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НОВИЙ ЗАКОН ДЛЯ ВОДІЇВ: 
ШТРАФИ ЗРОСТАЮТЬ

ВОЛОДИМИР ШАЛІМОВ 
ПРО БОГА, КНИГУ, 
МОВУ, ЕКОНОМІКУ ТА 
КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ

ОПЛАТА ДАВНІХ І «ВАШИХ-
ЧУЖИХ» БОРГІВ: ЯК БУТИ?

ШКІЛЬНІ ПОКУПКИ: ХІБА 
ХОЧЕШ? МУСИШ!
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ПРОЦІВ ТУРИСТИЧНИЙ: ПРОЦІВ ТУРИСТИЧНИЙ: 
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ВАНТАЖНИК-
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 

на постійну роботу на склад, 
г/р позмінний, з/п від 8000 грн

(067) 634-30-02, (067) 634-30-13, (067) 627-77-52, Олексій Володимирович, з 9.00 до 18.00

ВОДІЙ ЗІ СВОЇМ АВТО
(12-16 куб. м) на постійну роботу 

по Києву та Київській обл., 
з/п від 13000 грн (без пального)

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ЕКСПЕДИТОР

на постійну роботу по Києву 
та Київській обл., з/п від 7000 грн
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 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ  ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 БУДІВНИЦТВО

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ МИ 
І НАШІ НАЩАДКИ

На понеділковій плановій нараді Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Федорчук пові-
домив, що до Дня міста у Борисполі з’явиться 
два нових пам’ятники. 

Один із них — пам’ятник князю Володимиру — 
буде встановлено біля греко-католицького храму 
Святих Ольги та Володимира, на трикутничку, де 
вулиця Головатого розходиться на дві гілки. Там 
найближчим часом розпочнуться опоряджуваль-
ні роботи.

Другий пам’ятник — жертвам політичних ре-
пресій — буде зведено на Книшовому меморіаль-
но-парковому комплексі. Там будівельні роботи 
вже розпочалися. Анатолій Федорчук висловив 
сподівання, що пам’ятник жертвам політичних ре-
пресій стане знаковим місцем не тільки для жите-
лів Борисполя.

Також втілюватиметься в життя ідея, щоб роз-
бити на території Книшового комплексу дендро-
парк. Сьогодні виготовляється його майбутній 
план. Передбачається виділення з міського бю-
джету суми у межах 200 тис. грн. Для того, щоб 
посадити там гарні дерева, але не влазити у тен-
дери. Міський голова зазначив, що це буде жи-
вий пам’ятник, який залишать після себе нинішня 
міська влада та депутатський корпус. І житиме він 
не одне століття. Через тиждень план дендропар-
ку уже буде представлено для розгляду на депу-
татських комісіях.

ГРОШІ Є, А ОСВОЇТИ 
ЇХ ТЕНДЕР НЕ ДАЄ

Проблему з тендерами обговорювали на 
плановій нараді. На сьогодні у Борисполі зупи-
нено чотири тендери. Гроші у міста є, проте че-
рез ситуацію, що склалася, можна не встигну-
ти із усіма запланованими роботами.

Так, у Борисполі дитячий садочок «Віночок», що 
на розі вулиць Головатого і Привокзальної, через 
два тижні можна було б запускати в експлуатацію. 
Але він і досі залишається без меблів. Раніше галь-
мував процес етап проведення тендерів, але йо-
го місто уже пройшло. Проте зараз втрутилися на-
ціональна поліція Київської області та антимоно-
польний комітет. І тепер невідомо, чи питання ви-
рішиться хоча б до 31 грудня. А все тому, що якась 
фірма з Харкова із одним засновником, однією 
людиною, яка там працює, пише скаргу, на яку 
реагують правоохоронці. У результаті, під загро-
зою робота цілого колективу в Києві — фабрики, 
яка виготовляє меблі для всіх дитячих садочків 
України, у тому числі і для столиці. І коли з області 
запитують, коли новозбудований дитсадок вводи-
тиметься в експлуатацію, то у Борисполі можуть 
відповісти єдине: готові відкрити хоч і через два 
тижні, якщо будуть меблі.

Такі самі проблеми із будівництвом дитсадка на 
вулиці Володимира Момота, бо і той тендер зупи-
нено на перевірку. 

Часто тендери зупиняють на підставі надуманих 
причин. Наприклад, тендер по мамографу призу-
пиняли тому, що у документації не було вказано, у 
якому кабінеті Бориспільської ЦРЛ апарат працю-
ватиме. Невже це впливає на вартість мамографа?

Така ж сама ситуація і з тендером по дитячих 
майданчиках. Депутати визначилися із місцем, де 
їх потрібно обладнати, було проведено тендер, 
обрано виконавця, який виготовляє елементи ди-
тячих майданчиків. У цього виконавця і матеріа-
ли надійніші, і якість краща. Але хтось був проти…

Підготувала Ірина Голуб, фото автора

Опоряджувальні роботи на місці Опоряджувальні роботи на місці 
майбутнього пам’ятника князю Володимиру.майбутнього пам’ятника князю Володимиру.

Ірина КОСТЕНКО

31 липня на будівництві багатоквар-
тирного будинку фірми «Престиж», за 
адресою Київський Шлях, 1д, обвали-
лися два балкони. Представники під-
приємства стверджують, що то про-
водився демонтаж бетонних плит. Бо-
риспільська міська влада має з цього 
приводу зовсім іншу думку. Тим біль-
ше, що питання до цього будівництва 
виникли вже давно.

— Протягом трьох місяців ми не має-
мо можливості перевірити вказане бу-
дівництво, — зазначає у розмові з корес-
пондентом секретар Бориспільської 
міської ради Ярослав Годунок. — На-
чальник Бориспільського відділу ДБК 
Микола Ювченко неодноразово нама-
гався провести там перевірку. До пере-

вірки не допускають, і немає уповнова-
женої особи, якій би можна було вручити 
документ про перевірку.

Не змогли потрапити на будівництво й 
інші міські служби. Днями туди виїжджа-
ли представники усіх служб, у тому чис-
лі «Бориспільводоканалу», «Бориспіль-
тепломережі», Бориспільського РП «Київ-
обленерго». Усі стверджують, що жодних 
дозволів для початку зведення багатопо-
верхівки вони не давали.

Найімовірніше, підприємство не має 
жодних документів на будівництво. Нас-
торожує ще й те, що один із засновників 
фірми, що зводить будинок, свого часу 
був серед засновників фірми «Набереж-
ний квартал», яка планувала зводити у 
Соцмістечку (у ямі) 800-квартирний жит-
ловий будинок. Тоді проти будівництва 
об’єдналися мешканці сусідніх будинків 
та міська влада.

Нині представники влади також вжива-
ють всі можливі заходи, щоб не допустити 
у Борисполі зведення небезпечних об’єк-
тів. За рішенням сесії Бориспільської місь-
кої ради були направлені звернення до 
Президента України, до Прем’єр-міністра, 
до всіх можливих контролюючих, право-
охоронних органів. Оскільки є всі підста-
ви вважати, що будівництво ведеться не-
законно, що якість збудованого не від-
повідає нормам, депутати поставили ви-
могу зупинити будівельні роботи, доки 
відповідними службами не буде проведе-
на комплексна експертиза зведеної будів-
лі. Тільки після цього має прийматися рі-
шення про подальшу долю того будинку.

За фактом падіння залізобетонних плит 
поліція порушила кримінальну спра-
ву щодо порушення правил безпеки 
на будівництві.

Тож якщо забудовнику нічого прихову-
вати, якщо у нього все якісно і по закону, 
то така позиція міської влади та ініційова-
ні нею перевірки будуть їм тільки на ко-
ристь. Але якщо і надалі намагатимуться 
будувати в режимі секретності, потенцій-
ні покупці навряд чи повірять запевнен-
ням на словах.

ЩОБ БАГАТОПОВЕРХІВКА НЕ 
ПЕРЕТВОРИЛАСЯ НА ТРУНУ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Муніципальну систему управління тери-
торіями презентував у сесійній залі гість Бо-
рисполя, керівник відділу містобудування 
УКР НДБІ «ЦИВІЛЬБУД» Сергій Борисович 
Маркітаненко. Він наголосив, що генплан 
і зонінг — це документи відповідально-
сті міста. Саме депутати та міська влада ви-
значають, скільки бажано збудувати житла, 
скільки комерційних, виробничих об’єктів. 
Завдання архітектора, проектанта — підка-
зати, скільки для цього потрібно води, скіль-
ки в майбутньому буде автомобілів, місць у 
дитячих садочках, школах. На базі цих да-
них розраховуються об’єкти інженерної, 
соціальної інфраструктури міста. А щоб ко-
жен міг через мережу Інтернет перевірити, 
наскільки нові будівельні об’єкти відповіда-
ють містобудівній документації, плануєть-
ся впровадити у Борисполі інтерактивний 
план, який є живою інформаційною систе-
мою. Він показує не просто картинку, а ре-
альні об’єкти, реальні проектні рішення. На-
віть візуально можна оцінити, наскільки там 
вписується новий об’єкт, а також отримати 
дані про площу ділянки, її власника тощо.

Нині завершується робота над таким 
інтерактивним планом у селі Чубинське. 
До кінця літа систему планується захисти-
ти на містобудівній раді і запустити. На 
черзі — Бориспіль. Також під керівниц-
твом Сергія Маркітаненка розробляти-
меться план зонування територій нашого 
міста. А це питання завжди ставало каме-
нем спотикання під час сесійних засідань. 

Про «язык» і мову
Мережа класів Бориспільської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 затверджу-
ється на виконкомі. Це єдина школа у Бори-
сполі, яка потребує такого затвердження, 
оскільки у ній є класи, де ведеться викла-
дання російською мовою. У цьому році бу-
ло прийнято рішення більше не набирати 

перші класи на російськомовне навчання і 
відмовитися від нього у молодших класах. У 
цьому навчальному році російською мовою 
навчання вестиметься тільки у випускних 
класах: 9 та 11. Та були батьки, які запроте-
стували, тому питання винесли на сесію. Від 
імені цих батьків депутат Марина Добро-
вольська озвучила з трибуни прохання від-
класти введення в дію рішення на рік, дати 
час на плавний перехід. Навряд чи депутат 
і самі батьки, які прийшли до сесійної зали 
відстоювати свою позицію, могли передба-
чити таку бурхливу реакцію проти. На три-
буну один за одним виходили депутати, які 
постійно волонтерами їздять на передову, 
які знають, що таке ховати загиблих бійців. В 
один голос вони запевняли, що мова — це 
наш фронт, що не можна здобути перемогу, 
доки ми допомагатимемо «русскому языку» 
— мові окупанта — зберігати в Україні свої 
позиції. І навіть якщо батьки так і залишили-
ся при своїй думці, депутати більшістю голо-
сів вирішили: у бориспільських школах ко-
ристуватимуться не «языком», а МОВОЮ!

