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ОНОВЛЕННЯ

ЗМІНИ У «ПАРК ТАУНІ»
• Чому запроваджується система оплати за паркування, 
як працює МакДональдз після реорганізації та коли 
з’явиться бронзова скульптура і мурали? 

• Дирекція торгівельного центру — про нове в роботі 
та оформленні закладу.
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 ЗАСІДАННЯ РАДИ

 ПРОЦЕС ПІШОВ

 НА ЧАСІ

СЕСІЯ ІЗ «ЛАБУТЕНАМИ»

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Підтримай медицину 
міста

На початку засідання міський 
голова Анатолій Федорчук про-
інформував присутніх, що перед 
сесією відбулася робоча зустріч 
за участю заступника голови Ки-
ївської облдержадміністрації, де 
розглядалося питання підписан-
ня договорів із сімейними лікаря-
ми у Борисполі. Голова закликав 
містян підписати декларації — це 
прояв поваги до свого міста. «Від 
кількості підписаних декларацій 
залежить, чи наша первинна ме-
дична ланка утримуватиметься 
за рахунок Державної субвенції, 
чи за рахунок місцевого бюдже-
ту. На кожного, хто заключив до-
говір, держава автоматично місь-
кому бюджету виділятиме гроші. 
Якщо договорів не буде, зарплату 
лікарям виплачуватимемо з місь-
кого бюджету.  Бориспіль сьогодні 
займає останнє місце в області за 
кількістю договорів із сімейними 
лікарями — всього 2,4%. Тоді як 
Київщина заключила майже 35% 
договорів, а в Україні — майже 
половина населення», — акцен-
тував увагу головуючий.

Купити автобус для 
«Нашого дому»

Із пропозицією виділити кош-
ти на придбання нового автобуса 
для реабілітаційної установи для 
інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 
дім» виступив депутат Володимир 
Шалімов. Він зазначив, що 12 ро-
ків тому вони з Юрієм Сидорен-
ком за власні кошти купили авто-
бус, яким установа користується і 
нині. За словами Володимира Іллі-
ча, черговий ремонт показав, що 
транспортний засіб вичерпав свій 
ресурс, возити ним дітей небез-
печно. Володимир Шалімов про-
вів пошук і підібрав підходящий 
автобус за 880 тис. грн. Задля йо-
го купівлі депутат ладен був по-
жертвувати депутатським мільйо-
ном, виділеним на округ. Витрати 
на купівлю автобуса були включе-
ні у зміни до бюджету із питанням 
придбання техніки для комуналь-
них підприємств. 

Депутати проголосували за фі-
нансування першого етапу рекре-
аційної зони озера Княжицьке на 
суму 1 428 748 грн.

«Лабутенами» — за 
асфальтування

Питання внесення змін до бю-
джету Борисполя «спіткнулося» 
через вулицю Паркову, що на око-
лиці міста у напрямку села Глибо-
ке. Питання про виділення коштів 
на асфальтування дороги вули-
ці було схвалене на погоджуваль-
ній раді, але у документі, вине-

сеному на затвердження сесією, 
цієї вулиці не згадується, це і ви-
кликало конфлікт. Анатолій Фе-
дорчук зазначив, що корективи до 
пункту «Асфальтування доріг» вно-
силися навіть у день сесії, а гроші, 
яких не вистачало на заплановані 
дороги, зняли із коштів, виділених 
на стадіон школи №4. Причина — 
тендер на стадіон не відбувся, тож 
роботи розпочнуться пізніше. 

 Ілюструвати проблеми незаас-
фальтованої вулиці вийшла моло-
да пані у туфлях на «шпильках». 
Після виступу вона зняла взуття і 
безцеремонно виставила його на 
стіл перед секретарем міської ра-
ди Ярославом Годунком, як доказ, 
що через бездоріжжя «лабутени» 
псуються. Зухвала акція була схо-
жою на заплановану і продуману, 
тому живих емоцій ні в кого не ви-
кликала. Питання асфальтування 
Паркової депутати обіцяли вирі-
шити, так само, як і відшукати слід 
загубленого питання. Попередньо 
окремі депутати обмінялися черго-
вими «люб’язностями».

«Почесний 
громадянин міста 
Бориспіль»

У 2018 році звання «Почесний 
громадянин міста Борисполя» 
присвоєно лікарю-педіатру амбу-
латорії № 4 комунального неко-
мерційного підприємства «Бори-
спільський міський центр первин-
ної медико-санітарної допомоги» 
Олені Іванівні Задорожній.

Вона давно працює в амбула-
торії на вулиці Київський Шлях, 
11. Коли заклад перейшов із під-
порядкування району до міста, 
лікар залишилася зі своїми па-
цієнтами, перейшла до міської 
первинки. 

Проголосували 
за звернення 

Обранці підтримали звернення 
до всіх структур державної зако-
нодавчої та виконавчої влади з ви-
могою повернути «Обленерго» до 
державної власності. Звернення 
планується розіслати всім містам 
України із пропозицією підтрима-
ти його.

«Під мікроскопом»
Депутат Олег Верес особливо 

прискіпливо контролював дотри-
мання не лише «букви», але й «кра-
пки» та «коми» закону на сесійно-
му засіданні. Найбільше обурення 
він висловлював щодо внесення 
до порядку денного питань із голо-
су, насамперед тих, що стосуються 
виділення землі. З одного боку, та-
ка прискіпливість викликає неза-
доволення у його колег у залі. Але 
з іншого — міський голова зазна-
чив, що йому неодноразово дово-
дилося ветувати питання, які ви-
носилися з голосу і були недостат-
ньо вивчені. Цього разу близько 
трьох десятків питань, внесених 
до порядку денного з голосу, з по-
дачі Олега Вереса розглядалися 
«під мікроскопом». 

 44 сесія Бориспільської 
міської ради відбулася 31 
липня. Без курйозів не 
обійшлося.

СЛАБКІ 
МЕРЕЖІ

Ірина КОСТЕНКО

Минулого тижня через дощі 
з грозами та пориви вітру Бо-
риспіль і села району лихома-
нило від перебоїв із електро-
постачанням. Погода показа-
ла, що електросистема міста 
потребує модернізації.

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови 
30 липня директор РП Микола 
Борзяк повідомив, що у районі 
відключалися 15 ліній, у місті — 
три. Окрема проблема Бориспо-
ля — приватні підстанції, які не 
на балансі Бориспільського РП 
«Київобленерго».

Два тижні електропостачальни-
ки не могли зрозуміти, що стало-
ся, чому лінія часто відключаєть-
ся. Проблемну підстанцію відшу-
кали на вулиці Князя Святослава, 
12, з нею пов’язане електроза-
безпечення вулиць в районі пе-
ретину Шевченка та Тургенєва, 
Кооперативної, Левадної, Липо-
вої, Бежівки… До пошуків причи-
ни долучився перший заступник 
міського голови Микола Корній-
чук, який контролював усунення 
проблеми. З’ясувалося, що висо-
ковольтний роз’єднувач (10 тис 
вольт) до повітряної лінії густо за-
ріс хмелем, тому лінія вимикаєть-
ся після дощу. Лінія приватна, і її 
не нанесено на карту електроме-
реж у Бориспільському РП, під-
станції без номера. Власник каже, 
що не навідувався до неї 20 років. 

Таких підстанцій 35 на сьомій 
лінії, а загалом у Борисполю — 
півсотні. Кілька підстанцій є і у ко-
мунальній власності міста; Бори-
спільське РП ремонтувати їх за 
свій кошт не має права. Напри-
клад, щоб відновити мережі на 
вулиці Броварській, місцеві меш-
канці зібрали гроші на самонесу-
чі ізольовані дроти, а місто виді-
лило кошти з міського бюджету, 
найняли організацію, яка прове-
ла відновлювальні роботи. Наразі 
постало питання відключення від 
електропостачання приватних лі-
ній та підстанцій, які знаходяться 
у аварійному стані, щоб власни-
ки могли безпечно провести ре-
монтні роботи. 

Нині у Борисполі працюють 
вахтові бригади енергетиків. Міс-
цеві не поспішають іти працюва-
ти під напругою за 5-7 тис. грн, 
тому спеціалістів бракує.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Із 21 липня на території Укра-
їни розпочато масштабні пере-
вірки пасажирського транспор-
ту — патрульна поліція Бори-
спільщини теж працює у поси-
леному режимі. 

Відокремлена статистика пору-
шень із боку пасажирських пере-
візників у Борисполі патрульни-
ми не ведеться, про це «Вістям» 
повідомила Тетяна Поминальна, 
прес-секретар Бориспільського 
відділу патрульної поліції. 

За її словами, інспектори відділу 
безпеки дорожнього руху батальйо-
ну патрульної поліції Борисполя та 
Управління патрульної поліції у Ки-
ївській області за минулий тиждень 
перевірили 756 транспортних засо-
бів, які займаються пасажирськими 
перевезеннями, 17 із них мали сер-
йозні технічні несправності. 

Впродовж минулого тижня по об-
ласті було складено 49 адміністра-
тивних матеріалів на водіїв-поруш-
ників пасажирського транспорту, ви-
явлено двох водіїв у стані сп’яніння 
та чотири випадки керування марш-
руткою без необхідних документів. 

ТРИВАЮТЬ ПЕРЕВІРКИ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

• Зухвала акція із взуттям на столі була схожою на заплановану, 
тому живих емоцій ні в кого не викликала.

• Традиційно кричали і працювали. Уклалися у робочий день.
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 ТОЧКА ЗОРУ  У ЦИФРАХ

 РЕФОРМА В ДІЇ

 БЕЗ ЗМІН

ГОЛОВА ПАРТІЇ «ОСНОВА» АНДРІЙ НІКОЛАЄНКО: 
«ДВА МІЛЬЙОНИ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ — 
ОБҐРУНТОВАНА ЦИФРА»

 Лідер «Основи» – 
про те, як очолювана 
ним команда реанімує 
українську економіку.

Партія «Основа» — нова амбіт-
на сила на політичній арені. У сво-
їй діяльності вона керується еко-
номічною Програмою стрімкого 
розвитку, яка після приходу «Ос-
нови» до влади підніме країну на 
один рівень з розвиненими дер-
жавами. Публікуємо інтерв'ю з го-
ловою партії Андрієм Ніколаєнком, 
досвідченим дипломатом і еконо-
містом, в якому він на міжнародно-
му досвіді пояснив реалістичність 
завдань «Основи».

— Мільйони українців сьогод-
ні безуспішно шукають роботу, 
залишають країну в пошуках за-
робітків. Наскільки реальними є 
обіцянки вашої партії створи-
ти два мільйони робочих місць?

— Два мільйони — обґрунтова-
на цифра. Згадайте роки виведення 
американської економіки з рецесії 
за часів президентства Обами. Він 
надав тоді рекордні 22,3 млн вакан-
сій (за 2010—2016 роки). В серед-
ньому виходить майже 3,2 млн ро-
бочих місць за кожен рік реформ. 
Іншими словами, Обама при виве-
денні США з рецесії забезпечив ро-
ботою в середньому кожного 7-го 
економічно активного американця.

— А що українці матимуть в 
разі реалізації вашої Програми?

— Ми зобов'язуємося створюва-
ти нові робочі місця з розрахунку 
одна додаткова вакансія на кожні 
9 економічно активних українців. І 
зробимо це за рахунок відновлен-
ня ефективних виробництв, злочин-
но закритих в останні роки, а також 
завдяки розширенню і створенню 
нових та перспективних. Показо-
вий приклад з цього погляду про-
демонструвала Південна Корея. За 
два покоління вона пройшла шлях 

від відсталої аграрної країни, в кот-
ру Україна по суті вже перетворила-
ся, до одного зі світових індустріаль-
них лідерів, впевнено закріпившись 
у Великій економічній двадцятці.

— Поясніть, будь ласка, ва-
ші ініціативи щодо оподатку-
вання. Чи не призведе запро-
поноване зниження подат-
ків до уповільнення української 
економіки?

— В жодному разі. За рахунок 
зниження фіскального наванта-
ження в 1,5-2 рази партія «Основа» 
доб'ється виведення економіки з 
тіні і припливу великих інвестицій 
в країну. Завдяки цьому економі-
ка почне швидко рости. Прикладів 
розвитку за таким сценарієм у сві-
товій історії чимало. Не так давно в 
Європі якраз завдяки різкому зни-
женню податків з'явився значний 
«Кельтський тигр» — Ірландія. Ос-
новою ірландських економічних 
реформ в кінці 1990-х — на почат-
ку 2000-х років стала саме низька 
ставка корпоративного податку в 
10-12%. Приріст ВВП в окремі ро-
ки «кельтського стрибка» переви-
щував 10—11%.

— Чому ваша партія так на-
полегливо виступає за відмову 
від кредитів МВФ? Звідки візь-
муться кошти на розвиток 
економіки?

— Україна набрала вже стільки 
кредитів, що на їх обслуговуван-

ня віддає буквально все, що заро-
бляє. На тлі вкрай низьких темпів 
економічного розвитку країні за-
грожує дефолт. «Основа» відмов-
ляється від кредитів МВФ, нато-
мість ми залучимо в економіку 
українські та зарубіжні приватні 
інвестиції. У світовій економіці є 
чимало аналогічних позитивних 
прикладів. Та ж Південна Корея в 
2001 році достроково розрахува-
лася за кредитами з МВФ — з тих 
пір ВВП цієї країни виріс уже втри-
чі. У 2013 році достроково розра-
хувалася з Фондом і Туреччина. У 
минулому році від 9-мільярдного 
траншу МВФ відмовилася Поль-
ща. І зараз ВВП на душу населен-
ня в цих країнах вищий за україн-
ський в 5-12 разів.

— Яких збитків завдано еко-
номіці України на Донбасі і в Кри-
му? І чи можна добитися їх ком-
пенсації від Росії?

— Збитки ми оцінюємо в $40 
млрд. Україна втратила серйозні 
активи, зруйновано багато про-
мислових об'єктів. Але згадає-
мо досвід відновлення Півден-
ної Кореї після 36 років окупації 
Японією. На початку 1960-х ро-
ків корейська скарбниця була 
порожньою, у валютних резер-
вах залишалося всього $35 млн, 
експортувати було нічого, валю-
ти в країну надходило вкрай ма-
ло. Але в ході виснажливих пе-

реговорів маленька і слабка тоді 
Корея все-таки домоглася репа-
рацій на суму $500 млн від Япо-
нії за збитки, завдані колоніаль-
ною окупацією (еквівалент цієї 
суми за нинішніми мірками — в 
8 разів вищий). Ми теж доб'ємося 
компенсації від Росії через міжна-
родні суди.

Ніколаєнко Андрій Іва-
нович — державний мене-
джер нової формації, дипло-
мат, голова партії «Основа».

Шість років навчався і 
працював на дипломатичній 
службі в Південній Кореї. У 
Кабміні України опікувався 
перспективними проектами 
співробітництва з країнами 
Азіатсько-Тихоокеанського 
регіону.

У 2010-2013 роках працю-
вав в Кіровоградській облас-
ній державній адміністрації 
на посаді заступника голови, 
першого заступника, голови 
Кіровоградської ОДА.

У найважчі для України бе-
резень-жовтень 2014 року Ан-
дрій Ніколаєнко обіймав по-
саду першого заступника го-
лови Донецької ОДА, органі-
зовував оборону Маріуполя.

З 2015 року Андрій Ніко-
лаєнко — голова ради ди-
ректорів гірничодобувної 
компанії. У лютому 2016 ро-
ку Ніколаєнко одностай-
но обраний координато-
ром впливового об'єднан-
ня «Українська Бізнес Ініці-
атива».

Кандидат економічних на-
ук, спеціалізація — механіз-
ми забезпечення розвитку 
національної інноваційної 
системи України.

Одружений, виховує двох 
дочок. Спортсмен, захоплю-
ється бейсболом і бігом на 
довгі дистанції.

КОЛИШНІЙ «УРОЖАЙНИЙ» ПУСТУВАТИМЕ
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Магазин продовольчих то-
варів «Урожайний», що пра-
цював у центрі Борисполя ще 
з радянських часів, вже п’ятий 
місяць зачинено. Комуналь-
не приміщення очікує нового 
орендаря.

