
www.i-visti.com№29 (938), 27 липня 2018 р. газета твого міста

стор. 3

стор. 4

стор. 2

стор. 21

ІННА 
БОНДАРЕНКО
ПРО ВЛАСНИЙ ДОСВІД 
КЕРУВАННЯ ОСББ

стор. 6

ПОЕТИЧНИЙ 
АВАНГАРД МІСТА

БОРИСПІЛЬ:
УРОЧИСТО ВІДКРИТО 
НОВУ АМБУЛАТОРІЮ

ПРОЦЕС ПІШОВ:
ЧИ БУДЕ НОВИЙ 
КОРПУС ЦРЛ

ЗНАКОВА ПОДІЯ

ГРАНДІОЗНЕ ВІДКРИТТЯ
www.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--------------------------vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.......................................ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

• 26 липня в ТРЦ «Аеромол» на 2-му поверсі відчинив двері магазин відомого міжнародного бренду товарів 
для дому. Ім’я йому — JYSK. На честь відкриття з 26 до 29 липня для покупців діють акційні ціни та подарунки.
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  РАЙОННА СЕСІЯ

ПРО ДОРОГИ ТА БУДІВНИЦТВО 
НОВОГО КОРПУСУ ЛІКАРНІ

Наталія ДОЛИНА, 
фото Ірина КОСТЕНКО

На порядку денному було 17 пи-
тань, зокрема, звіт про те, що Бори-
спільский район перший в облас-
ті, також йшлося про роботу кому-
нальних закладів, про затвердження 
Програми фінансової підтримки ко-
мунальних підприємств, про затвер-
дження звіту про виконання район-
ного бюджету Бориспільського ра-
йону за 6 місяців 2018 року.

Місцеві дороги — 
передати району 

Одне з важливих рішень, за яке 
проголосувало 28 обранців, — 
«Про звернення до Київської об-
ласної державної адміністрації що-
до передачі доріг».

Заступник голови районної ради 
Іван Недогибченко прокоментував 
«Вістям» це рішення.

«Ми підготували звернення до 
обласної державної адміністра-
ції, щоб ті дороги на місцях, які 
«Укравтодор» передав на рівень 
області, передали в управління ра-
йону разом з тими коштами, які пе-
редбачені на їхнє утримування. За-
раз склалася парадоксальна ситу-
ація, — говорить керівник,— візь-
мемо будь-який населений пункт 
в районі, через який проходить 
дорога обласного значення. Люди 
обурюються: та дорога в селі, яка 
є другорядною, якою їздить мен-
ше транспорту, знаходиться в кра-
щому стані, ніж та, якою користу-
ються менше. А проблема в тому, 

що в районі є кошти на ремонт цих 
доріг, але їх не можна на це спря-
мувати, тому що тоді це буде неці-
льовим використанням. Тому ми 
порушили питання: щоб дороги, 
які проходять територією райо-
ну, передали в управління райо-
ну. Тоді їх можна буде ремонтувати 
і будувати».

Район передав  
«м’яч» місту

Однією з болючих проблем 
упродовж останнього часу зали-
шається питання будівництва ліку-

вального корпусу центральної ра-
йонної лікарні. Хто саме — район 
чи місто — має його будувати? Це 
питання досі не вирішено.  

На районній сесії було зробле-
но спробу зрушити справу з мер-
твої точки. Одноголосно депутати 
підтримали рішення «Про надання 
дозволу Бориспільській централь-
ній районній лікарні на розподіл 
земельної ділянки для будівництва 
лікувального корпусу».

Однак, офіційної інформації про 
те, чи внесені зміни у статут Бори-
спільської Районної лікарні, і чи мі-
сто увійшло до складу засновників 
закладу, дізнатися не вдалося.

  19 липня відбулася 
22 сесія районної ради 
VІІ скликання. У її роботі 
взяли участь голова 
Бориспільської районної 
ради Владислав Байчас, 
заступник голови районної 
ради Іван Недогибченко, 
голова РДА Олександр 
Туренко, керівники 
підрозділі, управлінь та 
відділів РДА, сільські голови.

«Вісті» отримали ексклю-
зивні коментарі щодо проек-
ту та реалізації спорудження 
корпусу ЦРЛ.

Заступник голови районної ра-
ди Іван Недогибченко зазначив:

— За кошти районного бюдже-
ту було виготовлено кошторисну 
документацію на будівництво лі-
кувального корпусу на території 
ЦРЛ на тому місці, що знаходить-
ся між пологовим та поліклініч-
ним відділеннями. Зараз там пус-
тир. Ця ділянка належить ЦРЛ, за-
сновником якої є Бориспільська 
районна рада. Так як місто хоче 
побудувати лікувальний корпус 
за свої кошти, ми повинні виді-
лити місту цю ділянку для будів-
ництва, щоб місто розпочало ро-
боти на власній землі. Врахову-
ючи звернення Бориспільської 
міської ради та головного лікаря 
Бориспільської ЦРЛ, районна ра-
да вирішила надати дозвіл Бори-
спільській центральній районній 
лікарні на розподіл земельної ді-
лянки для будівництва лікуваль-
ного корпусу, що знаходиться за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Кот-
ляревського, 1. Головному ліка-
рю потрібно укласти договір про 
розроблення технічної докумен-
тації щодо розподілу вищезазна-
ченої ділянки, щоб де-юре закрі-
пити її за містом. Отже, те, що во-
ни попросили, ми зробили. Тепер 
м’яч на їхньому боці. Протягом 
місяця головний лікар має роз-
робити технічну документацію, 
після цього ми передаємо ділян-
ку місту, і нехай Бориспіль будує 
лікувальний корпус. 

Бориспільський міський
 голова Анатолій Федорчук:

— Ми поки ще не отримали 
рішення районної ради з цього 
питання (станом на 23 липня — 
ред.). Тож давайте спочатку по-
дивимося рішення, а потім мож-
на буде щось коментувати. Од-
не можу сказати напевне: новий 
корпус вкрай потрібен Бори-
спільській центральній лікарні. 
Ті приміщення, які зараз є, в ава-
рійному стані, і не витримують 
жодної критики. У цивілізовано-
му місті таких будівель не повин-
но бути. Тому потрібні спільні зу-
силля міста і району, щоб випра-
вити цю ситуацію.  Наші люди за-
слуговують на краще. 

Прокоментувати, на яких 
умовах відбуватиметься будів-
ництво нового лікувального кор-
пусу, співрозмовники відмовили-
ся: мовляв, зарано. Тож поки пи-
тання залишаються відкритим.

  З ПЕРШИХ ВУСТ

• На місці, що знаходиться між пологовим та поліклінічним відділеннями ЦРЛ, де зараз пустир, має 
бути новий лікувальний корпус.

19 липня під час чергової 22 
сесії районної ради VІІ скли-
кання відбувся звіт голови Бо-
риспільської районної держав-
ної адміністрації Олександра 
Туренка щодо виконання по-
вноважень, делегованих Бори-
спільською районною радою.

Олександр Валентинович поін-
формував, що за результатами мо-
ніторингу та оцінки результативнос-
ті реалізації державної регіональ-

ної політики райдержадміністрація-
ми та міськвиконкомами (обласного 
значення) за I квартал 2018 року 
перше місце в Київській області по-
сів Бориспільський район. 

Бориспільська районна держав-
на адміністрація продемонструва-
ла найвищі показники роботи за 
наступними напрямами: викона-
вча дисципліна, економічна ефек-
тивність, інвестиційний розвиток, 
фінансова самодостатність, ефек-
тивність ринку праці, розвиток 

інфраструктури.
Олександр Туренко привітав ко-

лектив райдержадміністрації з до-
сягненням та висловив вдячність 
за сумлінне виконання професій-
них обов’язків, злагоджену співп-
рацю з районною радою та сіль-
ськими радами. 

Рейтинг був проведений департа-
ментом економічного розвитку і тор-
гівлі Київської ОДА  відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України 
від 21 жовтня 2015 року № 856.

ОЛЕКСАНДР 
ТУРЕНКО 
ВРУЧИВ 
УЧАСНИКУ АТО 
ДЕРЖАВНУ 
НАГОРОДУ 

Голова Бориспільської 
районної державної адмі-
ністрації Олександр Турен-
ко вручив державну наго-
роду за підписом Прези-
дента України учаснику Ан-
титерористичної операції 
Богдану Агеєву, мешкан-
цю с. Іванків. Це відбулося 
під час чергової 22 сесії ра-
йонної ради VII cкликання в 
четвер, 19 липня.

Медаль «Захиснику Вітчиз-
ни» та посвідчення до нього 
Богдан Олександрович здо-
був за успіхи у виконанні бо-
йових завдань. Служив він 
гранатометником в 92-й окре-
мій механізованій бригаді. На-
городу отримав після трива-
лого курсу лікування та реа-
білітації.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН — ПЕРШИЙ В ОБЛАСТІ
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  ФОТОФАКТ  АКТУАЛЬНО

  Є НЕОБХІДНІСТЬ

ГРАНДІОЗНЕ ВІДКРИТТЯ 
МАГАЗИНУ JYSK В БОРИСПОЛІ

Валентина ВЕЛИЧКО

26 липня в ТРЦ «Аеромол» на 
2-му поверсі відчинив двері мага-
зин відомого міжнародного брен-
ду товарів для дому. Ім’я йому — 
JYSK, і приніс він до нашого міста 
європейську якість та вигідні про-
позиції. Якщо в інтер’єрі вам ім-
понують скандинавський стиль та 
лаконічний дизайн, то неодмінно 
завітайте до JYSK, який на честь 
відкриття з 26 до 29 липня заохо-
чує покупців акційними цінами та 
подарунками.

В JYSK,  що розташувався у ТРЦ 
«Аеромол» (вул. Київський шлях, 
2/6), можна придбати безліч різ-
номанітних товарів для дому, ос-
новними категоріями яких є меблі 
для спальні, дитячої, вітальні, офі-
сів та кабінетів, домашній текстиль, 
товари для сну, побутові та декора-
тивні предмети інтер’єру. До замісь-
кого сезону у магазинах JYSK зазви-
чай представлено широкий вибір 
садових меблів, приладдя для кем-
пінгу, товарів для пікніків та актив-
ного відпочинку.

JYSK обіцяє приємно вразити 
мешканців Бориспільщини не ли-
ше різноманітністю запропонова-
ного асортименту, а й рівнем серві-
су. Крім того, що придбати все для 

оселі можна в одному місці, що до-
сить зручно, покупці зможуть звер-
нутися за індивідуальною консуль-
тацією та професійними порадами 
до персоналу магазину. Великим 
плюсом є прозора Політика Повер-
нення та Обміну: в JYSK можна лег-
ко повернути або обміняти товар, 
який ви купили, якщо ви змінили 
своє рішення щодо покупки.

Відкриття відбулося в четвер, 26 
липня, по-святковому, адже цей ма-
газин став 40-им в українській ме-
режі! З 26 до 29 липня перші 100 
покупців, які придбають товар на 
суму від 500 гривень, отримають в 
подарунок подушку для сну. Окрім 
цього, в наявності буде лімітована 
кількість товарів із максимальною 
знижкою — вигідні пропозиції в об-
меженій кількості, наприклад, ком-
фортне офісне крісло TAMDRUP з 
наповненням Memory Foam мож-
на придбати зі знижкою 63%, топ 
продажів — склянка KRESTOFFER 
з соломинкою — буде коштувати 
15 грн (звичайна ціна 49 грн). Де-
тальніше про акції та супер зниж-
ки можна дізнатися на сайті JYSK: 
https://jysk.ua/borispil. 

Товари бренду JYSK ідеально під-
ходять для створення особливої за-
тишної атмосфери та модного нині 
хюґе. Бренд JYSK вважає своєю мі-

сією дати найкраще, що у нього є. 
Широкий асортимент товарів для 
дому дарує свободу у своїх фантазі-
ях — тепла та холодна палітра, ціка-
ві стильові рішення, різні матеріали 
та оригінальний декор дозволяють 
ставити сміливі експерименти! 

«Ми розуміємо, як важливо зроби-
ти вибір і покупку товару легкими, 
швидкими, приємними, особливо в 
невеликих містах. Тому під Києвом 
вже відкрили магазини у Броварах 
та селі Гатне, а тепер настала чер-
га й Борисполя. Для нас це знакове 
відкриття! Для того, щоб відсвят-
кувати ювілейний магазин, у всій ме-
режі JYSK чотири дні будуть діяти 
спеціальні пропозиції», — розповів 
«Вістям» Євген Іваниця, виконавчий 
директор JYSK в Україні.

  Відтепер бориспільчани 
та мешканці району 
зможуть в одному місці 
купити все, що потрібно 
для дому — від предметів 
декору, текстилю, товарів 
для сну до меблів для 
будь-якої кімнати! 

Товари бренду JYSK ідеально 
підходять для створення 
особливої затишної 
атмосфери та модного нині 
стилю хюґе. Це сучасний 
напрямок дизайну, який 
підкреслює поєднання 
простоти та водночас 
корисності. Хюґе втілює в 
собі радість від звичайних 

щоденних речей, радість та 
невимушеність у спілкуванні 
з родиною та друзями в 
затишній оселі. Натхнення 
походить від данської 
культури з її цінностями 
якісних матеріалів, 
м'яких і світлих кольорових 
тонів та затишної 
атмосфери.

  ПРО ХЮҐЕ

• JYSK запрошує відвідати новий магазин та дивує великим асортиментом і акційними цінами.
• У місті бетонували вибоїни на дорогах.

• Активісти вважають, що краще працювати, ніж критикувати у ФБ.

JYSK (ЮСК) — міжнародна 
роздрібна мережа, що 
пропонує повний асортимент 
товарів для дому. Її перший 
магазин був відкритий у 1979 
році в Данії Ларсом Ларсеном, 
власником JYSK. Сьогодні 
мережа JYSK представляє 
велику міжнародну групу. 
В Україні бренд JYSK 
представлений з 2004-го року 
і налічує 40 магазинів у різних 
регіонах.

  ПРО КОМПАНІЮ

ФЛЕШМОБ: ЗМІНИМО 
БОРИСПІЛЬ РАЗОМ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Бориспілька, яка мешкає на 
вулиці Гоголя, два тижні тому 
написала на сторінці у Фейсбук 
пост про вибоїну навпроти дво-
ру. Через соцмережу знайшли-
ся люди, які проблемну ділянку 
відремонтували. Далі — було 
продовження флешмобу.

Депутат Бориспільської місь-
кої ради Ігор Шалімов та депутат 
округу Катерина Шабан 14 липня 
забетонували яму, оголосивши 
бориспільський флешмоб  «Зро-
би щось власними руками, а «Ві-
сті» зняли позитивне відео, що зі-
брало вісім тисяч переглядів. 

У різних коментарях під відео-
записом бориспільці почали вка-
зувати на інші проблемні місця на 
дорогах. Одну з них, біля залізнич-
ного переїзду на вул. Запорізькій, 
Ігор Шалімов разом із місцевим 
активістом Миколою Ламашем за-
бетонували у суботу, 21 липня. 

По-різному можна ставитися 
до флешмобів, але одне можна 
сказати впевнено — місту здо-
рова активність на користь, а 
там, де були вибоїни на проїзд-
жих частинах, тепер можна їха-
ти безпечно. 

Подивіться, як це було, заві-
тайте на сторінку Щотижневи-
ка «Вісті»!  fb.com/vistisite

ПОЛІЦІЯ ПОСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НА ДОРОГАХ

Тетяна ХОДЧЕНКО

За один день минулого тижня 
на українських дорогах загину-
ло 29 осіб. Через такі дані уря-
дом країни 20 липня було скли-
кано позапланове засідання, на 
якому вирішили посилити кон-
троль, а разом з ним і відпові-
дальність водіїв. 

Ретельні перевірки тепер очіку-
ють як на водіїв легкових авто, так 
і на перевізників маршрутних авто-
бусів на усій території країни – та-
ке рішення позапланового засідан-
ня Кабміну. Також було вирішено 
надати більше повноважень полі-
ції задля контролю на українських 
дорогах, — про це розповів Віталій 
Горкун, начальник патрульної по-
ліції міста Бориспіль на апаратній 
нараді міського голови 23 липня. 
«Через ДТП, яка сталася за участю 

дітей у Житомирській області, де 
перевізник не мав ліцензії, відте-
пер буде посилено контроль усіх 
перевізників. Ми ретельно пере-
вірятимемо ліцензії, водіїв та стан 
маршруток, що курсують містом», 
— запевнив керівник. 

Також Віталій Володимирович 
повідомив, що за два тижні усі 
пристрої вимірювання швидко-
сті автомобілів пройдуть необхід-
ну сертифікацію та будуть введені 
в експлуатацію на дорогах міста. У 
патрульній поліції закликають бо-
риспільських водіїв дотримуватися 
належної швидкості та бути обач-
ними за кермом — обіцяють, що 
поблажок для порушників не буде. 
«Відтепер методи боротьби із на-
хабами-водіями стануть жорстки-
ми», — підсумував керівник поліції. 