Щоб Бориспіль не став 
«ЛОХ-ВЕГАСОМ»

Бориспільська міська рада неоднора-
зово приймала рішення, які мали б проти-
стояти поширенню у нашому місті ігрово-
го бізнесу у новій обгортці. Ніколи не за-
мислювалися, чому в усіх приміщеннях, де 
анонсуються різного виду лотереї, заклеє-
ні вікна? Та щоб гравці не відчували часу. 

Нинішнім рішенням депутати заборо-
нили зміну зовнішнього вигляду фасадів 
та розміщення будь-якої зовнішньої ре-
клами інтернет-клубів, лотерейних клубів, 
онлайн-лотерей, закладів Національної 
та Державної лотереї, «Спорт-лото», «Ло-
то-маркет», букмекерських контор, «Фаво-
рит спорт», спорт-аналізаторів у місті Бори-
сполі. Також вони прийняли звернення по 
ігровому бізнесу до податкової та інспекції 
з охорони праці, щоб перевірили, чи офі-
ційно прийняті на роботу працівники та-
ких закладів. Бо, зазвичай, люди навіть не 
знають назву фірми, в якій працюють.

Депутатські комісії 
переформатувалися

Депутат Бориспільської міської ради 
Валерій Мартишко подав заяву на вихід 
зі складу регламентної комісії. Відразу ж 
у сесійній залі було озвучено питання про 
відкликання голови постійної комісії з пи-
тань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, 
у справах релігії, соціального захисту на-
селення та охорони здоров’я, яку очолю-
вав Микола Степаненко. І хоча конкретних 
претензій до роботи Миколи Івановича ні-
хто не висловив, у тому числі Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Федорчук 
заявив, що не бачить підстав для такого 
кроку, у процесі таємного голосування рі-
шення було підтримане. За результатами 
уже відкритого голосування освітню комі-
сію очолив Валерій Мартишко.

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ: ДЕПУТАТСЬКИЙ 
КОРПУС ПЕРЕФОРМАТУВАВСЯ

 На 29 сесії Бориспільської 
міської ради, яка відбулася 3 серп-
ня 2017 року, найбурхливіші обго-
ворення викликали теми генплану 
та зонінгу, мови, а також зміни у 
складі депутатських комісій.
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 НОВОВВЕДЕННЯ

 КОНЦЕРТ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Йдеться про Закон України №2109-VIII від 
22.06.2017 року «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо поси-
лення відповідальності за паркування, зу-
пинку, стоянку транспортних засобів на міс-
цях, призначених для осіб з інвалідністю». 
Ще 22 червня цього року, коли його щойно 
прийняли, штраф за неналежне паркування 
на місці для інваліда передбачав від шістде-
сяти до ста неоподаткованих мінімумів (1020 
— 1700 гривень). Із новими суттєвими по-
правками до нього покарання водіїв за по-
рушення паркування збільшиться і станови-
тиме від ста двадцяти до ста п’ятдесяти нео-
податкованих мінімумів. Тобто сума штрафу 
буде складати вже 2040 — 2550 гривень.

Згідно із законом, на автостоянках кількість 
місць, призначених для паркування інвалідів 
(у тому числі і безплатного), має становити не 
менше 10% від загальної кількості. Тому тепер 
чималі штрафи загрожують і власникам авто-

стоянок, якщо будуть порушення в облашту-
ванні місць, призначених для паркування ав-
томобілів, якими керують особи з інвалідні-
стю. Це стосується і паркувальних майданчи-
ків біля багатоквартирних житлових будинків 
(окрім приватного сектору).

Усі паркувальні зони для людей з інвалід-
ністю мають бути позначені спеціальною 
дорожньою розміткою чи окремим дорож-
нім знаком. На таких місцях мають право 
паркуватися не лише інваліди, а і особи, які 

їх перевозять. Машина повинна мати відпо-
відні попереджувальні наліпки «Водій з ін-
валідністю» на передньому та задньому склі 
чи у когось із пасажирів має бути посвід-
чення інваліда. Навіть підприємства, уста-
нови чи громадські організації, які здійсню-
ють діяльність у сфері соціального захисту 
населення, відтепер мають право парковки 
такої автівки на спеціально відведених міс-
цях. Також, згідно із новим законом, маши-
ни порушників паркування поліція матиме 

право евакуйовувати на штрафмайданчики. 
Закон набуває чинності через три місяці із 
дня його опублікування, а це кінець жовтня.

Бориспільські паркомісця 
для інвалідів

У Борисполі спеціально відведені парку-
вальні місця є чи не на усіх парковках. Про-
те, на жаль, місцеві водії не завжди дотри-
муються правил.

У патрульній поліції Борисполя говорять, що 
до них не часто надходять виклики від людей 
з інвалідністю або навіть просто від небайду-
жих перехожих задля фіксації порушень пра-
вил паркування на місцях для інвалідів.

«Можливо, так відбувається через необіз-
наність людей із власними правами. А якщо 
такі випадки і були, то майже неможливо во-
дія-порушника притягти до відповідально-
сті. Адже, як у нас прийнято, він навіть не ви-
знає, що ця автівка належить йому. Та з но-
вим законом і підвищеними штрафами водії 
мають поміркувати над правилами парку-
вання чи зупинки на зручних місцях біля вхо-
ду у супермаркети, що призначені лише для 
інвалідів», — розповідає Іван Рудь, інспектор 
відділу зв’язків із громадськістю.

Тож, можливо, відтепер, коли адміністра-
тивна відповідальність за рахунок штрафів 
збільшиться, люди з обмеженими можливос-
тями зможуть розраховувати на належне міс-
це для паркування свого авто. Адже їхні пра-
ва, хоч і прописані законами, та на практиці 
діють досить сумнівно. Чи стануть люди з об-
меженими можливостями почуватися впев-
неніше на вулицях міста, покаже лише час.

НОВИЙ ЗАКОН ДЛЯ ВОДІЇВ: 
ШТРАФИ ЗРОСТАЮТЬ

 24 липня 2017 року Президент 
України підписав відповідний закон 
із внесеними змінами від Верховної 
Ради, завдяки якому значно поси-
люється відповідальність за парку-
вання в місцях, спеціально облаш-
тованих для людей з інвалідністю.

За даними Бориспільського управління 
соціального захисту населення у Бори-
сполі на сьогодні проживає 3 640 інвалі-
дів. З них 346 дітей.

ДО ТЕМИ

Павлина ОСТРОЗОРА, фото автора

На вихідних у Борисполі відбувся кон-
церт з нагоди вшанування князя Бориса та 
900-річчя будівництва Летської божниці.

Відзначення храмового свята відбулося з 
благословення владики Антонія, митропо-
лита Бориспільського та Броварського.

Свою творчість демонстрували виконав-
ці та творчі колективи міста: Людмила Мі-
рошниченко, ансамбль «Троїсті музики», 
ансамбль танцю «Бориспільські молодич-
ки», народний ансамбль танцю «Міленіум». 
До дійства долучилися і гості з Броварів, Бе-
резані та Києва: хор Київської духовної ака-
демії та семінарії, сестри Немеш (ансамбль 

бандуристок з м. Бровари), Оксана Моска-
ленко та гурт «Мереживо». 

Найбільш очікуваною частиною концер-
ту для багатьох глядачів були виступи «зір-
кових гостей»: дворазової фіналістки націо-
нального відбору дитячого «Євробачення» 
Аліси, фіналістів телепроекту «Голос краї-
ни» Аліси Петрик й Олександра Ковтуна та 
переможця телешоу Олександра Клименка. 

Під час заходу відбувалася благодійна 
акція на підтримку учасника бойових дій в 
АТО, начальника штабу батальйону «Дон-
бас» Віктора Тихого. Бориспільці зібрали 
6131 грн на лікування бійця. 

Для любителів хенд-мейду працювала ви-
ставка Спілки митців Борисполя, представни-
ки якої проводили майстер-класи для дітей.

ВІДЗНАЧИЛИ ХРАМОВЕ 
СВЯТО МІСТА

 БЛАГОУСТРІЙ

 ЗРАЗКОВИЙ ДВІР

Ольга ОГНЯНИК

Прапор — гордість Бориспільщини, вне-
сений до національного реєстру рекордів, 
нарешті врятували від бур’янів. Протягом 
двох місяців поміж синьо-жовтої мармуро-
вої крихти розросталися справжні джун-
глі. Висота рослин була настільки великою, 
що впадала в око навіть з вікна транспорту, 
який мчав повз на значній швидкості.

За сприяння голови Гірської сільської ра-
ди Романа Дмитріва, панно розчистили від 

зілля працівники  КП «Горянин». Вони роз-
повіли, що національний символ причепу-
рюють до Дня Державного Прапора Укра-
їни, який святкуватимуть 23 серпня. Через 
витонченість виробу кожну бур’янину пра-
цівники виривали руками. Нині на черзі ще 
й роботи з оновлення покриву щебінки: її 
підфарбують і у деяких місцях досиплють.

На питання, чи можна обприскати ще-
бінку гербіцидом, аби запобігти розрос-
танню бур’яну надалі, очільник КП «Горя-
нин» відповів, що нині це неможливо.

ПРАПОР НА 33-У КІЛОМЕТРІ 
ВЖЕ БЕЗ БУР’ЯНІВ

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

У селі Жереб’ятин, яке належить до Вороньківської сільської ради Бориспільського ра-
йону, можна зустріти ось таку казкову садибу. Господар не лише дбайливо оздобив влас-
не обійстя, але й територію довкола нього. Декоративні дерева і кущі, квіти, декор на сіль-
ську тематику привертають увагу кожного, хто приїздить до Жереб’ятина. Доглянуті і по-
литі рослини, ідеальна чистота є гарним прикладом для односельців. Мальовничий куто-
чок — справжня окраса села.

Гурт «Мереживо» з співачкою Оксаною Москаленко Гурт «Мереживо» з співачкою Оксаною Москаленко 
та Олександром Клименко.та Олександром Клименко.
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«Говорю одне і те ж уже десятки 
років, не змінюючи ні свого світо-
гляду, ні стилю роботи, ні призна-
чення свого, ні звичок. З 81-го ро-
ку, коли закінчив інститут, займа-
юся одним видом діяльності — 
бу-дів-ницт-вом. Ні на місяць не 
змінював виду діяльності. Коли в 
Україні нічого не будувалося — 
паркани фарбували, землю копа-
ли. Не розумів, коли будівельни-
ки йшли на базар, казали, що там 
вигідніше. Я так розумію, вигідніше 
там, де ти робиш, що вмієш, що ви-
ходить, робиш для людей і для се-
бе. Якщо ж робиш те, що не вихо-
дить і що нікому не треба, нікому 
користі не приносить — це рано 
чи пізно обернеться катастрофою. 
Як падають балкони у нас тепер. 
Є таке прислів’я: «Вчити, лікувати 
і будувати може кожен». Це дуже 
помилкова думка.