Із березня 2018 року «Урожай-
ний», приміщення площею 650,2 
кв. м на вул. Київський шлях, 73, ли-
шається без господаря та пустує. 

На сесії міськради 31 липня де-
путати не підтримали передачу 
приміщення в оренду: не надали 
дозволу ГУ ЖКГ на укладання до-
говору оренди індивідуально ви-
значеного нерухомого майна ко-
мунальної власності із Управлін-
ням містобудування та архітекту-
ри Бориспільської міської ради 
для розміщення там службових 

приміщень. Ігор Крикливець, го-
ловний архітектор Борисполя, за-
значив, що управління залишить-
ся у старій аварійній будівлі на 
вул. Київський Шлях, 85, яка не 
підлягає ремонту.  «Працюватиме-
мо у старому приміщенні», — роз-
чаровано сказав архітектор після 
голосування. Бажаючих пояснити 
таке рішення серед обранців не 
знайшлося. 

Нагадаємо, згідно неофіцій-
ної інформації пустуючі квадратні 
метри хотів взяти в оренду один 
із українських банків. Місцеві ак-
тивісти пропонували розмістити 
там міську амбулаторію загальної 
практики сімейної медицини. Оби-
дві ідеї, як видно, не знайшли схва-
лення. Для яких цілей планується 
подальша експлуатація приміщен-
ня у центрі міста, у міськвиконкомі 
не коментують, як і того, якою буде 
орендна плата.   

• У містян є побоювання, що колишній продовольчий магазин 
стане черговим лото-маркетом.

ПІДРАХУВАЛИ 
ЗАРОБЛЕНЕ

12 400 грн  — 
середня зарплата у 
Борисполі станом на перше 
півріччя 2018 року.

570 робочих місць —
створено у місті за шість 
місяців цього року.

Інформація прозвучала під 
час засідання виконавчого 

комітету Бориспільської 
міської ради 30 липня.

9774 грн — найбільша заро-
бітна плата у червні серед об-
ластей країни зафіксована в До-
нецькій області.

До «лідерів» рейтингу висо-
ких зарплат входять Київська  — 
9 481 грн і Дніпропетровська — 
9 065 грн — області.

Про це повідомляє Міністер-
ство економічного розвитку і 
торгівлі.

«Середня номінальна зарп-
лата в Україні за червень 2018 
року становила 9 141 грн, а це у 
2,5 рази більше за мінімалку і на 
24,2% вища, як торік у червні», 
— зазначено у повідомленні.

Статистика свідчить, що най-
більше платять в Україні праців-
никам галузі фармацевтики, фі-
нансових та страхових напрям-
ків, а також працівникам сфери 
ІТ та телекомунікацій.

ЗМІНИ У 
АМБУЛАТОРІЇ 
РАЙРАДИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У приміщенні амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини Бориспільської ра-
йонної ради відбуваються змі-
ни, пов’язані із медреформою. 

Відомо, що у зв’язку із рефор-
муванням медичної галузі ко-
лишня дитяча поліклініка, що на 
вулиці Котляревського, 12 у Бо-
рисполі, відтепер працюватиме 
не лише для дітей. У амбулаторії 
починають вести прийом лікарі 
загальної практики сімейної ме-
дицини — терапевти, педіатри та 
сімейні лікарі. Вузькі спеціалісти 
— це уже вторинна ланка меди-
цини — вестимуть прийом у Бо-
риспільській ЦРЛ, вакцинація ді-
тей і надалі проводитиметься в 
амбулаторії. 
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ВАСИЛЬ 
РАДІОНОВ

ДИРЕКТОР КОМПАНІЇ «БІОПРОМ», В УПРАВЛІННІ ЯКОГО ЗНАХОДИТЬСЯ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «ПАРК ТАУН» У БОРИСПОЛІ, А ТАКОЖ 
СПІВВЛАСНИК І ДИРЕКТОР ТЦ ПОДІЛИВСЯ ІЗ «ВІСТЯМИ» ВЛАСНИМ БАЧЕННЯМ ПОЛІТИЧНОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЖИТТЯ БОРИСПОЛЯ ТА 
ЗІЗНАВСЯ, ЧОМУ НЕ ХОЧЕ ПОВ’ЯЗУВАТИ  СВОЇ НОВІ БІЗНЕСОВІ ПРОЕКТИ ІЗ МІСТОМ, ТА ІЗ ЯКИХ ПРИЧИН КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВИВСЯ ВІД 
ДУМКИ ПРО ДЕПУТАТСТВО.

«У БОРИСПОЛІ ВСЕ РОБИЛОСЯ 
ЧЕРЕЗ ПЕРЕПОНИ»

Оксана КОБЗАР,
фото Тетяна ХОДЧЕНКО

— Ви так чи інакше стикаєте-
ся з міськими політиками, як вам 
діловий мікроклімат міста? Біз-
нес підтримують?

— Що б не відкривалося нове у 
Борисполі, відразу шум та метушня 
до тих пір, поки чиїсь особисті інте-
реси не будуть задоволені. Тому ін-
вестиційний клімат у місті неприва-
бливий – це я спостерігаю останні 
чотири роки. Шкода, за цей період 
Бориспіль міг би зробити великий 
крок вперед, якби не перепони, що 
пов’язані з вимогами певних осіб. 
Неетично про це говорити, але ці 
інтереси не є державними, не є со-
ціальними та міськими чи інтереса-
ми простих бориспільців, хоча так 
проголошується із трибун.

— Це «шкурні» інтереси? 
— Є люди, які думають, що, при-

йшовши до влади депутатами, по-
трібно використати цю можливість 
за чотири роки на свою користь. Це 
дорога в нікуди. Така ситуація не 
лише в Борисполі, державі взага-
лі. Подивіться, що у Верховній Ра-
ді робиться! Це жах! Що коїться в 
обласній раді? Це ще три жахи. А 
що робиться у міській раді — це всі 
шість жахів. Коли ситуація в Україні 
не зміниться в цілому, то і менталі-
тет обранців не зміниться. Дивіть-
ся, як гальмується питання із будів-
ництвом «Рошену», щось пов’язу-
ється, підозрюється. Навіщо? Нове 
підприємство створить робочі міс-
ця, йтимуть податки у міський бю-
джет; це імідж міста, до якого при-
йшов крупний інвестор. А скільки 
було великих компаній, які хотіли 
зайти сюди, але відмовилися від 
Борисполя, поспілкувавшись два-
три рази, побувавши на депутат-
ських комісіях… і все. Де вони? 

— Сьогодні інвестиційний клі-
мат у місті набагато гірший, 
ніж раніше?

— Я почав знайомство із Бори-
сполем із діяльності на ПАТ «Пен-
тоПак». Тоді проблем не було, будь-
які питання вирішувалися легко: ми 
окреслювали організацію вироб-
ництва, у відповідь було розуміння 
— я навіть не був знайомий із ке-
рівництвом міста. Ми створили по-
над 200 робочих місць, підприєм-
ство досі є бюджето утворюючим. А 
тепер щоб відкрити заправку, тре-
ба ламати, бити… Магазин відкри-
вається, щось будується — теж по-
трібно ламати, бити, а тоді відпусти-
ти. Про що це говорить? Значить, є 
зиск якийсь там і там. І це відштов-
хує людей, які чесно хочуть йти 
працювати сюди, щоб робити по-
зитивні речі для міста. 

У ініціативах мера Борисполя 
багато позитивних дій. Чого вар-
тує фонтан, який згуртував і при-
вабив містян, але яка була катего-
ричність проти цього. Добре, що 
у місті встановлюються пам’ятни-

ки: хоча їхня мистецька цінність не 
витримує ніякої критики, але вони 
несуть теплоту. Багато місць окуль-
турено: встановлено лавочки, лі-
хтарики, висаджено квіти. Було б 
більше, якби усе робилося не через 
перепони: замість того, щоб згурту-
ватися, об’єднатися, деякі сварять-
ся та кричать.

— Мабуть, це такий менталі-
тет у нас.

— Не знаю. І не хочу про це го-
ворити. Швидше за все, причина у 
політичних амбіціях окремих осіб. 
Я скажу стовідсотково: якщо у ко-
гось є спротив проти інвестиційно-
го розвитку — то це не політика, 
там власні інтереси. 

— Будівництво «Парк Таун» 
теж далося нелегко.

— Ви ж пам’ятаєте, кричали на 
«Макдональдз»: навіщо нам тут 
«американський чобіт»! Але при-
чина була в тому, що окремі люди 
мали повирішувати власні меркан-
тильні питання. І вирішили. Дяку-
вати Богу, їх сьогодні немає у Бо-
рисполі.

— То ви ведете політичні ігри?
— Ні!  Я від них відійшов із 2014 

року і не звертаю на них уваги. За-
ймаюся бізнесом. Є три нові про-
екти, втілення яких буде не у Бо-
рисполі, принципово. У нас гарна 
кредитна історія і два банки про-
понують нам свої послуги. Але, ви-
являється, одним із ризиків для 
комерційних банків є Бориспіль 
як такий, не хочу озвучувати назви 
установ. Я був здивований. Один із 
банків, дізнавшись, що ми із Бори-
споля, відмовив у фінансуванні. На 
запитання чому так, вони назвали 
підприємство, із яким мали пробле-
ми: його блокували, не давали ді-
яти, терміни закінчилися. Думаю, 
нам у Борисполі потрібно змінюва-
тися — у цьому є необхідність еко-
номічна і політична. Це зробить 
життя громадян і міста кращим. 

— Міська влада здатна впли-
вати на політичні та інвести-
ційні процеси у повній мірі?

— Вважаю, що 90% успіху у цьо-
му питанні має належати депутат-
ському корпусу, але, на жаль, дій 
від нього у цього напрямку немає. 
Якщо взяти мера, то з його боку та-
кі кроки є, вони предметно озву-
чуються. Це викликає ентузіазм у 
потенційних інвесторів, але, зітк-
нувшись на перших порах із місце-
вою конкретикою у реалізації намі-
рів, вони вимушені змінювати свою 
думку. Потрібен час, щоб чиїсь осо-
бистісні інтереси змінилися на гро-
мадські. Обранцям треба діями слу-
жити громаді.

— Як ви вважаєте, місцева гро-
мада здатна відрізняти тих, 
хто працює на результат, від 
тих, хто лише піариться із три-
буни ради чи огульно критикує у 
Фейсбук?

— Хочеться вірити, що народ 
наш мудрий і правильно оцінює і 

діє. Але є моменти в житті кожного 
міста, регіону, коли за гречку відда-
ють голоси і чорту. Усі помиляють-
ся. Я теж мав необережність сво-
го часу проголосувати за Янукови-
ча. Тоді був не великий вибір: або 
Тимошенко, з якою я стикався не 
один, не два і не три рази, або Яну-
кович, який мені здавався прагма-
тиком, який виступав за промисло-
вий розвиток України. Бачите, по-
милився. Так і люди можуть повіри-
ти конкретній особі на слово. 

— Якщо вибирати президента 
між Порошенком і Тимошенко, ви 
за кого?

— Коли я минулого разу не про-
голосував за Тимошенко, то зараз і 
поготів. На жаль, рейтинг Порошен-
ка сьогодні низький, але те, що зро-
блено ним за роки президентства, 
не зроблено і за 25 років незалеж-
ності України. Якщо розкласти пась-
янс між одним і іншою, то об’єктив-
на складова на користь Порошенка.

— А те, що четверть насе-
лення України виїхала за кордон 

у пошуках роботи — теж оче-
видний плюс нинішньої влади? 
Як і те, що вкрай слабка еконо-
міка країни? 

— На наших заробітчан поляки 
сьогодні моляться, бо багато їхніх 
працюють у Англії, Франції, Німеч-
чині тощо. Згодний, допоки у нас 
не запрацює економіка, не зміц-
ніє фінансова система, не будуть 
дешевими кредити, що дозволить 
розвиватися середньому бізнесу, 
то люди шукатимуть роботу де ін-
де. Але вони повернуться. У цьому 
нічого страшного немає. Польща 
теж пережила кризу, коли україн-
ські товари везли туди. А зараз як 
живуть поляки, яка дорожня інф-
раструктура, як будуються, уже й 
залишку немає там від соціалістич-
ного безладу. 

— Ви думаєте, що Україна сьо-
годні не в плачевному станови-
щі? Є шанс піднятися?

— Нічого плачевного немає, 
шанс є, ми рухаємося у правильно-
му напрямку, я впевнений. Так, ба-

гато є перепон, сильна корупцій-
на складова, але напрямок країни 
правильний, європейський.

— Невже вірите у світле май-
бутнє України?

— Так, і не сумніваюся. Можли-
во, я ще застану те світле майбутнє. 

— Тоді чому Україну уже випе-
редили мало не всі країни колиш-
нього СНД? 

— Бо тривалий час Україна була 
прив’язана до Росії. Ми дивилися 
на того великого монстра і бояли-
ся робити рішучі кроки. Польський 
президент Лех Валенса фактично 
зробив нову Польщу, обравши не-
популярні методи — зараз йому  
ставлять пам’ятники повсюди. На 
жаль, українські президенти не ду-
мали, як підняти Україну, була неви-
значеність. Цікавий період для біз-
несу був в останні роки правління 
Кучми. Далі — животіння. Зараз є 
тенденція до відновлення, але вій-
на, окуповані територій…

— Президентські вибори по-
кращать ситуацію?

— Потрібно створювати систему 
противаг, як у Америці. Потрібно, 
щоб одна людина — президент — 
не вирішувала усі питання держа-
ви. Від народних обранців теж бага-
то залежить. Люди мають правиль-
но обирати депутатів усіх рівнів.

— Ви плануєте бути депута-
том, наприклад, міської ради?

— Категорично ні! І не переслі-
дую такої цілі відтоді, як мав дос-
від балотуватися до Верховної Ра-
ди. Мене запрошували різні політ-
сили, але ні. Скажу відверто: думаю 
спробувати себе на окремо взято-
му селі, щоб зробити його зразко-
вим, це можливо. Меру Анатолію 
Федорчуку потрібно пам’ятник по-
ставити за його терпимість, гнуч-
кість, дипломатичність, бо він, не 
зважаючи ні на що, робить багато 
добрих правильних справ у Бори-
сполі. Я не така людина. Мені лег-
ше в обличчя «пригостити», аніж 
продовжувати домовлятися із тим, 
хто на чорне каже біле, а на біле — 
чорне, такі люди у мене виклика-
ють злість, несприйняття. 

— Ви спілкуєтеся із міським го-
ловою?

— Періодично, але не часто.
— Який бізнес ведете? Що для 

вас важливо?
— Девелопмент — це для мене 

найбільш цікавий напрямок. Чи то 
логістика буде, чи то офісні, чи тор-
гівельні проекти, будемо визнача-
тися пізніше. Розповім, але пізніше. 
Зараз займаюся «Парк Тауном», є 
цікаві плани. Хочеться, щоб люди 
із задоволення приходили сюди, 
думаю, наш ТЦ додає краси цен-
тру міста. 

Що важливо? Знаєте, зіркова 
мить у житті кожної людини на-
стає після досягнення нею заповіт-
ної мрії, коли, зробивши для цього 
все, вона лежить на полі брані без 
сил, але як переможець... 

• «Я скажу стовідсотково: якщо у когось є спротив проти інвестицій-
ного розвитку — то це не політика, там власні інтереси».
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ПАРК ТАУН: КРОКИ ДО ЗМІН
  Співвласник і директор ТЦ Василь Радіонов говорить, 

що нові ідеї для втілення у торгівельному закладі черпає, 
буваючи у інших містах та країнах. «Ми робимо свою 
справу якісно, із любов’ю до бориспільців, особливо 
дбаємо про чистоту й сучасний благоустрій центру, і люди 
це бачать», — говорить Василь Семенович.

Стела перед ТЦ набуде ба-
жаного рельєфу і виглядати-
ме більш презентабельно — 
переконане курівництво ТЦ.

Встановлена перед тор-
гівельним центром метале-
ва конструкція — стела — за-
ввишки 18 метрів скоро набу-
де нового естетичного вигляду 
для зручного розміщення ре-
клами орендарів. Інформацію 
озвучили «Вістям» у адміністра-
ції центру. «Давно хотіли при-
красити стелу, але не мали фі-
нансової змоги — тепер маємо 
гарний ескіз і гроші. На верхів-
ці конструкції передбачена наз-
ва торгівельного центру, а ниж-

че — назви магазинів, брендів, 
які представлені у «Парк Таун». 
Планується підсвітка. Реалізу-
ємо цю ідею через місяць-два. 
Ніби нічого особливо, а це до-
дасть завершеного вигляду 
площі перед центром», — роз-
повідає Василь Радіонов. 