Однак про деталі плану контро-
лю, статистику порушень на доро-
гах міста він не уточнював.
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  РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ІННА 
БОНДАРЕНКО 

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ОСББ «АЛЬТА», БУДИНОК НА ВУЛ.ВІКТОРА ЙОВИ,3. НА ПРИЗНАЧЕНУ ЗУСТРІЧ В ДВОРІ БУДИНКУ ПАНІ ІННА ЗАТРИМАЛАСЯ, 
БО ЗЛАМАЛИСЯ ВОРОТА І ТРЕБА БУЛО ОРГАНІЗУВАТИ РЕМОНТ. МИ ГОВОРИЛИ ПРО ПЛЮСИ І МІНУСИ ОСББ. НАВКОЛО БІГАЛИ ДІТИ, КАТАЛИСЯ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ, ГІРОБОРДАХ ПЕРЕД МАЙДАНЧИКОМ, ДЕ МОЛОДІ ДЕРЕВА ТА ГОЙДАЛКИ — ОСТРІВ СЕРЕД ДВОРУ-АВТОСТОЯНКИ. 

«РАЗОМ УПРАВЛЯЄМО БУДИНКОМ 
І ВЧИМОСЯ ДИСЦИПЛІНІ ТА 
ПОРЯДНОМУ ДОБРОСУСІДСТВУ»

— Наш будинок введно в експлу-
атацію у 2008-2009, він будувався 
компанією «Укренергобуд» за раху-
нок інвесторів. Живуть молоді лю-
ди, всі з дітками — їх багато. У цьо-
му році з нашого будинку піде до 
школи 11 чи 12 першокласників. 

— У будинку багато кварти-
ронаймачів?

— Відсотків 20%. ОСББ — це 
об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку. У всіх 
голосуваннях стосовно фінансо-
во-господарської діяльності ОСББ 
приймають участь і право голосу 
мають ті, хто є власниками жит-
лових приміщень. У статуті напи-
сано «житлові і нежитлові», але в 
нас є тільки житлові. У будинку 
126 квартир. Для прийняття рі-
шення голосуванням треба 2/3, 
тобто 84 голоси. 

— Ви купували квартиру гото-
вою чи інвестували?

— Інвестувалися. Був 2009 рік, 
страшно було, але хто не ризикує 
— той не п’є шампанського. Буди-
нок здався, але із забудовником 
склалася не дуже добра ситуація. 
У 2005 році вони підписали дого-
вір на оренду 2 га землі і зайшли 
із проектом ЖК із трьох будинків. 
Збудували цей, ввели в експлуата-
цію і почали будувати, теж за ра-
хунок інвесторів, другий. Але ста-
лась знайома ситуація: «гроші бу-
ли — грошей нема і де гроші — ні-
хто не зна». Люди інвестувалися ще 
по курсу долара 8 — це 10 років 
пройшло, а будинок досі не ввели 
в експлуатацію. Інвестори ходили 
на прийом до влади, досі тривають 
перемовини. Третій будинок зводи-
тиме Бориспільсільбуд — є залитий 
фундамент, огороджений дерев’я-
ним парканом. Раніше тут навпроти 
були кущі, дерева, солов’ї співали 
— було так гарно. Я тоді ще в Київ 
їздила на роботу, приїздила додому 
і це був кайф — сідала на лавочці і 
насолоджувалася. Тепер буде щіль-
на забудова.

— Будинки, які будуються по-
ряд з вашим, мають мати ок-
ремі ОСББ чи це може бути одне 
об’єднання?

— Сьогодні закони про ОСББ 
постійно змінюються і тому мож-
на створювати щось а-ля «асоціа-
цій ОСББ». Держава хоче, щоб люди 
ставали самостійними — сам буди-
нок шукає собі управляючу компа-
нію, яка приходить із штатом: голо-
ва правління, бухгалтерія, праців-
ники — сантехнік, електрик, двір-
ник, прибиральник; складає собі 
кошторис, затверджує штатний 
розпис. Кошторис затверджується 
загальними зборами. 

— Грубо кажучи, мешканці вирі-
шують, по скільки «скидатися».

— Так, скільки витрачати на 
утримання будинку. У той кошто-
рис входить і зарплата голові прав-
ління. Я офіційно працевлаштова-
на тут по трудовій книжці. Це все 
прописується в статуті, який при-
ймається загальними зборами і за-
тверджується в державного реє-
стратора, з печатками. Це голов-
ний документ, «біблія», за якою жи-
ве будинок.

— Скільки ви сплачуєте за 
послуги?

— Зараз в нас тариф 3,76 грн/
кв.м. Сюди входить зарплата голо-
ві правління, бухгалтеру, двірнику, 
прибиральнику, сантехніку, елек-
трику і витратні матеріали — об-
слуговування ліфтів, освітлення 
місць загального користування, 
освітлення прибудинкової терито-
рії, резервний ремонтний фонд.

— Ті, хто знімають квартири, 
теж платять?

— Так, іде звичайна платіжка на 
утримання будинку.

— Нема такого, що хтось не 
хоче платити? Що з такими 
зробити?

— Є, звичайно. Які санкції? Спо-
чатку — морально «защемити», 
сказати: «Вибач, ти живеш за раху-
нок інших, можемо тобі відключити 
електроенергію». 

— Тобто це можливо?
— Так. У нас колективні дого-

вори, заключені з РЕМом, з Бори-
спільводоканалом, з ВУКГ на вивіз 
сміття. Місяць пройшов — ми з ци-
ми компаніями за актами викона-
них робіт маємо розрахуватися. Як-
що мешканці не будуть платити, то 
ОСББ  не в змозі буде сплачувати і 
сміття ніхто не буде вивозити тощо.

—  Б а г а т о  т и х ,  х т о  н е 
платить?

— Є такі квартири. Люди там не 
живуть, але як їм припече, вистав-
ляють квартири на продаж і при-
ходять — їм для договору купів-
лі-продажу треба довідка форми 3, 
в якій прописано, що така людина 
зареєстрована за такою адресою, 
є власником помешкання і що бор-
гів за комуналку в неї немає. Якщо в 
людини борги, я її видати не можу. 
Сплатиш борг —  буде довідка, що 
ти класний хлопець, власник квар-

тири, і все. Зараз в нас 80 тис. грн. 
заборгованості. 

— Нічого собі!
— Буває, закладаємо гроші в ре-

зервний фонд. Почалося літо, на 3 
тис. грн треба дощок поміняти, на 
все треба кошти — а доводиться 
їх спрямовувати на інше. Старає-
мося власними силами по макси-
муму робити. Наші вже звикли, що 
це наш двір, наше ОСББ. От мій син 
Арсеній — в нього тут «тусня», а я 
спокійна, він за ворота не побіжить. 
У кожному під’їзді на дошці прави-
ла техніки безпеки і поведінки на 
дитячому майданчику. У офісі ОСББ 
є перекис, зеленка — пункт надан-
ня першої медичної допомоги.

— Яка у вас зарплата?
— 5 тис. грн. ОСББ може людині 

пропонувати роботу. На загальних 
зборах кажуть:  «беремо тебе на 
роботу, така зарплата, такі функції». 
Як показує практика, робота завж-
ди є, постійно потрібно доглядати 
за технічним станом будинку; сан-
технік та електрик постійно працю-
ють, люди звертаються безперерв-
но. Там лампочка перегоріла — є в 

запасах — поміняли, нема — купи-
ли, ворота поламалися — ремонту-
ємо, треба запчастини — купуємо. 
Організовуємо суботники. «Що бу-
дем робити? —Парканчики пофар-
буємо!» Списалися, зібралися, я ку-
пила фарбу.

— Списалися — в групі в 
месенджері?

— Так, у нас є у Вайбері група. 
Там 100 учасників. Іноді пишуть по 
суті — хтось когось заблокував, в 
когось спрацювала сигналізація, 
на поверсі хтось виставив ящики 
— починаємо обговорювати. Ін-
коли пишуть всяку «брєдятіну», 
але на все я маю надати відповідь 
як голова правління. Є положен-
ня, все прописано в статуті. У нас 
і картини висять у під’їздах, і кві-
ти стоять, не палять там. Якщо хо-
четься після роботи випити пива і 
покурити — є місце: стіл дубовий, 
мангал, можна шашлики смажити, 
випити. Самі себе привчаємо до 
дисципліни і порядного добросу-
сідства, а не так, що «мені все од-
но, нічого не знаю, приїхав з робо-
ти, двері зачинив». Усі ввечері ви-
ходять на лавочки гуляти, всі один 
одного знають, спілкуються. Навіть 
вночі на вулиці залишаються вело-
сипеди, м’ячі, верхній одяг. 

— Ваш будинок бере участь в 
програмі «Сусідська варта».

— Проект почався для нас рік то-
му. Дізналася випадково. 

Ми всі на цьому «п’ятачку» 
спілкуємося, завжди на телефо-
ні: ОСББ «Лелека», «Щасливі Ме-
три», «Затишна Оселя», «Оазис». 
Допомагаємо, ділимося інформа-
цією, бо проблеми в усіх однако-
ві і навіть бухгалтер в нас один 
на кілька ОСББ.  Так от, пішла я на 
зустріч-тренінг. Був представник 
«Айрекс» (IREX, міжнародна непри-
буткова організація, адмініструє 
інноваційні програми для розвит-
ку лідерського потенціалу з метою 
покращення якості освіти, поси-
лення впливу незалежних ЗМІ та 
сприяння розвитку громадсько-
го суспільства — ред.). Полісмен з 
Америки розповів, як вони співп-
рацюють з населенням для покра-
щення благоустрою.

— Що вас зацікавило?
— Пообіцяли допомогти вирі-

шити проблеми будинку і профі-
нансувати допомогу на 500 до-
ларів. Ми разом з поліцією скла-
ли акт оцінки безпеки двору. У 
нас була проблема із освітлен-
ням подвір’я — були високовста-
новлені старі ліхтарі, ми постави-
ли LED — три штуки на майданчи-
ку і ще один на стоянку. Система 
відеоспостереження з камерами 
на кожному під’їзді була, але ми 
її вдосконалили — поставили ще 

• «Сьогодні закони про ОСББ постійно змінюються і тому можна створювати щось а-ля «асоціацій ОСББ» 
із кількох будинків».
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три штуки, в тому числі з боку до-
роги, щоб було видно, хто заїж-
дає, та з іншого боку, де стоянка. 

Коли в Україні з’явилася нова 
поліція, спочатку всі зраділи, а по-
тім хвиля пройшла і почали гово-
рити, що поліція нічого не робить. 
Думаю, що цей проект для того, 
щоб довести — якщо ви хочете, то 
можете змінити й покращити жит-
тя в своїх будинках — все зале-
жить від людей.

— Як працює відеоспостере-
ження?

— Стоїть відеореєстратор, на 
який йде картинка з десяти камер. 
Є програма GDMSS plus для досту-
пу до зображення з камер онлайн 
прямо з телефону. — (Інна показує 
програму, але мобільний інтернет 
працює повільно). — Хотіли ще зо-
ну wi-fi  зробити в дворі, але тоді ді-
ти будуть в телефонах.

Світло, додаткові камери, інфор-
мативні таблички в під’їздах — на 

це пішли 500 доларів. У будинку 
по Головатого, 77а не було систе-
ми відеоспостереження, вони за 
ці кошти купили камери — кому 
що потрібно. 

— Що «Сусідська варта» 
дає будинку, окрім фінансової 
допомоги?

— Проект передбачає, що в 
кожному під’їзді є людина, яка має 
прямий звя’зок із поліцією і пові-
домляє, якщо сталася криміналь-

на ситуація. Головне, щоб люди ро-
зуміли, що добробут залежить від 
них, що не треба чекати, що хтось 
прийде і зробить, зробіть самі — 
будьте добрими сусідами і не стій-
те осторонь, якщо хтось потребує 
допомоги.

— У вас є ці відповідальні по 
під’їздах?

Є, але всі ці обовязки я взяла на 
себе. У нас не криміногенний двір. 

Поліція організовувала зустрічі 
для діток, розказували, що треба 
робити, якщо сам залишився вдо-
ма, як переходити дорогу, як йти зі 
школи. Нам поки не вдалося зро-
бити таку зустріч, а от в будинку 
на вул. Головатого вона пройшла 
з успіхом. 

— У вас при вході ворота, 
хвіртка, так просто не зайдеш.

— Ми живемо закритою те-
риторією, чужі не ходять, тому 
проект нам допоміг фінансово 
— не довелося на ті ж світиль-

ники збирати кошти. Раніше ву-
лиця Йови не освітлювалася. Я 
писала листи в міськвиконком 
з обгрунтуванням — діти йдуть 
з другої зміни, темно, страшно, 
треба освітлення. Потім пов-
ністю всю вулицю освітили — 
класно. А деякі почали обурю-
ватися: «Навіщо їх встановили, 
у вікно світить, не можу спати». 

— Як і більшість дворів, ваш 
схожий на автостоянку.

— Машини — це дійсно пробле-
ма. Діти хочуть на велосипедах ка-
татися, на самокатах, але ніде. За 
проектом немає окремої парков-
ки, а зараз майже в кожній квар-
тирі авто, всі звикли — приїхав з 
роботи, припаркувався в дворі, пі-
шов додому. Ніхто в гараж не ста-
вить. Я говорю: «Шановні, якщо 
ви переживаєте за авто, є платна 
парковка». Але не всі розуміють. 
У дворі вирує життя. Нещодавно 
влаштовували дітям змагання з 
бейблейда (настільна гра за моти-
вами японських мультфільмів — 
ред.). Повісили оголошення, купи-
ли призи, медальки, печиво, напи-
сали грамоти, приготували желе в 
стаканчиках, потім фоторепортаж 
зробили. 

Стараємося. Захотіли тенісний 
стіл — поставили. Є в нас власник 
електромобіля — просив дозво-
лити зробити розетку на стоянці, 
щоб вночі заряджати. Він зробив 
проект, безпечно і якісно прове-
ли, підключили до його лічильни-
ка, закривається на ключ.

ОСББ платять податки, які йдуть 
до місцевого бюджету. Часом нам 
потрібна допомога місцевої влади. 

— У чому саме? 
— Кілька років тому було за-

асфальтовано вул. Маяковсько-
го і тепер там їздять машини на 
великій швидкості. Я кілька ра-
зів писала листи, от нещодавно 
— лист міському голові, копії де-
путатові округу Вікторії Тимчен-
ко та секретареві ради Яросла-
ву Годунку. Просимо обмежити 
швидкість, обгрунтовано: немає 
тротуара, йдуть мами з коляска-
ми, діти в школу, а машини не-
суться. «Розглянемо звернення 
на бюджетній комісії», — така від-
повідь. Потім я ходила з мешкан-
цями приватних будинків, які під-
писали таке ж колективне звер-
нення, потім ще одне від ОСББ. 
Знаєте, що відповіли в останньо-
му листі? «У бюджеті немає ко-
штів». Чого ви чекаєте? Поки ста-
неться нещасний випадок? У бю-
джеті Борисполя немає коштів на 
лежачих поліцейських та знаки?! 
Діти йдуть до школи! 

Вважаю, що всі мають ставити-
ся відповідально до своїй обов’яз-
ків і робити дієві кроки для безпе-
ки людей, а не займатися піаром. 

— Ми мешкаємо тут від початку, 
на наших очах все це будувалося, 
росло. Інна — наш другий голова, 
попередній помер два роки тому, 
багато ним було зроблено. 

Більшість із будинку розуміють, 
що крім нас ніхто нічого не вирі-
шить. Є проблема — то давайте 
збиратися і вирішувати. У цьому 
плані ОСББ — гарна структура.

Складно ОСББ організувати в 
старих будинках, де пенсіонери 
та квартиранти. У літніх людей 
нема ні енергії, ні сил, ні ентузіаз-
му якісь питання вирішувати, та 
й економічне становище скрут-
не. Де багато квартирантів — теж 
проблема, бо саме власники за-
цікавлені в усьому, що відбува-
ється. Адже культури і поваги до 
приватної власності в країні ще 
не склалося. 

У нас така собі міні-комуна: 
огорожена територія, є камери 
спостережання, усі свої. Пробле-
ма — машин в дворі багато, то-

му забрали частину майданчи-
ку під парковку, рішення при-
ймали на зборах. Дивлячись на 
Інну розуміємо, що керувати 

ОСББ нелегко, бо скільки людей, 
стільки й думок. Але Інна моло-
дець, визначилася, взяла на себе 
відповідальність.

ТИМОФІЙ І РУСЛАНА: «ІЗ ПОВАГОЮ ДО СПІЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В КРАЇНІ ЩЕ НЕ СКЛАЛОСЯ»

• Місце «дорослого» відпочинку в дворі, де смажать шашлики. 

ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
ДО ГРОМАДЯН У ЗВ’ЯЗКУ З 1030-ЛІТТЯМ 

ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Дорогі українці! Шановні земляки! 

Щиро вітаємо вас зі знаменною датою — 
1030-літтям Хрещення Київської Русі! 

Голова Бориспільської районної державної адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської районної ради 
Владислав БАЙЧАС 

День Хрещення Русі став офі-
ційним святом згідно з Указом 
Президента України від 25 липня 
2008 року № 668/2008 «Про День 
хрещення Київської Русі-Украї-
ни». Цей особливий день ми від-
значаємо, вшановуючи пам’ять 
Святого рівноапостольного ве-
ликого князя Володимира. 

«Праця Володимира була 
епохальною в житті української 
народу, за що князя цього й наз-
вано Великим. Це справді був 
великий реформатор, який міц-
ною рукою повів Україну на Захід 
і прищепив їй західну культуру», 
— писав митрополит і просвіти-
тель Іларіон Огієнко. 

