
Сході, адже його рідний Черво-
ний Лиман знаходиться поруч зі 
Слов’янськом... Каже, коли все по-
чалося, місцева влада допомагала 
сепаратистам. «Коли в місто при-
йшли ВСУ, було тривожно. Біля на-
шої багатоповерхівки стояв танк. 
Хлопці сказали: ховайтеся, зараз 
будуть стріляти. Дружина перехо-

вувалася в підвалі і від обстрілів, 
і від референдуму, на який зганя-
ли населення примусово, і від сусі-
дів-сепаратистів, — розповідає. — 
Коли над Червоним Лиманом зби-
ли український літак, сусід, з яким 
ми були знайомі багато років, по-
чав це фотографувати зі словами: 
«Як класно, молодці!» Моя дружи-
на сказала: «Яка ж ти скотина!» Тоді 
я зрозумів, що жити там ми більше 
не зможемо». 

Якимось дивом йому вдало-
ся продати квартиру, а на ці гро-
ші купити будинок у селі Любарці. 
А родина у бджоляра-патріота чи-
мала: дружина, два одружені сини, 
три онуки.

ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ТА КОЛИШНІЙ АРХІТЕКТОР ОБРАВ МЕДОВУ СПРАВУ

СЕРГІЙ 
ШМУЛЯ: 

В УКРАЇНІ КРИТИЧНО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ БДЖІЛЬНИЦТВА. ПРОМИСЛОВИХ ПАСІК В УКРАЇНІ ПРАКТИЧНО НЕМАЄ, СТВЕРДЖУЄ ФАХІВЕЦЬ. 
МЕД ВИРОБЛЯЮТЬ ЛЮБИТЕЛІ, ДРІБНІ ФЕРМЕРИ. ВОДНОЧАС ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ У ВИРОБНИЦТВІ МЕДУ ТА ЕКСПОРТІ СОЛОДКОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ В ЄС 
Є НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКОЮ. РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА ЯК ГАЛУЗІ МОЖЛИВИЙ ТІЛЬКИ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ПРО ПОТЕНЦІАЛ 
УКРАЇНСЬКОГО БДЖІЛЬНИЦТВА, НЕПРИПУСТИМІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦУКРУ ТА АНТИБІОТИКІВ У ДОГЛЯДІ ЗА БДЖОЛАМИ, БАЙДУЖІСТЬ ДЕРЖАВИ ДО 
ГАЛУЗІ — НАША РОЗМОВА З ГРОМАДСЬКИМ ДІЯЧЕМ, ВЧЕНИМ, ЕНТУЗІАСТОМ-ПРАКТИКОМ.

«БДЖОЛЯР-ВИРОБНИК ВІДЧУВАЄ 
СЕБЕ ПРИНИЖЕНИМ ДВІЧІ: 
ВІД ДЕРЖАВИ І ВІД БІЗНЕСУ»

— Сергію Олексійовичу, чим 
привабила вас ця галузь?

— Бджола — це істота від Бога. 
Раніше на селі бджоляр був поваж-
ною людиною. Коли його виклика-
ли до суду як свідка, йому вірили на 
слово, він навіть не мав класти ру-
ку на Біблію!

— Ви були одним з організато-
рів конгресу «Апімондії» в Укра-
їні. Вважаєте це суттєвим до-
сягненням вітчизняного бджіль-
ництва?

— Це найвідоміша подія для 
бджолярів світу. У 2013 році впер-
ше в Україні відбувся конгрес та-
кого рівня. Приїхали понад 10 ти-
сяч делегатів зі 135 країн світу. Я 
був секретарем оргкомітету. За-
просив і своїх земляків. Ми пока-
зували гостям наші пасіки, медо-
носи. Побували в середній школі у 
Вінниці. Це єдина школа в Україні, 
де замість трудового навчання ви-
кладають бджільництво. Мені хо-
четься розповсюдити цей досвід по 
всій країні, адже українське бджіль-
ництво старіє, потрібні молоді та 
освічені кадри.

— Якими здобутками поді-
лилися зі світовою спільнотою 
українські бджолярі?