Директор говорить, що ро-
биться акцент на тому, щоб 
подібні технічні об’єкти не бу-
ли позбавлені естетичності й 
слугували прикрасою. Напри-
клад, три ліхтарі на стоянці ав-
то уже реконструюються і мати-
муть оригінальний вигляд: буде 
композиція, ніби виливається 
фарба із банки, куди вмонтова-
но освітлення. 

Адміністрація ТЦ виступи-
ла ініціатором змін у бори-
спільському МакДональдз: 
новий формат обслугову-
вання «Досвід майбутньо-
го» втілюється вперше в 
Україні. Борисполю вдало-
ся переконати представни-
ків компанії і відсторонити 
міста-претенденти.

 
«Ми домоглися, щоб у Бори-

сполі реконструювався Мак-
Дональдз за світовим зразком 
в числі перших в Україні, — 
розповідає Василь Радіонов. 
— Той формат, який відвідувачі 
оцінять із перших чисел серп-
ня, буде поки єдиним в країні, 
пілотним, хоча претендували 
на першість багато потужніших 
за Бориспіль міст. Цей проект 
матиме успіх, за новим прин-
ципом працює мережа в інших 
країнах. Ми пишаємося, що об-
рали Бориспіль». 

За словами співрозмовни-
ка, оновлений бориспільський 
МакДональдз відчинить две-
рі для відвідувачів 2 серпня. 
Після реорганізації введено 
обслуговування за столика-
ми — одне із революційних 
вдосконалень, оскільки рані-
ше МакДональдз був закладом 
самообслуговування. «Тепер 
відвідувач замовлятиме стра-
ви на касі, а потім чекатиме 
бажане за столиком. Співро-
бітник ідентифікуватиме клі-
єнта за допомогою спеціаль-
ного пристрою. Залишиться 
лише три каси і буде розділе-
ний потік відвідувачів. Такого 
в українських МакДональдз 
ще не було», — не без гордості 
розповідає Василь Семенович. 

До речі, двоповерховий аме-
риканський фаст-фуд у Бо-
рисполі майже найбільший в 
Україні, і є лідером за площею 
в області.

Відкрито пілотний формат 
МакДональдз2

4

3 5

6

7

Обурення у мережі Фей-
сбук викликало нововведен-
ня у ТЦ «Парк Таун»: парковка 
для авто відвідувачів із серп-
ня стане платною. 

За словами Василя Радіонова, 
це викликано необхідністю, за-
раз послуга надається у тестово-
му режимі. «Ми змушені ввести 
плату за парковку, оскільки бага-
то автовласників залишають тран-
спорт на цілий день, а самі їдуть 
на роботу в аеропорт чи Київ. Що-

дня таких паркувальників біля 25 
осіб, а місць на паркові — всьо-
го 50», — коментує директор ТЦ. 
Він наголошує, що таку практику 
використовують і біля торгових 
центрів у столиці. За півтори го-
дини відвідування ТЦ «Парк Таун» 
плата братися не буде, решта ча-
су — погодинна оплата, про що 
буде видаватися фіскальний чек. 
Впроваджуватиме послугу найма-
на фірма, якій передав на це пов-
новаження «Біопром», як компа-
нія-управитель.

Чому платна стоянка1

• Із серпня МакДональдз працює по-новому, а ще вводиться 
плата за парковку.

• Так є. • Так буде.

• Ескізний проект скульптури. Матеріал — тонована броза, 
нержавіюча сталь.

Реконструкція 
алеї 

Алею від вулиці Київський 
Шлях до дитячої юнацької 
спортивної школи дирекція ТЦ 
планує осучаснити.

Нині типова паркова алея, яка 
веде до ДЮСШ, має суттєво зміни-
тися за ініціативи співвласників ТЦ.

Дирекція торгівельного цен-
тру планує у співпраці із місь-
кою владою розробити і втілити 
проект реконструкції території. 
Ідея включає встановлення ди-
тячих композиційних паркових 
скульптур та оригінальний бла-
гоустрій із озеленення. Питання 
відпрацьовується. 

Фасад із 
муралами 

Екстер’єр ТЦ мають прикра-
сити мурали – вислови вели-
ких українців зі стилізованими 
зображеннями. 

Василь Радіонов поділився 
планами щодо нанесення кіль-
кох муралів на стіни будівлі. За 
його словами, це будуть цитати 
відомих українців: Ліни Костенко, 
Василя Симоненка, Василя Сту-
са із оригінальною ілюстрацією. 

«У місті Лейден, що у Бельгії, 
з’явився перший у світі поетич-
ний мурал — на одній із будівель 
тамтешній художник наніс цита-
ту відомої нам російської поете-
си Марини Цвєтаєвої, — розпо-
відає директор Василь Радіонов. 
— Наша мета — додати «родзин-
ку» екстер’єру центру та вибрати 
такі рядки, щоб торкалися душі». 
Ідею дирекція запланувала втіли-
ти вже цього року. 

До речі, «Парк Таун» вигідно ви-
різняється художнім оформлен-
ням інтер’єру, де багато малюнків, 
ілюстрацій. Є художні роботи у ЗD 
форматі на асфальті перед ТЦ, те-
пер чекаємо на мурали. Дирекція 
понад 10 років співпрацює із ху-
дожницями-декораторами із мі-
ста Кам’янця. 

Комплекс чи 
майданчик

Адміністрація ТЦ вважає 
міську паркову територію для 
дітей за будівлею ТЦ морально 
застарілою і такою, що потре-
бує повної реконструкції.

Василь Радіонов висловив не-
вдоволення станом території між 
ТЦ і ДЮСШ. «Цю територію вва-
жаю недолугою, часом соромно 
іти із гостями тією дорогою. Та-
кого не повинно бути у центрі мі-
ста, хоча б паркан змінили. Той 
дитячий майданчик не витри-
мує критики, — коментує спів-
розмовник. — Чому депутати не 
звертають на це увагу? Якщо не-
має у бюджеті грошей на рекон-
струкцію, то запросіть інвесто-
ра і нехай він із зиском для себе 
і вигодою для містян зробить до-
стойний об’єкт — дитячий розва-
жальний комплекс». Він також не 
відкидає можливості виступити 
одним із інвесторів.

Стелу одягнуть у бренди

Біля стели планується 
встановлення оригінальної  
скульптурної композиції, ро-
боти над проектом якої уже 
тривають.

Василь Радіонов поділився 
інформацією про розроблення 
макету романтичної компози-
ції, яка, на його переконання, 
прикрасить площу ТЦ і місто. 
«Хлопчик із 50-х років минуло-
го століття у майці та шортах бі-
жить із паперовим літачком у 
руках, якого він направляє у бік 
аеропорту, а поряд — біжить 
собачка. Така мила, тепла ідея і 

сюжет додадуть родзинки місь-
кій території, привнесуть до-
броту», — каже співрозмовник.

Василь Семенович запевняє, 
що композиція матиме художню 
та естетичну цінність, над нею 
нині працюють два заслужені ху-
дожники України, макет майже 
готовий, скульптура буде із брон-
зи. Прізвища творців директор 
не назвав, мовляв, зарано, та й 
виробництвом композиції, ка-
же, займатимуться інші майстри 
— наразі ведуться перемовини 
із можливими претендентами. 
Встановлення скульптури пла-
нується навесні 2019 року. 

Буде бронзовий хлопчик із літачком
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Код

Найменування доходів згідно із 
бюджетною

класифікацією

Затверд-
жено на 

2018 рік з 
урахуван-

ням 
внесених 

змін

Затверд-
жено на 
І півріччя 

2018 року з 
урахуванням 

внесених 
змін

Фактичне 
виконання 

за 
І півріччя 
2018 року

Відсоток 
вико-
нання

Фактичне 
виконання 

за І 
півріччя 

2017 року
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 339060000 184920000 193131032 104,4 185957240

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток 191800000 107110000 113995889 106,4 112797346

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 190700000 106010000 112373253 106,0 112008729

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 43900000 23570000 24153845 102,5 23041013

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(пальне)

19500000 10970000 11312048 103,1 9672828

14040000
Акцизний податок з реалізації через 
роздрібну торговельну мережу 
підакцизних товарів

19400000 9760000 9810781 100,5 10813201

18000000 Місцеві податки 103360000 54240000 54978342 101,4 50118416

18010000 Плата за землю 52000000 23395000 23146810 98,9 26781792

18050000 Єдиний податок 47500000 28750000 29565111 102,8 21710449

 Інші податки та збори 0 0 2956  465

20000000 Неподаткові надходження 11543000 6157400 15462956 б.200 23295159

22000000
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господарської 
діяльності

10730000 5779400 6011445 104,0 5833006

 Інші неподаткові надходження 813000 378000 9451511 б.200 17462153

 Разом доходів 350603000 191077400 208593988 109,2 209252399

40000000 Офіційні трансферти 290556708 171607856 171093211 99,7 141255605

 Всього доходів загального  фонду 641159708 362685256 379687199 104,7 350508004

 Спеціальний фонд      

10000000 Податкові надходження 40000 28400 30734 108,2 39821

20000000 Неподаткові надходження 18111305 9535603 14136525 148,2 25225708

25000000 Власні надходження бюджетних установ 15111305 7785603 8131654 104,4 9050522

 Інші неподаткові надходження 3000000 1750000 6004871 343,1 16175186

 Разом доходів 18151305 9564003 14167259 148,1 25265529

40000000 Офіційні трансферти 1749400 1749400 1749400 100,0 0

 Всього доходів спеціального фонду 19900705 11313403 15916659 140,7 25265529

 
Всього доходів (загальний і спеціальний 
фонди)

661060413 373998659 395603858 105,8 375773533

 Видатки (загальний фонд)      

0100 Державне управлiння 46 094 969 22 304 316 21054634 94,4 12018063

1000 Освіта, всього 193 777 744 108 537 439 103131003 95,0 75986493

2000 Охорона здоров’я 3 965 450 3 965 450 2686702 67,8 0

3000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення

170 868 105 97 804 777 96376902 98,5 85647162

4000 Культура i мистецтво 10 245 630 5 376 712 5088573 94,6 8164447

5000 Фізична культура і спорт 11 520 024 6 077 683 5662224 93,2 4556856

6000 Житлово-комунальне господарство 30 233 349 12 873 268 10891842 84,6 13939448

7461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

25 864 300 11 082 800 11071281 99,9 7253080

8410
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

197 900 116 000 85911 74,1 262715

8110
Заходи із запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

638 362 613 312 593267 96,7 200956

8220
Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення

30 000 30 000 29920 99,7 0

8230
Інші заходи громадського порядку та 
безпеки

202 500 174 240 147703 84,8 0

9110 Реверсна дотація 16 567 500 8 283 600 8283600 100,0 14304300

 Інші видатки   1170655

8700 Резервний фонд 8 799 188 3 799 188 0 0,0  

8600 Обслуговування місцевого боргу 15 000 15 000 7026 46,8 22655

На виконання статті 28 частини 3 Бюджетного Кодексу України виконавчий 
комітет Бориспільської міської ради інформує про виконання бюджету 

за І півріччя 2018 року
9410

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції

47 640 200 27 806 200 27806200 100,0 25075300

9800

Субвенція з місцевого 
бюджетудержавному бюджету 
на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіону

250 000 250 000 250000 100,0 0

 Інші субвенції    570000

 Разом видатків (загальний фонд) 566 910 221 309 109 985 293 166 788   94,8 249172130   

 Видатки (спеціальний фонд)    

0100 Державне управлiння 977 185 447 587 157622 35,2 255750

1000 Освіта 41 359 305 29 561 104 10036345 34,0 15077912

2000 Охорона здоров’я 8 398 861 7 453 861 783765 10,5 0

3000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення

1 006 530 1 006 530 118999 11,8 17853

4000 Культура i мистецтво 966 407 966 407 703544 72,8 669512

5000 Фізична культура і спорт 3 110 181 2 684 046 1027008 38,3 1686358

6000 Житлово-комунальне господарство 14 110 662 3 056 568 2000623 65,5 2198627

7130 Здійснення заходів із землеустрою 60 000 0 0 0,0 0

7310
Будівництво1 об'єктів житлово-
комунального господарства

29 841 29 841 0 0,0  

7321
Будівництво1 освітніх установ та 
закладів

94 250 583 36 585 137 23624832 64,6  

7322
Будівництво1 медичних установ та 
закладів

3 170 000 170 000 42630 25,1  

7324
Будівництво1 установ та закладів 
культури

4 682 000 182 000 0 0,0  

7350
Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації)

1 737 802 257 802 0 0,0 199341

7461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

48 634 587 11 414 700 11267677 98,7 11649169

7463

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок трансфертів з інших місцевих 
бюджетів

5 965 900 5 965 900 3441162 57,7  

7670
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання

9 196 293 6 000 000 2500000 41,7 10932215

7691

Виконання заходів за рахунок цільових 
фондів, утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і фондів, 
утворених Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування

2 245 765 1 345 765 769129 57,2 571170

8110
Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

940 000 940 000 189996 20,2 0

8340
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

25 981 730 17 983 663 7072832 39,3 3116696

 
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території

  24456082

8410
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації

400 000 400 000 0 0,0 0

 Разом видатків (спеціальний фонд) 267 223 632 126 450 911 63736166 50,4 70830685

 
Всього видатків по загальному та 
спеціальному фонду 

834 133 853 435 560 896 356902954 81,9 320002815

 Кредитування      

8882

Повернення коштів, наданих для 
виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії

-500000    

205000
Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 
установ**загальний фонд

  -824 103 -372814 -372 815

205000
Фінансування за рахунок залишків 
коштів на рахунках бюджетних 
установ**спеціальний фонд

-910601 -582383

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів* загальний фонд

  114 303 692 68548642 68 548 642

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів* спеціальний фонд

116823345 134870533

420000
Заборгованість за середньостроковими 
зобов'язаннями

  10 200 000 10200000 10 200 000

Начальник фінансового управління                              С.М.Заєць



www.i-visti.com№30 (939), 3 серпня 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

ЗНАЙОМСТВА

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 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"

12.55, 14.25, 15.55 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 2.00 Т/с "Шерлок"

0.15 Драма "Життя і доля"

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" 11, 12 

с. (16+)

23.30 Х/ф "Смертельна гонка" (18+)

1.40 Телемагазин

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 "Шукайте жінку"
16.10 "Жди меня. Україна"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.30 Х/ф "Гра в чотири руки"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Принц Єгипту"
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 - 2"
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

4.50, 19.20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

5.40 Ранок у великому місті
6.30 Факти. Ранок
8.45 Надзвичайні новини. Підсумки 

з Костянтином Стогнієм
9.15 Антизомбі. Дайджест
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Факти. День
12.45, 15.45 Х/ф "Штурм Білого 

дому" (16+)
16.20 Х/ф "Захоплення підземки 

123" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк
21.30 Т/с "Шулер" (16+)
22.45 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

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

Спецвідділ" (16+)

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

Васильович міняє 
професію"

9.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Маша і море"
12.10 Х/ф "Сангам"
15.35 Х/ф "У зоні особливої уваги"
17.25 Х/ф "Хід у відповідь"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Недільний тато"
0.30 "Позаочі"
1.20 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00 "Африка: небезпечна 
реальність"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дивно чи ні?"
20.30 "Служба порятунку"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.50 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.00 Абзац
6.54, 8.14 Kids Time
6.55 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
8.15 М/ф "Елвін і бурундуки 2"
10.00 Х/ф "Коти проти собак"
11.50 Х/ф "Коти проти собак: 

Помста Кітті Галор"
13.20 Х/ф "Божевільні перегони"
15.15 Х/ф "Супернянь" (16+)
17.00 Х/ф "Супернянь 2" (16+)
19.00 Ревізор
21.30 Х/ф "Гола правда" (16+)
23.20 Х/ф "Крутий хлопець" (16+)
1.10 Т/с "Клініка"
2.55 Служба розшуку дітей

6.30 Х/ф "Пацани"
8.20 "Свідок. Агенти"
8.50 Х/ф "Бомж"
10.45 "Україна вражає"
11.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
21.10, 1.10 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.20 "Випадковий свідок"
4.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.05, 18.15 "Спецкор"

9.40, 18.50 "ДжеДАІ"

10.15, 19.25 Т/с "Команда" (16+)

14.05 Х/ф "План пограбування" 

(16+)

15.30 Х/ф "Чужі" (16+)

21.35 Т/с "Касл-5" (16+)

23.10 Х/ф "Поза законом" (18+)

1.10 Т/с "Моссад" (16+)

2.55 "Облом.UA."