Вибір, який зробив у 988 році 
святий рівноапостольний князь 
Володимир, був воістину мудрим. 
Тоді християнство зіграло винят-
кову роль в історії та зміцненні 
Київської Русі. Сьогодні, як ніколи, 
нашій багатостраждальній державі 
потрібне духовне єднання народу.

Президент України Петро По-
рошенко, порушивши питання 
про надання Томосу про авто-
кефалію Православної Церкви, 
в першу чергу прагне відстояти 
право держави на власну, неза-
лежну церкву. Адже, отримавши 
автокефалію Української Право-

славної Церкви, ми повернемося 
до витоків своєї історії. 

Віра в Бога та зміцнення духов-
ної єдності України — пріоритетне 
завдання справжніх патріотів. Бо 
єдність — це наша головна зброя у 
боротьбі з російським агресором, 
як сказав Президент, остаточне 
унезалежнення від Москви. 

Тож, в цей святковий день ба-
жаємо мешканцям Бориспільщи-
ни та всієї України милості Божої, 
духовного єднання людей і довго-
очікуваного миру на нашій землі!

Запрошуємо громадян долучи-
тися до загальнодержавних за-
ходів з нагоди Дня Хрещення Ки-
ївської Русі. У Володимирському 
патріаршому кафедральному со-
борі (м.Київ, бульв. Шевченка, 20) 
відбудуться урочисті богослужін-
ня, які очолить Святійший Патрі-
арх Київський і всієї Руси-України 
ФІЛАРЕТ, у співслужінні єпископату 
і духовенства Київського Патріар-
хату: 27 липня о 17:00 — Всенічне 
бдіння; 28 липня — 9:30 — 11:30 
— Божественна літургія; 11:30 — 
Хресний хід — Молитва за Украї-
ну та за єдину Помісну Українську 
Православну Церкву.

Вічна пам’ять Володимиру 
Великому!  Слава Україні!

  ОФІЦІЙНО

1030-ліття хрещення Київської Русі: 
настав час єднання під омофором 

єдиної помісної церкви 
В цьому році Українське Православ’я відзначає визначну 

подію — 1030-ліття Хрещення українського народу. 
Святий рівноапостольний князь Володимир Великий та наші предки у 

988-му році прийняли хрещення від Константинопольської Церкви, яка 
принесла Віру Православну на Київські землі, а не в Московію, і Росій-
ська церква має єдину канонічну аргументовану підставу — згадувати 
Хрещення Київської Русі як утвердження Української Православної Цер-
кви, звідки пішло Євангельське просвітництво на інші північні народи. 

Сьогодні ми, як ніколи, близькі до створення єдиної Помісної Укра-
їнської Православної Церкви. Настав час всьому українському право-
слав’ю об’єднатись у єдиній меті — отриманні канонічної автокефалії. 

28 липня відбудеться Хресна Хода та святковий молебень з нагоди 
1030-ліття Хрещення Київської Русі на Володимирській Гірці, біля 
пам’ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру. 

Вірянами якої би української православної конфесії ви не були — 
приєднуємося до молитовного вшанування Хрещення землі Укра-
їнської, вшануємо велич минулого благими справами теперішнього 
заради благословенного майбутнього. 

• Власники квартир хочуть порядку та безпеки.
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НОВА АМБУЛАТОРІЯ 
ПРИЙМАЄ ПАЦІЄНТІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Ірна КОСТЕНКО

Об 11.00 до новоствореної амбу-
латорії прибуло керівництво міста 
на чолі з міським головою Анатолі-
єм Федорчуком, секретарем місь-
кої ради, депутатами та директором 

комунального некомерційного під-
приємства «Бориспільський місь-
кий центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Євгенієм Черен-
ком. Перед невеликим натовпом 
глядачів виступив очільник міста 
і подякував усім, хто брав участь у 
організаційних роботах та ремонті 
приміщення. «Всупереч критиці, ми 
змогли відкрити дану амбулаторію. 
Завдяки спільним діям представни-
ків виконавчого комітету, працівни-
ків КП «ЖЕК-1», депутатів, амбулато-
рія працюватиме на благо жителів 
мікрорайону», — сказав голова та 
вручив директору підприємства го-
динник із символікою міста. 

Відомо, що ремонт амбулато-
рії обійшовся у 800 тис. грн — це 
кошти із міського бюджету. Не-
вдовзі розпочнеться друга черга 
облаштування: планується добу-
дувати кілька кабінетів та завер-
шити благоустрій поруч із закла-
дом. У амбулаторії працюють три 
лікарі, є педіатр.

Наголошувалося, що комуналь-
не некомерційне підприємство 
вже отримало ліцензію на діяль-
ність у приміщенні на вулиці Лют-
невій. Нещодавно до роботи в ам-
булаторіях приступило ще два мо-
лодих лікарі, вирішується питання 
із житлом для них.

  Урочисте відкриття 
нової амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини 
№3 на вулиці Глибоцькій, 81 
відбулося 24 липня. 

МЕДРЕФОРМА 
У ЧИСЛАХ

23 000 осіб 
підписали декларації із 
лікарями Бориспільського 
районного центру первинної 
медичної допомоги станом 
на 23 липня 2018 року — в 
основному це жителі міста 
Борисполя та районних сіл. 

1 908 осіб уклали 
декларації із лікарями КП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги». Для 
понад 60-тисячного Борисполя 
ця цифра мізерна. За словами 
директора міського центру 
Євгенія Черенка, якість 
медобслуговування жителів 
міста залежатиме від кількості 
підписаних декларацій, адже 
«гроші ходять за пацієнтом». 

УКРАЇНЦЯМ 
ЗАГРОЖУЄ 
ДИФТЕРІЯ 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Низький рівень вакци-
нації — головна причина 
спалахів інфекційних за-
хворювань серед насе-
лення. Після кору уже за-
фіксовано перші прояви 
дифтерії. У Київській об-
ласті четверо осіб інфіко-
вано недугою.

Профілактичної вакци-
ни проти дифтерії  у Бори-
спільській ЦРЛ, за слова-
ми головного лікаря Олек-
сандра Щура, замало; як-
що людина захворіє на 
дифтерією — антитокси-
ної сиворотки вистачить 
на кілька осіб в залежно-
сті від тяжкості перебігу 
хвороби. Відомо, що вак-
цинацію від дифтерії необ-
хідно проводити тричі під-
ряд, потім ще раз через рік 
та кожні 10 років — ревак-
цинацію

Дифтерія — інфекційне 
захворювання — гостре за-
палення верхніх дихальних 
шляхів: страждає гортань, 
ніс та очі, інфекція вражає 
нервову та серцево-судин-
ну системи. Головна небез-
пека дифтерії в тому, що 
людина може отруїтися 
токсинами, які виділяють 
хвороботворні бактерії. Як-
що раніше дифтерією хво-
ріли діти, то останнім ча-
сом збільшилася кількість 
інфікованих дорослих. 

ТРАГЕДІЯ ЧЕРЕЗ 
ЗАМКНЕННЯ 
СТРУМУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

За минулий тиждень до Бо-
риспільського відділку Нацпо-
ліції надійшло 455 звернень від 
громадян. Резонансним став 
випадок смерті працівника 
Київобленерго. 

22 липня о 9.55 на лінію 102 
надійшло повідомлення про за-
гибель електрика під час вико-
нання службових обов’язків. Як 
стало відомо, жертвою став чо-
ловік 1974 року народження, 
член вахтової бригади електри-
ків із Сумської області, які пра-
цюють у Борисполі два тижні. Чо-
ловік із вишки спецавтомобіля 
намагався дізнатися про причи-
ни знеструмлення, але на заваді 
йому стало гілля горіха, в якому 
заплутався провід, що був під на-
пругою. Трагедія сталася на при-
ватному подвір’ї одного з домо-
володінь Борисполя.  

За фактом смерті людини пору-
шено кримінальну справу, також 
перевіряється дотримання вимог 
техніки безпеки під час виконан-
ня службових обов’язків. 

Згідно Закону України «Про 
електроенергетику» за усі дере-
ва, що ростуть на території при-
ватного подвір’я, відповідаль-
ність несе хазяїн садиби. У Бори-
спільській міській раді наголо-
шують, що обрізку таких дерев 
має здійснювати господар, а не 
працівники комунальних струк-
тур міста чи обленерго, а саджати 
дерева під лініями електромереж 
категорично заборонено.  

ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО ЗУПИНКИ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

Роботи щодо перенесення зу-
пинки від приміщення медам-
булаторії на вул. Глибоцькій, 81 
у бік центра, до кар’єру, відкла-
даються через непорозуміння. 
Тому із облаштуванням парков-
ки навпроти ЗОШ №3 до верес-
ня можуть не встигнути.

Згадана зупинка, збудована у 
2008 році, нині стала каменем спо-
тикання. Підприємець Любов Дуд-
ка, обираючи тоді місце, віддалене 
від центра, сподівалася, що її мага-
зинчик біля зупинки нікому не за-
важатиме. Але зараз доводиться 
змінювати дислокацію (до речі, та-
кі споруди, збудовані за кошти ін-
весторів, є власністю КП «ВУКГ», ін-
вестори їх орендують за символіч-
ну плату). Нещодавно до пані Лю-
би навідалося керівництво міста на 
чолі із міським головою Анатолієм 
Федорчком і запропонувало пере-
нести зупинку та магазинчик далі, 
до кар’єру, щоб до 1 вересня закін-
чити роботи із благоустрою. Після 
перемовин сторони узгодили, що 
новий кіоск буде більшим, і зупин-
ка не відкрита, а захищена від вітру, 
для зручності пасажирів, і підприє-
мець почала заливати фундамент. 
Вона навіть не здогадувалася, що 
для зміни місця розташування кі-

оску-зупинки, яка де-факто нале-
жить комунгоспу, повинна пройти 
процедуру отримання дозволів — і 
цей промах став приводом, щоб за-
блокувати роботи. 

Питання набуло резонансу: на 
підвищених тонах воно обговорю-
валося на одній із планових нарад 
у міського голови, на засіданні ви-
конкому, який після початку робіт 
видавав дозвіл на перенесення зу-
пинки, а у рішенні виконкому ок-
ремим пунктом записали, що там 
не може розміщуватися «лотерея». 
Конфлікт чиїхось інтересів жваво 
обговорювся і у Фейсбуці. Досі не 
відомо, чим усе закінчиться.

— Як тільки ми залили фундамент 
— почалися претензії, приїжджала 
поліція. Ніхто із людей, які виступа-
ють проти будівництва, зі мною не 
спілкувався. Звідки взялися здога-
ди, що на новому місці будуть граль-
ні автомати? Такого і в думках не бу-
ло! У мене в асортименті нитки, гол-
ки, бісер, схеми для бісеру та вишив-
ки, муліне, товари для рукоділля та 
ручної праці у школі, преса, дитяча 
література, прописи, посуд, іграшки, 
картини, колготки… Немає поблизу 
магазину з подібним асортиментом. 

Замовляють корм для котів, підруч-
ники... Намагаюся задовольнити усі 
запити. Поставила маленький каво-
вий апарат, ксерокс. 

Існуючий кіоск на нове місце пе-
реставити неможливо. Нове місце 
навпроти кар’єру, тож вітер може 
знести цю легку конструкцію. Та і 
тісно у ній: зайде два школярики із 
портфелями, то третьому стати ні-
де. А над кар’єром протяги, будуть 
бажаючі почекати автобуса у теплі. 

Ми вклали близько 80 тис. грн 
у фундамент: із тильного боку об-

рив, та ще й наткнулися на при-
копане сміття, яке прибирали і 
зміцнювати схил. Борис Шапіро 
виготовив проект — такий, як зу-
пинка навпроти —але продов-
жувати будівництво не наважує-
мося, хоча є рішення виконкому. 
Сесія має прийняти рішення про 
зміну розташування тимчасових 
споруд. Боюся, що опоненти не 
заспокояться і після. Прикро, що 
втрачаємо золотий час, і до почат-
ку навчального року місто може 
не встигнути зробити благоустрій.

Любов Дудка: «Існуючий кіоск на нове місце переставити неможливо»
  ПРЯМА МОВА

• Анатолій Федрчук та Євгеній Черенок перерізали червону стрічку. 

• Зупинка із маленьким магазинчиком — об'єкт непорозуміння.

• Перші відвідувачі медзакладу.
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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.

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидииииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии 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, 30 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 "Чотири весілля"

11.00 "Одруження наосліп"

12.40, 14.15, 15.50 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.10, 22.05, 23.00 Комедія 

"Наші пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

23.55 Х/ф "Здійнятися над сонцем"

4.00, 4.55 Мелодрама "Хазяйка"

6.30, 7.10, 8.10 Ранок з Україною

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

2.10 Сьогодні

9.30, 3.00 Зоряний шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)

14.30, 15.25 Т/с "Жіночий лікар - 2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 1, 2 с. 

(16+)

23.30 Х/ф "Чорна діра" (16+)

1.40 Телемагазин

5.35 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00 "Готуємо разом"
8.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
9.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Невиправний брехун"
14.30 Х/ф "Живіть у радості"
15.10 "Жди меня. Україна"
17.40 Новини
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.25 Т/с "Тільки про кохання"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Цирк! Цирк! Цирк!"
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 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Загублений світ" (16+)
15.35, 16.20 Х/ф "Індіана Джонс і 

Королівство кришталевого 
черепа"

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

бій" (16+)
0.55 Т/с "Невиправні" (16+)
2.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Операція "И"
9.55 "Моя правда"
10.45 Х/ф "Лід у кавовій гущі"
12.35 Х/ф "Клятва любові"
15.30 Х/ф "Хід конем"
17.05 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
23.00 Х/ф "Золоте теля"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Єство звіра"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10 "Терор у небі"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Державна зрада: коди, 

шпигунство та змови"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.09 Kids Time
5.50 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.10 М/ф "Елвін і бурундуки"
9.00 Х/ф "Планета скарбів"
10.50 Х/ф "План гри"
13.00 Х/ф "Незвичайна мандрівка" 

(16+)
15.00 Х/ф "Одного разу у Вегасі" 

(16+)
17.00 Х/ф "Еволюція"
19.00 Ревізор
22.00 Х/ф "Хай щастить, Чаку!" 

(16+)
0.00 Х/ф "Секс-відео" (18+)

6.35 Х/ф "Нічний патруль"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Вихід"
10.55 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50, 3.00 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 19.30 "Легенди 

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

(16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00, 1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.00, 18.15 "Спецкор"

9.35, 18.50 "ДжеДАІ"

10.10 Т/с "Опер за викликом-2" 

(16+)

14.00 Х/ф "Чужий" (16+)

16.15 Х/ф "Уцілівша" (16+)

19.25 Т/с "Команда" (16+)

21.35 Т/с "Касл-4"

23.10 Х/ф "Транзит" (18+)

0.55 Т/с "Моссад" (16+)

3.05 "Облом.UA."

6.25 За живе! (16+)
7.35 Х/ф "Осінній вальс" (16+)
9.45 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.30 Містичні історії з Павлом 

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

6.00, 9.10 "Спільноти тварин"
6.30 "Орегонський путівник"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Неповторна природа"
8.10 "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Гордість світу"
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50 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"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 "Життя на продаж"
21.25, 3.20 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 31 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 "Чотири весілля"

10.50 "Одруження наосліп"

12.45, 14.20, 15.50 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.10, 22.05 Комедія "Наші 

пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

23.00 Драма "Ілюзіоніст"

1.10, 4.10, 5.00 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 "Громадянин Ніхто" 3, 4 с. 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

6.15, 22.40 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00 "Готуємо разом"
8.00 9.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00, 4.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.25 Т/с "Тільки про кохання"

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 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

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
12.10, 13.20 Х/ф "Максимальний 

ризик" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Х/ф "Мерлін" 1 с.
17.15 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 Т/с "Винищувачі-2. Останній 

бій" (16+)
0.50 Т/с "Невиправні" (16+)
1.45 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)
2.35 Т/с "Морська поліція. 

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

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

Найчарівніша і 
найпривабливіша"

9.30, 1.15 "Академія сміху"
10.05, 0.25 "Позаочи"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
13.25 Т/с "Банкірші"
15.20 Х/ф "Між високих хлібів"
17.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
23.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
3.35 Кіноляпи

7.00, 19.25 "Єство звіра"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10 "Терор у небі"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Державна зрада: коди, 

шпигунство та змови"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 0.50 Т/с "Клініка" (16+)
3.10 Служба розшуку дітей
3.15, 2.30 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 6.49 Kids Time
5.50 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.50 Ревізор. Крамниці
10.40 Таємний агент + Таємний 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Полтергейст" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Кур'єр" (16+)
23.00 Зоряні яйця (12+)

5.20 Т/с "Детективи" (16+)
6.50 Х/ф "Ранкове шосе"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
10.50 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.15 

"Свідок"
12.50, 2.55 "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+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
2.45 "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"

15.20 Х/ф "Нікова помста" (16+)

19.25 Т/с "Команда" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

1.00 Т/с "Моссад" (16+)

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

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

(16+)
22.45 Х/ф "Дурна кров" (16+)

6.00, 9.10 "Спільноти тварин"
6.30 "Орегонський путівник"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Неповторна природа"
8.10 "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Гордість світу"
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55, 2.05 Складна розмова
14.30 Радіо. День
15.25 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"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
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СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ

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 "Чотири весілля"

10.55 "Одруження наосліп"

12.40, 14.10, 15.45 "Міняю жінку"

16.55 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.10, 22.05 Комедія "Наші 

пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

23.00 Драма "Хоробре серце"

4.15, 5.05 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 "Громадянин Ніхто" 5, 6 с. 