— У Вас були вчителі в житті?
— В мене було багато вчителів, 

яким я дуже вдячний, які вчили ме-
не, як жити у цьому світі, як будува-
ти. Перші мої вчителі, як і в кожної 
дитини, батько й мати.

— З чого складається культу-
ра суспільства?

— Культура має виховуватися в 
дитині з моменту її народження. 
Дитина всотує з перших днів куль-
туру, поведінку, спілкування та ін-
тереси, дивлячись на своїх батьків, 
на бабусь, дідусів.

Не розумію, коли кажуть, що 
культурна людина може вирости 
в місті, а в селі їй ніде навчитися 
культурі. Бачив дуже багато лю-
дей із сіл, які виростали і з моло-
ком матері вбирали культуру і ду-
ховні надбання нашого народу. Де 
батьків називають на «ви», де іко-
ностас — це іконостас, де Господь 
Бог — це Господь Бог, де молитва 
— це молитва, піти в храм — це пі-
ти в храм у неділю.

Згадую своїх бабусь-дідусів — 
вони були набожними. Вони жи-
ли в маленькому селі на Донбасі. В 
залі в їхньому будинку — ну, який 
будинок, три кімнати, «ізба»-п’я-
тистінка — в цьому залі був іконо-
стас. Бабуся і дідусь там молилися, 
це було місце святе. Нас було бага-
то онуків, у батькового батька — 
шестеро дітей, всі ми малі стояли 
і з благоговінням дивилися на той 
іконостас, там не можна було ба-
луватися. Бабуся, особливо мами-

на мама — упаси Боже погане сло-
во сказати! «Боженька накаже!» 
Про мат тоді взагалі мови не було 
— Боже збав! Баба Маня голову ві-
дірвала б.

Оце так споконвіку ішла куль-
тура православ’я, культура від 
батьків до дітей. Рівень освіти в 
селах зараз падає і падає, і слава 
Богу, що при храмах різних кон-
цесій будуються недільні школи. 
В наш час — у 60-70-і роки, навіть 
при тому атеїзмі, що в нас був, іс-
нували також зачатки духовної 
культури, що йшла від нашої ба-
гатовікової віри. Так, саме від ві-
ри — ми вірили в краще, вірили 
в Бога. Ця віра була в наших ді-
дах і бабусях, в батьках наших. 
Вважаю, основні заповіді куль-
тури — це Божі заповіді: любов, 
чесні відносини з людьми, поряд-
ність, відсутність брехні, ненави-
сті, агресії. Ці заповіді — джере-
ло наших культурних цінностей, 
їх базис. Пам’ятаю, як ми студен-
тами любили в травні йти у тур на 
байдарках, це ІІІ, ІV, V курс. Був ху-
дий-худий. Як ми в Опішнянсько-
му чи Диканському районах на 
Полтавщині десь зупинялися в 
селі купити поїсти, то я виходив, 
а жінка з будинку: «Ой лишень-
ко, який ти худенький!» В україн-
ського народу це є апріорі. Обні-
мала, давала сало, хліб, натикала 
нам усі сумки, ми студенти голод-
ні йшли і все це з’їдали. Оце в нас 

у крові, у генах народу — добро-
та, якою, до речі, багато хто ко-
ристується в поганих цілях, лю-
бов до ближнього. Будь-яка укра-
їнська жінка, якщо побачить го-
лодного — все дістане і віддасть. 
А якщо ще й Пасха траплялася — 
це все, ми були завалені — наші 
байдарки, як баржі пливли: яйця, 
сало, самогон. Все, що завгодно.

Може комусь подобається ця 
картина чи та — це все дрібниці, 
комусь подобається цей дизайн чи 
той. Головне — чистота в думках і 
чистота душі. Як у нас по селах пе-
ред Пасхою — прибирають, все бі-
лять. Ця чистота — від духовності, 
ми входимо чистими в новий Бо-
жий рік.

У мене є друг Валерій Іванович 
Мартишко, у нього є пісня «Бать-
ко». Валерій Іванович — приклад 
людини, яка вийшла з села. Куль-
тура нашого народу сидить у на-
ших генах — це чесність, поряд-
ність, доброта, любов до ближньо-
го і до дітей. 

Дуже люблю українські села. Я 
навчався в Полтаві, і щороку нас 
на місяць відправляли до колгоспу 
— бур’ян рвали, збирали кукуру-
дзу. Ми жили в цих селах і, як губ-
ка, втягували культуру. Пісні: ся-
деш ввечері — бабине літо, дуже 
люблю цю пору — їде ланка з поля, 
жінки співають, пісня понад селом 
лине, аж душа злітає. Оце в моєму 
розумінні культура.

Все життя живу за цими запові-
дями. Мені дехто каже — ти трош-
ки дурненький, ти міг би того обду-
рить, того обдурить. Але я вважаю, 
це дурниці — в кожного має бути 
своя мета, цілі, життєві правила.

— Як духовній людині проти-
стояти тим, хто хоче обдурити?

— Це дуже важко сказати. Ба-
гато випадків бачив, як такі люди 
з’являлися, але через рік-два вони 
йдуть. Через п’ять років ті ж самі 
політики, які нічого не робили, які 
обманювали — йдуть у безвість. 

Я вам скажу, ми багато будуємо 
і бачимо, хто працює на цих об’єк-
тах. У Бродах ці тендітні кабель-
ні електричні мережі, які стоять у 
машинах двох марок — «Порше» і 
«БМВ», збирають тоненькі пальчи-
ки наших українських жінок. І німці 
в захваті! Від того, як акуратно на-
ші роботящі люди це роблять. То-
му вірю в нашу промисловість. Що 
гріха таїти, в нас немає машино-
будування, ми не робимо ні трак-
тора, ні комбайна, ні автомашини 
— то це буде. Ми прийдем до цьо-
го, ми можемо це. От і з’являються 
вже такі заводи, де працюють тися-
чу чоловік у три зміни. А за ними 
будуть автозбиральні заводи. Я ві-
рю в це. 

— Які мають бути стосун-
ки між чоловіком і жінкою у XXI 
столітті?

— Такі, як і були тисячу років то-
му. Любов є любов, кохання є ко-

хання. Ромео і Джульєтту нікуди 
не дінете. Стосунки базуються на 
взаємному коханні. Жінка, в моєму 
розумінні — берегиня родинного 
вогнища. В першу чергу, це мати 
дітей, це перший наставник дітей, 
перший насаджувач духовної куль-
тури в душі своїх дітей. Справжній 
чоловік повинен бути добувальни-
ком, іти працювати, щоб його жін-
ка і діти були забезпечені. Ніколи 
не розумів і не розумію чоловіків, 
які живуть за рахунок жінки. Є жі-
ноче начало, і є чоловіче. Господь 
Бог створив чоловіка і жінку, щоб 
була сім’я, щоб були діти. Тому чо-
ловік має бути чоловіком, храни-
телем сімейного уставу в родині, 
батько повинен бути авторитетом 
для своїх дітей. Мати — прище-
плювати милосердя, повагу, ласку, 
ніжність. Має давати любов — як 
діти отримають її, так вони потім 
цю любов будуть віддавати.

Зараз жінки ідуть в міністри, в 
політики, у мене на підприємстві 
працюють начальниками відділів. 
Тому що розум жінки може бути не 
такий прямолінійний, як у чолові-
ка. Він дуже гнучкий, дуже компро-
місний. Це теж треба. Не кажу, що 
жінка повинна тільки сидіти вдо-
ма. Але риси, притаманні жінці, по-
винні залишатися в жінки. Педаго-
гами зараз ідуть жінки або чолові-
ки — справжні патріоти, бо чоло-
вік не забезпечить родину за ту 
зарплату. Але в школі чоловіки ма-
ють бути, бо дітям треба як жіноче 
виховання, так і чоловіче.

— Ви любили читати в 
дитинстві?

— Коли я був малий, ми жили у 
Житомирі, мама працювала в ди-
тячій міській бібліотеці. В мене то-
ді були книжки і я їх читав. У друго-
му класі ми писали твір «Ким я хо-
чу стати». А мені дуже подобалась 
книжка «Малыш и Карлсон», що за-
читана була мною до дірок. І я на-
писав, що хотів би жити в Швеції, 
хотів би бути фінансистом, мати 
велику квартиру в старовинному 
районі. А батько був тоді директо-
ром заводу і членом бюро міськко-
му партії. Вчителька побігла до ди-
ректора з моїм твором, директор 
тут же написав заяву в міськком і 
мій батько мене потім виховував у 
любові до Батьківщини.

Мама дуже любила свою роботу, 
любила книжки, я багато читав і в 
дитинстві, і зараз. Скажу, що після 
нашої розмови поїду на Петрівку 
на книжковий ринок — мені тре-
ба в людей забрати замовлені кни-
ги. Там є кілька людей, які зв’язані з 
книговидавцями і можуть привез-
ти книгу з будь-якого кінця світу. 
Сьогодні мали дістати «Бог як ілю-
зія» Річарда Докінза (науково-по-
пулярна книга англійського етоло-
га, біолога, популяризатора науки, 
професора Оксфордського універ-
ситету — ред.). Мені сказали, дуже 
гарна книжка. Хочу її почитати, а 
знайти її дуже важко. Приїжджаю, 
заходимо в кімнатку і дивимося 
новинки, що подобається, купую. Я 
не прихильник такого, що «ця кни-
га 18 століття! вона така стара! во-
на така жовта!», але вона мені не 
подобається, я її не куплю.

Я любив Мельникова-Печер-
ського, у нас було підписне зібран-
ня творів. Він писав про старооб-
рядців, їхні звичаї, про життя куп-

ВОЛОДИМИР ШАЛІМОВ ПРО БОГА, КНИГУ, 
МОВУ, ЕКОНОМІКУ ТА КОНЦЕРТНИЙ ЗАЛ

 Володимира Шалімо-
ва в нас знають усі. Знають 
як мецената, як керівника 
успішної «Агробудмехані-
зації». Тому Володимир Іл-
ліч спочатку висловив сум-
ніви щодо доцільності ще 
одного інтерв’ю. Але цьо-
го разу — напередодні Дня 
будівельника — ми хотіли 
дізнатися більше про його 
життєві цінності, спробу-
вати зрозуміти, що стоїть в 
основі всіх збудованих 
ним об’єктів.

Вважаю, основні заповіді культури — це Божі заповіді: любов, чесність, чесні відносини з 
людьми, порядність, відсутність брехні, ненависті, агресії. Ці заповіді — джерело наших 
культурних цінностей, їх базис.
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ців. Було таке поняття «купече-
ское слово», це дуже важливо. 
Пам’ятаєте, як у «Бесприданни-
це»: «Я же честное купеческое 
дал!» Моя сім’я з репресованих. 
У 26-му році батьків мого батька 
повантажили в вагони і відправи-
ли на Донбас у шахти, тому що він 
був заможним селянином. У ньо-
го було кілька десятків гектарів 
землі, коні, корови. І над батьком 
моїм, наскільки пам’ятаю, цей до-
моклів меч висів постійно, бо він 
з розкулачених. Так от таке міцне 
«купеческое слово» було закон — 
якщо дід сказав, то він сказав. 