7.00 Х/ф "Операція "И" та інші 
пригоди Шурика"

8.55 Х/ф "Чоловіча інтуїція"
11.10 Х/ф "Молода дружина"
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Хата на тата (12+)
22.45 Т/с "Дурна кров" (16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
14.00 Перша шпальта
14.30 Радіо. День
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.20 Лайфхак українською
15.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ Метання 
молота чол.квал. гр.А, 
100м. чол, Стрибки у 
довжину чол, Біг з 
бар'єрами 400м. чол

19.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ Метання 
молота чол. квал. гр.В, 
Штовхання ядра чол. квал. 
гр.А та гр.В, 100м. жін.

20.40, 23.35, 2.00 ЧЕМПІОНАТ 
ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ

21.00, 5.10 Новини
21.25, 5.30 Новини. Спорт
21.40 Д/ф "Найекстремальніший"
22.40 Т/с "Монро" (12+)
23.25 День змагань. Підсумки
1.10 Інформаційна година

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"

11.00 "Одруження наосліп"

12.45, 14.15, 15.45 "Міняю жінку"

16.50 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 1.50 Т/с "Шерлок"

0.15 Драма "Життя і доля"

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" 13, 14 

с. (16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Кіберпростір" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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 "Це я"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.30 Х/ф "Матусин синок" (16+)

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 - 

2"
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"

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Багач-Бідняк. Реаліті-шоу
11.10, 13.25 Х/ф "Подорож до 

центру Землі" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Джек і бобове дерево" 1 

с. (16+)
16.20 "На трьох" (16+)
16.30, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
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+)

5.45, 7.40, 8.30, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.55, 0.40 "Позаочі"
10.45 "Моя правда"
11.35 Х/ф "Здивуй мене"
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
15.15 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
17.20 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
1.30 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.50 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі
3.55 Абзац
5.44, 6.59 Kids Time
5.45 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.00 Ревізор. Крамниці
11.00 Таємний агент
12.10 Таємний агент. Пост-шоу
14.00 Дешево та сердито
16.20 Х/ф "Хто я?" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Молодята" (16+)
22.50 Зоряні яйця (12+)
0.45 Т/с "Клініка" (16+)

5.30 Т/с "Допінг для ангелів"
7.05 Х/ф "У квадраті 45"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Гладіатор за наймом"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30, 3.45 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.15 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.25 "Випадковий свідок"
4.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.50 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 1.10 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.10 Х/ф "Викуп" (16+)

19.15 Т/с "Команда" (16+)

20.25 Кваліфікація ЛЧ "Славія"-

"Динамо"

22.25 Т/с "Касл-5" (16+)

0.15 Т/с "Моссад" (16+)

7.45 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
10.00 МастерШеф (12+)
13.15 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Т/с "Дурна кров" (16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00 

Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 

АТЛЕТИКИ. Спорт. ходьба, 
50 км, ж.ч, фінал. Метання 
диска, чол, квал, гр.А, В.Біг 
з бар'єрами 400м.ч

14.35, 15.20, 23.00, 2.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

15.00 Новини (із сурдоперекладом)
18.00, 1.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.30, 21.20 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Фінали
22.50 День змагань. Підсумки
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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"

11.00 "Одруження наосліп"

12.50, 14.20, 15.50 "Міняю жінку"

16.55 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 2.00 Т/с "Шерлок"

0.15 Драма "Життя і доля"

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" 15, 16 

с. (16+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Кіберпростір" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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 "Висота"
14.50, 15.50, 16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 4.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.25 Х/ф "Такі красиві люди"

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Мавп'ячі витівки"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
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"

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.05 Стоп-5
12.10, 13.25 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" 1 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.25 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" 2 с. (16+)
17.15 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

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

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
10.05, 1.10 "Академія сміху"
10.55, 0.20 "Позаочі"
11.50 "Моя правда"
12.45 Х/ф "Руда фея"
14.00 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Останній вампір"
16.00 Х/ф "Люди в океані"
17.25 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Добре сидимо"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Школа права"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.50 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
3.20 Абзац
5.04, 5.59 Kids Time
5.05 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Дешево та сердито
17.00 Х/ф "Молодята" (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Чому він?"
23.15 Зоряні яйця (12+)
1.00 Т/с "Клініка" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Постріл у труні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30, 3.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.15 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.25 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00, 1.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.15 Х/ф "Нестерпний біль" (16+)

15.20 Х/ф "Чистилище" (16+)

19.25 Т/с "Команда" (16+)

21.35, 23.10 Т/с "Касл-5" (16+)

1.00 Т/с "Моссад" (16+)

3.10 "Облом.UA."

7.30 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
9.40 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Т/с "Дурна кров" (16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00 

Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
15.25 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання 
списа, чол, квал, гр.В

16.15, 19.00, 23.55, 2.00 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

18.00, 1.10 Інформаційна година
19.25 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
21.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Фінали
23.45 День змагань. Підсумки
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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"

11.00 "Одруження наосліп"

12.55, 14.20, 15.50 "Міняю жінку"

16.55 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Комедія "Слуга народу"

22.20, 1.50 Т/с "Шерлок"

0.15 Драма "Життя і доля"

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" 17, 18 

с. (16+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Кіберпростір" 

(16+)
1.45 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 "Альошкіна любов"
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"
20.30 Т/с "Східні солодощі" (12+)
0.30 Х/ф "Хроніки зради" (16+)

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
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
2.00 БарДак

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.05 Стоп-5
12.05, 13.20 Х/ф "Джек і бобове 

дерево" 2 с. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Вдруге не 

посадять" (16+)
17.20 "На трьох" (16+)
17.30, 21.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.50 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

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

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 Мелодрама
9.45, 1.35 "Академія сміху"
10.05, 0.45 "Позаочі"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Украдене щастя"
13.45 Х/ф "Шерлок Холмс: Самий 

завидний наречений"
15.45 Х/ф "Доброго ранку!"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Як стати щасливим"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Поради лікаря"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25 "Найбільші танкові 

битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.45 Зона ночі
3.20 Абзац
5.04, 5.59 Kids Time
5.05 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Дешево та сердито
16.45 Х/ф "Чому він?"
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Училка" (16+)
22.50 Зоряні яйця (12+)
0.50 Т/с "Клініка" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей

5.00, 4.05 "Правда життя. Професії"
6.15 Х/ф "Алмази шаха"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30, 3.35 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.15 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.25 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 2.50 "Облом.UA."

15.15 Х/ф "Общак" (16+)

19.15 Т/с "Команда" (16+)

21.25 Кваліфікація ЛЄ "Зоря"-

"Брага"

23.25 Т/с "Касл-5" (16+)

0.20 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

7.00 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)
9.15 МастерШеф (12+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 Я соромлюсь свого тіла (16+)
22.45 Х/ф "Я щаслива" (16+)

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00 

Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
9.45 Додолики
10.10 Телепродаж
10.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
12.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
13.00 Новини (із сурдоперекладом)
13.30 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
14.25, 16.00, 23.00, 2.00 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

15.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Метання 
списа, жін, квал, гр.В

18.00, 1.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Схеми. Корупція в деталях
20.15, 21.20 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Фінали
22.50 День змагань. Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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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, 14.20, 15.55 "Міняю жінку"

17.00 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 23.05 "Ліга сміху"

1.45, 4.35 "Ігри приколів"

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

2.30 Сьогодні
9.30, 4.55 Зоряний шлях
10.30, 3.15 Реальна містика
12.30 Х/ф "Погана сусідка"
14.30 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" 1, 2 с. (12+)
15.25 Т/с "Ласкаво просимо на 

Канари" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Громадянин Ніхто" (16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "1+1" (12+)
2.00 Телемагазин

6.10, 23.00 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00 "Готуємо разом"
8.00 9.00 "Орел і Решка"
10.00 "Навколо М"
11.00 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" (12+)
13.00 Х/ф "Дівчина з гітарою"
14.50, 15.50, 16.45, 2.10 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.25 "Подробиці"
20.30 "Творчий вечір К.Меладзе 

"Останній романтик"
0.50 Х/ф "Веселі Жабокричі"

6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Принци повітря"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Битва салонів
13.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.35 Віталька
16.00, 2.45 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 2: 

Глобальне потепління"
22.45 Х/ф "Факультет" (16+)
0.45 Т/с "Якось у казці"

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.10 Стоп-5
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф "Обличчя зі 

шрамом" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.45, 21.30 "На трьох" (16+)
17.30 Т/с "Шулер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
1.25 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)
2.15 Т/с "Північний вітер" (12+)
3.15 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.30 "Моя правда"
10.25 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
12.05 Х/ф "Святе сімейство" (12+)
16.05 Х/ф "Раз на раз не випадає"
17.30 Х/ф "Добре сидимо"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Доброго ранку!"
0.45 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

7.00, 19.25 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 2.20, 3.50 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 1.40 "Школа права"
9.15, 11.05, 20.20, 1.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.15, 21.25, 4.10 "Найбільші 

танкові битви"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Дива природи"
16.10, 3.05 "Бойові сили"
17.00, 23.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.30, 2.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.55 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі

4.00 Абзац

5.54, 7.09 Kids Time

5.55 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

7.10, 19.00 Хто зверху? (12+)

17.00 Х/ф "Гола правда" (16+)

21.00 Х/ф "Непрохані гості" (16+)

23.10 Варьяти

1.00 Т/с "Клініка" (16+)

2.55 Служба розшуку дітей

5.15 Х/ф "Грішник"
6.50 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Право на постріл"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30, 3.10 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.15 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
2.35 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 2.55 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Сліди апостолів" (16+)

19.25 Т/с "Перевізник" (16+)

23.20 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 209"

1.40 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

6.35 Х/ф "Чоловіча інтуїція"

8.45 Х/ф "Моя старша сестра"

10.40 Х/ф "Закоханi жiнки" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 Х/ф "Джентльмени удачі"

22.45 Х/ф "Zolushka. ru"

6.00 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00 

Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
9.45 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
15.00 Новини (із сурдоперекладом)
15.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
15.50, 21.20, 23.05, 2.00 

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

18.00, 1.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
19.30 Перша шпальта
20.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
22.55 День змагань. Підсумки
0.40 Схеми. Корупція в деталях

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, 23.25 "Світське життя. 

Дайджест"

12.25 Мелодрама "Гроза над 

тихоріччям"

16.35, 21.20 "Вечірній квартал"

18.30, 4.55 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.20 "Ліга сміху"

5.40 М/ф

7.00, 15.00, 19.00, 3.15 Сьогодні

7.15 Т/с "Громадянин Ніхто" 11, 17 

с. (16+)

15.20 Т/с "Громадянин Ніхто" (16+)

18.15 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

1 с. (16+)

19.40 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)

23.00 Т/с "Ворожка" 1, 3 с.

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "Ворожка"

3.55 Реальна містика

5.30 Зоряний шлях

6.00, 4.15 М/ф
6.30 "Жди меня. Україна"
8.00 Х/ф "Травневі зірки"
10.00 Х/ф "Справа була у Пенькові"
12.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
14.10 Х/ф "А зорі тут тихі..."
18.00, 20.30 Т/с "Один в полі воїн" 

(16+)
20.00, 2.25 "Подробиці"
23.00 Т/с "Я - охоронець" (16+)
2.55 Д/п "Зиновій Гердт. Я не комік"
3.30 Ток-шоу "Стосується кожного"
5.00 "Top Shop"
5.30 Подробиці

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф "Дельго"
11.50 Х/ф "Мавп'ячі витівки"
13.30 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
15.00 Рятівники
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.35 Більше ніж правда
7.25 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу (12+)
10.45 Вижити разом з Голтісом
11.45 Вижити разом з Голтісом. 

Прем’єра
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.55 Х/ф "Клуб шпигунів" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянтином 
Стогнієм

20.05 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
22.05 Х/ф "Перевізник. Спадщина" 

(16+)
0.00 Х/ф "Швидше кулі" (18+)
1.55 Т/с "Морська поліція. 

Спецвідділ" (16+)
3.20 Провокатор

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

Карнавальна ніч"
11.05 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
12.50 Х/ф "Чорне плаття"
14.40 Х/ф "Альошчине кохання"
16.10 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
18.00 Т/с "Місс Фрайні Фішер" 

(16+)
22.00 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
23.25 Х/ф "Казка про загублений 

час"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.05, 5.30 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Euroshow" М.Поплавського"
16.00 "Українцям - українське"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.05, 1.20 Х/ф "Калія"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 1.00, 3.40 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 4.00 Х/ф "Історія Марти 

Стюарт"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 Х/ф "Катастрофа"

3.00, 2.20 Зона ночі

5.59, 7.59 Kids Time

6.00 М/с "Лунтик і його друзі"

8.00 Дешево та сердито

9.15 Хто зверху? (12+)

19.00 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"

21.00 Х/ф "Ціпочка" (16+)

23.00 Х/ф "Брати з Грімсбі" (18+)

0.30 Х/ф "Училка" (16+)

6.15 Х/ф "Інспектор Лосєв"
10.15 Х/ф "В останню чергу"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.40, 3.50 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Людина-амфібія"
21.30 Х/ф "Полювання за тінню"
23.30 Х/ф "Чорне море" (16+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Випадковий свідок"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Угон по-нашому"

11.05 "Загублений світ"

17.10 Х/ф "Чужі" (16+)

20.00 Х/ф "Чужий-3" (16+)

22.10 Х/ф "Кур'єр" (18+)

0.00 Х/ф "Фабрика футбольних 

хуліганів" (18+)

1.50 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

2.40 "Облом.UA."

5.45 Х/ф "Молода дружина"
7.35 Караоке на Майдані
8.35 Все буде смачно!
10.30 Х/ф "Моя старша сестра"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
17.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
19.00 Х/ф "Два полюси любові" 

(16+)
2.05 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 Хто в домі хазяїн?

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини

9.35 М/с "Гон"

10.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 км, 

жін. Фінал

11.45 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 20 км, 

чол, фінал

13.30 Телепродаж

13.45, 23.10, 1.25 ЧЕМПІОНАТ 

ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 

АТЛЕТИКИ

21.20 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 

22.55 День змагань. Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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НЕДІЛЯ, 5 СЕРПНЯ

6.55, 4.30 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.05, 11.15 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
12.20 Комедія "Як викрасти 

мільйон"
15.05 Х/ф "Роман з каменем"
17.25 Х/ф "Перлина нілу"
19.30, 5.30 ТСН
20.15 Драма "Вихід: боги та царі"
23.15 Драма "Царство небесне"
2.00 "Аргумент кiно"

6.30, 19.00 Сьогодні

7.10 Зоряний шлях

9.45 Т/с "Ворожка"

13.35 Т/с "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)

17.20 Т/с "Королева Марго" 1, 2 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Королева Марго" (12+)

22.10 Т/с "Найкращий друг сім'ї"

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "CSI: Кіберпростір" (16+)

5.30 Реальна містика

6.30 Х/ф "Веселі Жабокричі"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

12.10 Х/ф "Пік-пік"
14.00 Т/с "Один в полі воїн" (16+)
18.10 "Творчий вечір К.Меладзе 

"Останній романтик"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
22.30 Х/ф "З речами на виліт!" 