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

(16+)
1.30 Телемагазин

6.15, 22.40 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00 "Готуємо разом"
8.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
9.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Баламут"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.05, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.30 Т/с "Тільки про кохання"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Принц-ведмідь"
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 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф "Мерлін" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Х/ф "Мерлін" 2 с.
17.05 "На трьох" (16+)
17.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.35 Т/с "Шулер" (16+)
22.50 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
0.45 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)
2.35 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.10 "Моя правда"
9.50, 1.20 "Академія сміху"
10.20, 0.30 "Позаочи"
12.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
14.00 Т/с "Банкірші"
15.50 Х/ф "Золоте теля"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
23.00 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
3.50 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Єство звіра"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі
3.50 Абзац
5.49, 7.09 Kids Time
5.50 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.10 Ревізор. Крамниці
11.10 Таємний агент + Таємний 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Хай щастить, Чаку!" 

(16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
23.00 Зоряні яйця (12+)
0.50 Т/с "Клініка" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Карусель"
7.05 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Заручники страху"
10.40 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
14.40, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00, 1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.55 Х/ф "Хмарний атлас" (16+)

19.25 Т/с "Команда" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-4"

1.00 Т/с "Моссад" (16+)

3.10 "Облом.UA."

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

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

(16+)
22.45 Х/ф "Дурна кров" (16+)

6.00, 9.10 "Спільноти тварин"
6.30 "Орегонський путівник"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Неповторна природа"
8.10, 12.00 "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Гордість світу"
12.25 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
14.30 Радіо. День
15.30 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"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30, 2.05 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"
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ЧЕТВЕР, 2 СЕРПНЯ

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 "Чотири весілля"

11.05 "Одруження наосліп"

13.00, 14.30, 15.55 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 21.10, 22.05 Комедія "Наші 

пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

23.00 Комедія "Отримайте багаж"

0.55, 1.55, 4.45 Мелодрама 

"Хазяйка"

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 7, 8 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Кіберпростір" (16+)
1.45 Телемагазин

6.15, 22.40 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00 "Готуємо разом"
8.00 9.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись..."
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00, 3.25 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.25 Т/с "Тільки про кохання"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Братик і сестричка"
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 ЛавЛавCar 2
5.50 Корисні підказки

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, 13.25 Х/ф "Мерлін" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 1 с.
17.15 "На трьох" (16+)
17.30 Т/с "Менталіст" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
22.50 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" (16+)
0.45 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)
2.30 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.05 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.30 "Моя правда"
9.55, 1.15 "Академія сміху"
10.40, 0.25 "Позаочи"
12.20 Х/ф "Вождь Біле Перо"
14.15 Т/с "Банкірші"
16.10 Х/ф "В квадраті 45"
17.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер"
23.00 Х/ф "Людина нізвідки"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Єство звіра"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.35 Зона ночі
3.20 Абзац
4.59, 6.19 Kids Time
5.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.20 Ревізор. Крамниці
10.20 Таємний агент + Таємний 

агент. Пост-шоу
17.00 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.10 Х/ф "Круті стволи" (16+)
23.00 Зоряні яйця (12+)
0.55 Т/с "Клініка" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей

7.05 Х/ф "Спосіб убивства"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
10.45 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.10 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 3.25 "Облом.UA."

15.30, 1.00 Х/ф "40 днів та ночей" 

(16+)

19.25 Т/с "Команда" (16+)

21.35 Т/с "Касл-5"

23.10 Т/с "Касл-4" (16+)

2.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.55 Т/с "Тато Ден" (16+)
9.55 Зважені та щасливі (12+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.05 Т/с "Медики" (16+)
20.00 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)
22.45 Х/ф "Дурна кров" (16+)

6.00, 9.10 "Спільноти тварин"
6.30 "Орегонський путівник"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Неповторна природа"
8.10 "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00, 5.35 "Гордість світу"
11.25 "Незвичайні культури"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40 Лайфхак українською
13.55, 2.30 До справи
14.30 Радіо. День
15.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
16.50 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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П'ЯТНИЦЯ, 3 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

11.00 "Одруження наосліп"

12.55, 14.25, 15.55 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 23.05 "Ліга сміху"

1.55 "Ігри приколів"

4.40 Мелодрама "Хазяйка"

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

2.15 Сьогодні
9.30, 4.40 Зоряний шлях
10.50 Т/с "Коли на південь 

відлетять журавлі"
14.30 Т/с "Все повернеться" 1, 2 с. 

(12+)
15.25 Т/с "Все повернеться" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 9, 10 

с. (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "CSI: Кіберпростір" (16+)
1.45 Телемагазин
3.00 Реальна містика

6.15, 22.30 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00 "Готуємо разом"
8.00 9.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Справи сердечні"
14.50, 15.50, 16.45, 2.00 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
20.40 "Кращі українські хіти. Ірина 

Білик та гурт "ТІК"
0.20 Х/ф "Всього один поворот"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 М/ф "Ріо 2"
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, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 М/ф "Льодовиковий період"
22.30 Х/ф "Диявол носить Прада"
0.30 Т/с "Якось у казці"

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 2 с.
17.15, 21.30 "На трьох" (16+)
17.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.15 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)
2.55 Факти
3.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.55 Скарб нації

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 11.30 "Моя правда"
10.00 "Академія сміху"
10.40 "Позаочи"
12.20 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
14.05 Т/с "Банкірші"
16.00 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
17.30 Х/ф "Де 0-42?"
19.00, 2.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
23.00 Х/ф "Весілля з приданим"
1.15 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
4.15 Кіноляпи
4.45 Саундтреки

7.00 "Єство звіра"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10 "Бойові сили"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Африка: небезпечна 

реальність"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.05 "Найбільші танкові 

битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.50 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.59, 7.09 Kids Time

6.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

7.10, 19.00 Хто зверху? (12+)

17.10 Х/ф "Круті стволи" (16+)

21.00 Х/ф "Хто я?" (16+)

23.20 Зоряні яйця (12+)

1.10 Т/с "Клініка" (16+)

6.45 Х/ф "Випадок із слідчої 
практики"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Нічна пригода"
10.45 "Судіть самі"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
14.45, 16.50 "Страх у твоєму домі"
17.40, 19.30 "Легенди карного 

розшуку"
20.45, 0.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
22.45, 23.45 Т/с "Кулагін та 

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

6.00 М/ф
8.00, 3.00 "Облом.UA."
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15 "ДжеДАІ"
10.55, 17.10 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 4. Чорна 
павутина" (16+)

18.50 3 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Шахтар"

21.00 "ПРОФУТБОЛ"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Fight Night "Битва гігантів: 
Стіпе Міочич - Марк Хант"

1.20 "Нове Шалене відео 
по-українськи"

6.05 Т/с "Тато Ден" (16+)
8.05 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
10.45 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.05 Т/с "Медики" (16+)
20.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
22.45 Х/ф "Мама напрокат"
1.40 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.10 "Спільноти тварин"
6.30 "Орегонський путівник"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Неповторна природа"
8.10, 15.25 "Смаки Культур"
9.35 М/с "Гон"
10.00 Додолики
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Телепродаж
11.00 "Незвичайні культури"
12.00 Енеїда
12.25 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
14.30 Радіо. День
16.50, 4.30 Фольк-music
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.25 Д/ф "1000 днів для планети"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Сильна доля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 4 СЕРПНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.40 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05 "Життя без обману"

11.20, 23.10 "Світське життя. 

Дайджест"

12.00 Мелодрама "Папараці"

16.10, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 4.50 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.10 "Ліга сміху"

5.35 М/ф

7.00, 15.00, 19.00, 2.20 Сьогодні

7.15 Т/с "Громадянин Ніхто" 1, 7 с. 

(16+)

15.20 Т/с "Громадянин Ніхто" 8, 10 

с. (16+)

18.10 Т/с "Наречений для дурки" 1 

с. (12+)

19.40 Т/с "Наречений для дурки" 

(12+)

22.50 Х/ф "Погана сусідка"

0.50, 3.00 Реальна містика

1.50 Телемагазин

5.30 Зоряний шлях

5.55 М/ф
6.25 "Україна вражає"
7.00 "Жди меня. Україна"
8.40 Х/ф "Страх висоти"
10.20 Х/ф "Білоруський вокзал"
12.30 Х/ф "Приходьте завтра"
14.30 Х/ф "Бережись автомобіля"
16.15, 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
20.00, 3.45, 5.30 "Подробиці"
23.10 Х/ф "Продається кішка" (16+)
1.15 Х/ф "Страх висоти" (16+)
2.55 Д/п "Анатолій Папанов. Від 

комедії до трагедії"
4.15 Д/п "Жертви краси"
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Принц Єгипту"
12.45 Х/ф "Принц-ведмідь"
14.00 Вечірка
17.00 Х/ф "Диявол носить Прада"
19.00 Т/с "Село на мільйон"
21.00, 22.00 Танька і Володька
21.30 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.30 Стоп-5
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної 

роботи
11.45 Вижити разом з Голтісом
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
17.00 Х/ф "Інкасатор" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Падіння Лондону" (16+)
22.00 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
0.25 Х/ф "Нікіта" (16+)
2.25 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
4.30 Провокатор

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

Васильович змінює 
професію"

10.20 Х/ф "Маша і море"
12.10 Х/ф "Здивуй мене"
14.00 Х/ф "Санг"
17.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
19.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Король 

шантажу"
21.30 Х/ф "В зоні особливої уваги"
23.20 Х/ф "хід у Відповідь"
0.55 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт М.Поплавського 

"Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Таємниці мумій"
17.30, 2.30 Х/ф "Благородне серце"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.10 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Диявольський острів"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Куля"
5.15 "Мультляндія"

3.00 Служба розшуку дітей

3.05, 2.40 Зона ночі

5.59, 7.29 Kids Time

6.00 М/с "Лунтик і його друзі"

7.30 Дешево та сердито

8.50 Хто зверху? (12+)

19.00 Х/ф "Однокласники" (16+)

21.00 Х/ф "Однокласники 2" (16+)

23.00 Х/ф "Крутий хлопець" (16+)

0.50 Х/ф "Кур'єр"

5.05 Х/ф "Посейдон" поспішає на 
допомогу"

6.10 Х/ф "Слухати у відсіках"
8.40 Х/ф "Дорога в пекло"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40, 3.15 "Речовий доказ"
15.45 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Максим Перепелиця"
21.20 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
23.30 Х/ф "Паяльна лампа" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
4.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Угон по-нашому"

11.05 "Загублений світ"

17.15 Х/ф "Чужий" (16+)

19.30 Х/ф "Чужі" (16+)

22.20 Х/ф "Поза законом" (18+)

0.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.50 "Облом.UA."

5.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

№227"

6.05 ВусоЛапоХвіст
7.50 Караоке на Майдані
8.50 Все буде смачно!
10.45 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
13.10 Т/с "Медики" (16+)
17.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
19.00 Х/ф "Одружити неможна 

помилувати" (12+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
6.30, 22.25 "Спільноти тварин"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
7.10, 13.40, 0.45 "Гордість світу"
7.30 Д/ф "Дешевий відпочинок"
8.05 Енеїда
9.05 "Смачні історії"
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Сильна доля
11.00 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
11.55 Х/ф "Дивна подорож Мері 

Брайант" 2 с. (16+)
14.05 Телепродаж
14.25 "Фестивалі планети"
15.20 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.15 "Неповторна природа"
17.10 Т/с "Гранд готель"
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
21.25 Концертна програма Арсена 

Мірзояна
23.50 "Незвідані шляхи"
1.30 "Шлях додому"

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



11№28 (938), 27 липня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 30 ЛИПНЯ — 5 СЕРПНЯ

НЕДІЛЯ, 5 СЕРПНЯ

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, 11.20, 12.20, 13.35 "Світ 

навиворіт"
14.45 Комедія "Як викрасти 

мільйон"
17.30 Комедія "Дівчата"
20.15 Х/ф "Роман з каменем"
22.20 Х/ф "Перлина нілу"
0.15 "Аргумент кiно"
1.00 "Ліга сміху"

6.30, 19.00 Сьогодні

7.10, 5.00 Зоряний шлях

9.20 Т/с "Обраниця" (16+)

13.30 Т/с "Наречений для дурки" 

(12+)

17.15 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" 1, 2 с. (12+)

19.40 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" (12+)

22.00 Т/с "Русалка"

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "CSI. Місце злочину" (16+)

5.30 Реальна містика

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

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.00 Х/ф "Тримай у полі зору"
14.00 Х/ф "Гра в чотири руки"
16.00 Концерт "Кращі українські 

хіти. Ірина Білик та гурт 
"ТІК"

18.00, 20.30 Т/с "Що робить твоя 
дружина?" (12+)

20.00 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Матусин синок" (16+)
0.30, 1.25 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф "Думмі - мумія"
14.00 Чотири весілля
16.00, 21.00, 22.00 Танька і 

Володька
17.30 М/ф "Льодовиковий період"
19.00 Т/с "Село на мільйон"
21.30 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 Х/ф "Вавілон ХХ"
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.15 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Стоп-5
7.50 Т/с "Невиправні" (16+)
9.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.35, 13.00 Х/ф "Інкасатор" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
16.50 Х/ф "Падіння Лондону" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Захоплення підземки 

123" (16+)
21.10 Х/ф "Штурм Білого дому" 

(16+)
23.50 Х/ф "Нікіта" (16+)
2.00 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.25 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.20 Х/ф "Текумзе"
12.15 Х/ф "Ульзана"
14.05 Х/ф "Казка про втрачений 

час"
15.40 Х/ф "Вусатий нянь"
17.00 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Останній вампір"
19.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Самий 

завидний жених"
21.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
22.40 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
0.45 Х/ф "Будні карного розшуку"

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
15.40 "Ювілейний вечір поета А.

Демиденка"
18.05, 2.30 Х/ф "Мій володар"
21.00, 1.40 "СТН-тижневик"
21.30, 2.10 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Джек Булл"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Суперник"
5.15 "Мультляндія"

5.50 Стендап-Шоу
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
8.10 М/ф "Елвін і бурундуки 2"
10.00 М/ф "Коти проти собак"
11.40 М/ф "Коти проти собак: 

Помста Кітті Галор"
13.10 Х/ф "Гербі: божевільні 

перегони"
15.10 Х/ф "Однокласники" (16+)
17.10 Х/ф "Однокласники 2" (16+)
19.10 Х/ф "Супенянь" (16+)
21.00 Х/ф "Супенянь 2" (16+)
22.50 Х/ф "Незвичайна мандрівка" 

(16+)
0.50 Х/ф "Крутий хлопець" (16+)

5.00 Х/ф "Чортів п'яниця"
6.15, 8.55 "Страх у твоєму домі"
8.00 "Україна вражає"
10.40 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
12.20 Х/ф "Максим Перепелиця"
14.00 Х/ф "Кохання, кохання, 

кохання"
16.55 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
19.00 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
20.50 Х/ф "Бомж"
23.00 Т/с "Я повернуся" (16+)
2.00 Х/ф "Паяльна лампа" (16+)
3.20 "Речовий доказ"

6.00, 0.00 "Змішані єдиноборства. 

UFC №227"

9.00 М/ф

10.00 "ДжеДАІ. Дайджест"

12.00 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

15.50 Х/ф "Нестерпний біль" (16+)

17.55 Х/ф "Чистилище" (16+)

19.50 Х/ф "Викуп" (16+)

21.55 Х/ф "Общак" (16+)

2.50 "Облом.UA."

7.40 Полювання
8.45 Все буде смачно!
9.40 Караоке на Майдані
10.40 Вагітна у 16 (16+)
11.45 Доньки-матері (16+)
12.50 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф "Одружити неможна 

помилувати" (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
6.30 "Спільноти тварин"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
7.10 "Гордість світу"
7.30, 11.25 Д/ф "Дешевий 

відпочинок"
8.05, 12.40 Енеїда
9.05 "Смачні історії"
9.40 Х/ф "Дивна подорож Мері 

Брайант" 2 с. (16+)
12.10 Перший на селі
13.35, 0.45 "Китайський живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 21.25 "Неповторна природа"
16.00 "Незвичайні культури"
17.00 Т/с "Гранд готель" (12+)
19.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
22.25 Концертна програма Арсена 

Мірзояна
23.55 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
1.30 "Українська рапсодія"
2.05 "Смаки Культур"
3.25 Інтермаріум

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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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 

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!

Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради від-
повідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» оголошує конкурс на вакантну посаду:

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 рів-
нем магістра або спеціаліста за напрямком «Цивільне та промислове будівництво»;
— наявність комунікативних, організаторських здібностей;
— вільне володіння українською мовою;
— впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
— досвід роботи за фахом на посадах не менше п’яти років та наявність кваліфікаційного 
сертифікату – інженер технічного нагляду за будівництвам. 