— У Вас вдома є бібліотека 
справжня, з полицями?

— Є. І вдома, і на дачі в мене ба-
гато книг. Так само, як і книги, я не 
прихильник купувати старовинні 
ікони. Яка б вона не була стара — 
але вона на мене не глянула. Іко-
на повинна глянути. В мене є улю-
блена ікона, «Призри на Смире-
ние», яку написав мені бродячий 
монах-іконописець з Новгород-
ської області. Написав у Переяс-
лаві, в сараї, на світанку, три міся-
ці працював. І пішов. Прийшов до 
нього і кажу: «Скільки я тобі ви-
нен?» «Дайте мені трошки, щоб я 
звідси дійшов до іншого місця. Я 
малював, бо вам вона треба, люди 
будуть дивитися, молитися, це мій 
обов’язок».

— Вам приємно, що син також 
пов’язаний з будівництвом?

— Я хотів, щоб він був аналіти-
ком, міжнародником, їхав десь у 
посольство. В нього дуже гарна 
освіта, відповідальність, любов 
до держави, патріотизм, любов до 
людей, до тварин. Так, він любить 
людей, і це дуже добре. «Я ж хотів, 
щоб ти їхав у світ, представляв на-
шу країну!» «Тату, бачу, як ти виїз-
диш на об’єкт, яку ти радість отри-

муєш там і в спеку, і в холод, потім 
сидиш разом з усіма і їси бутер-
броди з гарячим чаєм». Кажу йо-
му, що та радість — це моє, і вона 
набагато більша, ніж я б на яхті си-
дів біля Монако. Тут люди бігають, 
будують, сперечаються, іде жит-
тя, спрямоване на творчість, а не 
руйнування.

— Що таке свобода?
— Свобода — це не заважа-

ти людині максимально себе ре-
алізувати. Людина повинна пра-
цювати на людей, з усіх боків її 
не повинні стримувати. Але як-
що дехто думає, що свобода — 
це стати посеред площі і пити пи-
во — то це відсутність культури. 
А свобода — це, наприклад, від-
сутність цензури в письменни-

ка. Коли б він не почав писати, як 
Паоло Коельо, який видав пер-
шу книжку в сорок років і досяг 
світового визнання. Але я не ро-
зумію письменників, які прихо-
дять до мене і кажуть: «Дайте гро-
шей видати книжку». Книги по-
винні бути прочитані, куплені. Ка-
жуть, людям зараз не до книжок. 
Так, є таке. Людям їсти нема чого. 
Але я вибачаюсь — я на об’єкти 
приїжджаю і бачу, як робітники в 
битовках читають. Тому що кни-
гу не замінить ніякий кінофільм, 
ніякий ноутбук чи інтернет. Кни-
га — вона пахне. Коли відкриваю 
нову книгу, в мене відчуття, що я 
відкриваю якийсь скарб, що я там 
щось отримаю, побачу щось но-
ве. Так само Ігор — він багато чи-
тає вечорами.

Ви були на останній сесії? Ба-
чили солдатика на милицях — 
він ходив збирав гроші. Оце го-
ре, що держава не хоче забез-
печувати цих солдатиків, а він 
хоче лікуватися, хоче нормаль-
ного життя, хоче працювати, 
не хоче бути тягарем. То краще 
ті гроші, що в мене просять на 
книжку, я дам цьому солдатику, 
щоб він ліг на операцію. Можли-
во, я не правий, але якщо книж-
ку не купують, може, її і не тре-
ба писати.

Ця війна... Я її з кожним місяцем 
все менше розумію. До чого вона 
приведе? Треба її якось закінчу-
вати, вирішувати. Ну, не хоче Дон-
бас до нас — ну й треба. Варто жи-
ти з тими, хто хоче. От на сесії про 

цю російську мову (у Бориспо-
лі тепер не буде російськомов-
них класів — ред.) завелися. Лю-
ди живуть тут три роки вже, пора 
вивчити українську мову, пора. 
Ви живете в Україні. Хочете росій-
ську — будь ласка, факультативи, 
курси. Але ж не буде майбутнього 
в людини, яка не знає української 
мови. Щоразу приїжджаю до Ки-
єва і бачу, що продавці говорять 
українською, сервіс уже україн-
ською, воно йде. Мова — це дуже 
важливо. Правильно сказав Во-
лодимир Миколайович Литвин, 
що українська мова — це азбука 
нашої духовності.  

— Яким Ви бачите Бориспіль 
через тридцять років?

— Дуже б не хотів бачити Бори-
спіль житловим придатком Киє-

ва. Хотів би бачити місто самостій-
не, з самостійним бюджетом, що 
має промислову зону, житлову зо-
ну, історичну і культурну. Щоб бу-
ли заводи, фабрики, гарні житлові 
квартали, школи. Дуже мрію і хо-
чу збудувати в Борисполі гарний 
концертний зал. Міський, нашого 
управління культури. 

— Це реально?
— Реально! Я вже декому по-

казував проект залу на 500 місць. 
Коли в «Бархат» приїздить співак, 
туди набивається тисяча людей. 
Люди хочуть, їм треба. Дитячий са-
дочок ми вже завершуємо, школа 
будується, тепер хочу зал. Чому? 
Тому що будівельники нашої ком-
панії максимально докладуть сил, 
щоб це було якісно і комфортно.

— Чи правду каже приказка: 
«Хто рано встає, тому Бог дає»?

— Так. Питають — який секрет 
вашого успіху? Кажу — приходи-
мо всі на сім ранку і працюємо. Є 
помилки, є якісь неправильні дії, 
але ми їх виправляємо. 

— Як розділити бізнес і полі-
тику? Ваше бачення України?

— Будь-яка держава — як за-
вод. Якщо вона виробляє те, що 
купують, то завод живе, праців-
ники отримують зарплату. В дер-
жаві повинна бути сильна еконо-
міка. Ніде в світі ви не побачите 
щасливої держави без економі-
ки. Європа — там сильна духов-
ність, зовсім немає агресії, ходиш 
— всі посміхаються. Чому? Силь-
на економіка, соціальна політи-
ка, корпорації-гіганти дають гро-

ші на життя людей, їх товари купує 
весь світ. 

Складові економіки — це лю-
ди, які хочуть працювати, інтелект, 
щоб створювати технології, і толе-
рантна політика, яка б захищала 
цих людей і саму економіку. У нас 
є роботящі люди, є інтелектуали. Є! 
Такі хлопці молоді в мене прора-
бами, що за ходом їхніх думок не 
встигаєш! Нам потрібна толерант-
на політика — все це захистити. Є 
ще одне — корупція. Корупцію ви 
ніколи не приберете, якщо будете 
ловити, саджати, слідкувати. Ніко-
ли! Корупцію треба виривати зсе-
редини. Тобто — обмежити кіль-
кість чиновників і дати їм більшу 
зарплату. Щоб людина могла ска-
зати: «Мені не треба ваших гро-
шей, я буду працювати за зарплату, 
мені вистачає». Так, є вислів «лю-
дині завжди мало». Але це одини-
цям. Державний чиновник — має 
бути почесною роботою. Потрібно 
об’єднати місто і район. Ви стань-
те вранці біля міської ради і райра-
ди — там ідуть, як на завод, натов-
пи людей! Треба зменшити, об’єд-
нати. Політику достойною я бачу 
ту, що проведе толерантні рефор-
ми в податковій сфері, в судовій, у 
соціальній. І дасть сприятливі умо-
ви для розвитку економіки. Еконо-
міка підніметься — бюджет напов-
ниться. Медицина має бути стра-
ховою, і не треба нічого вигаду-
вати, розказувати, не може вона 
бути безкоштовною. Людина буде 
працювати, отримувати достойну 
зарплату, звичайно, вона оплатить 
поліс. Це є в усьому світі, і не тре-
ба нічого вигадувати! Політика має 
працювати на економіку. Не еконо-
міка на політику, а навпаки. Тоді в 
державі буде добробут. І, звичайно, 
мир — прибрати агресію, навести 
порядок. От і вся історія.

Будь-яка держава — як завод. Якщо вона виробляє те, що купують, то завод живе, пра-
цівники отримують зарплату. В державі повинна бути сильна економіка. Ніде в світі ви не 
побачите щасливої держави без економіки.

Бути будівельником означає бути творцем, людиною, що створює новий життєвий Бути будівельником означає бути творцем, людиною, що створює новий життєвий 
простір для інших. Але водночас, це й велика відповідальність, адже тільки якісне простір для інших. Але водночас, це й велика відповідальність, адже тільки якісне 
житло та архітектурно витончені споруди залишають у пам'яті нащадків світлі житло та архітектурно витончені споруди залишають у пам'яті нащадків світлі 
спогади про вашу надзвичайно важливу працю.спогади про вашу надзвичайно важливу працю.
Дозвольте на честь Дня будівельника побажати вам, від імені всіх жителів нашогоДозвольте на честь Дня будівельника побажати вам, від імені всіх жителів нашого

міста, безліч нових реалізованих проектів, творчого натхнення у нелегкій праці, міста, безліч нових реалізованих проектів, творчого натхнення у нелегкій праці, 
нехай вас щодня супроводжують успіх і удача, світить сонце на мирному небі.нехай вас щодня супроводжують успіх і удача, світить сонце на мирному небі.
Вашими працьовитими руками зведені тисячі будинків. Від усього серця дякуємо Вашими працьовитими руками зведені тисячі будинків. Від усього серця дякуємо 

за благородну і самовіддану працю.за благородну і самовіддану працю.

Від щирого серця вітаємо всіх будівельників з професійним святом.Від щирого серця вітаємо всіх будівельників з професійним святом.

Щотижневик «Вісті.Інформація.Реклама»Щотижневик «Вісті.Інформація.Реклама»

У Борисполі «Агробудмеханізація» будує школу.У Борисполі «Агробудмеханізація» будує школу.
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 ГРОМАДСЬКІ ЗБОРИ

 ПОРАДА ЮРИСТА

Олександр МАТВІЄНКО,
фото автора

З інвесторів, котрі обіцяли нам 
побудувати деревообробне підпри-
ємство та митний склад, але нині за-
вершують ТЕЦ, було тільки двоє: 
виконавчий директор ТОВ «Енер-
гопромислова група «Югенер-
гопромтранс» Андрій Олександро-
вич Мілюта і представник інвестора 
Павло Іванович Цируль. 