(16+)
0.20 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф "Принци повітря"
14.15 Чотири весілля
15.15 Танька і Володька
17.15 М/ф "Льодовиковий період 2: 

Глобальне потепління"
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
22.30 Готель Галіція
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 Х/ф "Циганка Аза"
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.50 Еврика!
5.00 Факти
5.25 Інсайдер
7.05 Т/с "Невиправні" (16+)
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.55 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Клуб шпигунів" (16+)
14.50 Х/ф "Перевізник. Спадщина" 

(16+)
16.40 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Захисник" (16+)
21.00 Х/ф "Шторму назустріч" (16+)
22.45 Х/ф "Швидше кулі" (18+)
0.40 Х/ф "Кримінальний талант"
3.15 Провокатор

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

хуторі біля Діканькі"
10.20 Х/ф "Кревні брат"
12.15 Х/ф "Смертельна помилка"
14.10 Х/ф "Буркун" (12+)
16.05 Х/ф "Безумно закоханий"
18.00 Т/с "Місс Фрайні Фішер" 

(16+)
22.00 Х/ф "Шукайте жінку"
0.55 Х/ф "Загадка Ендхауза"
2.45 "Позаочі"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Кінотрейлери

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 12.05 "Телемаркет"
11.05, 5.10 "Мультляндія"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Вікно в Європу"
15.35 "Творчий вечір Олександра 

Злотника"
17.10, 2.25 Х/ф "Нерівний шлюб"
20.00 "ЧЄ-2018 з міні-футболу. 

"Україна-Італія"
21.00, 1.35 "СТН-тижневик"
21.30, 2.05 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Вони були солдатами"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Вовк"

3.00 Зона ночі
5.05 Стендап-Шоу
5.59, 7.19 Kids Time
6.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
7.20, 1.10 Х/ф "Кохання без 

зобов'язань" (16+)
9.25 М/ф "Елвін і бурундуки 3"
11.10 Х/ф "Мармадьюк"
13.00 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
15.00 Х/ф "Ціпочка" (16+)
17.00 Х/ф "Норбіт" (16+)
19.00 Х/ф "Дім великої матусі"
21.00 Х/ф "Дім великої матусі 2" 

(16+)
23.00 Х/ф "Дім великої матусі: 

Який тато, такий син" (16+)

6.15, 8.50 "Страх у твоєму домі"
8.00 "Україна вражає"
10.45 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
12.35 Х/ф "Чорний принц"
14.30 Х/ф "Чінгачгук - Великий 

Змій"
16.15 Х/ф "Жертва в ім'я любові"
19.00 Х/ф "Засуджений"
20.50 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
22.30 Т/с "Я повернуся" (16+)
1.40 Х/ф "Братство вовка - 2: 

повернення перевертня"
3.15, 4.45 "Речовий доказ"
4.20 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

12.35 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

(16+)

17.00 Т/с "Перевізник" (16+)

20.55 Х/ф "Малавіта" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC № 

209"

2.30 "Облом.UA."

9.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.00 Вагітна у 16 (16+)
11.55 Доньки-матері (16+)
12.50 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф "Два полюси любові" 

(16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

6.00 Хто в домі хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 Новини
9.30 Перший на селі
10.05 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. 
Марафони (жін, чол.)

14.00 Телепродаж
14.15, 22.45, 1.25 ЧЕМПІОНАТ 

ЄВРОПИ З ЛЕГКОЇ 
АТЛЕТИКИ

20.10 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ. Стрибки 
з жердиною, чол. Фінал. 
Метання молота, чол. 
фінал. 4х100 м, жін. чол

21.15 ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З 
ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ.

22.35 День змагань. Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Допоможіть Кірі почути 
маму! 

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

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

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!



12 №30 (939), 3 серпня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

096-987-74-81
093-660-54-61
095-574-08-91

КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ
ВОДІЙ З ВАНТАЖНИМ АВТО
з/п 17000-20000 грн

РОБІТНИКИ СКЛАДУ
з/п 9000-12000 грн

ЕКСПЕДИТОРИ 
з/п 9000-12000

ДП ЖЕП «Агробудмехані-
зація-Житлосервіс» дово-
дить до відома мешканців 

встановлений тариф на ко-
мунальні послуги по будинку 
2, провулок Старовокзаль-

ний, м. Бориспіль: 
4,57 грн./кв.м. 

Готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

Швейцара-охоронця

Тел.: (099) 387-46-95

Бухгалтера

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

г/р—2/2; 

д/р, 1С:підпр.8, клієнт-банк, впевнений користувач ПК
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Москвич-комбі, 1986 р., на ходу. Тел.: (04595) 50182, 

0 95 5500776.
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 вік-

на, 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, індивідуальне 

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. (35 км), 1/3, 54,6/31,5/9,1, євроремонт, 
10 хв. до метро, відмінне місце під офіс, привати-
зована, чистий продаж, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 50 5951006.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, без 
балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 605000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

Френкеля вул., 2/4, 45 кв.м, житловий стан, 756000 
грн. Тел.: 0 99 1024482, Надія.

центр р-н, 8/9, 49/30/7, житловий стан, 715500 грн. 
Тел.: 0 97 5806524, Світлана.

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

Робітнича вул., 2/9 ц., 68,1/38,3/9,1, гарний стан, все 
окремо, кухонний гарнітур, лінолеум, 2 б/з, лічильники, 2 
бойлери, вільна, 1080000 грн. Тел.: 0 67 7000343.

БУДИНКИ

Бориспіль
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, погріб, 10 

соток. Тел.: 0 66 4094765.

центр р-н, 2 поверхи, 189/98/37, 2 с/в, вбудований 
теплий гараж, 8,5 соток, 1404000 грн, торг. Тел.: 0 97 
5806524, Світлана. 

Дударків с., 40.4 кв.м, всі зручності, гараж, льох, 
сарай, колодязь, свердловина, вигрібна яма, 25 со-
ток, 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
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Кийлів с., дача, 6 соток, невеликий будинок, свердло-
вина, 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, центральна 
вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, гараж, 
баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

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

погреб, поруч зупинка, магазин, 10 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, огля-
дова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, ціна за 
домовленістю, або обмін на мікроавтобус. Тел.: 0 67 
7436513.

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 5056064.

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, ог-
лядова яма, підвал на весь гараж, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Бориспіль
10 соток, 20х50, початок вулиці, кутова, комунікації 

поруч, 270000 грн, торг, є варіанти. Тел.: 0 97 5806524, 
Світлана.

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. 

Голосіївська вул., 10 соток, приватизована, 
комунікації поруч, всі документи, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 98 3258840.

Котляревського вул., кінець вулиці, 10 соток, світло, 
газ, кутова, 432000 грн. Тел.: 0 99 1024482, Надія. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Н.Левицького вул., 10 соток, комунікації по вулиці, 

асфальт, господар, 208000 грн. Тел.: 0 99 9052854.
Нечуя-Левицького вул., 10 соток, під будівництво, по-

руч 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. 

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будівниц-

тво, електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. Тел.: 0 66 
7558661.

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв. у м. Бориспіль, допомога в оформленні до-
кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Помічник машиніста екструдера
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник складу готової продукції

Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Машиніст екструдера
Помічник машиніста екструдера
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник складу готової продукції

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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земельну ділянку в м. Бориспіль, у господаря, допо-
мога в оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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, ча-
стково меблі, 3800+ комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673.

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.

Готельний комплекс запрошує на роботу 
бухгалтера, з д/р, 1С:8, клієнт-банк, впевне-
ний користувач ПК; швейцар-охоронець,г/р 
2/2; мийницю-прибиральницю в кафе, г/р 2/2. 
Тел.: 0 99 3874695. 

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання терито-
рії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на постійну роботу адміністратора, з/п 
від 12000 грн; офіціанта, з/п від 8000 грн; бариста, з/п 
від 9000 грн; повара, з/п від 12000 грн; кухонного робіт-
ника, з/п від 7000 грн; робітника лінії роздач, з/п від 9000 
грн; водія, з/п від 10000 грн. Тел.: 0 50 4037701, Юлія. 

Запрошуємо на роботу в таксі водіїв кат. «В». Тел.: 0 
93 5391515.

Запрошуємо на роботу до газозаправної станції каси-
ра-оператора, слюсаря-машиніста, майстра, м. Брова-
ри. Тел.: 0 96 0903447.

На постійну роботу в м. Бориспіль потрібні оператор 
прального обладнання, оператор сушильного обладнан-
ня, оператор гладильного обладнання, технік з обслуго-
вування прального обладнання. Гідну та стабільну опла-
ту 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 в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-денний 
робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими. Тел.: 
0 66 1348542.

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»

здаються в оренду приміщення 30 кв.м та 125 кв.м, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 2340932.

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 авто-

бусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. Тел.: 0 
95 7395679.

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на земельну 
ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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 

1-к.кв., К.Шлях вул., «стріловські будинки», 6/9, євро-
ремонт, меблі, побутова техніка, для пари без дітей та 
тварин, 7000 грн+комунальні. Тел.: 0 99 1024482, Надія. 

2 кімнати для пари, є пральна машина, гаряча вода, 
все в будинку, без компослуг. Тел.: 0 66 7701019.

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

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

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 повер-
сі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, будиночок 
для гостей, ціна договірна, на літній період або продам, 
780000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

здається торгово-офісне приміщення, 69 кв.м, за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Головатого, 89/27, ціна до-
говірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.

На постійну роботу 
в супермаркет у м. Бориспіль 

ПОТРІБЕН 

Охоронній фірмі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 

ОХОРОННИК
Досвід роботи бажано

Офіційне працевлаштування, г/р 2/2 
(по 12 годин) 

З/п при співбесіді

Тел.: 096-942-54-25, 
Віталій Григорович

ТЕХНІК-МОНТАЖНИК 
ОПС (ВІДЕОНАГЛЯД)

Вимоги: технічна освіта, можна без д/р
Умови роботи: пн-пт з 9.00 до 18.00, 

офіційне працевлаштування, з/п при співбесіді

Тел.: 067-325-75-55
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На постійну роботу в супермаркет у м. Бориспіль по-
трібен охоронець, бажано з д/р, офіційне працевлашту-
вання, г/р 2/2 (по 12 годин), з/п при співбесіді. Тел.: 0 96 
9425425, Віталій Григорович. 

На постійну роботу запрошуємо прибираль-
ницю в готель та прибиральницю-посудо-
мийницю в кафе, з/п після кожної зміни. Тел.: 
0 67 4079222.

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 потрібен робітник про-
довольчого складу. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п 
достойна. 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. 

На постійну роботу у с. Проліски потрібен ін-
женер; електрик; начальник котельні. Тел.: 0 95 
4119089.

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

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

На роботу потрібен сантехнік, с. Щасливе, розвоз-
ка з м. Бориспіль з 8.30 до 17.30, з/п 6000 грн. Тел.: 
0 93 3563410.

На роботу потрібні муляри (каменярі) та бе-
тонярі, з/п висока, від 20000 грн. Робота в Ки-
ївській області, житло надається безкоштов-
но. Тел.: 0 50 3100753.

На роботу терміново потрібен продавець та пекар. 
Тел.: 0 67 2340932.

На роботу у м. Київ потрібні двірники, прибиральниці, 
оператори підлогомийної машини, висока з/п, надаємо 
житло. Тел.: 0 67 3417292.

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 остан-
ніх курсів технічних вузів), впевнений ко-
ристувач ПК, відповідальність, старанність, 
комунікабельність.Обов’язки: проведення 
регламентних робіт, обслуговування та ре-
монт систем ОПС. Тел.: 0 67 1056720, 0 67 
3257555. 

Охоронній фірмі терміново потрібен технік-монтажник 
ОПС (відеонагляд). Вимоги: технічна освіта, можна без 
д/р. Умови роботи: пн-пт з 9.00 до 18.00, офіційне пра-
цевлаштування, з/п при співбесіді. Тел.: 0 67 3257555. 

Підприємству з виробництва сувенірної продукції 
потрібні працівники в цех, повний робочий день, 
навчання, офіційне оформлення, з/п 10000 грн. 
Тел.: 0 67 5382982.

Підприємству на меблеве виробництво потрібні сто-
ляр, складальник меблів, можливо без д/р. Тел.: 0 93 
8571247, 0 50 4136303.

Підприємству у м. Бориспіль на постійну 
роботу потрібні водії зі своїм авто (типу ГА-
Зель), г/р пн-пт, з/п 12000 грн+бензин. Тел.: 0 
96 9627542.

ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПО-ПІДПРИЄМСТВУ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ВОДІЙ ВАНТАЖ-СТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ВОДІЙ ВАНТАЖ-
НОГО АВТО, З/П 12000 ГРН; ВОДІЙ ЛЕГКО-НОГО АВТО, З/П 12000 ГРН; ВОДІЙ ЛЕГКО-
ВОГО АВТО, Г/Р ПН-ПТ, З/П 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 ВОГО АВТО, Г/Р ПН-ПТ, З/П 8000 ГРН. ТЕЛ.: 0 
96 3435767, НАТАЛІЯ.96 3435767, НАТАЛІЯ.

Порядна сім’я шукає няню-помічницю на тривалий 
термін, графік роботи по 2 неділі, приватний будинок, м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4425760.

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 мен-
ше 85 грн. в день. Готові взяти від студента до пенсіоне-
ра, 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.

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу по-
трібний вантажник, з/п від 7000 грн+премії. Тел.: 0 
97 2106878, 0 95 2701772, Олег Сергійович.

Робітник (двірник-садівник) у с. Щасливе, розвоз-
ка з м. Бориспіль, з/п 6000 грн. Тел.: 0 93 3563410.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охоронник, 
електромеханік, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Таксі. Запрошуємо до співпраці, взаємовигідні 
умови, щоденний розрахунок, надаємо житло, авто 
та смартфони для роботи. Тел.: 0 98 6912619, 0 93 
4607821. 

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

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

Терміново! Потрібні охоронці! Робота у м. Київ, г/р 
1/2, 1/3, 2/4, з/п 350-600 грн/доба (аванс та зарплата). 
Тел.: 0 67 6428317, 0 93 0097879, 0 50 6947122.

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

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

У спортивно-оздоровчий комплекс потрібен 
адміністратор критого тенісного корту. Тел.: 0 66 
3655114.

Увага! ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
терміново запрошує на роботу ВАНТАЖНИКІВ у 
службу наземного обслуговування (робота з заван-
таження/розвантаження багажу, вантажу та пошти). 
Посадовий оклад від 8500 грн. Тел.: (044) 2817058, 
Наталія.

Ірпінь

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бори-
спіль, 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., двері гараж-
ні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 
2223228.

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

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 від 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 від 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
СЛЮСАРЯ-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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК
ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРАМАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з шухля-

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

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

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 «Снай-

ге» 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 договір-

на. Тел.: 0 98 0079352.

Корова червоноряба, тільна 4-м телям, клі-
нічно здорова. Тел.: 0 96 1552094.

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

Корови: порода гоуситинка, 9 міс. тільності; чор-

норяба, порода джерсейка, 8 міс.тільності, чорна, 

25000 грн, торг; теличка чорно-ряба порода гоуси-

тинка, 3 міс. тільності, 15000 грн, торг. Переяслав-

ський-Хм. р-н, с. Пологи Вергуни Тел.: 0 97 3914294, 

0 97 1496008.

РІЗНЕ

Бориспіль

Битовку-кунг для будівельників, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 67 4029471.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення, 
планування та озеленення ділянок. Демонтажні роботи. 
Земельні роботи: виконуємо копання траншей та ям. 
Тел.: 0 96 9918144.

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іно-
земних автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам в гарні руки кішечку, 2 міс., від висловухої кіш-
ки. Тел.: (04595) 71821, 0 66 4764015, 0 66 6019173. 

Віддам цуценят у добрі руки. Тел.: 0 99 0872692, Те-
тяна. 

Втрачене посвідчення члена громадського формуван-
ня «Сектор Безпеки» №00040, видане на ім’я Мамирба-
єва Євгенія Валерійовича Виконавчим комітетом Бори-
спільської міської ради ГФ «Сектор Безпеки» 29.06.2016 
р., вважати недійсним.

Втрачений дозвіл на зброю, серія ВУ №098180, ви-
даний на ім’я Мамирбаєва Євгенія Валерійовича УПД 
ГУ НП України в Київській обл. 18.09.2017 р., вважати 
недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-камерний; 
двері міжкімнатні; килими; труби оцинковані; багажник 
на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 4555582.

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. Бориспіль, 
вул. Калмикова. Тел.: 0 99 4791140, 0 98 2384636.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

(не студент) (не студент)
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

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

ХУДОЖНИЦІ ПРО АМБІЦІЇ, НАТХНЕННЯ І СТИЛЬ
 Три розмови зруйнують класичний образ «художника 

у береті»: юні й талановиті дівчата з Борисполя діляться 
таємницями створення сюжетів на полотні, труднощами у 
пошуку натхнення та творчими планами.