— На конгресі була цікава про-
грама. Зокрема, я робив доповідь 
по технології кандидата біологіч-
них наук Петра Яковича Хмари, з 
яким мені пощастило пліч-о-пліч 
працювати чотири роки. Він роз-
робив інноваційну технологію за-
хисту і лікування бджоли. Як пра-
цюють пасіки в звичайних умовах? 
Як тільки пригріло сонечко, матка 
відчула, що настала весна, і засія-
ла яйця. Але ж у природі ще нічого 
немає, медоноси не готові. Бджо-
ли змушені годувати розплід ма-
точним молочком, яке генерують 

зі свого організму. Це їх виснажує. 
Та ще й пасічники часто забирають 
весь мед, годуючи взимку бджіл 
цукром, який є абсолютно непри-
датним для їхнього шлунку. Бджо-
ла хворіє, її лікують антибіотиками. 
Петро Якович розробив ізолятор 
для маток, щоб регулювати роз-
множення. Доведено практикою, 

що за цією технологію бджола мо-
же жити не 39 діб, як зазвичай, а в 
10 разів довше. Годується медом, 
без жодного підкорму, і виходить з 
зими сильною, з міцним імунітетом.

Ми зробили лабораторний ана-
ліз меду, виробленого за цією тех-
нологією, і звичайного, який купи-
ли на ринку. У першому вміст ан-

тибіотиків був у межах норми, в 
другому — перебільшував її в 400 
разів! В Україні понад дві тисячі 
бджолярів уже застосовують цю 
технологію. На Бориспільщині їх 
близько двох десятків.

— Чи бачите ви в Бориспіль-
ському районі перспективи роз-
витку справи?

— Наш район — екологічно 
чистий і перспективний в плані 
бджільництва. Багато різнотрав'я, 
соняшнику. На жаль, у районі вирі-
зають насадження акації на дрова. І 
це при тому, що акацієвий мед вва-
жається одним з найкращих!

— Нагальним питанням серед 
бджолярів залишається дискусія: 

• «Потрібне об'єднання вітчизняних пасічників в кооперативи. Тоді вони зможуть продавати свій мед як високоякісний товар під власним 
брендом. Сьогодні український мед — сировина, що йде далі на ринки Європи і світу вже як продукт інших держав».

«Трейдери-експортери 
навчилися «обходити» 
вимоги європейських 
норм якості завдяки 
гомогенізації 
(змішуванню) меду різних 
сортів, та більше того — 
різної якості (в тому числі 
з вмістом заборонених 
антибіотиків)».
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хто повинен допомагати пасіч-
нику та розвитку українського 
бджільництва?

— Відповідальними за це є 
три учасники: держава, бізнес і 
бджолярі. 

Держава має створити сприят-
ливі умови для розвитку бджіль-
ництва, запроваджувати іннова-
ційні технології, формувати циві-
лізовані методи фіто-санітарного 
обслуговування, зокрема, захи-
щати інтереси виробників ме-
дової продукції, наприклад, при 
отруєнні бджіл хімікатами. Слаб-
кий рівень зацікавленості дер-
жави у формуванні інноваційно-
го бджільництва простежується 
десятиліттями. Україна пишаєть-
ся історією, минулим. А потрібно 
дивитися в майбутнє. Сьогодні у 
Міністерстві аграрної політики та 
продовольства для бджільництва 
залишилося лише одне завдан-
ня — сприяння бізнесу у реалі-
зації меду за кордон. Питаннями 
розвитку промислового бджіль-
ництва на основі існуючої потуж-
ної бази дрібних виробників (бі-
ля 400 тис. бджолярів) держава 
не займається.

— А бізнес, виявляється, заці-
кавлений лише у реалізації меду?

— Сучасний медовий бізнес 
представляє собою розгалужену 
мережу закупівельників, які разом 
із трейдерами впливають на фор-
мування закупівельної ціни меду. 
Закупник отримує свою маржу з 
кілограму меду. Особливість цьо-
го українського ноу-хау полягає в 
тому, що трейдери-експортери на-
вчилися «обходити» вимоги євро-
пейських норм якості завдяки го-
могенізації (змішуванню) меду різ-
них сортів, та більше того — різної 
якості (в тому числі з вмістом за-
боронених антибіотиків). Замість 
того, щоб допомагати бджолярам 
активно запроваджувати іннова-
ційні технології, бізнес оптом ску-
повує продукцію різної якості за 
однією мінімальною ціною.

— Ви можете назвати цифри?
— Минулого року оптова ціна 

меду дорівнювала в середньому 
у різних областях України 35 грн/
кг. Тільки за січень-серпень 2017 
року було експортовано 36,9 тис. 
т меду на $66,6 млн. У середньо-
му розподіл прибутків був таким: 
виробники меду отримали $1,192 
млн; держава, за рахунок подат-
ків — $26,64 млн; трейдери — 
$38,768 млн. Таким чином, бджо-
ляр як виробник відчув себе при-
ниженим двічі: і від держави, і від 
свого «партнера» — бізнесу. Це 
називається «ринкова економіка 
по-українськи». Де тут економіка 
і де ринок? 