Як і передбачали активісти, біль-
шість депутатів, прикриваючись пе-
ріодом літніх відпусток, на сесію не 
з’явилися: з 34-х захисників інтере-
сів громади захищати її того дня зго-
лосилося лише 15. Зате було багато 
простих жителів, які вщерть запов-
нили сесійну залу, стояли в коридо-
рі, в холі на першому поверсі та на 

вулиці. Люди витримали неймовір-
ну задуху та тисняву і три години не 
розходилися, аж поки не прийняли 
рішення громадських зборів. Бо ак-
тивісти передбачали, що депутати 
не зберуться, і запропонували про-
вести саме громадські збори. 

Переяславці проявили дива ор-
ганізованості, поводилися, в ос-
новному, толерантно, обрали го-
ловою зборів відому в місті акти-
вістку Олену Гичко, а секретарем 
— Мар’яну Волошин. У значній мі-
рі завдячуючи цим мужнім жінкам, 
збори вдалося втримати в кон-
структивному руслі.

Громаду обурює брехня та іг-
норування законодавства пред-
ставниками ТОВ «Югенергопром-
транс». Переяслав має яскравий 
приклад Смілянської ТЕЦ, шкідли-
ві викиди в атмосферу від якої по-

гіршують екологічну ситуацію в мі-
сті та районі. І хоча будівельники 
запевняли, що між Смілянською та 
Переяславською ТЕЦ різниця ду-
же велика, що наша станція знач-
но сучасніша, їхні докази швид-
ко розбили міський голова Сміли 
Олексій Цибко та один із міських 
депутатів, які прибули до Переяс-
лава, щоб розказати про небезпе-
ку, яка чатує на місто та його меш-
канців у зв’язку з монтажем ТЕЦ. 
Адже переяславську електростан-
цію будують ті ж люди, що зводи-
ли й Смілянську. Смілянам теж, 
підкреслював Олексій Олексан-
дрович, обіцяли золоті гори, а те-
пер, незважаючи на погіршення 
екології та зруйновані вщент до-
роги, її ніяк не вдається закрити. 
І там, і тут справою заправляв ко-
лишній переяславець Володимир 

Куковальський. Між іншим, коли 
переяславці запитували в пред-
ставника інвестора Павла Цируля, 
яка посада пана Куковальського 
в «Югенергопромтранс», той по-
слався на комерційну таємницю.

До слова, Павло Іванович при-
ніс присутнім вибачення від інвес-
тора за певну неувагу до громади 
й обіцяв виправитися. На запитан-
ня містян, хто ж той таємничий ін-
вестор, Павло Цируль відповіді не 
дав, знову заявивши, що це закри-
ті дані. Це неабияк схвилювало пе-
реяславців, адже багато хто з них 
пам’ятає, за кого Володимир Куко-
вальський агітував переяславців 
перед виборами до Верховної Ра-
ди 1998 року. Нині той нардеп — 
громадянин Росії. Правда, Павло 
Цируль запевнив, що інвестор — 
не росіянин.

На зборах пролунала інфор-
мація про численні порушен-
ня з боку працівників (чи пред-
ставників, Бог їх святий знає) 
ТОВ «Югенергопромтранс». На-
приклад, нецільове використан-
ня землі. Вже це одне дає міській 
владі право на розірвання до-
говору оренди на земельну ді-
лянку. Чимало підробок і в екс-
пертному звіті. Так, у ньому вка-
зується, що в №35 газети «Вісник 
Переяславщини» надрукована 
заява про наміри будівництва, 
як того вимагає законодавство. 
Присутнім був продемонстрова-
ний №35 «Вісника…», проте такої 
заяви в ньому немає.

Цікаво, що активісти запросили 
до нашого міста директора Інсти-
туту промислової екології Олек-
сандра Сігала. У своєму виступі 
Олександр Ісакович, зокрема, за-
значив, що Смілянська ТЕЦ була 
побудована всупереч висновкам 
спеціалістів. Він пообіцяв переяс-
лавцям особисту підтримку сто-
совно експертних консультацій.

На зборах було ще багато ви-
ступів та лунало чимало пропо-
зицій. Проте більшість присутніх 
виступила категорично проти бу-
дівництва ТЕЦ. У кінці заходу було 
прийняте рішення, яке вимагало 
від інвесторів зупинити будівниц-
тво, опублікувати в місцевій пре-
сі заяву про наміри будівництва, 
провести комплексну експертизу 
в державній установі, висновки 
надати на ознайомлення грома-
ді, а також провести громадські 
слухання. Переяславці попереди-
ли керівництво ТОВ «Енергопро-
мислова група «Югенергопром-
транс» про те, що в разі невико-
нання цих вимог вони з 18 серпня 
розпочинають блокування робо-
ти підприємства.

СХОЖЕ, ЩО БУДІВНИЦТВО ТЕЦ 
У ПЕРЕЯСЛАВІ БЛОКУВАТИМУТЬ

 На 10 годину 3 серп-
ня була призначена по-
зачергова сорок перша 
сесія Переяслав-Хмель-
ницької міської ради. У 
порядку денному стоя-
ло два питання: «Про за-
слуховування інформації 
керівництва та представ-
ників інвестора ТОВ 
«Енергопромислова гру-
па «Югенергопромтранс» 
щодо ситуації, яка скла-
лась з будівництвом ТЕЦ» 
та «Про інформацію місь-
кого голови Костіна Т.В. 
щодо звернення ініціатив-
ної групи».

Андрій Єрко, головний спеціа-
ліст відділу «Бориспільського бю-
ро правової допомоги»: 

— Згідно з ч. 6 ст. 10 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного 
житлового фонду» від 19.06.1992 ро-
ку, заборгованість власників квар-
тир за укладеними договорами, 
пов’язаними з утриманням будинку 
та оплатою комунальних послуг, стя-
гується в судовому порядку.

При цьому процесуальний строк, 
що застосовується і у випадках су-
перечок з приводу надання житло-
во-комунальних послуг, стягнення 
заборгованості за їх несплату тощо, 

встановлюється тривалістю в три 
роки (стаття 257 Цивільного кодек-
су України). Якщо споживач має за-
боргованість за житлово-комуналь-
ні послуги і відмовляється сплачу-
вати її в добровільному порядку або 
укласти договір реструктуризації, то 
така заборгованість стягується у су-
довому порядку. При цьому судо-
вий процес проходить у «спроще-
ному» порядку шляхом видачі су-
дового наказу, без виклику сторін, 
відповідно до Розділу 2 Цивільного 
процесуального кодексу України.

Також у відповідності до ча-
стини 2 статті 625 Цивільного ко-
дексу України, кредитор має пра-
во вимагати сплату заборговано-
сті з урахуванням індексу інфляції 
за весь час прострочення, а та-
кож три проценти річних від суми 
боргу. Період, за який кредитор 
має право стягувати заборгова-
ність (в тому числі за житлово-ко-
мунальні послуги), визначається 
строком позовної давності.

Водночас, відповідно до стат-
ті 3 Цивільного процесуально-
го кодексу, кожна особа має пра-
во в порядку, встановленому цим 
Кодексом, звернутися до суду за 
захистом своїх порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів без будь-яких 
обмежень.

Тому, яка б не була заборгова-
ність зі сплати комунальних по-
слуг, відповідна організація має 
право звернутися з позовом про 
стягнення з вас боргу тільки за ос-
танні три роки. Отже, всі намаган-
ня стягнути з вас борг, наприклад, 
за чотири, п’ять чи десять років, є 
порушенням ваших прав.

ОПЛАТА ДАВНІХ І «ВАШИХ-ЧУЖИХ» 
БОРГІВ: ЯК БУТИ?

а зборах 
пр

«Чи мають право вима-
гати оплату боргу за кому-
нальні послуги, якщо цьо-
му боргу 10 років? Річ у то-
му, що власник змінився, а зі 
мною, нинішнім власником, 
поки навіть не підписано до-
говір у ЖЕКу. Як мені бути, як-
що систематично прихо-
дять погрози щодо конфіс-
кації майна, відрізання від га-
зу, світла і води?»

Олена Юрченко, 
жителька Бориспільщини

 ПРАВООХОРОНЦІ ІНФОРМУЮТЬ

П’ЯНКА НА РОБОТІ 
ВИЛАЗИТЬ БОКОМ

Працівниками Бориспільської патрульної поліції на робочому місці 
було виявлено п’яного працівника на залізничному переїзді. Довелося 
довго шукати йому заміну. Минулося без непоправних наслідків.

Також нетверезими виявилися двоє працівників Бориспільської ра-
йонної лікарні — лікар та медсестра. За іронією долі, саме вони чергу-
вали тоді, коли до приймального відділення привезли постраждалих у 
жахливій ДТП зі смертельними наслідками. Та аварія сталася у неділю 
о 20:30 на об’їзній дорозі біля комбікормового заводу. Лоб у лоб зіткну-
лися два автомобілі — «Жигулі» та «Опель». За попередньою інформа-
цією, водій «Жигулів» обганяв фуру і виїхав на зустрічну смугу. Триває 
досудове розслідування цієї ДТП.

Шестеро людей загинуло на місці, а ось дівчинка померла в лікарні. 
Загиблі — жителі Золотоноші, особи ромської національності. Живим 
залишився тільки водій «Опеля». 

Водія «Опеля» та дівчинку доставили до Бориспільської ЦРЛ. Дівчин-
ка поступила у дуже важкому стані. Чи був би шанс її врятувати, якби 
дитину відразу приймав тверезий лікар, сьогодні гадати марно. Меди-
ків-любителів чарки уже звільнили. Але прикро, що такі кричущі випад-
ки дискредитують увесь медичний заклад і його працівників.

У СПЕКУ ДОЛАТИ НЕДУГИ ВАЖЧЕ
За інформацією Бориспільського міськрайвідділу поліції, минуло-

го тижня у місті збільшилася кількість природних смертей. Було зафік-
совано 27 смертельних випадків. В основному, причинами цього стали 
отруєння алкоголем, проблеми із серцем та ракові інтоксикації. Смер-
тей кримінального характеру зафіксовано не було.