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

ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ В УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО 

БУДІВНИЦТВА  БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ!!!
Головурівська сільська рада Бориспільського району Київ-
ської області повідомляє мешканців населених пунктів Го-
ловурів та Кийлів Бориспільського району Київської області 
про те, що з 01.08.2018 буде змінено тарифи на водопоста-
чання та водовідведення, а також норму споживання води.
Водопостачання — 14 гривень за 1 кубометр.
Водовідведення — 8 гривень за 1 кубометр.
Норма споживання (без лічильника) — 15 кубометрів на 1 
(одну) особу в місяць.
Додаткова норма споживання на один особовий рахунок, у пе-
ріод з 01 травня по 01 жовтня, без лічильника — 15 кубометрів.
Для юридичних осіб ІІ — ІІІ категорії вартість:
— водопостачання — 18 гривень за 1 кубометр;
— водовідведення — 10 гривень за 1 кубометр.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННЕР ФАСІЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ», 
проммайданчики якого розташовані за адресами: проммайданчик № 1: 08121, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Київська, буд. 43; проммайданчик № 2: 08121, Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Київська, буд. 45; проммайданчик № 3: км 32+258 

(ліворуч) автомобільної дороги М–03 Київ–Харків–Довжанський в с. Чубинське Великоолексан-
дрівської с/р Бориспільського р-ну Київської обл., повідомляє про наміри отримання дозволу 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Юридична адреса підприємства: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капітанівка, вул. 

Дачна, буд. 5-А, офіс № 01217.
Підприємство спеціалізується на комплексному обслуговуванні об’єктів.
На проммайданчиках розташовано автоцентри Порше, Ягуар Ленд Ровер та будується автоцентр 

Бентлі. Основне обладнання автоцентрів: 6 котлів фірми Viessmann типу Vitoplex 100PV1, дизельні ге-
нератори V380B ONIS VISA та FG Wilson P200.

Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел складе 600,318 т/рік (в 
тому числі парникові гази – 599,532 т/рік).

При роботі обладнання виділяються: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азо-
ту 0,314 т/рік, оксид вуглецю 0,402 т/рік, метан 0,012 т/рік, азоту (1) оксид [N

2
O] 0,001 т/рік, вуглецю діоксид 

599,519 т/рік, ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть 1,0 10-6 т/рік, натрію карбонат (сода кальцинова-
на) 0,0001 т/рік, синтетичний миючий засіб типу «Лотос» 0,0002 т/рік, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом 0,004 т/рік, аміак 4,0 10-6 т/рік, діоксид сірки (діоксид та 
триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,005 т/рік, сульфатна кислота (Н

2
SO

4
) [сірчана кислота] 0,002 т/

рік, неметанові леткі органічні сполуки 0,059 т/рік, формальдегід 0,0003 т/рік та бенз/а/пірен 9,0 10-6 т/рік.
За ступенем впливу на навколишнє середовище підприємство відноситься до 2 групи.
Згідно розрахунків рівень забруднення атмосфери у межах граничнодопустимих концентрацій (ГДК). 

Умови отримання дозволу – не перевищувати встановлені граничнодопустимі викиди (ГДВ).
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації в Бориспіль-

ській районній державній адміністрації за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74, тел. (045)-956-12-58, е-mail: rda@raybori.gov.ua.

Головне управління житлово-комунального господарства 
оголошує про намір передати в оренду майно комунальної 

власності територіальної громади м. Борисполя за адресою:

Істотними умовами договору 
оренди комунального майна є:

• об’єкт оренди (склад і вартість 
майна);

• термін, на який укладається до-
говір оренди;

• орендна плата з урахуванням її 
індексації;

• порядок використання амортиза-
ційних відрахувань, якщо їх нараху-
вання передбачено законодавством;

• відновлення орендованого май-
на та умови його повернення;

• виконання зобов’язань;
• забезпечення виконання зо-

бов’язань — неустойка (штраф, 
пеня), порука, завдаток, гарантія 
тощо;

• порядок здійснення орендодав-
цем контролю за станом об’єкта 
оренди;

• відповідальність сторін;
• страхування орендарем взято-

го ним в оренду майна;
• обов’язки сторін щодо забезпе-

чення пожежної безпеки орендова-
ного майна;

• обов’язок орендаря компенсу-
вати витрати головного управління 
житлово-комунального господар-
ства виконавчого комітету міської 
ради за проведення незалежної 
оцінки.

Орендна ставка визначається 
відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за комунальне май-
но та пропорції її розподілу, затвер-
дженої рішенням міської ради від 
08.09.2015 № 5463-66-VІ з урахуван-
ням цільового використання майна, 
що надається в оренду.

Заяви з пакетом документів 

щодо оренди об’єктів комунальної 
власності територіальної громади 
м. Борисполя, на які надані оголо-
шення про намір передати майно в 
оренду, приймаються виконавчим 
комітетом міської ради з 8-00 до 
17-00 за адресою м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 72, кім. 101 протя-
гом 10 робочих днів з дня опубліку-
вання оголошення.

При надходженні двох і більше 
заяв щодо оренди об’єктів кому-
нальної власності територіальної 
громади м. Борисполя, на які нада-
ні оголошення про намір передати 
майно в оренду, буде оголошений 
конкурс на право укладення дого-
ворів оренди індивідуально визна-
ченого нерухомого майна кому-
нальної власності територіальної 
громади м. Борисполя.

№ 
з/п

Місце 
розташування 
об’єкта оренди

Характерис-
тика 

об’єкта

Балансо-
утримувач

Ринкова 
вартість 
об’єкта 
оренди, 

грн
без ПДВ

Умови передачі 
в оренду 

комунального 
майна 

територіальної 
громади 

м. Борисполя

Термін 
оренди

Інші умови

1
вул. Київський 

Шлях, 97-а

нежитлове 
приміщення 

площа
520,5 кв. м

управління 
освіти і 
науки

2 673 340

для заняття 
спортивними 

бальними 
танцями та 
художньою 

гімнастикою

до 31 
серпня 
2019

об’єкт не може 
бути переданий 

в оренду для 
здійснення 
іншого виду 
діяльності

2
вул. Сергія 
Оврашка, 1

нежитлове 
приміщення 

площа
133,0 кв. м

управління 
культури, 
молоді та 

спорту

483 960

для заняття 
спортивними 

бальними 
танцями та 
художньою 

гімнастикою

2 роки і 
360 днів

об’єкт не може 
бути переданий 

в оренду для 
здійснення 
іншого виду 
діяльності

3
вул. Привокза-

льна, 14-а

нежитлове 
приміщення 

площа
13,5 кв. м

управління 
освіти і 
науки

122 450

для надання 
освітніх послуг 
(проведення 

занять з 
англійської 

мови) 

до 31 
серпня 
2019

об’єкт не може 
бути переданий 

в оренду для 
здійснення 
іншого виду 
діяльності

4
вул. Привокза-

льна, 14-а

нежитлове 
приміщення 

площа
22,0 кв. м

управління 
освіти і 
науки

199 550

для надання 
освітніх послуг 
(проведення 

занять з 
хореографії

до 31 
серпня 
2019

об’єкт не може 
бути переданий 

в оренду для 
здійснення 
іншого виду 
діяльності

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.

Москвич-комбі, 1986 р., на ходу. Тел.: (04595) 
50182, 0 95 5500776.

Трактор Т-16, гарний стан, 1995 р., ціна дого-
вірна. 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.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Соцмістечко р-н, 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п 

вікна, без балкона, 451000 грн, є інші варіанти. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська 32 вул., 9/9, 63/12, центр, індивідуаль-

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

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

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

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

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 бу-

дівельників, автономне опалення, якісний будинок, 
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. 

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати ок-

ремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, про-

даж із вбудованими меблями, 973000 грн. Тел.: 0 67 

7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивіду-

альне опалення, 940000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

Бориспіль

Дударків с., 40.4 кв.м, всі зручності, гараж, 
льох, сарай, колодязь, свердловина, вигрібна 
яма, 25 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 7005091, 
0 99 1705448.

Оголошення та реклама

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

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

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

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

Тел.: 0 67 887D85D38, 0 95 568D77D44, 
0 63 809D60D08, 0 67 99D911D78

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, 
свердловина, сад, с/в на вулиці, 236000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 
розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 
97 6372345. 

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9.
Ціна 14000грн. Тел.: 0 66 7793781.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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. 

Магістральна вул., 10+10 соток, під забудову, світ-
ло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 674040137.

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.

Тополева вул., 10 соток, приватизована, по-
руч новобудови, комунікації по вулиці, госпо-
дар, недорого. Тел.: 0 66 7793781. 

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

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

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло газ, 
сусіди, 155000 грн. Тел.: 0 674040137.

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

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

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

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

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

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

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, ас-
фальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 грн. 
Тел.: 0 674040137.

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

Куплю
Бориспіль

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

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 674040137.

Будинок або півбудинку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 674040137.

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.: 099D017D35D76, 
093D785D77D03

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

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

За довідками звертатися за телефоном (04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

МУЛЯРИ   БЕТОНЯРІ   АРМАТУРНИКИ
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ   ОХОРОНЦІ

3 серпня 2018 року о 10.00 
ранку приватним 

підприємством «Міра» бу-
дуть проводитись кадастрові 
зйомки по вул. Лермонтова, 

23. Прохання до усіх власників 
суміжних ділянок бути 

присутніми.

Відкрито громадську приймальню
Радикальної партії ОЛЕГА ЛЯШКА
за адресою: м.Бориспіль, вул. Київ-

ський Шлях 76-б, офіс 15 (вхід в арку 
біля Сільпо, справа по сходах).

Працює приймальня із понеділка по 
п'ятницю з 9-ої до 16-ї години.

Телефон: 063-503-04-91.
Електронна пошта: 

rplboryspil08300@gmail.com
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Земельну ділянку в м. Бориспіль або с. Гора, с. 
Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 674040137.

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, 3800+ комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673.

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

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 1500+ко-
мунальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; комплек-
тувальник; водій автонавантачувача-штабелер. 
Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

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

На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець, зручний г/р, бажання 
працювати, поряднісь, з/п достойна. 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 пакуваль-
ник-водій, наявність водійського посвід-
чення кат. «В», «С». Тел.: 0 97 8889856, 0 99 
4317433.

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п достой-
на. 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. 

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»

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 господаря, на 

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

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

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

Порядний чоловік старшого віку найме кімна-
ту у м. Бориспіль, недорого. Тел.: (044) 2219510.

Міняю

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

ну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варіанти. 
Тел.: 0 67 5056064.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В їдальню на території аеропорту потрібні ку-
хар та посудомийниця, з/п договірна, робота 
позмінна. Тел.: 0 67 9867169.

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

Водії кат. «Е» (далекобійники). Робота по 
території України. З/п від 13000 грн. Строгий 
облік палива. Телефонувати з 9.00 до 18.00. 
Тел.: 0 73 4379994.

Запрошуємо на постійну роботу прибираль-
ника на підлогомийну машину; двірника, з/п 
6000 грн. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2426183.

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 

здається торгово-офісне приміщення, 69 кв.м, за 

адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 89/27, ціна 

договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.

Здам в оренду офісне приміщення центр міста, 

10 кв.м, 1500 грн + комунальні послуги. Тел: 0 67 

9856883, 0 4595 66243.

здаються в оренду приміщення 30 кв.м та 125 

кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 67 2340932.

кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, техніка, 

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, поруч 

автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. 

Тел.: 0 95 7395679.
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На постійну роботу у с. Проліски потрібен ін-
женер; електрик; начальник котельні. Тел.: 0 
66 3655114.

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

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

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

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, 
УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ ТА 
РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 98 
5005888.5005888.

Охоронній фірмі потрібен електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації, можливо 
без д/р (молоді спеціалісти, студенти останніх 
курсів технічних вузів), впевнений користувач 
ПК, відповідальність, старанність, комуніка-
бельність.Обов’язки: проведення регламент-
них робіт, обслуговування та ремонт систем 
ОПС. Тел.: 0 67 1056720, 0 67 3257555. 

Підприємству на роботу потрібні зварники, 
слюсарі-монтажники, арматурники, сантех-
ніки. З/п виплачується 2 рази в місяць. Нада-
ємо житло та харчування. Тел.: 0 63 2629759, 
0 96 5862545.

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

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. Го-
тові взяти від студента до пенсіонера, переселенця, 
або людину без житла, навчаємо, при необхідності 
житлом забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

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

Потрібна хатня робітниця у с. Чубинське, з/п 500 
грн/день. Тел.: 0 50 3806786, Любов Феодосівна.

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

Терміново на роботу потрібні адміністратор, кухон-
ний 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 «Роял Кейтерінг» запрошує на роботу 
кондитера, укладальника–пакувальника, при-
биральника виробничих приміщень та кухон-
ного робітника. Тел.: 0 67 4451659, Ірина.

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. Бо-
риспіль) потрібні вихователь, медична сестра. 
Тел.: 0 66 8654613, 0 68 9433044.

Ірпінь
Зварювальники з д/р. З/п від 10 000 грн. Ро-

бота в м.Ірпінь. Тел.: 0 67 8040467.

Київ
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.

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 компанію. 
Г/р 5-денний або вахта. Можливо без д/р (навчає-
мо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! 
Тел.: 0 67 4969050. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бо-
риспіль, доставка від 150 грн. Тел.: 0 98 9342408.

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 

шухлядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

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
Механік з ремонту авто
Мийники автобусів
Кранівник

ГІДНУ ТА СТАБІЛЬНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО

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

ПОТРІБНІ
Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 

Інформація про вакантні посади станом на 24.07.2018 року

1. ТОВ «Роял Кейтерінг», кухонний робітник, з/п 
6300 грн.

2. ТОВ «Роял Кейтерінг», прибиральник виробни-
чих приміщень, з/п 6839 грн.

3. ТОВ «Роял Кейтерінг», укладальник-пакуваль-
ник, з/п 6839 грн.

4. ТОВ «Роял Кейтерінг», пекар, з/п 8000 грн.

5. ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс», вантажник, 
з/п 3723 грн.

6. ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс», бухгалтер, 
з/п 7000 грн.

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

8. ПАТ «Укрсиббанк», касир, з/п 8700 грн.

9. ПрАТ «Нова лінія», охоронець, з/п 8000 грн.

10. ПрАТ «Нова лінія», електромонтер, з/п 6500 грн.

11. ПрАТ «Нова лінія», вантажник, з/п 6500 грн.

12. ПрАТ «Нова лінія», продавець непродовольчих 
товарів, з/п 7000 грн.

13. ПрАТ «Нова лінія», водій навантажувача (кар-
щик, штабелерщик), з/п 9150 грн.

14. ПрАТ «Агробудмеханізація», муляр, з/п 6000 
грн.

15. ПрАТ «Агробудмеханізація», бетоняр, з/п 6000 
грн.

16. ПрАТ «Агробудмеханізація»,арматурник, з/п 
6000 грн.

17. ПрАТ «Агробудмеханізація», підсобний робітник, 
з/п 5000 грн.

18. ПрАТ «Агробудмеханізація», охоронець, з/п 
4000 грн. 

Тел.: (04595) 6-06-66

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п,
безкоштовне харчування, уніформа,

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

АДМІНІСТРАТОРА, 
з/п від 12000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п от 8000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

ПОВАРА, з/п від 12000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 7000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ РОЗДАЧІ, 
з/п от 9000 грн

ВОДІЯ, з/п від 10000 грн

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

ПОТРІБНІ

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

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
до газозаправної станції

Стабільна та цікава робота з можливістю розвитку.
Графік роботи: 1 через 3 доби

м. Бровари, пр.Незалежності

Тел.: 096-090-34-47

КАСИРА-ОПЕРАТОРА
СЛЮСАРА-МАШИНІСТА
МАЙСТРА

Підприємству з виробництва
сувенірної продукції потрібні

ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ
Повний робочий день, навчання, 

офіційне оформлення. 
З/п до 10000 грн.

м Бориспіль вул. Привокзальна
Тел.: 067-538-29-82
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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.: 097D899D99D76,
050D355D62D36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503D66D72, 0 67 504D44D06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800D66D66
(093) 800D66D66

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, гарний стан. Тел.: (04595) 71821, 0 66 

4764015, 0 66 6019173.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Холодильна камера, б/в на 400 л, холодильник 

«Снайге» під скло 1-й, холодильник «Руть», 2-й 
під скло, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 
4457485.

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кізочки, 2,5 міс., 3 міс., безрогі від молочних 

кіз, молоко без запаху. Тел.: 0 66 5498166.
Коза, після окоту, дійна. Тел.: (04595) 52071, 0 67 

8982125.

Корова на 3 теля спарована, чорноряба, ціна до-
говірна. Тел.: 0 98 0079352.

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

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

Корови: порода гоуситинка, 9 міс. тільності; 
чорноряба, порода джерсейка, 8 міс.тільнос-
ті, чорна, 25000 грн, торг; теличка чорно-ряба 
порода гоуситинка, 3 міс. тільності, 15000 грн, 
торг. Переяславський-Хм. р-н, с. Пологи Вергу-
ни Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.

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.

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-ка-

мерний; двері міжкімнатні; килими; труби оцинко-

вані; багажник на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 

4555582.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня, планування та озеленення ділянок. Демонтажні 
роботи. Земельні роботи: виконуємо копання тран-
шей та ям. Тел.: 0 96 9918144.

Всі види зварювальних робіт. Тел.: 0 66 0545853, 
0 97 8850081.