— Яку модель взаємодії між 
головними гравцями ринку ви 
пропонуєте?

— Моя мета — створення систе-
ми виробництва продукції бджіль-
ництва по всій території України 
шляхом об’єднання виробників у 
територіальні господарські осе-
редки. У Києві створюється клас-
тер (об'єднання підприємницьких 
структур, які тісно співпрацюють 
із науковими  установами, громад-
ськими організаціями та органа-
ми місцевої влади). Така система 
виробництва дозволяє мінімізува-
ти втрати на логістиці. Кожен ра-
йонний осередок повинен виро-
бити певну кількість монофлор-
ного меду, який гарантовано йде 
на експорт. Бджолярі стають чле-
нами сільськогосподарського об-
слуговуючого кооперативу (СОК). 
Працює прозора система вироб-
ництва та моніторингу якості про-
дукції. Позитивним є факт відсут-
ності посередників. Таким чином, 
кластер забезпечує всю мережу: 
виробництво — просування про-
дукції — реалізація. На всіх етапах 
система контролюється самими 
учасниками, які знають один од-
ного і повністю довіряють. Зникає 
проблема маржі, яку «стрижуть» 
перекупники. 

— Але поки що пасічники не 
поспішають об'єднуватися в 
кооперативи. Чому?

— Українському бджільництву 
бракує розуміння симбіозу ви-
робництва та реалізації своєї про-
дукції в межах одної об’єднаної 
господарської структури. Бджо-
ляр залишився зі своїм менталі-
тетом одноосібника. Він добрий 
господар, але неохоче об’єдну-
ється у соціальні та громадські 
структури. Навіть у складні часи 
реформ, економічних випробу-
вань та відвертого пограбування 
з боку бізнесу, у бджолярів спра-
цьовує принцип самозбережен-
ня самотужки. Бджоляр не бере 
приклад з бджоли, яка виживає 
тільки у сім’ї. Велику роль віді-
грає конфлікт інтересів між при-
ватним і спільним. Тому залиша-
ється проблемним питання об’єд-
нання українських бджолярів у 
господарські структури на зра-
зок сучасних міжнародних кор-
порацій. Наприклад, відомий іта-
лійський кооператив «CONAPI» 
розпочинався з 17 членів (бджо-
лярів) кооперативу, а сьогодні во-
лодіє 25% італійського медово-
го бізнесу. Ще одна причина — 
небажання змінити совкову па-
радигму на прозорі стосунки. За 
розрахунками, додана вартість 
від реалізації меду перебільшу-
вала мінімальні закупівельні ці-
ни перекупників, що працюють 
по грабіжницькій схемі, у 5-7 ра-
зів! Проте навіть ці факти не пере-
конували пасічників. 

— Цього року вітчизняні па-
січники зазнали великих збит-

ків через загибель бджіл. Чому 
це сталося?

— Так, у всіх областях України, 
окрім Закарпатської, масово заги-
нули бджоли через обробку по-
сівів небезпечними пестицида-
ми. Як зазначив президент Спіл-
ки пасічників України Володимир 
Стретович, такого масового ви-
падку отруєння бджіл досі не бу-
ло. Унаслідок отруєння загинули 
близько 18 тисяч бджолиних сі-
мей. Причини — ті ж самі, про які 
я говорив. По-перше, фермери ви-
користовують найдешевші пести-
циди. Але головне — немає взає-
модії між пасічниками, фермера-
ми і місцевою владою. Пасічники 
не мають інформації щодо оброб-
ки полів, фермери не вважають за 
потрібне їх про це повідомляти. 
Немає відповідальності за такі дії. 
Це — наслідок того, що пасічники 
існують в окремому просторі, ко-
жен сам по собі.

— Чи користується україн-
ський мед популярністю за кор-
доном?

— Так, але в Європі зараз вели-
кий попит на монофлорний мед (з 
однієї рослини, здебільшого акаці-
євий, липовий, гречаний). Соняш-
никовий мед значно менш по-
пулярний. Проте минулого року 
Україна «залила» Європу саме со-
няшниковим медом, тож попит за-
раз значно зменшився. Станом на 
січень 2018 року були призупине-
ні всі експортні операції, що спри-
чинило ще більше падіння цін на 
закупівлю меду у бджолярів. З по-
чатком нового сезону поступово 
відновлюються обсяги експорту 
меду. Результати експорту будуть 
відомі в кінці року.