Підготувала Ірина Голуб
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.07.2017 р.*з 01.07 по 31.07.2017 р.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Головного бухгалтера
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих 
конструкцій
Такелажників

Лаборанта 
фізико-механічних 
випробувань
Водія кат. «С», «Е»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів 
(ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Технолога   
Оператора БЗВ
Бульдозериста  
Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
Водія кари
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ПОНЕДІЛОК, 14 СЕРПНЯ

ВІВТОРОК, 15 СЕРПНЯ

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

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля"

10.45 "Міняю жінку - 4"

12.00 Х/ф "Інша жінка" (16+)

15.50 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.15 22.10 Т/с "Центральна 

лікарня" (16+)

23.10 01.20 Х/ф "На гребені" (16+)

05.20 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.35 11.50 "Міняю жінку - 4"
13.05 14.05 15.05 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 
(16+)

16.05 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"

23.10 01.10 Х/ф "Небезпечні сни" 
(16+)

05.05 "Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.30 Сьогодні

09.15 03.20 Зірковий шлях

11.00 Т/с "Ляльки" 12+

14.45 15.30 Т/с "Буде світлим день"

19.45 02.20 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Між коханням та 

ненавистю" 16+

23.30 Х/ф "Форсаж" 16+

05.20 Т/с "Черговий лікар"

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 04.40 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Між коханням та 

ненавистю" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
02.00 Х/ф "Форсаж" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.25 Т/с "Секта" 16+
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" 12+
00.25 Т/с "Серафима Прекрасна" 

16+
03.20 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 10.10 "Давай одружимося"
11.00 12.25 20.40 Т/с "Східні 

солодощі" 12+
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
00.25 Т/с "Серафима Прекрасна" 

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

06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Осляча шкура"
11.40 Х/ф "Зоряні таляри"
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.30 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Білосніжка"
11.40 Х/ф "Гензель і Ґретель"
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.30 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

05.15 Служба розшуку дітей
05.20 02.05 04.55 Дивитись усім!
06.05 Громадянська оборона
07.00 04.35 Факти
07.45 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 13.20 Х/ф "Убивча швидкість" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Куля в лоб" 16+
16.10 Х/ф "Нестримні 3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Сильніше вогню" 16+
22.30 Х/ф "Работоргівля" 16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.50 Провокатор

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Велика справа" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Т/с "Танці маріонеток" 16+
15.20 16.10 Т/с "Чужі крила" 16+
17.40 21.25 Т/с "Сильніше вогню" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф "Крижані солдати" 16+
00.30 Х/ф "Работоргівля" 16+
02.05 04.50 Дивитись усім!
02.40 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "Смуга перешкод"
11.10 Х/ф "Успіх"
12.45 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
14.35 Х/ф "Ідеальний чоловік"
16.25 Х/ф "Золоте теля"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.35 "Новорічний жарт з..."
11.25 Х/ф "Непідсудний"
13.05 Х/ф "Будні карного розшуку"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
18.10 Х/ф "Ділові люди"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.00 15.40 "Жертви радянської 
естради. 1 ч. Вадим 
Мулерман"

07.00 14.05 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
15.00 Євромакс
16.50 "Жертви радянської естради. 

2 ч. Валерій Ободзинський"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лайма Вайкуле, 1 ч.
20.15 Природа сьогодні
21.30 Українець Михайло 

Поплавський у Варшаві
22.00 04.50 DW-візерунок дня
22.15 Супервідчуття
22.50 Довідник дикої природи
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.50 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"

06.00 "Жертви радянської естради. 
2 ч. Валерій Ободзинський"

07.00 22.00 04.55 DW-візерунок 
дня

07.10 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.55 "Будьте здорові!"
10.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.10 Природа сьогодні
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.55 Довідник дикої 

природи
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лайма Вайкуле, 2 ч.
21.20 04.25 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
05.05 "Джаз-коло"

03.00 Зона ночі
05.00 18.00 Абзац
05.55 07.43 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.45 Х/ф "Чого хочуть жінки"
10.10 Х/ф "Свекруха-монстр" 16+
12.00 Х/ф "Освідчення" 16+
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Пастка для батьків"
23.20 Х/ф "Домашній арешт"
01.30 Х/ф "Улюбленці Америки"

03.10 02.55 Зона ночі

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Сімейка Крудс"

06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.45 Т/с "Моя прекрасна нянька"

14.30 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф "Черговий тато"

22.45 Х/ф "Важкі підлітки" 16+

00.15 Х/ф "Пастка для батьків"

04.20 Х/ф "Очікуючи вантаж на 
рейді Фучжоу біля Пагоди"

06.20 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
09.30 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.35 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.30 Т/с "Розвідники" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

05.05 Х/ф "Самотня жінка бажає 
познайомитись"

06.25 Х/ф "Раз на раз не випадає"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 10.25 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
11.30 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)
13.20 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)
15.15 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
17.15 19.25 "Загублений світ"
18.40 "ДжеДАІ"
19.05 "Бандерлоги"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)
21.25 Х/ф "Повстання планети 

мавп" (16+)
23.25 Х/ф "Динокрок проти 

динозавраа" (18+)
01.10 "Територія обману"
02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.40 "ДжеДАІ"
10.30 18.15 "Спецкор"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 23.25 "Загублений світ"
13.05 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати" (16+)
15.15 Х/ф "Повстання планети 

мавп" (16+)
19.25 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.25 Х/ф "Війна Богів" (16+)
00.25 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.40 "Облом.UA."

05.25 16.00 "Все буде добре!"
07.20 Х/ф "Осінній вальс"
09.25 "Україна має талант!-4"
13.20 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 01.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Хата на тата"

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Україна має талант!-4"
12.50 00.55 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"
13.45 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 00.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.45 "Вагітна у 16"
23.10 "Доньки-матері"

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф "Книга джунглів"
08.50 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 
Philharmoniker (Австрія). 

11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Д/с "Бог в Америці"
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.00 Вікно в Америку
18.45 21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
20.30 Вересень
21.50 Т/с "Серце океану"
22.50 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф "Книга джунглів"
08.50 Д/с "Порятунок ферми"
09.25 Анонс дня
09.30 Т/с "Гранд-готель"
12.05 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Вересень
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Фольк-music
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
20.30 Наші гроші
21.50 Т/с "Серце океану"
22.50 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
БАРМЕН КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 
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06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.30 11.45 "Міняю жінку - 4"
13.00 14.00 15.00 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 
(16+)

16.00 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"

23.10 01.00 Х/ф "Судове 
обвинувачення Кейсі Ентоні" 
(16+)

04.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 
лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Між коханням та 

ненавистю" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 10.10 "Давай одружимося"
11.00 12.25 20.40 Т/с "Східні 

солодощі" 12+
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
00.25 Т/с "Серафима Прекрасна" 

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

06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.40 Х/ф "Осляча шкура"
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.30 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

05.30 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 13.20 Х/ф "Крижані солдати" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Чужі крила" 16+
17.45 21.25 Т/с "Сильніше вогню" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф "8 міліметрів" 18+
01.05 Х/ф "Велика справа" 16+
02.40 04.45 Дивитись усім!
03.20 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.30 "Новорічний жарт з..."
11.25 Х/ф "Ідеальний чоловік"
13.10 Х/ф "За власним бажанням"
14.30 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.20 Х/ф "Час бажань"
18.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"
21.30 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
01.55 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.00 "Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя"

06.50 22.00 05.20 DW-візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.45 04.35 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
15.40 20.15 Природа сьогодні
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Довідник дикої 

природи
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Леонід Парфьонов, 1 ч.
21.30 04.50 Глобал - 3000
23.50 "Натхнення"
01.15 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+
04.00 "Світські хроніки"
04.25 "Кумири"

04.45 18.00 Абзац
05.35 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.45 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Тернер і Хуч"
23.00 Х/ф "Черговий тато"
00.45 Х/ф "Домашній арешт"
02.50 Служба розшуку дітей
02.55 Зона ночі

04.20 03.45 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.05 Х/ф "Добрі наміри"
06.25 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" 

(16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.40 "ДжеДАІ"
10.30 18.15 "Спецкор"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 23.20 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "Дракони і підземелля"
14.50 Х/ф "У пошуках скарбів 

нібелунгів" (16+)
19.25 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.25 Х/ф "Некерований"
00.20 Д/п "Помста природи"
02.20 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.25 "Облом.UA."

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
09.45 "Україна має талант!-3"
12.10 01.05 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"
14.00 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф "Книга джунглів"
08.50 Д/с "Порятунок ферми"
09.25 Анонс дня
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Світло
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Хочу бути
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
20.30 Слідство. Інфо
21.50 Т/с "Серце океану"
22.40 Мегалот
22.50 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2
Тел.: 050-516-66-75, 

Костянтин Васильович

ІНЖЕНЕРА
ТЕПЛОТЕХНІКА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль
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ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 18 СЕРПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.35 11.50 "Міняю жінку - 4"
13.10 14.10 15.10 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 
(16+)

16.10 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"

23.10 01.10 Х/ф "Марта, Марсі 
Мей, Марлен" (16+)

05.00 "Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля"

10.35 11.50 "Міняю жінку - 4"

13.05 14.05 15.05 Т/с "Центральна 

лікарня" (16+)

16.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 "Ліга сміху"

23.15 "Розсміши коміка. Діти"

01.05 "Вечірній Київ"

03.10 "Неділя з Кварталом"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 
лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Між коханням та 

ненавистю" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.10 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.30 Зірковий шлях
10.50 04.00 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Поцілунок долі" 

16+
23.20 Спеціальний репортаж
01.40 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 10.10 "Давай одружимося"
11.00 12.25 20.40 Т/с "Східні 

солодощі" 12+
16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.15 "Подробиці"
00.25 Т/с "Серафима Прекрасна" 

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

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 10.10 "Давай одружимося"
11.00 12.25 Т/с "Східні солодощі" 

12+
16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.30 05.45 "Подробиці"
20.40 Т/с "Дружина генерала"
00.35 Х/ф "І життя, і сльози, і 

любов"
03.10 Д/п "Потойбіччя. Сни"

06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Спляча красуня"
11.40 Х/ф "Білосніжка"
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.30 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.15 Х/ф "Коктейль" 16+
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.05 Віталька
17.50 01.30 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф "Бібліотекар: Повернення 

до копалень Царя 
Соломона" 16+

22.00 Х/ф "Запалювання" 16+

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55 13.20 Х/ф "48 годин" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Чужі крила" 16+
17.40 21.25 Т/с "Сильніше вогню" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 Х/ф "Арена" 18+
00.35 Х/ф "8 міліметрів" 18+
02.40 04.45 Дивитись усім!
03.25 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Інсайдер
10.50 Х/ф "Інші 48 годин" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.05 16.10 Т/с "Чужі крила" 16+
17.40 Т/с "Сильніше вогню" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.50 Х/ф "Історія одного вампіра" 

16+
02.35 Х/ф "Арена" 18+
04.40 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.40 "Новорічний жарт з..."
11.30 Х/ф "У четвер і більше 

ніколи"
13.20 Х/ф "Божевільний день"
14.35 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
16.20 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
18.05 Х/ф "Будні карного розшуку"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.55 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
03.35 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.00 Телемагазин
10.35 "Весняний жарт з..."
11.35 Х/ф "За власним бажанням"
13.05 Х/ф "Час бажань"
15.00 Х/ф "Російське поле"
16.35 Х/ф "Раз на раз не випадає"
18.05 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 02.00 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
23.30 Х/ф "Романс про закоханих"
03.40 Кіноляпи
04.25 Саундтреки

06.00 "Родіон Нахапетов: від 
П'ятихаток до Голівуда"

06.50 22.00 05.20 DW-візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні ігри"
10.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.05 Природа сьогодні
16.30 22.25 Супервідчуття
17.00 22.55 Довідник дикої 

природи
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Леонід Парфьонов, 2 ч.
21.05 "Цивілізація Incognita"
21.30 04.50 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"

05.50 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля"

06.50 22.20 05.30 DW-візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.35 04.40 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
15.00 05.00 "Відлуння"
15.35 20.05 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Довідник дикої природи
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лариса Кадочникова
21.10 Концерт "Хіти Михайла 

Поплавського"
22.40 "Концерт Валерія Маренича 

"Я повернувся"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"

04.45 18.00 Абзац

05.35 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Сімейка Крудс"

06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.45 Т/с "Моя прекрасна нянька"

14.30 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф "Двоє: Я та моя тінь"

23.00 Х/ф "Тернер і Хуч"

01.00 Х/ф "Штучний розум"

03.30 02.40 Служба розшуку дітей

03.35 02.45 Зона ночі

05.50 18.00 Абзац

06.43 07.59 Kids Time

06.45 М/с "Сімейка Крудс"

07.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

08.00 Київ днем і вночі

19.00 Хто зверху?