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

Віддам в гарні руки кішечку, 2 міс., від вислову-
хої кішки. Тел.: (04595) 71821, 0 66 4764015, 0 66 
6019173. 

Віддам цуценят у добрі руки. Тел.: 0 99 0872692, 
Тетяна. 

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної роди-
ни №009536, видане на ім’я Корж Анастасії Ігорівни 
Бориспільською районною державною адміністраці-
єю 10 березня 2011 р., вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної роди-
ни №009538, видане на ім’я Коржа Мирослава Іго-
ровича Бориспільською районною державною адмі-
ністрацією 10 березня 2011 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Самотній чоловік без шкідливих звичок познайо-
миться з жінкою від 20 до 40 років для створення 
сім’ї. Тел.: 0 68 6875624.

Ритуальна огорожа на кладовище, нержавіюча, 
3,20х2,90 см. Тел.: 0 67 1956205.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Закуповуємо склобій, 700 грн/тонна, м. Бори-
спіль, вул. Калмикова. Тел.: 0 99 4791140, 0 98 
2384636.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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.

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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ЮНІ ПЛАВЦІ 
ВІДПОЧИВАЮТЬ БІЛЯ 
МОРЯ

Сергій КРУЧИНІН

Плавці Бориспільської ДЮСШ влітку поєднують 
приємне з корисним — відпочинок на морі та тре-
нування. 

На північному причорномор’ї, в Очакові, у спортив-
ному таборі «Спортіум» зараз проходить тренуваль-
ний збір вихованців із двох команд спортшколи трене-
рів Ольги Ромась та Людмили Кутало. Діти тренуються 
як в басейні, так і у відкритому морі, що вчить їх не бо-
ятися хвилі. 

За інформацією тренерів, юні спортсмени засмагли 
та покращили показники витривалості, бо кожні три дні 
вони здають нормативи, що засвідчують прогрес. Але 
не спортом єдиним — в таборі діє розважальна програ-
ма, працюють досвідчені вожаті й педагоги, які залуча-
ють спортсменів до участі театральних постановках та 
туристичних заходах.

Невдовзі частина дітей повернеться до Борисполя, а 
інша поїде на збір до болгарського міста Кітен, де про-
довжить тренування.

  ДИТЯЧЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
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  ТОЧКА ЗОРУ

РЕФОРМА, ЯКА ВЖЕ ВІДБУЛАСЯ: 
ВІСІМ ГОЛОВНИХ ЗРУШЕНЬ У СУДОВІЙ ВЛАДІ

Володимир МАНЬКО

Одна з найважливіших реформ, 
яка вже два роки відбувається в 
Україні — судова. Вона пройшла під-
готовчий процес з 2014 по 2016 рік. 
А у червні 2016 року, тобто вже два 
роки, йде її реалізація у практику. 

«Самий простий спосіб оцінити 
прогрес — порівняти результати 
з цілями, визначеними Стратегією 
та подальшими планами дій. Без 
сумніву, результати, досягнуті за 
останні два-три роки, вражають», 
— каже Люба Бертлі. 

Ми проаналізували основні ас-
пекти реформи та здобутки, про 
які має знати пересічний громадя-
нин аби не вестися на пропаган-
ду «все пропало», що активно ши-
риться сторонами, чий політичний 
інтерес превалює над здоровим 
глуздом. Отже, що відбувається на 
справді, або сім основних здобут-
ків судової реформи. 

Незалежність судової 
влади від політиків.

Завдяки реформі Президент та 
Верховна Рада більше не мають 
повноважень впливати на кар’єру 
суддів. Тепер скасовано пятиріч-
ний строк першого призначення 
суддів, яким політичні органи ма-
ніпулювали суддями. Суддів пе-
реводили з менш впливового су-
ду до центральних, звільняли та 
призначала без жодних конкурсів 
та перевірок, за кулуарними спис-
ками. Чи варто говорити, що за та-
ких умов судді ставали «ручними» 
і ні про яку незалежну судову гіл-
ку влади не могло йти мови. 

Зараз незалежність та контроль 
за судовою владою забезпечує 
орган суддівського врядування — 
Вища рада правосуддя, яка ство-
рена та діє згідно міжнародним 
стандартам. А судді призначають-
ся на посаду безстроково. Тобто 
навіть при зміні політиків судді бу-
дуть залишатися працювати. Це оз-
начає, що вони мають гарантії того, 
що на здійснення ними правосуд-
дя більше ніхто не буде тиснути.

Всіх суддів оцінюють. 
Вже звільнено 18% 

некомпетентних чи 
недоброчесних.

На початку 2014 року популяр-
ним був заклик звільнити всіх суд-
дів. Він і зараз звучить серед тих, 
хто мало думає про те, що такі дії 
означитимуть зупинку правосуд-
дя та анархію в правовому сенсі. 
Адже ані розлучитись, ані отри-
мати рішення щодо розділу житла 
людина не зможе без суду. Для то-
го, щоб знайти компроміс між за-
кликом суспільства та здоровим 
глуздом, було прийнято рішення 
провести тотальну перевірку всіх 
суддів країни. Таку процедуру під 
назвою кваліфікаційне оцінюван-

ня суддів запроваджено для всіх 
без виключення суддів.  

Цей процес розпочався у жовт-
ні 2017 року і досі не завершений. 
Майже 5500 суддів, які працюють у 
судовій владі, складають тести на 
знання права, пишуть практичне 
завдання з формулювання судово-
го рішення, складають пятирівне-
ві психологічні тести за міжнарод-
ною шкалою, а потім проходять 
співбесіди за їх результатами з пси-
хологами. По завершенню на оста-
точне рішення впливає інформа-
ція з суддівських досьє, яка потра-
пляє туди з матеріалів НАБУ, НАЗК, 
СБУ, Нацполіції та інших органів. 
Всі ці матеріали, а також звернен-
ня будь-яких громадських органі-
зацій та простих людей у прямому 
ефірі обговорюється з самим суд-
дею під час співбесід з уповнова-
женими членами комісії суддів. Як-
що суддя не дає ґрунтовні пояснен-
ня щодо походження своїх статків 
та витрат, він визнається не гідним 
продовжувати судити людей. Комі-
сія вже проаналізувала 1180 суддів 
— 18% з них підлягають звільнен-
ню або вже звільнені. І це вражаю-
ча цифра, якщо зауважити, що про-
цедура складна, а судді як юристи 
вміють дуже гарно себе захищати.

 
Створено новий 
Верховний Суд.

Чи вірив хто-небудь, що Верхов-
ний Суд України з його суддями буде 
ліквідований і замість нього створе-
ний абсолютно новий суд на відкри-
тому конкурсі? Ще п’ять років тому 
це було неможливим, а зараз новий 
суд працює вже більше як півроку. 
Щоб відшукати та обрати туди суд-
дів, було проведено історичний кон-
курс до нового Верховного Суду. Він 
був публічним, транслювався нажи-
во та дав можливість стати новими 
суддями людям, які ніколи не пра-
цювали у судовій владі. У конкурсі 
зареєструвалось всього 1436 осіб, а 
переможцями стали 120 людей. Всі 
вони пройшли тестування, прак-
тичні завдання, психологічні тести 
та співбесіди під камери з прискі-
пливими членами комісії та громад-
ськості. 25% з переможців — це аб-
солютно нові люди до судової вла-
ди, решта — судді, які успішно подо-
лали всі етапи публічного конкурсу.

Судді нового суду вже винесли 
багато рішень, які захищають лю-
дину та її права. Серед них — пра-
ва на отримання пенсій людям, які 
проживають в зоні АТО, права ва-
гітних жінок під час декретних від-
пусток, права споживачів на захист 
у судах всіх рівнів без сплати судо-
вого збору, права  іноземних ак-
ціонерів на захист від рейдерів та 
багато інших. 

«Я слідкую за рішеннями ново-
створеного Верховного суду. Во-
ни якісні, обґрунтовані та побудо-
вані на засадах верховенства пра-

ва», — ці слова спеціального рад-
ника генерального секретаря Ради 
Європи Режи Брійя демонструють 
пильну увагу міжнародної профе-
сійної спільноти до роботи нового 
суду та її високу оцінку. 

Запроваджено 
електронний суд.

З початку червня 18 українських 
судів почали у тестовому режимі ви-
користовувати Єдину судову інфор-
маційно-телекомунікаційну систему 
(ЄСІТС). Така складна назва означає  
електронний суд, і він має полегши-
ти взаємодію людини із судом. 

Наразі ця система працює у Ки-
єві, Вінниці, Одесі та в Донецькому 
апеляційному адміністративному 
суді, який тимчасово розташова-
ний у Краматорську. 

Головне нововведення полягає 
в тому, що відтепер подавати по-
зов до суду, відправляти копії до-
кументів, отримувати судові рі-
шення можна в онлайн режимі в 
електронному вигляді. Також нова 
система робить практично немож-
ливими процесуальні зловживан-
ня — наприклад, відкласти судове 
засідання через те, що якась із сто-
рін не мала можливості своєчасно 
ознайомитися з документами, не 
вийде, бо система фіксує, хто, коли 
та які матеріали отримав. 

Кожен може поскаржитись 
у Конституційний суд.

Запроваджений інструмент, за 
яким кожен громадянин може 

звернутись у Конституційний Суд 
України із скаргою. Умова такого 
звернення наступна: якщо людина 
вважає, що в кінцевому судовому 
рішенні в її справі був застосова-
ний закон, який не відповідає Кон-
ституції, то перевірити, чи відпо-
відає така здогадка дійсності, мо-
же відповідний суд. Важливо тут, 
що цей перегляд не є оскаржен-
ням ухваленого судового рішен-
ня, а по суті, оскарженням засто-
сованого закону. До цього момен-
ту звичайний громадянин не мав 
доступу до Конституційного Суду, 
був лише опосередкований доступ 
через судову систему, який не до-
вів свою ефективність в Україні. 
Зараз звичайна людина отримала 
цю можливість.

Запроваджено антико-
рупційні запобіжники. 

Завдяки судовій реформі запро-
ваджено чинники, що зменшують 
бажання суддів, які хочуть залиша-
тися на своїх посадах, брати хаба-
рі. Скасовано повний суддівський 
імунітет — тепер судді рівні перед 
законом так само, як і будь-який 
громадянин. Якщо раніше жодно-
го суддю не могли затримати на-
віть на місці злочину, допоки Вер-
ховна Рада не дасть згоди на йо-
го арешт, то зараз при затримання 
судді під час або одразу після вчи-
нення тяжкого злочину ніякої зго-
ди взагалі не потрібно. В інших ви-
падках згоду на затримання судді 
має надати Вища рада правосуд-

дя. Імунітет обмежується виключ-
но під час здійснення правосуддя.

Запроваджено декілька декла-
рацій, які має подавати суддя: май-
нова, доброчесності та родинних 
зв'язків. Якщо суддя не може під-
твердити свої статки, це є приво-
дом для його звільнення з посади. 

Прозорість процесів 
у судовій владі.

Всі процедури конкурсів та ква-
ліфікаційного оцінювання суддів та 
засідань ВРП транслюються наживо. 
Так само вільно можна подивитись 
досьє будь-якого суддів. А громад-
ськість має право впливу на проце-
дури обрання та оцінювання суддів.

Як свідчать результати Першо-
го кола Всеукраїнських опитувань 
громадян, суддів та правників що-
до судової реформи та сприйнят-
тя корупції, яке провела Програ-
ма USAID реформування сектору 
юстиції «Нове правосуддя», дові-
ра громадян України до судів та су-
дової влади зросла з 2015 року по 
2017 рік з 5% до 12%, що є найбіль-
шим показником росту серед ін-
ших гілок влади. 

 Чому важливо боротися за дові-
ру і підтримку людей? «Якнаймен-
ше з двох причин. По-перше, щоб 
зберегти результати реформ і на-
давати підтримку майбутнім ре-
формам. По-друге, у довгостроко-
вій перспективі підтримувати не-
залежність судової влади», — за-
значає експерт Ліза Бертлі. Власне, 
це і є метою реформи. 

  Зручно вважати, що в Україні не може бути нічого 
позитивного. Якщо відбувається щось варте уваги та 
копіювання, то це точно десь не у нас. Ми не помічаємо 
або не хочемо помічати тих змін, які відбуваються у 
власній країні, а якщо і помічаємо, то лише негатив.
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  ВАРТО ЗНАТИ

ПСИХОЛОГІЧНЕ АЙКІДО: 
ЯК УНИКНУТИ УДАРУ, ПІДСТАВИВШИ ПІД НЬОГО ПРОТИВНИКА

Наталія ДОЛИНА

Один починає обмежувати не-
приємне  спілкування — це тимча-
совий вихід. Інший готовий спілку-
ватися з ким завгодно, аби не бути 
одному: не він вибирає, а його ви-
бирають, і не завжди це гідні люди. 
Третій змінює роботу, їде в інше мі-
сто, але й на новому місці все по-
чинається спочатку, адже від сво-
го невміння спілкуватися нікуди не 
втечеш. 

Потрібно навчитися відбива-
ти атаки супротивників і залуча-
ти симпатії друзів. Цьому вчить 
техніка безконтактного конфлік-
ту, або психологічне айкідо. Голов-
ний принцип боротьби айкідо — 
вчасно ухилитися від нападу про-
тивника, змусити його впасти, а са-
мому залишитися неушкодженим.

На таких же принципах побудо-
ване і психологічне айкідо — піти 
від удару, відбивши агресію супро-
тивника його ж енергією. 

Впавши в воду, не 
поспішайте відразу 
виринати

Є така історія: прийшов Ходжа 
Насреддін в баню. Побачивши йо-
го рваний халат, банщик недбало 
жбурнув йому старий рушник і ді-
рявий тазик. Нічого не сказав на 
це Ходжа, а йдучи, дав банщикові 
вдвічі більше грошей. Через тиж-
день Ходжа знову прийшов в цю 
ж баню. Цього разу банщик з по-
клоном простягнув йому найкра-
щий рушник, блискучий мідний 
тазик, заварив запашний чай. По-
мившись, Ходжа Насреддін не по-
спішаючи пішов до виходу. «Ша-
новний, ви забули заплатити», — 
гукнув його банщик. «Зовсім не 
забув. Минулого разу я заплатив 
наперед», — відповів Насреддін.

Неперевершений майстер пси-
хологічного айкідо, Ходжа Насред-

дін застосував один з найефек-
тивніших його методів — метод 
амортизації.

Уявіть, що вас зіштовхнули з ви-
соти і тим нав'язали падіння. За 
інерцією ви продовжуєте рухати-
ся в цьому ж напрямку — аморти-
зуєте наслідки падіння, і лише по-
тім встаєте на рівні ноги. Якщо ви 
впали в воду, ви точнісінько так 
продовжуєте рух, і лише після то-
го, як вичерпалися сили інерції, 
виринаєте.

Подивіться, як бере футболь-
ний м'яч воротар, як йде від уда-
рів боксер, як падає борець в той 
бік, в який його штовхає против-
ник. При цьому він захоплює су-
перника за собою, потім додає 
свою енергію і опиняється вже 
нагорі.

Саме такі ж механізми діють в мі-
жособистісних стосунках.

Із літератури. «Шредер зупинив-
ся перед Швейком і почав його роз-
глядати.

Результати своїх спостережень 
полковник резюмував одним сло-
вом: «Ідіот».

— Так точно, пане полковнику, 
ідіот, — відповів Швейк.

(Ярослав Гашек. «Пригоди браво-
го солдата Швейка»).

Відповідь Швейка — блискучий 
приклад психологічної аморти-
зації. Полковник якщо не зби-
тий з ніг, то серйозно похитнув-
ся. Адже, як правило, людина в 
такій ситуації психує і відповідає: 
«Сам ідіот». Якщо так відповісти 
не можна, то той, кого атакува-
ли, отримує сильну психологічну 
травму, а нападник — почуття за-
доволення. 

Тут же все відбувається «непра-
вильно». Кривдник не очікує ва-
шої згоди. Вона йому не потрібна, 
адже він прагнув вдарити вас яко-
мога болючіше, а ви завадили йо-
му це зробити. Він біжить до вас з 
занесеним кулаком і не підозрює, 
що зараз вдарить повітря. Парт-
нер впадає в стан «психологічної 
грози». Він розгублений, дезорієн-
тований, бо втрачений сенс кон-
флікту: ви погодилися з ним. Він 
не може продовжувати, тому що 
не знає, що ще сказати. Цей при-
йом психологічного айкідо нази-
вається безпосередньою аморти-
зацією: почувши образу, ви ухиля-
єтеся від удару і амортизуєте. Про-
тивник падає.

За потреби ви можете піти далі, 
відповівши так:

«Як швидко ви зрозуміли, що 
я ідіот. Мені так довго вдавало-
ся приховувати це. Дивно, що до-
сі начальство не оцінило вас по 
достоїнству».

Якщо ви зовсім вже негуманна 
людина, у відповідь на слова: «Ви 
ідіот» можете відповісти: «Так, а ще 
падлюка, негідник і можу це дове-
сти». Бити супротивника вже не 
доведеться, можливо, вам навіть 
доведеться надавати йому першу 
допомогу.

Якби кожен матадор 
думав, що він може 
вбити бика кулаком в 
лоб, кориди б закрили

«Самі ви ідіоти, — скаже скрив-
джений читач. До чого додумали-
ся — принижуватися перед про-
тивником. Та я йому таке у відпо-
відь скажу!»