— Чому на Заході вважають 
кращим монофлорний мед? 

— У Європі є певні традиції вжи-
вання монофлорних медів, які 
пов’язані з апітерапією. Спожива-
чі зацікавлені в інноваційних про-
дуктах з новими смаками, зростає 
і популярність на провідних євро-
пейських медових ринках меду з 
акації, конюшини, ялиці, сосни.

— Вітчизняний мед цінують у 
світі, але чому пасічники прода-
ють його як сировину?

— Це слушне питання. Дійсно, 
ми продаємо мед бочками, як си-
ровину, тобто товар, який прода-
ється без доданої вартості. 

Ціна на такий продукт, звичай-
но, низька. А за кордоном коопе-
ративи розфасовують його в кра-
сиві упаковки. Відсутній україн-
ський бренд, тому наш мед йде 
далі на ринки Європи і світу вже 
як продукт інших держав.  Саме 
тому вкрай потрібне об'єднання 
вітчизняних пасічників в коопера-
тиви. Тоді вони зможуть продава-
ти свій мед як високоякісний то-
вар під власним брендом. 

«БДЖОЛЯР 
ЗАЛИШИВСЯ 
ЗІ СВОЇМ 
МЕНТАЛІТЕТОМ 
ОДНООСІБНИКА. 
ВІН ДОБРИЙ 
ГОСПОДАР, 
АЛЕ НЕОХОЧЕ 
ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ 
У СОЦІАЛЬНІ ТА 
ГРОМАДСЬКІ 
СТРУКТУРИ.»

Як розібратися в медовому розмаїтті
 • Мед із білої акації — прозорий, має тонкий і ніжний аромат. 

За кімнатної температури може довгий час не піддаватися 
кристалізації. 

 • Мед із липи — один з найкращих, свіжо відкачаний має 
світло-жовтий або світло-янтарний колір, приємний 
ніжний аромат квітів липи. 

 • Малиновий мед має приємний тонкий аромат і ніжний смак. 
У рідкому стані прозорий, а в кристалізованому — білий з 
кремовим відтінком. Проявляє цінні лікувальні властивості.

 • Соняшниковий мед має золотистий відтінок, приємний 
терпкуватий смак і слабкий аромат, швидко кристалізується. 

 • Гречаний мед — темний з коричневим відтінком, 
характерним сильним ароматом, гострим приємним смаком, 
злегка подразнює слизову оболонку горла. Містить близько 
36 % глюкози і понад 40 % фруктози, підвищену кількість 
білків, заліза, марганцю.

 • Луговий мед — золотисто-жовтого, часом жовто-
коричневого кольору, з приємним ароматом і смаком. 
Вважається корисним і лікувальним. Використовується 
при різних захворюваннях як лікувально-профілактичний 
засіб. Його називають «мед натуральний із різнотрав'я» 
або «травневий».

 ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ

ЛИПОВИЙ мед рекомендують 
при застудних захворюваннях. 
Він має бактерицидні та потогін-
ні властивості, тому допомагає 
здолати як високу температуру, 
так і кашель.

ЛУГОВИЙ — благотворно 
впливає на печінку, серце, орга-
ни дихання. Також луговий мед є 
хорошим антисептиком при зов-
нішніх шкірних захворюваннях.

ГРЕЧАНИЙ мед допомагає 
підвищити імунітет, незамінний 
при авітамінозах і анеміях. Зав-
дяки високому вмісту заліза гре-
чаний мед швидко відновлює си-
ли та поповнює дефіцит корис-
них елементів в організмі.

ЛІСОВИЙ — допомагає стабі-
лізувати тиск, тож він корисний 
для гіпертоніків. 

АКАЦІЄВИЙ мед рекоменду-
ють при проблемах зі шлунко-
во-кишковим трактом, жовчним 
міхуром і нирками. Мед з акації 
має легку жовчогінну та сечогін-
ну властивість, тому його реко-
мендують вживати проти застою 
жовчі, утворення каменів, піску 
тощо. Також акацієвий мед допо-
магає при безсонні й заспокоює 
при нервових розладах.

СОНЯШНИКОВИЙ рекомен-
дують при порушенні обмінних 
процесів в організмі, а також для 
зміцнення імунітету.