21.00 Х/ф "За бортом"

23.15 Х/ф "Піраньї 3D" 18+

01.00 Х/ф "Важкі підлітки"

04.35 Х/ф "Захар Беркут"
06.10 Х/ф "Без строку давнини"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" 

(16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

04.35 Х/ф "Невизначена особа"
06.10 Х/ф "Вантаж без маркування"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" 

(16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.40 "ДжеДАІ"
10.30 18.15 "Спецкор"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Некерований"
15.25 Т/с "Одинак" (16+)
19.25 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.25 "Флойд Мейвезер та Конор 

МакГрегор. Перед двобоєм"
22.25 Трансляція матчу Ліги 

Європи УЄФА. Плей-оф. 
Марітіму (Португалія) - 
Динамо (Київ)

00.25 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.40 "ДжеДАІ"
10.30 18.15 "Спецкор"
10.55 "Бандерлоги"
11.15 17.15 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Загін спеціального 

призначення" (16+)
15.25 Т/с "Одинак" (16+)
19.05 Х/ф "12 раундів" (16+)
21.10 Х/ф "Шах і мат" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.20 "Територія обману"
02.20 "Нишпорки"
02.45 Х/ф "Москаль-чарівник"
04.00 "Облом.UA."

07.05 16.00 "Все буде добре!"
09.05 "Україна має талант!-3"
11.45 00.50 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"
13.35 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Я соромлюсь свого 

тіла 3"

09.10 Х/ф "Два береги"
10.45 Х/ф "Особисте життя лікаря 

Селіванової"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Я щаслива"
20.20 22.35 Х/ф "Мама мимоволі"
23.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф "Книга джунглів"
08.50 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
19.00 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 Т/с "Серце океану"
23.30 Чоловічий клуб

06.35 08.45 09.20 14.00 15.20 17.00 
Погода

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.20 М/ф "Книга джунглів"
08.50 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.30 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.40 Д/ф "Садові скарби"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 21.30 Всесвітні ігри-2017. 

Яскраві моменти
19.00 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
20.30 Борхес
21.50 Богатирські ігри
22.50 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Д/с "Дикі тварини"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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СУБОТА, 19 СЕРПНЯ

НЕДІЛЯ, 20 СЕРПНЯ

07.05 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

08.05 "Гроші"

09.25 10.25 "Вгадай ящик"

11.25 23.10 "Світське життя"

12.25 Х/ф "Тещині млинці"

16.25 21.10 "Вечірній квартал "

18.30 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

00.10 "Розсміши коміка. Діти"

02.00 "Вечірній Київ"

06.10 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 "Українські сенсації"
08.00 02.05 "Знай наших"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 12.00 13.15 14.15 15.15 "Світ 

навиворіт - 3: Танзанія, 
Ефіопія"

16.30 "Ліга сміху"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Все одно ти будеш мій"
01.05 "Світське життя"

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні

07.15 05.15 Зірковий шлях

08.45 15.20 Т/с "Між коханням та 

ненавистю" 16+

17.00 19.30 Т/с "Проїзний квиток" 

12+

21.00 Х/ф "Вічна казка"

23.00 Реальна містика

02.35 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.50 Сьогодні

07.20 Зірковий шлях

09.45 Т/с "Проїзний квиток" 16+

13.15 Т/с "Поцілунок долі" 12+

16.50 20.00 Т/с "Якби я була 

царицею" 12+

19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

21.30 Т/с "Дочки - матері"

01.10 Реальна містика

03.30 Т/с "Черговий лікар"

06.25 "Мультфільм"

07.20 Х/ф "Небесні ластівки"

10.00 02.50 Д/п "Андрій Миронов. Я 

блисну непроханою 

сльозою"

11.00 12.50 15.15 20.30 03.40 05.00 

Х/ф "Три плюс два"

19.00 Т/с "Диван для самотнього 

чоловіка" 16+

20.00 "Подробиці"

23.20 Х/ф "Гра у схованки"

01.00 Х/ф "Список контактів" 16+

08.00 "уДачний проект"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"

11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"

12.00 20.30 23.40 Х/ф "Ім”я" 16+

14.10 Х/ф "Кохання за розкладом"

16.00 Т/с "Особисті обставини"

20.00 03.20 "Подробиці"

01.30 Х/ф "Ганнібал: Сходження" 

18+

06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.50 Х/ф "Кудлатий спецназ"
12.30 Х/ф "Кіт у чоботях"
13.40 Х/ф "У пошуках скарбів 

тамплієрів 2"
15.20 22.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф "Бібліотекар: Повернення 

до копалень Царя 
Соломона" 16+

19.50 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф "Дуже страшне кіно 3" 

18+
01.00 Одного разу в Одесі

06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 Х/ф "У пошуках скарбів 

тамплієрів 2"
11.10 Х/ф "Коктейль" 16+
13.40 Х/ф "Кудлатий спецназ"
15.20 Танька і Володька
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У Кіно
23.00 Х/ф "Запалювання" 16+
01.00 Казки У
02.05 Х/ф "Гетьманські клейноди"
03.35 Віталька

05.00 Т/с "Відділ 44" 16+
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 Скетч-шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Американський ніндзя" 

16+
14.55 Х/ф "48 годин" 16+
16.50 Х/ф "Інші 48 годин" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Три дні на убивство" 

16+
22.35 Х/ф "Бій без правил" 16+
00.35 Х/ф "Історія одного вампіра" 

16+
02.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.50 Провокатор

05.10 Факти
05.35 02.25 Т/с "Код Костянтина" 

16+
06.25 Т/с "Відділ 44" 16+
10.10 Х/ф "Американський ніндзя" 

16+
12.05 13.00 Х/ф "Мишаче 

полювання"
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Три дні на убивство" 16+
16.15 Х/ф "Бій без правил" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Моя супер-колишня" 

16+
21.05 Х/ф "Шибайголова" 16+
23.05 Х/ф "Електра" 16+
00.55 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.00 Телемагазин
09.30 "Клара Лучко. Три зустрічі"
10.20 Х/ф "Божевільний день"
11.35 Х/ф "Російське поле"
13.20 Х/ф "Повернення немає"
15.15 Х/ф "На вас чекає 

громадянка Никанорова"
16.55 Х/ф "Принцеса цирку"
19.40 Х/ф "Шукайте жінку"
22.35 "Лайма Вайкуле. Лайма - на 

латиській мові "щастя"
23.30 Х/с "Правдива історія про 

Червоні вітрила"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.00 Телемагазин
10.35 "Лайма Вайкуле. Лайма - на 

латиській мові "щастя"
11.30 Х/с "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
15.10 Х/с "Катерина 2. Повернення 

кохання"
22.00 "Попелюшка на прізвисько 

Бонд"
22.55 Х/ф "Стрілець неприкаяний"
00.35 Х/ф "Москаль-чарівник"
02.05 Х/ф "Юденкрайс, або Вічне 

колесо"

06.05 Х/ф "Волга - Волга"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.05 Анатолій Демчук. 

Український пересмішник
18.20 Андрій Демиденко. Нас 

вибрало час...
18.50 Концерт Володимира Гришка 

"Ти моя мелодія"
20.50 Концерт Іво Бобула "Про 

любов"
01.10 "Вихідний, після опівночі" 

18+
02.20 "Ніч чорних краваток" 18+
03.25 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Цивілізація Incognita"

06.05 Х/ф "Веселі хлопці"
07.50 "Натхнення"
09.50 Природа сьогодні
11.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.15 04.40 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 "Зіркафест "Літні фантазії"
17.30 Прощальний концерт 

Михайла Поплавського 
"Юний орел"

19.15 "Шеф-кухар країни" з 
Михайлом Поплавським

19.45 Ювілейний концерт Андрія 
Демиденко "На відстані 
душі"

01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"

03.00 02.40 Зона ночі

05.39 06.59 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "СашаТаня" 16+

16.00 М/ф "Мадагаскар"

17.40 М/ф "Мадагаскар 2"

19.10 М/ф "Мадагаскар 3"

21.00 Х/ф "Змішані" 16+

23.15 Х/ф "Піраньї 3DD" 18+

01.00 Х/ф "Піраньї 3D" 18+

03.00 Зона ночі
06.05 07.59 Kids Time
06.10 М/с "Губка Боб і квадратні 

штани"
08.00 Х/ф "Мій домашній динозавр"
10.00 М/ф "Замбезія"
11.45 М/ф "Мадагаскар"
13.10 М/ф "Мадагаскар 2"
15.00 М/ф "Мадагаскар 3"
16.45 Х/ф "Змішані" 16+
19.00 Х/ф "Дуже погані матусі" 16+
21.00 Х/ф "Ми - Міллери" 16+
23.10 Х/ф "Секс-відео" 18+
01.10 Х/ф "Піраньї 3DD" 18+

04.25 "Правда життя. Професії"
05.25 Х/ф "Лялечка"
07.55 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
09.40 Х/ф "Чорний принц"
11.30 03.15 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Переломні 80-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Перекладачка"
21.20 Х/ф "Небезпечний Бангкок" 

(16+)
23.15 Х/ф "Три години на втечу" 

(16+)
00.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"

04.15 "Правда життя. Професії"
04.45 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
06.05 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
07.40 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
10.55 Х/ф "Перекладачка"
12.45 Х/ф "Невиправний брехун"
14.45 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
23.00 Х/ф "Доберман" (18+)
01.00 Х/ф "Небезпечний Бангкок" 

(16+)
02.45 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 "Загублений світ"

12.00 01.30 "Цілком таємно"

12.35 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

16.20 Х/ф "Некерований"

18.15 Х/ф "Самоволка" (16+)

20.20 Х/ф "Заручник" (16+)

22.30 Х/ф "Убити Білла" (18+)

00.30 "Територія обману"

02.05 Х/ф "Лісова пісня"

03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

09.10 "Він, Вона і телевізор"

13.00 Х/ф "Самоволка" (16+)

15.05 Х/ф "Шах і мат" (16+)

16.55 Х/ф "Чужий" (16+)

19.20 6 тур ЧУ з футболу "Динамо" 

- "Сталь"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.45 Х/ф "Камінна душа"