Що ж, скажіть від душі, щоб все 
повітря з легенів вийшло. А він — 
вам у відповідь. А ви — йому. І та-
ка у вас піде красива бесіда — лю-
бо-дорого послухати.

А потім, коли повернетеся додо-
му, прислухайтеся до себе. Де ра-
дість перемоги? Де дзвін литавр? 
У голові шумить, в грудях коле. На 
душі якось гидко.

З чого б це? Ви ж не дозволи-
ли себе принизити, відповіли як 
слід, поставили на своєму. До бій-
ки, правда, не дійшло, хоча хотіло-
ся. А ось він вам «заїхав» — тіль-
ки ви цього не помітили. В один із 
енергетичних центрів, який ви так 
необачно підставили. Уявіть собі 
боксера, який, побачивши удар, 
що в нього летить, раптом руки 
по швах опускає. Ось і ви так — як 
тільки на слова «дурень» відпові-
ли «сам дурень» — ляпас тут же і 
прилетів.

Взаємовідносини людей є склад-
ним процесом енергообміну, дале-
ко не завжди вигідного його учас-
никам. Часто людина виходить із 
спілкування в стані гіршому, ніж до 
того, як воно було розпочато.

Як правило, для нападу люди-
на використовує ту енергію, яка 
у неї найсильніше розвинена. У 

момент атаки концентрація цієї 
енергії — неймовірна. А ви гото-
ві відповісти тим же? Скоріш за 
все, ні. Але, підкоряючись сцена-
рію атакуючого, кидаєтеся «пря-
мо на амбразуру» (надіти броне-
жилет — часу немає).

Якби кожен матадор думав, що 
він може вбити бика кулаком в 
лоб, кориди б закрили — а мата-
дори зникли. Досвідчений тореро 
знає, що у бика на загривку є ма-
ла дірочка — ось туди він і цілить 
своєї шпагою.

Із літератури. — Ви віддані своїй 
країні, Швейк? — запитав Шредер.

— Так точно, пане полковни-
ку. Готовий померти за неї разом 
з Вами! 

Приклад амортизації інтелек-
туальної енергії:

— Ти козел.
— Обгрунтуйте, будь ласка.
Ще варіант: «Як ви дізналися?»
Амортизація сексуальної 

енергії:
— Ти козел.
— Ви так еротично гніваєтесь.
До речі, використання сексуаль-

ної енергії — поширений і ефектив-
ний спосіб психологічної аморти-
зації. Пам'ятаєте знаменитий фільм 
«Основний інстинкт» з Шарон Стоун 
у головній ролі? Можна забути про 
що, власне, сам фільм, але сцену до-
питу героїні в поліцейській дільниці 
пам'ятають усі. Поліцейські в фільмі 
в той момент не тільки всі звинува-
чення забули, але, здається, і свої 
імена — чого і домагалася героїня.

Подібні прийоми діють і в то-
му випадку, коли ви не знаєте, як 
перервати обридлий потік свідо-

мості співрозмовника. Вставте 
жарт, мило позіхніть або відпу-
стіть повітряний поцілунок. Не 
випадково лектори звіріють, ко-
ли бачать на задніх рядах пароч-
ки, які цілуються.

Часто люди, які тільки навча-
ються психологічному айкідо, 
скаржаться, що в момент контак-
ту не встигають збагнути, як про-
вести амортизацію, і відповідають 
в конфліктному стилі, бо багато 
наших шаблонів поведінки діють 
автоматично. Тому спочатку слід 
пам'ятати про це, і в конфліктній 
ситуації не поспішати кидатися в 
бій. Слідкуйте за діями партнера, 
його словами. Як тільки ви відчу-
ли, що почалася атака, застосо-
вуйте принцип амортизації, а далі 
— по ситуації. Головне — домог-
тися, щоб енергія противника, не 
встигнувши вдарити вас, поверну-
лася і вдарила його.

Техніка безпеки

При практичному освоєнні при-
йомів амортизації часто трапля-
ються помилки, які зводять нані-
вець весь ефект.

По-перше, ви повинні чітко зна-
ти, що своєю відповіддю «так, я іді-
от» ви жодним чином не визнаєте 
себе винним, а лише висловлює-
те своє радісне ставлення до жит-
тя. Дійсно, визнати себе ідіотом — 
значить впустити в своє поле нега-
тивну енергію атакуючого.

По-друге, відповідь має бути 
радісною і безтурботною. Вимо-
вивши потрібну фразу зціпивши 
зуби, з ненавистю, позитивного 
ефекту не досягнете.

  Нормальна людина конфліктувати не хоче. Але 
іноді доводиться відстоювати свою позицію на роботі, 
вдома не з власної ініціативи, а через несправедливі 
нападки агресора. Як можна впоратися із мінімальними 
витратами? Досліджували «Вісті» з практикуючим 
психологом.

Веста БОНДАР,
кандидат психологічних 
наук, медичний психолог

Техніка безпосередньої амортизації може загнати вас в 
пастку, якщо мова йде про принципові питання: напри-
клад, під час обговорення ваших професійних здібностей, 

вільної вакансії, вашого нового проекту тощо. Погодитися в цій си-
туації з тим, що ви дилетант або дурень, буде нерозумно. Тут має 
сенс не ухилятися від нападу, а піти назустріч — обговорити про-
блему, підготувати аргументи, використати логіку.

!
  ВАЖЛИВО

• Взаємовідносини людей є складним процесом енергообміну, далеко не завжди вигідного його учасникам. 
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  МОЛОДІ ТА НЕВІДОМІ

ПОЕТИЧНИЙ АВАНГАРД
  Сотні бориспільських дітей ховають у собі 

письменницький талант, потай пишучи вірші у телефоні 
або нотатнику, а вони ж — юні таланти, нове мистецьке 
покоління цього століття. Про творчість, становлення 
особистості та життя деяких молодих поетів Борисполя 
спеціально для «Вістей».

Валерія КОМПАНІЄЦЬ, фото автора

Ілля Ждан: « ПОЕЗІЯ — ЦЕ ДУЖЕ КРУТО»
Випускник 2018 року, брон-

зовий призер Всеукраїнсько-
го поетичного конкурсу «Зер-
на доброти» поділився з на-
ми власним творчим шляхом, 
відкрив завісу над молодим та 
таємничим письменницьким 
життям.  

— Коли ти почав писати?
— Десь у 14-15 років; думаю, 

це пов’язано з певним етапом 
створення такої собі «індивіду-
альної» особистості. Всі свої емо-
ції та переживання захотілося на-
писати: щоб воно було гарно, за-
римовано, у віршах, бо я зрозу-
мів, що поезія — це дуже круто.

— Може, тебе хтось надихнув?
— Ну, з письменників точно ні-

хто, з людей, мабуть, також… Я 
не знаю, відчуття того, що я мо-
жу це робити, прийшло «само по 
собі»: я розумів, що мені писа-
ти і як, без якогось особливого 
натхнення.

— Про що ти пишеш, яка 
твоя тематика?

— Раніше писав вірші лише 
про кохання, тобто інтимна ліри-
ка захопила усю мою творчість, 
але пізніше «розкусив», що є ба-
гато тем, окрім цієї, і почав підій-
мати філософські та патріотичні 
теми у своїй поезії.

— Як це: бути молодим пись-
менником?

— Ну, це дуже гучно сказа-
но про мене, ніби я — письмен-
ник… А так — нічого важкого, 
лише є важливий момент: вміти 
спокійно сприймати критику. Я 
не такий, критику своєї творчості 
сприймаю дуже важко, але все ж 

розумію, що мені це потрібно — 
дослуховуватися до ду-

мок розумніших та старших, щоб 
розвиватися, йти далі, а не стоя-
ти на місці.

— З якими проблемами ти 
зустрівся на творчому шляху?

— Ніколи не було браку 
слів, це точно. Спочатку не 
розумів, як будується вірш, що 
повинна бути ритмічність, що 
має бути розмір та певна гра 
звуків, що кожен вид лірики 
вимагає своїх особливостей. 
Також була проблема публіку-
вання: не знаєш, куди і до кого 
йти, що робити з цими вірша-
ми. Це великий недолік у Бо-
рисполі — відсутність літера-
турних осередків та творчих 
дискусій, не рахуючи шкіль-
них міні-видань. 

Про індивідуальне значення 
поезії та почуття розповіла 18- 
річна Владислава, професій-
ний бариста з кав’ярні (РАФ). 
Каже, пише з 11 років; почала, 
бо знала, що її мама також пи-
ше вірші, і вирішила влашту-
вати собі тест-драйв — пере-
вірити, чи зможе, чи ні.

— Чому про кохання, Влада?
— На мою думку, кохання зму-

шує нас жити, саме це почуття 
найбільше чіпляє наші серця.

— Що для тебе значать 
твої вірші?

— Це шматочок мого, особи-
стого; у них вся я з моїми пере-
живаннями та думками.

— Яку роль у житті грає для 
тебе поезія?

— Це мій спосіб самовиражен-
ня, притулок, у якому я ховаюся 
від усього світу; коли все остаточ-
но набридає — тікаю у вірші і не 
хочу повертатися до буденності.

Свистун Владислава: 
«ВІРШІ — ЦЕ 
ШМАТОЧОК МОГО, 
ОСОБИСТОГО»

• • •
Летять три голуби. 
Один — наліво. 
Один — на південь, 
ну а третій — Ти.
І серце калатати не посміло, 
Чомусь Ти не читав мої листи.
Хоч в кожному писала, що кохаю,
Благаю, хоч до ранку залишись, 
Не відпускай моїх обіймів зграю.
Мене ненавидь, та, прошу, 
наснись.
Твій подих відчуваю за спиною:
Дим цигарок і запах сподівань 
Та все одно не будеш Ти зо мною, 
Бо почуттів нема у час вагань.
Лише вагання, сумнівів багато, 
Я не така — негарна і нудна
Так хочеться на мить 
Твоєю стати.
Повір мені, це не пусті слова.

Жалкуй про втрачені роки,
Не повернути їх назад.
Не згадуй власні помилки,
Смаки забудь найгірших зрад.
Усе погане промайне
І не залишить сліду.
Найкраще, що у тебе є,
Любов до всього світу.
Підкориш тисячі вершин
Будеш новим царем Афін,
Як пройдеш всі дороги.
Відкинь печаль і страхи,
Пусти бажання у політ.
Нехай летять, мов ті птахи,
Під звуки радісних сюїт.
Одну лиш річ запам’ятай,
Яка в житті тривожна:
Моменти світлі не втрачай,
Цінуй хвилину кожну.

— На ва-
шу думк у, 

Володимире 
М и к о л а й о в и -

чу, чому багато 
письменників не хо-

чуть розвивати свій та-
лант, не ходять до літератур-
них критиків? 

— Виною усьому наш україн-
ський менталітет, я навіть його 
досліджував… Кожен хоче «ле-
жати на печі» і щоб усе було на-
че «по щучьему велению»: ця 
недбалість, небажання працю-
вати задля кращих результатів 
веде навіть неймовірні таланти 
в небуття. Лише ті одиниці, які 
працюють над собою, досягаюсь 
справжнього успіху, а той про-
шарок, що зупинився і стоїть на 
півдорозі, продовжує вагатися. 
Але не обов’язково усі повинні 
писати, хтось це робить так, «для 
душі». Такі люди обрали для се-
бе іншу сферу зайнятості, і по-
тім, з часом, оце все написане 
забувається.

— То як же не допустити цього?
— Зараз я започаткував серію 

збірок «Літературна Бориспільщи-
на», де лише в одній книзі надру-
ковано твори аж 30-ти письменни-
ків. Ще існує « Бориспільський аль-
манах» , де також увіковічнюється 
проза та поезія митців Борисполя, 
як сучасних, так і тих, хто давно по-
кинув цей світ.

— Чи намагалися ви створи-
ти літературну дискусію або 
мистецький вечір?

— Звичайно, інформація про це 
була поширена у школах, оголо-
шеннях, але прийшло лише 3 лю-
дини, з яких лише одна дівчинка 
досі працює зі мною.

— Чи думали ви над тим, що, 
може, молодь шукає якийсь но-
вий формат, а такі літератур-
ні вечори для них — давно за-
буте старе?

— Мене влаштовує будь-який 
формат зустрічі, будь-який! Ад-
же молоді потрібен наставник, 
людина з досвідом у цій сфері, 
яка зможе їм допомагати та інко-

ли штурхати, яка допоможе роз-
крити талант. Я пам’ятаю, мені бу-
ло дуже важко без такого вчите-
ля, я писав вірші потай, ніхто не 
знав мене як письменника, тому 
я розумію молодь та намагаюся 
їм допомогти.

— З тих, хто до вас прихо-
дить, можете назвати близь-
ко 10 дійсно талановитих, які, 
можливо, стануть відомими?

— Їх дуже мало. Ще коли я пра-
цював у ліцеї, на 1000 дітей можна 
було знайти одну «перлину», яка 
у майбутньому могла стати успіш-
ною у сфері літератури. Навіть не 
всі усвідомлюють, яким талантом 
вони володіють.

— Що особисто для вас зна-
чить поезія?

— Це сенс життя, я цим живу. Я 
бачу світ у образах та намагаюся 
щодня робити маленькі відкрит-
тя, буденні та нецікаві для інших. 
Наприклад, як дивовижно падає 
листок з дерева чи заходить сон-
це. Також мені подобається су-
часна поезія — такий собі «по-
літ думки», її легкість та плавний 
потік свідомості. Вона притаман-
на молодому поколінню, новому, 
поетам цього століття, які пишуть 
«за рамками». 

«ПОЧАТКІВЦЯМ ПОТРІБЕН НАСТАВНИК»
 Володимир ЛИТВИН, заступник директора 
Бориспільської державного музею 
з наукової роботи.

• Владислава, професійний бариста з кав’ярні, пише вірші з 11 
років.

• «Відчуття того, що я можу писати, прийшло «само по собі».
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  ЦІКАВЕ ПОРЯД

ПУХНАСТІ ВБИВЦІ КУРЕЙ
  Іноді з’являються новини про те, що невідома тварина 

понищила свійську птицю. Востаннє такий випадок був 
у Воронькові. Такі повідомлення обростають версіями та 
чутками про можливого вбивцю. Доходить до абсурду – 
люди звинувачують міфічну чупакабру. Щоб розібратися, 
хто полює вночі у курнику, звернулися до природолюба 
Ігоря Землянських.

«КУНИЦЯ ОСВОЇЛА ЛЮДСЬКІ 
ТЕРИТОРІЇ»

— Часто можна почути, що 
тхір подавив курчат, або ку-
ниця — качок. Хто ці хижаки, 
якщо детальніше?

— Проблема існує. Так само, як 
загроза курам від яструбів, яких 
називають кобцями. Чупакабри, 
звісно, не існує.

 Здатні нищити домашню пти-
цю тварини ряду хижих: куниця, 
тхір, норка і ласка — вони актив-
ні мисливці на живу здобич. Бор-
сук теж належить до родини ку-
нячих, проте на інших не схожий 
виглядом і біологією. Куниці бу-
вають двох видів: кам’яна (біло-
душка) і лісова (жовтодушка). Це 
крупні звірі, довжина разом із 
хвостом може сягати майже ме-

тра, але самки  менші. Куниці ма-
ють струнке тіло, сильні щелепи з 
міцними зубами, міцні кігтисті но-
ги. Хвости довгі, з пишною шер-
стю. Хутряний покрив красивий, 
пухнастий, темно-бурого, у біло-
душки трохи світлішого тону. Го-
ловна відмінність між цими вида-
ми — пляма на шиї знизу: у кам’я-
ної вона біла, у лісової — жовта; 
звідси назва тварин. Лісова ку-
ниця живе у деревних насаджен-
нях, а кам’яна майже ніколи, ад-
же є гірським видом. От саме во-
на і «освоїла» людські території та 
прекрасно обжилася, захопивши 
навіть промислові райони вели-
ких міст, а у селах вона є голов-
ною загрозою для курей. 

— У нашій місцевості розпо-
всюджений лише тхір чорний, 
інша назва (до речі, не влучна) 
— лісовий. На півдні України — 
тхір степовий, це зовсім інший 
звір. Тхір чорний набагато мен-
ший від куниці. Теж стрункий, на 
коротких ногах. Має зворушливо 
симпатичну мордочку, темну, об-
ведену світлою «маскою». Хутро 
— світле підшерстя і темна ость, 

тобто окремі довгі волосинки. 
Кінцівки і хвіст чоно-бурі. 

Біологія тхора відмінна від ку-
ниць. Це наземний звір, виво-
дить малят у норах і подібних до 
них місцях. Куниці — на горищах 
і дуплах дерев. 

Тхір спритний і енергійний хи-
жак, його раціон різноманітний, 
але основу складають гризуни. 
Звичайно, вбити курку він може, 

а надто подушити курчат, з’їсти 
яйця. Місця проживання тхора 
різні — ліси, яри, окраїни полів, 
ферми, культурний ландшафт. 

Заслуговує згадки одомашнена 
форма тхора — фретка. Тваринок 
тримають за домашніх улюблен-
ців, а ще, на жаль, заради хутра. 
Добре, що зараз мода на нього 
послабилася. Фретки інколи вті-
кають і живуть у дикій природі. 