• Продукти бджолярства — цілющі ласощі, які слід вживати із 
обережністю, щоб не нашкодити собі.

Важливо! Світлі сорти меду легше засвоюються люд-
ським організмом та не дають великого навантаження на 
підшлункову залозу, темний мед вважається більш «важ-

ким», тобто засвоюється довше, зате містить велику кількість мі-
кроелементів і заліза. Бажано вживати не змішані сорти меду.

!

Звідки прийшов «медовий місяць»
 «Авторство» обряду медового місяця приписують собі багато країн 

світу. Майже в кожній мові є вислів: «honeymoon» (в англійській), «lune de 
miel» (у французькій), «honigmond» (в німецькій), «luna de miel» (в італій-
ській), «miodowe miesiace» (у польській)... Навіть у східних країнах, напри-
клад, Стародавній Персії і сучасній Вірменії є аналогічне словосполучення. 

Але деякі дослідники стверджують, що цієї  традиції вперше почали 
дотримуватися в Київській Русі, а вже пізніше звичай облаштувався і в 
інших європейських країнах. 

Назва «медовий місяць» пов'язана з традицією приготування до весіл-
ля слабоалкогольного напою на меду. Бочка напою вручалася нареченим 
як весільний подарунок. Важила вона не менше 5 кг, а краще —  10. Наре-
чені мали почати пити напій на бенкеті — вживання інших напоїв вважа-
лося неповагою. Після весілля подружжя допивало залишок в найближ-
чий місяць, що мало гарантувати швидке потомство та «солодке» життя.

 ФАКТ ПРО ФРАЗУ 
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 ЦІКАВЕ ПОРЯД

ЛАСТІВЧИНЕ 
ГНІЗДО
 У цьому номері мова піде про відомого усім птаха 

— ластівку. Які таємниці має пернатий? Відповідатиме, 
як завжди, орнітолог і природолюб Ігор Землянських.

Екосистема

СільськаСільська ластівка —  ластівка — 
струнка, з «кісками»струнка, з «кісками»
— Усім знайома ластівка 
сільська, яка має вишукану 
зовнішність — струнке тіло, 
гострі крила, а на хвості — 
дві дуже довгі тонкі пір’їни — 
«кіски», у молодих птахів вони 
короткі. Колір зверху чорний 
з фіолетовим виблиском, 
черевцева частина світла, 
«обличчя» червоно-руде. 

Гнізда розміщуються усередині 
приміщень, і не лише у хлівах, а 
також на верандах, під мостами, 
у колодязях тощо. Роблять їх 
ластівки, ліплячи з грудочок мокрої 
землі чи глини та скріплюючи 
слиною і сухою травою. Гніздо 
має вигляд половини чашки з 
відкритим верхом.

Міська — з коротким 
хвостом
— Інший вид — ластівка міська. 
Вона живе не лише у містах. 
Це така назва. Живе ластівка 
у різних населених пунктах, 
гнізда ліпить теж земляні, але на 
відміну від сільської, лише ззовні 
будівель, особливо на цегляних 
стінах під навісною крівлею. 
Найчастіше гнізд декілька, 
упритул одне до одного. 

Міська ластівка теж симпатична. 
Вирізняється чорно-синім, теж 
блискучим верхнім оперенням, 
низ чисто-білий. Хвостик з 
виїмкою, але без «кісок».

Ластівка берегова 
риє нори
— Найменша серед місцевих 
— ластівка берегова. У народі 
її називають «щуром». Чесно 
кажучи, вона непоказна на 
вигляд: бурого кольору, черевце 
і горло білі, на грудях — темна 
смуга упоперек. От і все. Для 
гніздування риє глибокі нори, 
обирає для цього яри, кар’єри 
тощо.

Уявіть тверду, як бетон, глину 
і крихітні дзьобики і ніжки 
пташок, які парою, протягом 
двох тижнів виготовляють нору 
майже метрової довжини!

Меню і зимівля
— Харчуються дрібними комахами  у повітрі. Зрід-

ка, коли довго йдуть дощі, шукають безхребетних на 
стінах будівель. 

Ластівки мігрують. Важкий їхній шлях пролягає до 
Південної та Південно-Західної Африки. Маса пта-
шок гине, але виживають найсильніші, щоб дати по-
томство, і це природній відбір та здоров’я популяції. 

Вороги 
— Для пташенят небезпечні коти, які легко руйну-

ють гнізда, особливо сільської ластівки. Берегових 
може спіткати інше лихо — обвал урвища чи робо-
та екскаватора. 