Переможниця обласної олім-
піади 2018 року з образотворчо-
го мистецтва, неодноразова при-
зерка міських олімпіад розпо-
вість про творче дитинство, ро-
бочу атмосферу та перешкоди на 
шляху до мистецтва

— Коли почала малювати?
— Не пам`ятаю, це було у дитин-

стві, хоча навряд чи ті закарлючки 
можна назвати малюванням. Часто 
через мої «абстракції» тато називав 
мене «Пікасю», на що я ображала-
ся, бо думала, що це щось нехоро-
ше. У мене це сімейне — творити. 
Мама любить вигадувати костюми 
та вишивати, інколи і малювати, ча-
сто об’єктами її мистецтва стають 
звичайні побутові предмети.

— Тобі важлива атмосфера, у 
якій ти працюєш? Що надихає?

— Місце та атмосфера важливі 
для картини; це може бути студія 
— там у нас завжди весело і шум-
но, грає музика, від якої дзвенять 
вікна, ми п`ємо чай та обговорю-
ємо усе: від мистецтва до особи-
стого; тут є вчитель, який дасть 
пораду; може бути власна оселя 
— зазвичай на підлозі, під музи-
ку, і якщо пощастить, то з шоко-
ладом; хоча меблі і страждають 

від фарб, але вдома були створе-
ні найкращі роботи; це може бути 
і людне кафе, головне — натхнен-
ня. До мене воно приходить при 
перегляді фільмів та відвідуван-
ні виставок, при спогляданні ро-
біт художників; налаштовують на 
творчий лад  Густав Клімт та Егон 
Шіле — на їхніх полотнах можна 
бачити вічність; сильне враження 
справляє картина «Дівчина з пер-
ловою сережкою» Яна Вермеєра 
та ескізи Леонардо да Вінчі.

— Як художник скажи, є якісь 
дивацтва у тебе чи твоїх колег?

— Творчі люди іноді особливі, 
«ненормальні» — і це нормаль-
но, мене називали «дивною», а ін-
ші казали: «Я адекватна людина, а 
не художник». Оточення творчих 
людей для мене найцікавіше. Не 
люблю нудних, теми для розмов 
з такими закінчуються, мені стає 
нецікаво.

— Скільки було вчителів, і 
хто дав тобі найбільше знань?

— Було багато вчителів. Я вва-
жаю, що чим більше, тим краще, 
адже кожен має свої «родзинки»; 
найбільше, мабуть, вклала в мене 
Люда, тобто Людмила Новохат, бо 
вона навчила любити акварель, 

показала, що це не страшно і не 
нудно.

— На які труднощі натика-
лася?

— О, їх було багато: втома, ма-
ло часу, у мене особисто — брак 
терпіння та ентузіазму: буває, си-
диш, і не можеш дивитися на ту 
картину, бо набридло гірше гіркої 
редьки. Інколи дратує, як мої ро-
боти сприймають близькі люди. 
Зараз проблемою є норми акаде-
мічного малюнка, які заганяють 
всіх у рамки, і якщо ти чимось 
виокремлюєшся і робиш не так, 
«як треба», то «дуля тобі з маком», 
а не спеціальність в університеті.

— То хто ж ти: сурова акаде-
містка чи прихильниця твор-
чості без правил?

— Не можу себе віднести ні до 
одної, ні до іншої категорії, все-та-
ки, мабуть, академістка, як би це не 
здавалося нудним, бо не доросла 
я ще майстерністю до абстракцій.

— Які плани на майбутнє?
— Вступити до університету на 

дизайнера, але не впевнена, чи 
буду працювати за спеціальністю, 
головне, щоб робота була пов’я-
зана з творчістю, приносила за-
доволення мені, користь і радість 
— людям. Мрію подорожувати, 
відвідати всі відомі виставки та 
спробувати щось екстремальне, 
пожити з півроку або рік у інших 
країнах, стати тату-майстром і жи-
ти, не оглядаючись на інших, не 
боятися робити те, що хочу.

Єлизавета ПОЛЯНИЦЯ: 
«УСІ ЛЮДИ НЕНОРМАЛЬНІ — 
І ЦЕ НОРМАЛЬНО»

• Девіз: тримати хвіст пістолетом, не боятися показати власне бачення через осуд суспільства і 
не втрачати можливостей, які підкидає життя.

• «Малюйте, помиляйтесь, тренуйтесь — згодом все вийде».

Хто сказав, що художник пов’я-
заний тільки із мистецтвом? 
Яскраве протиріччя — випускни-
ця 2018 року, призерка обласно-
го етапу захисту наукових робіт 
МАН України з математики, пор-
третистка-аматор Тетяна Чаус, яка 
поділиться особливостями влас-
ної творчості та знищить примі-
тивне амплуа художника у очах 
суспільства. 

— Я малюю, скільки себе 
пам`ятаю — у школі на полях 
зошита, у дитинстві, коли це бу-
ли якісь каляки-маляки. Люблю 
рок-музику, фантастичні фільми 
та науково-популярний контент: 
під час того, як малюю, перегля-
даю відео на Ютубі — лекції з 
антропології, біології, астроно-

мії або фізики, це мене цікавить. 
Мрію полетіти на Місяць, сер-
йозно — побувати там, бо це 
реально круто. Люблю комікси, 
навіть іноді малюю їх, але в ме-
не не дуже виходить, потрібно 
ще вчитися і вчитися; зате є ку-
па гарних малюнків супергеро-
їв, яких я обожнюю. Гарно вихо-
дить малювати портрети, чому 
— не знаю. Може, тому що я ба-
гато малюю людей та вигаданих 
персонажів, а, може, маю непо-
ганий «окомір». 

Творчий процес: — Я не ма-
люю весь час, це приходить так: 
з`явилась ідея, і я намагаюся її 
втілити — може одразу вийти, 
а можу почати нервувати, бо ні-
чого не виходить, відходжу, ви-
правляю. Майже кожну роботу я 
хотіла «закинути». Існує поняття 
творчої кризи — іноді я думаю, 
що я завжди у ній. Реально діє-
вий спосіб із неї вийти — піти гу-
ляти, не важливо з ким: з мамою 
чи подругами, головне — не си-
діти вдома. 

Тетяна ЧАУС —
РУЙНУЄ 
СТЕРЕОТИПИ

 Софія Родіонова, художни-
ця, котра відкрила для себе 
сенс мистецтва, пройшла через 
творчий «застій» та відкрила 
прекрасне у живописі.

— Що таке натхнення?
— Це почуття мінливе та абсо-

лютне. Це стан після перегляду 
картин на виставці, коли ти хочеш 
щось створювати, коли ти хочеш 
вкласти усього себе у роботу. Це 
відчуття запалу після прослуханої 
музики у стилі 80-х або після зу-
стрічі з неформальними людьми: 
тих, від кого «пахне» свободою. 
Це почуття, коли ти встаєш вранці, 
або просто протягом сонячної, але 
нежаркої днини і розумієш — ось 
воно. Натхнення приходить саме 
по собі. Ти можеш спробувати йо-
го викликати : купити свічки, за-
палити їх, оточити себе приємни-
ми дрібничками, ввімкнути фільм. 

Але це лише затишок та комфорт, 
творча атмосфера. 

— Коли ти зрозуміла, що хо-
чеш малювати?

— Я малюю з дитинства. Бать-
ки розгледіли у моїх каракулях 
щось «високе та незвичайне» і 
почали прививати мені думку, ні-
би я художник. Справжнє відчут-
тя з’явилося у вересні минулого 
року; саме справжнє, а не те, коли 
ти ходиш до студії, береш участь у 
олімпіадах із образотворчого мис-
тецтва, бо це потрібно для школи; 
розуміння того, що хочу пов’язати 
з цим своє життя — прийшло не-
щодавно, три місяці тому.

— Можеш розповісти , як ти 
пишеш?            

— Коли я розумію, що хочу писа-
ти, я намагаюся робити усе акаде-
мічно — взяти папірець, почепи-
ти його на мольберт або планшет, 
і починаю... Працюю вдома чи сту-

дії під свою музику, адже вона хоч і 
не надовго, але може втримати на-
тхнення. Часто мене вистачає ли-
ше на 5 хвилин, і потім я дивлюся 
на ще одну нову та не завершену 
роботу. Практикую рік у академіч-
ному живописі та рисунку. Навіть 
вдома: приходжу, ставлю глечик з 
квітами або якусь композицію і ма-

люю, і відчуваю, що вже божеволію 
від цього. Я також малюю у скетчбу-
ці, але ці малюнки залишаються ли-
ше там, це повсякденні замальов-
ки, «детский лепет» у порівнянні з 
моїми роботами, які я люблю — це 
«суровий академізм».

— Як щодо критики та неро-
зуміння твоєї творчості? Було?

— Кожен повинен розуміти, 
що буде критика та непорозу-
міння з усіх сторін: від оточен-
ня, родичів, від заздрісників, від 
усіх. Твої ідеї не розумітимуть. Те-
бе особисто не розуміють. Най-
важливіше — пам’ятати, що всі 
ми різні, з різними поглядами та 
точками зору. 

Софія РОДІОНОВА: «УСІ МИ РІЗНІ»

• «Художня робота повинна відображати мій внутрішній стан, емоції».

Валерія КОМПАНІЄЦЬ
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 МИСТЕЦТВО НА ШКІРІ

«НАВІТЬ БАБЦЯ ІЗ ТАТУ У ДЖИНСАХ —
КРАЩА, НІЖ У ВИЦВІЛІЙ ХУСТЦІ ТА КАПЦЯХ»

«Бажання зробити тату вини-
кло у 12 років. Подобалися «пе-
ребивки» на шкіру, штучні тату, 
які продавалися із жувальною 
гумкою. Обклеювала ними руки 
і любувалася», — згадує Дарина 
Черпак, на тілі якої до майже 30-
ти років є п’ять тату. На цьому ді-
вчина зупинятися не збирається.

На запитання, як усе починало-
ся, каже, до її рук потрапив ката-
лог, де була книга і декілька ілю-
страцій татуювань: дракони, хи-
мерні лінії, графічні тварини. «Я 
кожен малюнок перемальовува-
ла собі на руки і захоплювалася 
ними і собою», — веде далі Даша.

У 10-му класі вона наважилася 
на пірсинг носа. Згадує, що було 
не боляче, бо адреналін приглу-
шував відчуття. «Коли мама по-
бачила у носі сережку, то я збре-
хала, що це «обманка». Повірила 
на один день, а тоді я отримала 
на здоровецькі горіхи за носо-

ву модифікацію і носила сереж-
ку всюди, окрім дому», — розпо-
відає Дарина, яка досі носить се-
режку в носі. 

На другому курсі навчання по-
чала робити серйозні потуги до 
мрії про тату, хоча уявлення не ма-
ла про красиві татуювання і вважа-
ла примітивного, попсового гра-
фічного дракона за витвір мисте-
цтва. «На людях в ті часи можна 
було побачити переважно зелені 
ієрогліфи, контурні тварини, кри-
ві надписи — і це сприймалося за 
«вау». Висока ціна роботи врятува-
ла від «партака», — каже відверто. 
— Я почала цікавитися цим питан-
ням детальніше. І ого, то виявився 
цілий окремий світ — різноманіт-
ний і кольоровий»... 

Перше татуювання їй зробив 
чоловік власноруч, як і друге. 
«Правду кажучи, він на мені тре-
нувався, адже хотів цим займа-
тися професійно. Оскільки він 

художник, то я не сумнівалася в 
якості малюнку. І не помилила-
ся», — сміється Дарина, демон-
струючи малюнок. 

Два татуювання їй виявилося 
замало, і вона спробувала зроби-
ти малюнок сама собі. Тату вийш-
ло примітивне і некрасиве, тепер 
потрібно видаляти. 

«А ще мене «вбиває» питання, 
що я буду робити із татуювання-
ми у старості. Буду радіти, що во-
ни в мене є! Іде така собі бабка 
із татуюваннями в рваних джин-
сах, кедах, на футболці надпис AC/
DC. Це набагато краще, ніж вицві-
ла хустка чи хімія на голові, піст-
рявий халат і капці», — перекона-
на наша героїня. 

Тим, хто ще тільки думає про 
тату, вона радить: це на все жит-
тя, тому слід гарно подумати, 
перш ніж його робити, визначи-
тися із розміром, місцем, ціною і 
посилом для себе самого.

ТАТУ: ПРИКРАСА ЧИ ПСУВАННЯ ТІЛА
 Серед молоді стало популярним татуювання. Люди 

старшого покоління це не схвалюють, бо тату асоціюється 
у них  із тюремними наколками. Так у свідомість врізались 
лихі 90-ті зі татуйованими «братками». Часи змінюються, 
і мода диктує свої умови. Отже, що таке татуювання для 
сучасної людини, дізнавалися «Вісті» на власному «тілі».

• «Татуювання для мене близьке, адже маю на тілі п'ять 
«татух» і не бажаю зупинятися».

• Даша зробила перше татуювання 
в стилі реалізм на правій руці.

Радянське татуювання
У радянської молоді татуювання теж користувалося популяр-

ністю. Було безліч жанрів, але в той же час вони були схожі за сти-
лістикою. Радянське тату було більш консервативним, примітивна 
техніка робіт була викликана відсутністю мінімального обладнан-
ня. Татуювальники робили фарбу з канцелярської туші або пале-
ного каблука і сечі.

У 90-х роках татуювання почало бурхливо розвиватися: відкри-
ваються студії, а у майстрів з'являються машинки і чорнило, хоча 
експерименти в цій області триватимуть ще довго.

Тюремне
Негатив від тату пов’язують із  кримінальним світом, де це був 

спосіб само ідентифікації та епатажу: малюнки на тілі слугували 
паспортом і біографією злочинця, відображали його світогляд. Ко-
лір наколок був синьо-фіолетовим, бо за фарбу використовували 
чорнило, туш, пасти кулькових ручок. Інструментом для введення 
барвника були голки. Місцем нанесення слугувала будь-яка ділян-
ка тіла, включаючи оригінальні, наприклад, віки чи інтимні місця.

З чого починається тату?
• Перш ніж прийти до майстра, потрібно вивчити рівень його ро-

біт. Знайте: чим вища майстерність, тим вища ціна. 
• Робоче місце має бути відповідним: спеціальна кушетка, засте-

лена захисною плівкою, столик, на якому містяться машинки, по-
винен бути чистим, із захисною плівкою. Машинка, якою робиться 
малюнок, має бути у спеціальній захисній плівці, а ємності, куди на-
ливається фарба, повинні бути одноразовими. Під час процесу по-
трібно змивати залишки фарби зі шкіри. Майстер працює в одно-
разових рукавичках.

• Майстри, які цінують свою роботу і клієнтів, використовують 
якісні, антиалергічні фарби. Кольорові тату дорожчі, ніж чорно-білі. 

• Після татуювання на малюнок наноситься заживлюючий крем і 
покривається спецплівкою — тату слід промивати кожні 2-3 години 
дезінфікуючим милом, мазати маззю і змінювати пов’язку. 

Глибоке коріння. Відомо, що 
мистецтво татуювання старе, як 
світ. Наприклад, скіфи наносили 
на тіло ритуальні малюнки. Про 
це говорять знайдені мумії в скіф-
ських курганах. У скіфів були тату 

сакрального характеру, які служи-
ли оберегами, захищали фізичне та 
енергетичне поля людини, а також 
виступали «текстом» міфологічного 
характеру, закодованим для май-
бутніх поколінь.

Світлана МАЗУР

«Партак» і безпека
«Партак» — це невдалі тату, зроблені недосвідченими майстра-

ми, які далекі від мистецтва і не вміють малювати. «Партачні» тату 
— швидше домашні татуювання, бо інструменти та чорнила кош-
тують недешево, тож домашні майстри економлять, користуючись 
самопальними машинками, неякісними чорнилами, що впливає на 
результат. Головне правило для майстра і замовника — дотримати-
ся правил гігієни, щоб уникнути зараження хворобами, що переда-
ються через кров. По-перше, потрібна стерильність. Для цього слід 
мати: сухожар чи автоклав, тобто піч для стерилізації неодноразо-
вих інструментів, які контактують із кров’ю — інструменти повинні 
пройти повний цикл стерилізації. Спочатку їх потрібно замочити в 
дезинфікуючій рідині, потім помістити в ультразвукову ванночку, яка 
знімає бруд, фарбу чи кров, а вже потім — у піч. 