ТХІР — МАЛИЙ І СИМПАТИЧНИЙ

Цікава доля НОРКИ
— Норка теж типовий представ-

ник родини. Тіло за розміром серед-
нє між тхором і куницею. Будова тіла 
схожа, проте ноги коротші, голова 
пласка, вуха маленькі. На нижній гу-
бі біла плямка. 

Історія норки  (наукова назва — 
європейська норка) драматична. 
Свого часу до нас завезли близь-
кий вид — норку американську. ЇЇ 
розводили на звірофермах зара-
ди шкірок, а тваринки, що втіка-
ли, утворили в природі свої попу-
ляції, швидко збільшили чисель-
ність і … витіснили європейську 
родичку, оскільки сильніші. У наш 
час європейська норка — велика 
рідкість, зате американської бага-
то. Отака ціна людської діяльності.

ЛАСКА-красуня
— Є версія, що у давнину ця тва-

рина називалася лазка — від слова 
«лазити».  Це найменший звірок ро-
дини. Довжина дорослої особини 
всього близько 30см, а самки менші. 
Тіло тоненьке, хвіст невеликий. Ху-
тро коротке, через що на нього не-
має попиту. Колір влітку світло-ко-
ричневий, груди і горло білі. Зимою 
хутро сніжно-біле. Цей маленький 
хижак може зрідка напасти на кур-
ча. Основна, чи не єдина здобич 
ласки — дрібні гризуни, яких вона 
наздоганяє у їхніх норах, куди лег-
ко проникає. Знищує масу полівок 
і мишей. Подібно куниці, загризає 
невтомно, про запас, доки «не впа-
де з ніг». Після виснажливого полю-
вання багато спить. 

ВИДРА любить воду
— Ще одна тварина із роди-

ни кунячих — видра. Вона во-
долюбна. Населяє водойми, від-
так окрім гризунів і птахів, ло-
вить рибу, жаб, раків тощо. Інко-
ли за певних обставин заходить 
далеко на суходіл. Тоді вона на-
падає на свійську птицю, але 
шкода від неї мізерна. 

Ланцюг харчування

Процес полювання на домашню птицю

— Основна здобич куниць — 
пацюки, мишоподібні гризуни, 
пташенята, яйця і дорослі птахи, 
на які звір полює уночі, бо це ніч-
ний хижак. А ще куниця поїдає 

багато солодких ягід і плодів. За 
словами вчених, буває, що восе-
ни споживання рослинної їжі пе-
реважає тваринну, і це дивно для 
такого супермисливця. 

— Куниця нападає уночі, але 
молоді, недосвідчені тварини ін-
коли вдень. Як відомо, куниця 
сильна, швидка і невтомна хи-
жачка. Кістки черепа з’єднані ру-
хомо, що дозволяє їй проникати 
крізь невеликі шпарини. Дістав-
шись до птиці, вона блискавично 
атакує, кусаючи у голову чи 
шию. Забивши одну кур-
ку, вона не зупиняється 
і знищує їх доти, доки не 
стомиться, а це буває не 
скоро. Для чого звір за-
буває таку кількість за-
йвої здобичі? Напевне, 
справа у тому, що ситуа-

ція, коли купа жертв просто пе-
ред носом і зловити їх легко, не 
є природною. Схильність куни-
ці залишати надлишок про запас 
спонукає її до азарту і масового 
забою птиці. У дикій природі не 
буває таких можливостей, полю-
вати там складніше.

Дарина ЧЕРПАК

Як захистити живність від хижаків
— Щодня зачиняти птицю на ніч, слідкувати, аби у сараях не бу-

ло найменших щілин, куди б міг пробратися спритний хижак. Іншого 
способу захисту не потрібно. Дехто думає, що, поставивши капкан і 
спіймавши пухнастого злодія, проблема вирішиться. Ні. Упіймати ку-
ницю, вбити її палицею і вважати себе героєм — не вихід. У незахище-
ний курник прийде інша куниця і усе повториться. Хижак керується 
інстинктами, а не логікою. Тож ефективніше господарю запобігти ситу-
ації, ніж потім виливати злість на невинній тваринці. 

  ПОРАДА
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  ТАКЕ БУВАЄ!

  СМАЧНОГО!

  ФРАЗИ ДЛЯ РОЗДУМІВ

  КРОСВОРД

  АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Муніципалітет в Італії, у регіоні Трен-

тіно-Альто-Адідже, провінція Больцано. 5. 
Непрозора легка пузирчаста маса, утворена 
на поверхні рідин від сильного коливання, 
збовтування, нагрівання, бродіння і т. ін. 9. 
Місто обласного значення в Запорізькій об-
ласті. 11. «Ой дівчина кумина колопеньки ..., 
А як вздріла каваліра, на терлици вмерла» 
(коломийка). 12. Кормова частина палуби ко-
рабля від грот-щогли або від кормової руб-
ки до ахтерштевня. 14. Риболовна снасть із 
сітки, що має форму конусоподібного мішка, 
натягнутого на обруч і прикріпленого до дер-
жална. 15. Японська настільна гра. 16. Те саме, 
що кивок. 18. Цупка частина шкури з крупа 
коня. 19. Виготовлення на токарному верста-
ті з дерева, металу якого-небудь предмету 
округлої форми з дуже добре вирівняною, 
вигладженою поверхнею. 20. Муніципалітет 
у Франції, у регіоні Лімузен, департамент 
Крез. 21. Муніципалітет у Франції, у регіоні 
Центр, департамент Ер і Луар. 23. ... II Казимир 
(король Речі Посполитої (1648—1668) і титу-
лярний король Швеції (до 1660)). 24. ... Кьоко 
(японська футболістка, олімпійська медаліст-
ка). 26. Міра земельної площі. 27. Уявлення 
про щось, поняття, розуміння чого-небудь. 
29. Руйнівна раптова повінь, землетрус, ви-
верження вулкана, інше природне лихо. 32. 
Кораловий острів кільцеподібної форми. 33. 
Контора, канцелярія якої-небудь фірми, під-
приємства, службове приміщення.

За вертикаллю:
1. «Митько ...» (стрічка українського кіноре-

жисера Маєвської Мечислави Здиславівни). 2. 
Назва серії літаків авіаконструктора Антонова. 
3. Назва останньої літери латинського алфаві-
ту. 4. У давньогрецькій міфології — бог війни. 
5. Військова одиниця з самостійним управлін-
ням і господарством, яка входить переважно 
до складу дивізії або бригади. 6. Найвищий пік 
Криту. 7. Франкфурт-...-Майні. 8. Грубозернистий 
пісковик, що утворився внаслідок цементації 
продуктів руйнування гранітів, гнейсів — зерен 
кварцу, польового шпату, слюди. 10. Той, хто 
грабує. 13. Хімічний елемент, проста речовина 
якого — легкий сріблястий метал — міцний і 
корозійностійкий. 15. Країна в Південній Аме-
риці. 17. Річка у Росії, в республіці Комі, притока 
Печори. 18. Руда фарба. 20. Річка у Мурманській 
області Росії. Впадає в озеро Нижня Пиренга. 22. 
Різновид креветки. 24. Півострів на півночі За-
хідного Сибіру. 25. Столиця Норвегії. 27. Станція 
технічного обслуговування. 28. Предмет одягу, 
звичайно жіночого, який облягає груди і спину. 
30. Акціонерне товариство. 31. «Побачення ... 
смертю» (детективна п'єса Агати Крісті).

За горизонталлю:
1. Лаза. 5. Піна. 9. Енергодар. 11. Терла. 12. Ют. 14. 

Сак. 15. Го. 16. Кив. 18. Хаз. 19. Точіння. 20. Ная. 21. 
Анш. 23. Ян. 24. Яно. 26. Ар. 27. Смисл. 29. Катаклізм. 

32. Атол. 33. Офіс.

За вертикаллю:
1. Лелюк. 2. Ан. 3. Зет. 4. Арес. 5. Полк. 6. Іда. 7. На. 

8. Аркоз. 10. Грабіжник. 13. Титан. 15. Гаяна. 17. Воя. 
18. Хна. 20. Нявка. 22. Шримс. 24. Ямал. 25. Осло. 27. 

Сто. 28. Ліф. 30. Ат. 31. Зі.

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 

Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
ми. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
редрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №180727-29.

— Знаєте, чому чоловіки 
п’ють за жінок стоячи? — 
Щоб ніхто не сичав  на вухо: 
«Тобі вже вистачить!..»

• • •
Продовжив закордонний 

паспорт і водійське ще на 
10 років... Пишаюся своїм 
оптимізмом!

• • •
Дружина ніжиться в ліжку:
— Любий, так хочеться 

зайнятися коханням...
Чоловік готується вихо-

дити з дому:
— Мила, не можу, бо за-

пізнюся на роботу!
Вона: 
— Подумаєш, спізнишся 

на півтори хвилини...
• • •

Переїхав в нову кварти-
ру. Подумав: «Чи хороша тут 
чутність?»

— Чудова, — відповів су-
сід із квартири зверху.

• • •
Що я можу сказати про 

своє благополуччя ... Якби 
мою зарплату проїдали не 
ми з котом, а один кіт, він, 
напевно, вважався б котом 
з середнього класу.

• • •
— Ти стала такою щирою 

зі мною...
— З чого ти взяв?
— Живіт  перес тала 

втягувати.
• • •

Лежать голодні студенти 
і мріють:

— А що, хлопці, давайте 
свиню заведемо. М'ясо, са-
ло буде...

— Та ти що? Бруд, сморід!
— Нічого, вона звикне.

• • •
У мене було все: будинок в 

Ніцці, Феррарі, кругленький 
рахунок в банку... Ну і навіщо 
задзвонив будильник?

• • •
Якби креми від зморшок 

реально допомагали, то у 
жінок вже не було б відбит-
ків пальців.

• • •
У магазині килимів:
— Мені в дитячу потрібно 

що-небудь немарке.
— Скільки дітей?
— Семеро.
— Краще заасфальтуйте!

• • •
Жінка за кермом обу-

рюється: «Милий, подиви-
ся, що витворяє цей боже-
вільний! Він вже п’ять хви-
лин біжить попереду нашої 
машини! Дебіл! Що йому 
потрібно?»

— Думаю він хоче, щоб ти 
все-таки з’їхала з тротуару.

• • •
— Вам кави з коньяком?
— Без…
— Без коньяку?
— Без кави.

• • •
— Де можна недорого від-

значити день народження?
— Олівцем у календарі…

• • •
Вегетаріанці не їдять 

тварин.
Вони їх об’їдають.

Інгредієнти: сир кисломолочний 
нежирний — 500 г, масло вершко-
ве — 150 г, вершки жирні — 200 мл, 
желатин —20 г, цукор — 150 г.

Приготування: залийте жела-
тин  водою (100 мл) та залиште на 
60 хв. Потім займіться нижнім ша-

ром чізкейка: масло розтопіть, пе-
чиво подрібніть у блендері. Викла-
діть суміш печива з маслом у фор-
му — це нижній шар чізкейка, та 
поставте в холодильник. Коли же-
латин розбухне, підігрійте його, 
але не кип’ятіть, остудіть. Вершки 
збийте з цукром, додайте кисло-

молочний сир та перемішайте до 
однорідності у блендері. Введіть 
желатин і знову перемішайте. Ви-
кладіть сирно-вершкову суміш на 
шар із печива. Чізкейк має посто-
яти в холодильнику 4 години. Пе-
ред подачею прикрасьте ягодами, 
корицею чи натертим шоколадом.

СИРНИЙ ЧІЗКЕЙК БЕЗ ВИПІЧКИ

Ольга ІВАНОВА, фото автора

На відкритому балконі пер-
шого поверху 14-поверхового 
будинку на вулиці Привокзаль-
ній, 8, що у Борисполі, самовіль-
но оселилося оригінальне сімей-
ство дворових котів. 

Балкон, що перебуває у стані «піс-
ля будівельників», має зручний для 
котів доступ — до нього примикає 
пологий дах входу до підвалу, що 
слугує винахідливим тваринам тра-
пом, яким і піднімаються хвостаті до 
своєї «квартири», де почуваються у 

безпеці, як вдома. Склад родини теж 
своєрідний: троє кошенят із мамою і 
… мамою, чи, можливо, подружкою 
мами. Тобто дві кішки-брюнетки ви-
ховують трьох малих темної масті. 
Усі, звісно, без імен. За словами меш-
канця будинку Віталія, тварини на 
балконі викликали інтерес і обгово-
рення серед жителів ОСББ «Щасли-
ві метри». Думки розділилися: одні 
розчулені сімейством і підгодову-
ють їх, інші вбачають загрозу в котя-
чій банді. «У Вайбері переписували-
ся учасники групи будинку, то одна 
дама скаржилася, що на її маленьку 
собачку накинулася розлючені кіш-

ки і бідний песик постраждав. Ци-
тую: «раздерли хвост и расцарапа-
ли попу. Успела дернуть поводок, 
чем спасла морду. Потом мы пошли 
к багажнику за зеленкой, а они сле-
дом, выслеживали. Будьте начеку!», 
— розповідає Віталій. За його сло-
вами, над постом-обуренням біль-
шість іронізували, бо така «соціаліза-
ція» котів заслуговує уваги і поваги.

Молодий чоловік, мешканець 
квартири, на балконі якої живуть 
хвостаті, каже, що нічийна кішка са-
ма залізла туди ще ранньої весни. 
Коли побачив, що вагітна, то прога-
няти не став, пожалів, так і прижила-
ся, тепер велике котяче сімейство не 
заважає, бо цілком самостійне, але 
потребує прилаштування. 

«Уже знайшлися небайдужі, які 
вирішили стерилізувати дорослих 
кішок безкоштовно — є клініка в 
Києві, тепер скидаємося на бензин. 
Вони і далі живуть у дворі. Малих 
віддамо в добрі руки — розмісти-
ли оголошення на ОLX, у Фейсбук, 
не кидати ж тварин напризволя-
ще, ми ж люди», — каже про спіль-
не рішення ОСББ Віталій.

Як видно, згуртовані дворові 
коти змусили гуртуватися і людей. 
Погодьтеся, не усім безпритуль-
ним тваринам так щастить на лю-
дяних сусідів у нинішньому, часом 
такому недоброму, світі.
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Ми досі ще рятуємо 
дистрофію тіл, а до 
прогресуючої дистрофії 
душ — нам байдуже.

Василь Стус

Вічна парадигма історії: за 
свободу борються одні, 
а до влади приходять 
інші. І тоді настає лукава, 
найпідступніша форма 
несвободи, одягнута в 
національну символіку, 
зацитькана національним 
пафосом та задекорована 
атрибутами демократії.

Ліна Костенко

Немає нічого страшнішого 
за необмежену владу в 
руках обмеженої людини.

Василь Симоненко

Люде, люде! 
За шмат гнилої ковбаси 
У вас хоч матір попроси, 
То оддасте.

Тарас Шевченко

КОТЯЧА ІСТОРІЯ: 
П’ЯТЕРО НА БАЛКОНІ
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ОВЕН. Щоб досягти ба-
жаного успіху, проявляй-
те ініціативу, не впадаю-

чи у крайнощі та псуючи при цьо-
му відносини з керівництвом та 
колегами. 

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий 
тиждень, коли навіть по-
разка може обернути-

ся перемогою. Забудьте про ба-
жання пустити пил в очі, просто 
працюйте.

БЛИЗНЮКИ. Час роз-
вантажити себе від за-
йвих клопотів і чужих 

справ. Вирішіть спочатку свої ста-
рі проблеми — і у вас усе пречу-
дово вийде. 

РАК. Просто зменшіть 
оберти, відпочиньте, 
зберіться з думками й 

об'єктивно оцініть свої можливо-
сті. З рідними поводьтесь делікат-
ніше, не «заводьтесь».

ЛЕВ. Цього тижня мо-
жете опинитись у цен-
трі уваги багатьох людей. 

Можливо, це вас стомить і спан-
теличить, але, погодьтесь, чи не 
про це ви таємно мріяли?

ДІВА. Хочете досягнути 
свого? Дійте. Але не си-
лою й натиском, а тонко 

й тактовно. У вихідні налаштуй-
тесь на позитив та спокійний 
відпочинок.

ТЕРЕЗИ. Порадує ціка-
ве спілкування з важ-
ливими людьми. Голов-

не ваше завдання — відрізни-
ти подарунок долі від простої 
випадковості. 

СКОРПІОН. Ваші ми-
нулі успіхи та досягнен-
ня у професійні сфері — 

це добре, але ви можете досягти 
більшого. І не забувайте приділя-
ти увагу рідним. 

СТРІЛЕЦЬ. Чудовий час 
для нових планів та ре-
алізації задуманого. Не 

бажано загострювати конфлік-
тну ситуацію, будьте обережні в 
оцінках людей.

КОЗЕРІГ. Ваші слова 
та дії здатні викликати 
в навколишніх неодно-

значну реакцію. Не ображайтесь, 
поставтеся до цього спокійно й 
незворушно. 

ВОДОЛІЙ. Постарай-
тесь завершити дав-
но розпочаті справи. 

Імовірні перепади настрою, хо-
ча особливих причин для цього 
немає.

РИБИ. Візьміться на-
решті за щось перспек-
тивне. Проявляйте му-

дрість і обачність у своїх рішен-
нях особистого та фінансового 
характеру.
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