У повітрі для ластівок також є небезпека — підсо-
колик, або дрібний сокіл. Хижак безпомилково помі-
чає слабких і хапає їх. 

• Ластівки — поширений вид птахів. У світі 
існує 75 видів (найбільша кількість видів живе 
в Африці).

• Самки ластівок пофарбовані менш кон-
трастно, ніж самці, і у них коротший хвіст.

• Ластівки — моногамні (пару вибирають на 
все життя). Однак самець, який втратив свою 
половинку, може приєднатися до іншої пари і 
залишатися з ними на сезон. Приймак не годує 
пташенят, але може допомогти будувати й охо-
роняти гніздо, висиджувати яйця.

• У будівництві гнізда беруть участь обоє 
батьків, разом вони висиджують яйця і году-
ють пташенят. Батьки захищають гніздо і вида-
ляють з нього послід.

• Годування пташенят відбувається до 400 
разів на день (малі залишаються в гнізді майже 
20 днів, поки не навчаться літати). Потім батьки 
ще тиждень допомагають їм, годуючи і показу-
ючи їм зворотний шлях до гнізда.

• Ластівки живуть 4 роки (можуть дожити і 
до 8 років).

НЕ РОДИЧ ЛАСТІВКАМ —
    СЕРПОКРИЛЕЦЬ (СТРИЖ)

Паруються у польоті
— Влітку високо і швидко 
літають зграйки чи поодинокі 
схожі на ластівок чорні пташки, 
що подають різкий голос.  Це 
серпокрильці, часто їх називають 
російською назвою — стрижі. 

Серпокрильці — не рідня 
ластівкам. Ці птахи далекі родичі 
колібрі. Через подібний спосіб 
полювання у повітрі еволюція 
наділила їх схожою формою тіла. 

Серпокрилець чорний (повна 
назва птаха) — повністю 
темного кольору, лише під 
дзьобом світла плямка. Життя 
їх проходить у небі, де вони не 
лише харчуються і п’ють, а навіть 
сплять і паруються на льоту!

Гніздяться на горищах високих 
будинків, складаючи купку з 
усілякого сміття і пір’їн. Умови 
для птаха ідеальні і чисельність 
його велика.

ТРИ СЕСТРИТРИ СЕСТРИ

• Щоб вивести з обличчя ластів’яче ряботиння 
(веснянки), треба, як уперше навесні побачиш лас-
тівку, вмитися молоком і втертися рушником, 
у якому носили святити паску, — не тільки зійде 
ластовиння, а ще й станеш білолицим.

 З НАРОДНОГО  ПРО ЛАСТІВОК
• Ігор Землянських із Воронькова утримує у себе 20 птахів із ди-

кої природи, які потребували допомоги й не вижили б без його під-
годовування. Серед них лебідь-шипун, снігурі, чижі, лелека, є навіть 
хижі птахи. Ігор каже, що травмованих чи хворих птахів з проханням 
виходити їх часто привозять навіть малознайомі люди.

Щодо утримування малих стрижів (на фото) чи ластівок то каже, 
це складно, бо пташенят слід годувати щогодини із пінцета мураши-
ними лялечками чи личинками мух (опаришами).

Дарина ЧЕРПАК

1
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 ОЦЕ ТАК!

 СМАЧНОГО!

 БАТЬКИ ОБИРАЮТЬ

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. ... Твен. 4. Заглиблення в землі, 

вирите тваринами як житло. 8. Група 
довгохвостих папуг. 10. Рух, перемі-
щення кого-, чого-небудь у якомусь 
напрямі. 11. Радянський спортсмен, 
п'ятиразовий чемпіон СРСР з футбо-
лу, триразовий володар Кубка СРСР 
з футболу. Триразовий чемпіон СР-
СР з хокею з шайбою. Перший капі-
тан збірної СРСР з хокею. 12. Облас-
ний центр в Киргизстані. 14. Ім’я 3-го 
президента Хорватії Йосиповича. 
16. Автомат Калашникова. 17. Хво-
робливий стан, за якого людину ки-
дає то в жар, то в холод. 18. Жіноче 
ім’я. 19. «Вухогорлоніс». 20. Пістолет 
Токарєва. 23. Людина з психологіч-
ним складом, що характеризується 
замкнутістю, відлюдкуватістю, спо-
глядальністю, направленістю до сво-
го внутрішнього світу. 26. Риболовна 
снасть із сітки, що має форму кону-
соподібного мішка, натягнутого на 
обруч і прикріпленого до держална. 
27. Довга глибока канава, розмита 
водою або викопана в землі. 28. Лап-
ка гусениці трактора, танка тощо. 29. 
Африканський сірий папуга.