До речі, раніше використовувалися багаторазові голки, тепер ін-
струменти одноразові. 

Пам’ятайте, видалити тату можна, але це дороговар-
тісний, довгий і болючий  процес. 
Видалення лазером — один із найдієвіших. Вперше подіб-
на технологія була застосована в 60-х роках минулого сто-

ліття за допомогою вуглекислотного лазера, який здійснював випа-
лювання глибоких шарів дерми і залишав помітні шрами. Потім про-
цедура вдосконалилася, але досі потребує часу і терпіння. 

!

 ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
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За стилем виконання татуювання діляться:
Олдскул (Old school, «стара школа») — це традиційний стиль. За-

родився він у 19 столітті. Ходять чутки, що першим набив собі таке та-
туювання моряк. Тату у стилі олдскул характеризуються яскравими 
кольорами, товстими контурами, не характерні об'ємні зображення, 
вони не відрізняються реалістичністю, правильність форм не є важ-
ливою. Це переважно морська тематика: русалки, кораблі, дельфіни, 
море, чайки, компас.

Дотворк — техніка нанесення татуювань, що отримала назву від 
англійського dotwork, що в перекладі означає «точкова робота». 
Тату складається з безлічі точок, нанесених з певним інтервалом, з 
яких і складається малюнок.

Стиль Нью скул (New school) зародився в 80-і роки XX ст. і про-
тиставлений старій школі. Це яскраві сюжети, мультяшна культура, 
виклик старим традиціям. 

Поява геймерів, шанувальників коміксів і мультперсонажів , тож 
зображення тяжіють до гумору, карикатур і шаржів.

Олд скул, що зародився в XIX ст., не зміг нічого протиставити но-
вому стилю і почав відходити в минуле. У якості сюжету для тату ви-
бирали хрести, мечі та пістолети, сцени битв і бою.

Реалізм. Татуювання в цьому стилі з'явилися в 19 столітті. Кажуть, 
що початок цього стилю поклав якийсь професор, який займався 
їх вивченням. Він зібрав колекцію з копій татуювань, що зобража-
ли відомих особистостей, таких, як Бісмарк, Наполеон та інших. Цей 
стиль один з найскладніших. Робота над таким татуюванням займає 
багато часу. Татуювання в стилі реалізм вимагає від майстра висо-
кого професіоналізму та точної передачі зображення.

Абстракціонізм. Цей напрямок мистецтва запам'ятовується як 
безладне накладання фарб, але це лише на перший погляд — май-
стерно виконані тату в стилі абстракціонізму несуть в собі багато, 
це оригінально.

Акварель. Татуювання в стилі акварель практично повторює цю 
живописну техніку. Художники, що створюють і постійно вдоско-
налюють даний стиль, досягли такої якості малюнка на тілі, що він 
практично не відрізняється від мальовничої акварелі. При погляді 
на такі роботи виникає відчуття, що зображення на тілі створено за 
допомогою пензликів і фарб. 

Біомеханіка. Тату в стилі біомеханіка виникли в 80-х роках ми-
нулого століття в США, але популярні стали на початку 2000-х ро-
ків, символізуючи нову еру, коли життя стало не можливим без 
техніки. Підтекст таких тату — це потенціал людини, підкріплений 
прогресом.

Блекворк (blackwork) — найпопулярніший стиль. Назва озна-
чає, що в ескізі присутні великі плями чорного кольору (тон або 
півтон) і зводяться до нуля інші кольори. Такі татуювання — краси-
ве зображення або історія на тілі, комікс, таємний знак для її влас-
ника. Блекворк використовують для перекриття дефектів шкіри. 

Мінімалізм. Цей стиль не втрачає популярності й набирає но-
ві обороти і форми. Він створений для творчих людей. У середови-
щі пост модернізму, мінімалізм має місце бути, стає модним у тату.

Треш полька — це напрямок в тату-мистецтві, який краще один 
раз побачити, ніж сто раз про нього почути. Татуювання, виконані 
в стилі треш полька — справжні витвори постмодернізму Експер-
ти визнають: це окремий напрямок в тату-мистецтві, який увібрав 
в себе риси різних стилів.

 ДЕЯКІ НАПРЯМКИ

 БЛАГОУСТРІЙ У ДІЇ

Національна поліція розвива-
ється. Автомобільний парк Бори-
спільського відділу поліції ГУНП в 
Київській області поповнився но-
вим транспортом. За кошти ра-
йонного бюджету був придбаний 
автомобіль Renault DUSTER вар-
тістю 450 тисяч гривень. 

Це стало можливим завдяки 
спільним зусиллям Бориспільської 
районної державної адміністрації 
та районної ради. Відповідне рі-
шення ухвалено депутатами ра-
йонної ради в лютому 2018 року. 

Сьогодні новий автомобіль пе-
ребуває в експлуатації чергової ча-
стини місцевого відділу поліції. Слід-
чо-оперативна група віднедавна 
здійснює на ньому виїзди на викли-
ки громадян міста та району. Маши-

на облаштована сучасною сигналь-
но-гучномовною системою та раді-
озв’язком. Має дизельний двигун, 
внутрішню систему безпеки. 

Начальник Бориспільського від-
ділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Київській об-
ласті полковник поліції Олександр 
Шляховський наголошує на опера-
тивному розкритті злочинів завдя-
ки новому транспорту та висловлює 
вдячність районному керівництву.

 «Потреба в новому автомобілі 
постала давно, — говорить Олек-
сандр Анатолійович. — Якщо ра-
ніше в черговій частині було два 
автомобілі, то тепер їх три. Забез-
печення транспортом сприяти-
ме зниженню кількості криміно-
гених ситуацій на Бориспільщині 
та більш оперативному розкриттю 

злочинів. Дуже приємно, що район 
розуміє та підтримує нас. Дякуємо 
за підтримку!».

Зміни в правоохоронній систе-
мі, які почалися за ініціативи Пре-
зидента України три роки тому, 
символізують остаточний відхід 
від радянського минулого та фор-
мування високопрофесійної пра-
воохоронної структури європей-
ського зразка. Дотримання ініці-
атив Глави Держави відбувається 
й на місцевому рівні. Охорона по-
рядку та безпека громадян зали-
шаються пріоритетним завданням 
державних органів влади. 

Офіційний веб-портал 
Бориспільської районної 
державної адміністрації 

http://raybori.gov.ua/

НОВИЙ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ПОЛІЦІЇ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ

 ДЛЯ ОПЕРАТИВНОСТІ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Восени минулого року за іні-
ціативи депутата міськради роз-
почалися роботи із облаштуван-
ня скверу на місці чагарників 
(та імпровізованої домівки без-
хатченків) серед пустиря поміж 
багатоповерхівок мікрорайону 
«Стріла». Тоді окремих жителів 
прилеглих будинків не влаштову-
вали роботи із благоустрою, лю-
ди часто робили зауваження ро-
бітникам та намагались вносити 
корективи у процес. Відомо, що 
проект скверу розроблявся ар-
хітектурним бюро «Базис» і пе-
редбачав ландшафтний дизайн 
території. 

Земляні роботи проводились 
торік до пізньої зими. Із настан-
ням сильних морозів їх було при-
пинено, і лише близько місяця то-
му роботи продовжили. 

«Ми внесли корективи у існую-
чий проект. Наприклад, переплану-
вали розміщення пішохідних дорі-
жок, підлаштувалися до потреб жи-
телів мікрорайону. Старі дерева на 
території окультурили, хотілося б 
висадити молоді саджанці. Місцеві 
проти вирубки. У планах — встано-
вити дитячий майданчик», — гово-
рить Дмитро Олександрович. 

Уже залиті опори під каркасний 
місток із металевих елементів, за-
вершується доукріплення схилів. 
Наразі завадою для завершення 
облаштування скверу є відсут-
ність ґрунту для підсипки нерів-
ностей території. Депутат віднахо-
дить фінанси для закупівлі  ґрун-

ту — потрібно десять 30-ти тон-
них КАМазів. 

За словами Гопанчука, мешканці 
мікрорайону часто висловлюють 
невдоволення роботами, навіть на 
території скверу гору сміття вночі 
викинули. А минулого тижня по-
грабували вагончик будівельників, 
де зберігалися інструменти. 

Загальна вартість проектних ро-
біт близько 1,5 млн грн, це кошти 
із депутатського бюджетного міль-
йона. На сьогодні зроблено май-
же 80% запланованих на перший 
етап робіт, загалом втілення про-
екту просувається повільно. Про 
дату і урочисте відкриття скверу 
поки не йдеться.

БУДЕ СКВЕР 
У МІКРОРАЙОНІ «СТРІЛА» 

 Майже завершується 
облаштування нового 
скверу, що на провулку 
Бабкіна, 12 у Борисполі. 
Як виявилося, затримка 
термінів завершення робіт 
має пояснення. Докладно 
про це розповів «Вістям» 
Дмитро Гопанчук, депутат 
даного округу, заступник 
міського голови. 

• Сьогодні новий автомобіль перебуває в експлуатації чергової частини місцевого відділу поліції. Слід-
чо-оперативна група віднедавна здійснює на ньому виїзди на виклики громадян міста та району. 

• Роботи з облаштування затягуються. 
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Наталія ДОЛИНА

Відкрити «око» тіла
Отже, ви читаєте зараз цю статтю. 

Тобто взяли в руки газету, розгорну-
ли її і тримаєте перед собою. А те-
пер подивіться на себе в дзеркало. 
Чи не відпала ваша нижня щелепа? 
Звичайно, ні. Але чому? Адже ви аб-
солютно не думаєте про неї і не на-
магаєтеся утримати її в пристойному 
вигляді. Тоді спробуйте розслабити-
ся. Виявляється, зробити це не так 
уже й легко. Помітили, як напружу-
ються м’язи після того, як ви начебто 
розслабили щелепи? Це лише один 
приклад того, як мало людина знає 
про власні можливості. Вважається, 
що людина має п’ять основних від-
чуттів (зір, слух, нюх, смак, дотик). І 
мало хто знає про таке важливе від-
чуття, без якого не можливе нор-
мальне існування, як пропріоцеп-
ція, або «око тіла». Це розуміння то-
го, де і як працюють частини нашого 
тіла, навіть якщо ми не відчуваємо і 
не бачимо їх. За однієї умови: якщо з 
вашою пропріоцепцією все гаразд.

Каркас 
індивідуальності

У книжці англійського невролога 
Олівера Сакса «Чоловік, який пере-
плутав дружину з капелюхом», що 
стала світовим бестселером, опи-
сано випадок, коли людина повні-
стю втратила пропріоцепцію. Мо-
лода жінка Христина внаслідок 
несподіваної реакції на певні ліки 
раптом перестала відчувати своє 
тіло. Вона не була паралізована, 
але не могла рухатися, руки і но-
ги перестали її слухатися, зникли 
сигнали від м’язів, суглобів. За сло-
вами Христини, це відчуття просто 
не можливо описати. Здавалося, 
що її тіло втратило зір і слух. Зви-
чайно, це унікальний випадок. Але 
є безліч захворювань, коли пропрі-
оцепція порушена частково. Розсі-
яний склероз, дитячий церебраль-
ний параліч, наслідки інсульту — 
у всіх цих випадках людина втра-
чає здатність володіти своїм тілом 
так, як їй було даровано від приро-
ди. Коли людина позбувається яко-
їсь частини тіла, втрачає слух чи 
зір, можна знайти слова, щоб опи-
сати подібний стан. Але коли во-
на втрачає відчуття пропріоцепції, 
описати і зрозуміти це не можливо. 
Психотерапевти стверджують, що 
шлях до цілісної присутності лю-
дини в світі починається саме з ці-

лісної присутності у своєму тілі. І 
навпаки, дистанціювання від свого 
тіла — одна з головних ознак пси-
хічного нездоров’я і незахищено-
сті людини. Чи можна навчитися 
«чути» своє тіло, відновити втра-
чені функції і гармонію рухів? Са-
ме цьому присвячені методики ті-
лесно орієнтованої психотерапії.

— У відповідь на стресові ситу-
ації відбувається хронічне напру-
ження окремих груп м’язів, які зго-
дом формують м’язовий панцир. 
Це призводить до обмеження ру-
ху, погіршення кровообігу, болю в 
суглобах і хребті. Крім того, м’язо-
ва «броня» не дає змоги проявля-
ти будь-які емоції, заважає інтелек-
туальному розвитку. Емоції, що бу-
ли придушені ще в дитинстві (гнів, 
страх, образа), вимагають виходу і 
викликають тики, заїкання, невро-
зи, — розповідає фахівець з тілес-
но орієнтованої психотерапії Оле-
на Калашник. Терапевт розпізнає 
зону найбільшого напруження за 
підказками тіла — напруга м’язів, 
тремор рук, нервова посмішка то-
що. — Впливаючи на тіло, ми мо-
жемо повернути людині душевну 
рівновагу, позбавити болю, який 
мордує її роками. Наприклад, мій 
пацієнт, молодий чоловік, скаржив-
ся на хронічний тонзиліт і мігрень. 
Бачу: нижня щелепа і м’язи навколо 
очей напружені, плечі підняті так, 
ніби шиї взагалі немає. Це симптом 
того, що людина була змушена три-
валий час приховувати сльози. Як-
що ми не можемо відповісти на об-
рази, мимоволі втискуємо голову в 
плечі, грудна клітка напружується. 
Такі регулярні «вправи» формують 
жорсткий м’язовий панцир, який, 
у свою чергу, створює умови для 
розвитку соматичних захворювань. 
Ставлю запитання: чи були в дитин-
стві випадки, коли хотілося плака-
ти, а мама не дозволяла? У відпо-
відь у пацієнта почався напад каш-
лю. Роботу з таким симптомом кра-
ще проводити на підлозі. Спочатку 
— дихальні вправи, потім масаж і 
робота з тілом, — розповідає Оле-
на Калашник.

Працювати передусім 
має голова

Тілесно орієнтована терапія допо-
магає людині знайти зв’язок між ста-
нами тіла, розуму і душі. Але займа-
тися цим рекомендовано тільки під 
наглядом кваліфікованого і досвід-
ченого фахівця-психотерапевта. 
Будь-яке аматорство неприпустиме. 

Втім, існують методики, яких ми мо-
жемо навчитися самостійно або під 
керівництвом тренера, а потім ви-
конувати вправи вдома. Про диво-
вижну силу тілесної практики люди 
знали ще кілька століть тому. Релі-
гійні та побутові ритуали, йога, схід-
ні системи гімнастики — цей пере-
лік далеко не повний. На жаль, тех-
нічний прогрес, прискорений ритм 
сучасного життя призвели до появи 
нових методик фізичного розвитку. 
Ми хочемо отримати результат яко-
мога швидше, все і відразу. Напевно, 
чимало з нас займалися аеробікою, 
накачували м’язи гантелями, крути-
ли педалі на тренажерах. Стрибали, 
качали, обливалися потом — попри 
біль, втому, надмірне напруження 
м’язів. І навіть не замислювалися: а 
чи варто це робити? Адже це, здава-
лося, було зручно — крутити педа-
лі і дивитися при цьому телевізор. 
«Нехай голова відпочине, а тіло по-
працює» — таким був головний ме-
седж. Але саме тут ховалася фаталь-
на помилка. Виявляється, працюва-
ти передусім повинна голова! Щоб 
переконатися в цьому, варто поди-
витися на тих, хто практикує йогу, 
цигун, тайцзіцюань, ушу. Виконую-
чи вправи, вони повністю занурені в 
себе. Іноді навіть здається, що взага-
лі нічого не роблять. Але це лише на 
перший погляд. Такі вправи — дуже 
серйозна робота всього організму.

Нині східні оздоровчі практики 
переживають друге народження, 
їм починають віддавати перева-
гу люди різного віку. Однак це до-
сить складні системи, які вимага-
ють базової підготовки і терпіння. 
Для початківців існують сучасні ме-
тодики, серед яких найвідоміші — 
терапія Райха, техніки Александе-
ра і метод Фельденкрайза. Авто-
ри були знайомі зі східними моде-
лями роботи з тілом і адаптували 
їх до сучасних умов. Проте голов-
ний принцип залишається єдиним: 
усвідомлення через рух.