За вертикаллю:
1. Музикант, що грає на мандоліні. 2. Тас-

... (невеликий острів у Східно-Сибірсько-
му морі, що є частиною островів Анжу в 
складі Новосибірських островів). 3. Велика 
кам'яна гробниця для зберігання останків 
тих, кого християнська церква визнавала 
святими. 5. Природна мінеральна фарба 
червоно-брунатного або жовтого кольору. 
6. ...-де-Жанейро. 7. Діяльність адвоката. 9. 
Мікроб, що є збудником пневмонії та дея-
ких інших хвороб. 13. Частина тіла люди-
ни та більшості тварин, що з’єднує голову 
з тулубом. 14. Назва місту Шершель, роз-
ташованому в Алжирі, під якою воно було 
засноване фінікійцями. 15. Об'єднана дер-
жава Сирійської Республіки та Республіки 
Єгипет, що існувала з лютого 1958 по ве-
ресень 1961 року. 16. Дія, подія, вчинок. 
21. Легка будівля для тимчасового корис-
тування. 22. Японський буддійський храм. 
24. Тринадцята літера грузинської абетки. 
25. 12 місяців.

За горизонталлю:
1. Марк. 4. Нора. 8. Ара. 10. Хід. 11. Никаноров. 12. 

Ош. 14. Іво. 16. Ак. 17. Лихоманка. 18. Ія. 19. Лор. 20. Тт. 
23. Інтроверт. 26. Сак. 27. Рів. 28. Трак. 29. Жако.

За вертикаллю:
1. Мандолініст. 2. Ари. 3. Рака. 5. Охра. 6. Ріо. 7. Адво-

катство. 9. Пневмокок. 13. Шия. 14. Іол. 15. Оар. 16. Акт. 
21. Ятка. 22. Тера. 24. Нар. 25. Рік.

Дай телефон свого колиш-
нього, зараз я йому подзвоню, 
нехай він тебе назад забирає...

• • •
Біда України: ті, хто повин-

ні приймати таблетки, замість 
лікування приймають закони.

• • •
— Нервове захворювання 

вашої дружини не становить 
небезпеки.

З таким неврозом люди жи-
вуть дуже довго.

— А я, лікарю, скільки 
протягну я?

• • •
Стоять поруч три магазини.
Господар лівого повісив ви-

віску «у нас найнижчі ціни».
Господар правого повісив ви-

віску  «у нас найякісніші товари».
А господар середнього, по-

думавши, повісив вивіску «го-
ловний вхід».

• • •
— Веня, мені здається, що 

я досяг-таки фінансової ста-
більності.

— Це як?
— Грошей не було, немає і, 

схоже, не буде.
• • •

У переповненому ліфті дівчи-
на пошепки запитує у подруги:

— А ззаду мене хтось стоїть?
— Молодий хлопець.
— Я відчуваю, що молодий, 

а він хоч симпатичний?
• • •

— Офіціант, що це повзає по 
салату?!

— Вітаміни, пане!
• • •

— Люба, а давай влаштуємо 
одне одному незабутнi вихiднi!

— Звичайно, коханий!
— Ну тодi до понедiлка!

• • •
— Приїжджай у гості!
— Та ну, знову нап'ємося...
— Ну то й що?
— Вмієш ти вмовляти. Їду!

• • •
— Любий! Подаруй мені на 

День народження щось таке, 
щоб я легенько так правою ніж-
кою натиснула, і р-р-раз — стріл-
ка від 0 до 100 за три секунди...

— Ваги підійдуть?
• • •

— Люба, що у нас сьогодні 
на вечерю?

— Дуже ліниві голубці!
— Це як?
— Капуста на балконі, фарш 

в морозилці!
• • •

— Запам’ятай, синку, розум-
на людина завжди у всьому 
сумнівається. Тільки дурень 
може бути повністю впевне-
ним у чомусь.

— Ти впевнений в цьому, тату?
— Абсолютно!

• • •
— Мамо, а ти знаєш, як бід-

на тварина мучилась, щоб ти 
носила цю шубу?

— Синку, не можна так про 
тата.

• • •
Українці, будьте обережні!
Не викладайте в інтернет 

свої фото за святковим сто-
лом! Уряд бачить, що ще не 
вмерла Україна і піднімає та-
рифи та ціни!