Олена БЕСПАЛЕНКО,
тренер-консультант 
з методики Фельденкрайза

 Психологія
 ЖИТИ УСВІДОМЛЕНО

УСВІДОМЛЕННЯ ЧЕРЕЗ РУХ — 
ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я

 Психологи помітили, що люди, які не отримали 
в дитинстві підтримку від близьких, часто ходять на 
напівзігнутих ногах і страждають від варикозу. Виною 
всьому м’язовий спазм, викликаний страхом втратити 
опору або почуттям небезпеки. Це лише один з багатьох 
шкідливих шаблонів, які заважають правильно рухатися 
і почуватися здоровим. Яким чином неправильний рух 
пов’язаний із загальним станом нашого організму? 
Дізнавалися «Вісті» від фахівців.

— У мене в групі є дівчина, 
яку з дитинства готували в 
чемпіонки з плавання. Нині вона 
майже інвалід: надмірні фізичні 
навантаження призвели до 
того, що її тіло перетворилося 
на суцільний м’язовий панцир. 
Щоб повернути їй змогу вільно 
і легко рухатися, ми тепер 
працюємо дуже обережно. 
На жаль, більшість людей 
використовує можливості свого 
тіла лише в певному діапазоні 
— одні м’язи задіяні постійно 
і від цього перенапружені, 
інші ніколи повноцінно не 
використовуються. Поступово 
це позначається на тому, як 
наш організм функціонує 
загалом: наші можливості в русі 
стають дедалі мізернішими. 
Ця методика пропонує робити 
звичні речі незвичним чином, 

адже ми не тренуємо м’язи і 
не виконуємо вправи — ми 
досліджуємо власні рухи. 
Головне тут — не просто 
зробити вправу, а усвідомити, 
як ми її виконуємо. Наприклад, 
спочатку варто зменшити 
зусилля, тобто зробити 
невеликий рух повільно і м’яко. 
Повертаючись до звичних 
ритмів, людина з подивом 
виявляє легкість, плавність і 
цілісність своїх рухів — все 
те, що називають грацією. 
За словами творця методу, 
неможливе потрібно робити 
можливим, можливе — легким, 
а легке — елегантним. Щоб 
навчитися слухати своє тіло, 
зробіть простий експеримент. 
Станьте прямо, опустіть руки. 
Повільно підніміть одну руку 
і якнайдалі відведіть її убік. 
Поверніться в попередній стан. 
Заплющте очі і зробіть те саме, 
але тільки подумки. А тепер 
розплющте очі, знову відведіть 
руку вбік і подивіться, де вона 
тепер. Переконалися? Ось це і є 
усвідомлення через рух.

 ПРЯМА МОВА

Отже, наше тіло потребує філософського підходу, терпін-
ня і впливу мозку. Поставтеся до нього як до незвіданої 
країни. Якщо Америку вже відкрили і дослідили, то наше 

тіло, крім нас, ніхто не знає. І ніхто насправді не може зробити це, 
крім нас. Прислухайтеся, і ваше тіло все вам скаже. Довіряйте йому і 
одночасно допомагайте. Позбутися хвороб і проблем, не змінюючи 
спосіб життя, не можливо. Шукайте свої шляхи, свої методи оздо-
ровлення. Це можуть бути фізичні вправи, медитація, прогулянки, 
подорожі, зміна способу харчування та багато іншого. Почавши 
ставитися до тіла саме так, ви обов'язково досягнете результатів.

!

Впливаючи на тіло, можна 
повернути людині душевну 
рівновагу, позбавити болю, 

який мордує її роками.
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 ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

 СМАЧНОГО!

 ОТРУЙНІ СТОСУНКИ

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Людина, якій властиве словоблудство. 

8. 3,14. 9. Великий адронний колайдер. 10. 
Одна зі складових назв звуків, що відповідає 
латинському буквеному C або c. 11. Пере-
вищення курсу цінних паперів (акцій, облі-
гацій і т. ін.) проти їх номінальної вартості. 
13. Рештки перетравленої їжі, що їх викидає 
кишечник назовні. 14. Країна на південному 
заході Азії. 16. Володимир. 17. Муніципалітет 
у Франції, у регіоні Пікардія, департамент 
Ена. 19. Російський і радянський вчений-ге-
нетик, ботанік, академік АН СРСР і АН УРСР, 
найбільш відомий роботами з ідентифікації 
центрів походження культурних рослин. 21. 
Той, хто здійснює дрібне розкрадання, ви-
носячи що-небудь з місця роботи (розм.). 
23. Муніципалітет у Франції, у регіоні Шам-
пань-Арденни, департамент Арденни. 25. 
Тонка волокнина в організмі людини, хре-
бетних та більшості безхребетних тварин, 
що відходить від головного або спинного 
мозку і є складовою частиною розгалуженої 
системи, яка управляє діяльністю організму. 
27. Художній фільм режисера Олександра 
Іванівського (кіностудія «Радянське кіно», 
1928 р.). 29. ...-де-Жанейро. 30. Єднальний 
сполучник. 31. Нижня частина предмета. 33. 
Міра земельної площі. 34. Кровоносна суди-
на, яка має діаметр 15-70 мкм.

За вертикаллю:
1. Дроблення нереалізованих акцій під-

приємства на менші за вартістю акції для 

полегшення їх продажу. 2. Річка на заході Франції, 
ліва притока Сарта. 3. Воплі Відоплясова. 4. Об'єд-
нана держава Сирійської Республіки та Республі-
ки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по вересень 
1961 року. 5. Баскетбольний клуб. 6. Велика хижа 
неотруйна змія. 7. Грошова одиниця США та дея-
ких інших країн. 12. Внутрішнє прагнення, потяг 
до здійснення чого-небудь. 13. У Великій Ббританії, 
США та деяких інших країнах судовий слідчий, що 
провадить слідство у випадках підозрілої смер-
ті. 15. ...-версія (авторська музична композиція 
(часто відома) у виконанні іншого музиканта чи 
колективу). 16. Обточений дією води або льодо-
виків камінь, уламок гірської породи. 18. Частина 
суходолу, яка гострим кутом врізається у водний 
простір (море, озеро, річку і т. ін.). 20. Дружина Ла-
тина, мати Лавінії, яку не хотіла віддати заміж за 
Енея, бо обіцяла її руку Турнові. 22. Ремінь, пасок 
для собак. 24. Газонафтове родовище, яке розташо-
ване в Мангістауській області Казахстану. 26. Гро-
шова одиниця Ірану, яка дорівнює 100 динарам. 
28. Те саме, що щириця. 31. Муніципалітет в Італії, 
у регіоні Лігурія, провінція Генуя. 32. «Побачення ... 
смертю» (детективна п'єса Агати Крісті).

За горизонталлю:
1. Словоблуд. 8. Пі. 9. Вак. 10. До. 11. Лаж. 13. Кал. 

14. Ірак. 16. Вова. 17. Дамар. 19. Вавилов. 21. Несун. 23. 
Манр. 25. Нерв. 27. Ася. 29. Ріо. 30. Та. 31. Низ. 33. Ар. 34. 

Артеріола.

За вертикаллю:
1. Спліт. 2. Ліар. 3. Вв. 4. Оар. 5. Бк. 6. Удав. 7. Долар. 

12. Жадання. 13. Коронер. 15. Кавер. 16. Валун. 18. Мис. 
20. Амата. 22. Швора. 24. Асар. 26. Ріал. 28. Щир. 31. Не. 

32. Зі.
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Зухвалі злодії потрапляють у 
кримінальний світ,  розумні 
— у список «Форбс». Решта 
так і сидять усе життя у ЖКГ.

• • •
Акушерка запитує вагітну 
перед пологами:
— А батько дитини буде 
присутній при народженні?
— Навряд чи. Він із моїм 
чоловіком в поганих 
стосунках.

• • •
У справжнього джентльмена 
повинен бути невичерпний 
запас компліментів для 
леді, на випадок, якщо 
вичерпаються гроші.

• • •
Досвідчені жінки 
не заходять у ліфт з 
незнайомцями!
Вони їх там чекають ... 

• • •
Розчарувавшись у житті, 
він пішов до монастиря, ... 
жіночого.

• • •
Метелики в животі часто 
чудово співіснують із 
тарганами у голові.

• • •
Багатий внутрішній світ 
третьому розміру грудей — 
не конкурент.

• • •
— Британські вчені 
встановили, що шоколад 
піднімає настрій…
— Напевно, вони ще горілку 
не пробували.

• • •
Якщо чоловік дивиться 
лише у очі, то  настав час 
подбати про фігуру.

• • •
— Ой, сіль розсипалася — 
будемо сваритися.
— А може, обійдеться?
— Ні, любий! Я вже 
налаштувалася.

• • •
Дружина до чоловіка:
— Піду до церкви на сповідь.
Чоловік:
— Валідол візьми, раптом 
батюшку прихватить…

• • •
Зібрався народ у раю, 
а поговорити і згадати 
нічого...

• • •
Чиновники грошей не 
крадуть, вони їх освоюють.

• • •
Не важливо, із якої ноги ти 
встав, важливо, щоб не на 
кота.

• • •
Зрілий вік — це коли твої 
діти не слухаються, а твої 
батьки не чують.

• • •
Якщо ви не п’єте і не 
матюкаєтеся, то ви не 
реагуєте на ситуацію в 
країні.

• • •
— Ну що, шкуру свою 
рятувати прийшов? 
— Прийшов, пане 
дерматолог…

• • •
На виробничій нараді:
— Хто швидше виконає 
план, той отримає від мене 
шоколадку!
— Шеф, зарплату б…
— Починається! Я вже 
шоколадки купив!

САЛАТ «ЛЕГКИЙ»
Інгредієнти: куряче філе відва-

рене — 1 шт; яблуко (з кислинкою, 
велике) — 1 шт; сир твердий — 200 
г; яйцо куряче — 3 шт; сметана, ма-
йонез; порцій: 4

Спосіб приготування: Кожен 
шар салату змазувати сметаною, 

змішаною із майонезом у пропо-
рції 1:1. Філе нарізати маленькими 
шматочками і викласти першим 
шаром на дно салатника чи фор-
ми зі зйомними бортами, змазати. 
Яблуко очистити і натерти — дру-
гий шар. Натерти твердий сир на 
терці з дрібними отворами. При-
красити салат тертими жовтками 
яєць. Дати настоятися. Можна ро-
бити порційно або у загальному са-

латнику.

Психологи радять бути 
уважними до стосунків із 
людьми. Дізнатися, чи здо-
рові взаємини ви маєте, доз-
волять прості нагадування.

По-перше, стосунки не 
можна назвати здоровими, 
якщо у них домінує одна 
людина, яка безапеляційно 
нав’язує свою думку і не ба-
жає слухати іншого. Відсут-
ність свободи заважає вам 
висловити і відстояти свої 
погляди, цінності. Такі сто-
сунки ведуть у нікуди.

По-друге, руйнівні стосун-
ки — це коли партнер ігно-
рує внутрішній світ, почуття 
та емоції іншого. Уникайте ма-
ніпуляторів вашими почуття-
ми. Навчіться говорити «ні».

По-третє, надмірна кри-
тика щодо дій, думок і су-
джень партнера веде до не-
порозуміння та відчуження. 
Критиканство руйнує сто-
сунки і віру у себе. 

РАВЛИКИ: ЕКЗОТИКА ВДОМА
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Ахотини — оригінальні і не-
настирливі тваринки, які мо-
жуть стати домашніми — уже 
отримали популярність серед 
українців. 

У мене вдома живе троє екзо-
тичних представників сухопутніх 
молюсків. Спочатку їх будиночок 
поміщався у невеликому пласти-
ковому контейнері для зберігання 
їжі. Тепер, коли вони підросли, їм 
знадобилося більше простору, то-
му придбала великий промисло-
вий лоток для овочів. Можна ку-
пити і тераріум.

Для комфортного існування ахо-
тинам першочергово необхідне 
тепло, тож слід розміщувати їхнє 
житло подалі від протягів, ближ-
че до сонячних променів, а взим-
ку до опалення, проте без надмір-
ностей. Спостерігати за ахотинами 
справжнє задоволення: молюски 
мають смакові уподобання, лю-
блять водні процедури, і навіть ре-
агують на голос господаря та від-
чувають його настрій. Їдять рав-
лики цілодобово, але не все, чим 
їх пригостиш. Наприклад, кислі 
фрукти чи грубу траву їм можна не 
приносити, — їсти не будуть. Раці-
он мінливий: сьогодні ахотин мо-
же активно споживати сезонний 
кабачок, а завтра на нього і не по-
дивиться. Доглядати за равликами 
люблять діти.

Від народження ці молюски 
є гермафродитами. Їх стать ви-
значається у період росту і за-
лежить від розміру — більший 
равлик є домінантом. Через кіль-
ка місяців утримання мої молюс-
ки відклали понад три сотні ма-
леньких яєчок. 

Є інформація про користь ахотина 
у косметології — їх спеціально виро-
щують у салонах краси і використо-
вують для процедур догляду за шкі-
рою обличчя: слиз молюска збагаче-
ний колагеном, тому додає тонусу 
шкірі та омолоджує її. Вартість такої 
процедури досить висока. 

«Не люблю українців… Так 
мало поміж ними знайшов 
я характерів, а так багато 
дрібничковості, тісної 
заскорузлості, дволичності і 
пихи, що справді не знаю за що 
мав би я їх любити…
Чи може, маю любити Україну 
як расу, ту расу обважнілу, 
розгнуздану, сентиментальну, 
позбавлену гарту і сили волі, 
так мало здібну до політичного 
життя на власному смітнику, 
таку плодючу на перевертнів 
найрізнороднішого сорту...»

Це писав Іван Франко у своїй 
знаменитій передмові «Дещо 
про себе самого» у далекому 
1897 році. Але що змінилося за 
121 рік? Майже нічого.

 ФРАЗА ДЛЯ РОЗДУМІВ

• Одна особина відкладає блія 300 яєць.

• Мовчазні та невибагливі в їжі.
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ОВЕН. Неспокійний 
період. Подолати пере-
шкоди допоможе впев-

неність у правильно обраному 
напрямку та у власних силах. 

ТЕЛЕЦЬ. Сприятли-
вий час для нових 
справ, пошуку одно-

думців. Постарайтеся нікуди 
не запізнюватись і нічого не 
забувати.

БЛИЗНЮКИ. На ро-
боті зміни до кращо-
го. У вас буде реаль-

ний шанс отримати мораль-
не задоволення й матеріальну 
винагороду. 

РАК. Цікавий і насиче-
ний подіями тиждень, 
головне — правиль-

но розподілити сили та енер-
гію. Будьте відверті зі своїми 
близькими. 

ЛЕВ. На першому міс-
ці — спілкування, осо-
бисті контакти і діло-
ві зв'язки. Вам вдасть-

ся про все домовитися і гарно 
провести час. 

ДІВА. Майже ідеальний 
період для підготовки 
та реалізації серйозних 

ділових планів. Ви будете непе-
ревершені у домашніх справах.

ТЕРЕЗИ. Нарешті бага-
то проблем, що не да-
вали спокійно спати, 

підуть геть і вдасться видихну-
ти. Однак небажано починати 
щось нове, бережіть фінанси.

СКОРПІОН. Ситуація 
на роботі складається 
на вашу користь. Багато 

справ вирішаться без особливих 
зусиль, скористайтеся цим.

СТРІЛЕЦЬ. Якщо ви не 
будете занадто задира-
ти ніс і хвалитися свої-

ми досягненнями, вам гаранто-
ваний успіх. Не забувайте про 
рідних та коханих.

КОЗЕРІГ. Саме зараз 
ви зможете вирішити 
найбільш спірні питан-

ня в професійній сфері. Не на-
рікайте на життя і менше крити-
куйте людей.

ВОДОЛІЙ. Тиждень 
може виявитися про-
дуктивним за умови, як-

що ви не будете занадто самов-
певнені та хвалькуваті. 

РИБИ. Вам можуть за-
п р о п о н у в а ти  п е р -
спективну справу, але 

не поспішайте прийняти цю 
пропозицію, варто все добре 
обміркувати.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 6 — 12 СЕРПНЯ