Інгредієнти: сир – 200 г; сире яй-
це – 1 шт; борошно – 100 г; паніру-
вальні сухарі – 100 г;  олія.

Спосіб приготування: твердий 
сир нарізати однаковими широки-
ми продовгуватими брусками, добре 
обваляти в борошні. Вмочити у яйце, 
густо посипати панірувальними су-
харями (можна із додаванням кунжу-
ту чи кмину для оригінального сма-
ку). Дати настоятися у холодильни-
ку півгодини. Достатню кількість олії 
розігрійте у фритюрниці до 170 гра-

дусів С або у глибокій кастрюлі.  За-
нурте  в киплячу олію, обсмажуйте 
рівномірно плаваючі палички до зо-
лотистого кольору з обох боків. Ви-
кладіть на тарілку із паперовою сер-
веткою, щоб увібрався зайвий жир. 

Палички мають бути  із ніжною кон-
систенцією розплавленого сиру все-
редині, що тягнеться при надкушу-
ванні, та із хрусткою золотавою ско-
ринкою зовні.  Подаються теплими, як 
закуска, посипані паприкою, із соусом 
за смаком, зеленню або часником. 

СИРНІ ПАЛИЧКИ В ПАНІРОВЦІ

«Звук порожньої мушлі, прикла-
деної до вуха, утворюється завдя-
ки відлунню звуків у навколишньо-
му середовищі», — пояснює профе-
сор наук про Землю та планети з Ка-
ліфорнійського університету Герат 
Вермейдж. Цей ефект утворюєть-
ся не лише у мушлях. Подібний звук 
можна почути у порожніх чашках 
або пляшках — у будь-якій посудині 
з отвором. Адже, коли навколишній 

шум відбивається від твердої поверх-
ні мушлі, деякі частоти посилюються.

«Неважливо, тримаєте ви біля ву-
ха мушлю чи порожню пляшку, — ви 
почуєте звук моря у результаті при-
родного феномену, який називаєть-
ся «резонанс», — розповідає аудіо-
лог і доцентка Університету Св. Іоан-
на, що у США, Шруті Дешпанде.

Мушля представляє собою ре-
зонансну порожнину, яка посилює 

деякі звукові частоти навколиш-
нього шуму і послаблює інші.

Також є думка, що звук, який ми 
чуємо, — це посилений звук пото-
ку крові через кровоносні судини.

Але вчені поставили під сумнів 
це припущення, зазначивши, що 
звук не змінюється або не посилю-
ється у разі прикладення мушлі до 
вуха при змінах пульсу або артері-
ального тиску.
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МОДНІ ІМЕНА
За перше півріччя 2018 ро-

ку у Києві свідоцтво про на-
родження отримали 17 тисяч 
новонароджених. Які найпо-
пулярніші імена в столиці 
цього року?

За інформацією відділів дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану Головне територі-
альне управління юстиції у Ки-
єві склало список  популярних 
імен цього року. Дівчат найчас-
тіше називали Софія, Злата, Ма-
рія, Мілана. Хлопчиків — Мак-
сим, Артем, Олександр, Дмитро.

Серед незвичних імен, які об-
рали батьки, — Іріс, Агая, Фа-
їна, Ляля, Ясновєда, Златояра 
та Азарій, Марсель, Златозар, 
Сварг, Кипріан, Закарія.

ЧОМУ У МУШЛЯХ 
ШУМИТЬ МОРЕ

 «Чому, прикладаючи 
мушлю до вуха, чуєш 
море», — запитували 
ми себе у дитинстві. 
Може, насправді морські 
раковини — це капсули, які 
зберігають його звуки?  Що 
ж ми чуємо, як пояснюють 
цей феномен науковці? 
Відповідь вчених менш 
містична, йдеться на life.
pravda.com.ua.
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«Ви отримуєте від 
життя лише те, 
що наважуєтеся 
попросити. Не бійтеся 
підвищувати планку». 

Опра Уїнфрі

 ЦЕ НАДИХАЄ
• Спогади про вдалий відпочинок освіжить сувенір.
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ОВЕН. Напружений пе-
ріод, але побачите плоди 
своєї праці й зрозумієте, 

що ваші зусилля були недаремні. 
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, 
імовірно, це нова робота 

або зміна місця проживання. По-
казати себе навколишнім з най-
кращого, 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 23 — 29 ЛИПНЯ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