03.20 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.05 "Хата на тата"
11.55 "Вагітна у 16"
13.50 "Доньки-матері"
14.45 Х/ф "Я щаслива"
16.25 Х/ф "Мама мимоволі"
19.00 Х/ф "Наречений"
23.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"

05.50 "Все буде добре!"
07.00 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
11.10 "Караоке на Майдані"
12.05 "Полювання"
13.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
14.55 Х/ф "Наречений"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.50 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.35 М/с "Мандрівники в часі"
07.20 М/ф "Книга джунглів"
08.10 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
08.55 Д/ф "Садові скарби"
09.20 Погода
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с "Серце океану"
16.45 Богатирські ігри
17.30 Концерт симфонічного 

оркестру K&K 
Philharmoniker (Австрія). 
Die shonstenOpernchore 2

18.50 Х/ф "Джейн Ейр"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с "Бог в Америці"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

06.30 Анонс дня
06.35 М/с "Мандрівники в часі"
07.20 М/ф "Книга джунглів"
08.10 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
08.55 Д/ф "Садові скарби"
09.20 Погода
09.30 Х/ф "Джейн Ейр"
11.50 Театральні сезони
12.20 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
14.00 Д/с "Садові скарби"
14.20 Т/с "Гранд-готель"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 Д/с "Вагасі - японські 

солодощі"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.25 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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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
плити перекриття, 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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Продам ВАЗ-21093, 1992 року, нормальний стан, 

35620 грн (еквівалентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.
ВАЗ-21093, 1992 р., гарний стан, 356200 грн (еквіва-

лентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.
Мотоцикл ІЖ-Юпітер, 1977 р., гарний оригінальний 

стан, 1 власник, документи, не потребує вкладень, 6000 
грн, торг. Тел.: 0 96 3401139.

Скутер Honda-Dio, без пробігу по Україні, гарний стан, 
11000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Терміново. Недорого. Навісний комбайн «Бізон-02» 
(2,5), агрегатується з тракторами Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Тел.: 
0 97 9646912. 

Трактор «Сінтай» Т-22РК, новий, 22 кінні сили, пере-
дачі підвищені та понижені, недорого, за півціни. Тел.: 
0 68 8170727.

5-ст коробку передач до ГАЗель, Волг-3110, корінні 
листи, ресори РАФ (Латвія), блок циліндрів до ГАЗель, 
ГАЗ-24, картер зчеплення ГАЗ-24, стартер ЗІЛ-130, кро-
нштейн педалей ГАЗ-24. Тел.: 0 67 1956205.

Причіп до легкового авто, б/в, гарний стан, розмір 
кузова 1600х1800, ціна договірна. Тел.: 0 68 5973009, 
Володимир Васильович.

Куплю
Бориспіль

Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в будь-яко-
му стані та запчастини до них. Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш раху-
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв. економ класу, з видом на аеропорт, від 31 до 

42 кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 95 5840101. 
1-к.кв., Старокиївська (Ватутіна) вул., з ремонтом, 

поруч центр, школа, дитсадок, спальний р-н, господар, 
недорого, торг. Тел.: 0 67 9156053, Олександр. 

Головатого, 36 А вул., 2/9, 27 кв.м, 531900 грн (екві-
валентно 19700 у.о.). Тел.: 0 66 2477871, 0 73 0843028, 
Михайло. 

К.Шлях, 2-А вул., 1/5, 35/20, на початку м. Бориспіль, 
під комерцію, магазин чи офіс, 390000 грн (еквівалент-
но 15000 у.о.). Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

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

Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон, цегла, 
440000 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
7275230, 0 67 8677535. 

Останні квартири в новому будинку: 1-к.кв. від 31 до 
42 кв.м., 2-к.кв. — 48,9 кв.м, недорого. Поспішайте, 
поки є шанс. Тел.: 0 93 5840101. 

Рогозів с., 1/3, новобудова, 45/24/12, ремонт, сан-
техніка, бойлер, індивідуальне електричне опален-
ня, 409500 грн, без комісії. Тел.: 0 98 1527981.

Рогозів с., 2/3, новобудова, після будівельників, 
25/18, лоджія 5 м, документи готові до продажу, 
200000 грн, без косімії. Тел.: 0 98 1527981. 

Старе с., 2/4, 31/14/7,5, не кутова, нова сантехніка, 
опалення — електро, економні обішрівача, м/п вікна, на 
вікнах решітки, нова проводка, розетки, частково ме-
блі, інтернет, супутникове ТВ, 241800 грн (еквівалентно 
9300 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
2-к.кв., новий цегляний будинок, 49,8 кв.м, індивіду-

альне опалення, 2-контурний газ.котел, лічильники, мід-
на проводка, штукатурка, л/з, 657360 грн (еквівалентно 
25283 у.о.). Тел.: 0 97 5840101.

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний стан, 
с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупинка, мага-
зини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о), торг. Тел: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Первоцвіт, ремонт, кахель, два балкони, терміново. 
Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гагаріна вул., 4/5 ц., 60,8 кв.м, 17,4/11,9/8,1, кухня 8 

кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дит.садок, школа, 
супермаркет, озеро, господар. Тел.: 0 67 4953043, Віта.

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

К.Шлях вул., р-н Еко, 4/4, загальна площа 55,6 
кв.м, житлова — 43 кв.м, 15,5/15,5/12/6,4, газколон-
ка, житлова, потребує ремонту, 25000 у.о. (еквіва-
лентно 650000 грн). Тел.: 0 50 8419259.

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

Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа, ди-
тячий садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно 
34000у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Оголошення та реклама

АВТОНОМЕРИ
усіх ВИДІВ

vsenomera.ua@gmail.com

Тел.: 097-228-70-70

власне виробництво
надійно швидко вигідно

ТАБЛИЧКИ/СТЕНДИ/ВИВІСКИТАБЛИЧКИ/СТЕНДИ/ВИВІСКИ
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Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо, 
великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ла-
мінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 795000 
грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

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

Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
125 кв.м, 2017 р., сучасний проект, 2 поверхи, 2 с/в, 

під чистове оздоблення, якість гарантована, ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 98 1744144, 0 93 7472006, 0 50 
2223228. 

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

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

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

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, 
ремонт, 1378000 грн (еквівалентно 53000 у.о.), торг. 
Тел. 0 93 2570247.

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

Левадна вул., тупик, 1975 року, 75 кв.м, цегляний, по-
требує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, свердловина, 
10 соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 
0 96 3615816.

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

Дударків с., 70 кв.м, 500 м від центру, газ, вода, ас-
фальтований під’їзд, 46 соток. Тел.: 0 67 2696836.

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

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комунікації, 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 318000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 2505000.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комунікації, 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 450500 грн 
(еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 2505000.

Сеньківка с., Набережна вул., центр, газ, світло, піч, 
груба, 2 сараї, 2 погреби, літня кухня, колодязь, 25 со-
ток, сад, в кінці городу є річка, поруч зупинка, 416000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.), торг. Тел.: 0 99 3150102, 
0 98 3239325.

Сошників с., будинок пасічника, для ведення сіль-
ського господарства, луга, ліс, річка, ставок. Тел.: 0 50 
1388072.

Щасливе с., 1 поверх, 91,5 кв.м, 3 кімнати, комунікації, 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, 0,1100 га, ціна договір-
на. Тел.: 0 93 2873088.

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

Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностями, вода, газ, опа-

лення, баня, парник, гараж, підвал, піч, 15 соток, 
286000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 
1877799, 0 96 8764430.

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

Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, заповід-
ник, будинок сучасний, зі зручностями, 65 кв.м, два 
поверхи, утеплений, штукатурка короїд, сад, ягоди, 
доглянута ділянка 7 соток, у будинку бойлер, ду-
шова кабіна, меблі, піч-камін, зупинка, магазини, 
ринок поруч, 636000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 66 2042875.

Циблі с., поруч Дніпро, озеро, ліс, гарна тран-
спортна розв’язка, 2 літні будинки, сарай, літній 
душ, с/в, вода, світло, 0,55, приватизовані, 390000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7476007, 0 66 5780277.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 

кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода у бу-
динку, можливе місце для твердопаливного котла, 5 
соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 1817991, 0 63 
4740538.

Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, цегля-
ний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

розвилки р-н, 3 кімнати, зручності, недорого, тер-
міново, господар, є варіанти. Тел.: 0 63 2938972, 0 96 
6543836.

ГАРАЖІ

Бориспіль
6х3,5 м, металевий, не ржавий, на фундаменті, 

виробництво СРСР, метал 3-ка, самовивіз, 13000 
грн (еквівалентно 500у.о). Тел.: 0 50 3831219.

Гараж (35 км), приватизований, гарний стан, го-
сподар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Момота, 
5,40х6,50, оглядова яма, погріб, документи, реєстрація, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 6557727. 

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Схід»,з капітальним підвалом, 137500 грн (екві-

валентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

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

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Тел.: 067-720-07-10
Арматуру Ø 8-16    Дрова рубані

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

м. Бориспіль, вул. С.Оврашка, 8 А

Тел.: 067-320-06-38
044-227-53-60

ЗАПРОШУЄМО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

РОБІТНИКА
СКЛАДУ

Досвід роботи на складі 
обов’язковий, бажана 

наявність водійських прав
З/п 7000 грн

Г/р пн—пт 8.30—17.00

Виробничому підприємству
ВТК «Спецштамп»

на постійну роботу
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК 
ЗВАРЮВАЛЬНИК 
(виготовлення металоконструкцій)

ОПЕРАТОР ЧПУ 
РІЗАЛЬНИК ПО МЕТАЛУ
КОМІРНИЦЯ
ШТАМПУВАЛЬНИКИ

Місце знаходження: 
м. Київ, вул. Бориспільська, 9 

(корпус 24, територія Київського радіозаводу), 
Лівий берег.

Тел.: (044) 566-93-15
067-236-44-85
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Бориспіль
10 соток, під забудову, 180000 грн (еквівалентно 

8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 66 1245145.
10 соток, під забудову, перспективний район, не болото, 

висока ділянка, не дорого, господар. Тел.: 0 67 8015417.
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 1388072.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, фасад 
50 м, гарне місце, для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 
0 67 8655359.

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

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна. Термі-
ново. Тел.: 0 63 1540042.

Кийлів с., в лісі, 60 соток, вихід на Дніпро, недобудова 
350 кв.м, 3900000 грн (еквівалентно 150000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Лозівка с., під забудову, 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 
0 73 0607071.

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

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельницького, 
19,96 соток, мальовниче місце, навколо сосновий 
ліс, під забудову, держакт, асфальтований під’їзд, 
газ, світло поруч, 75000 грн/сотка, можливо торг, 
терміново! Тел.: 0 67 4930207.

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

Старе с., 0,25 га, під забудову, всі комунікації, ву-
лиця забудована, гарне місце, 150000 грн. Тел.: 0 95 
8173288.

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 

4645142, Світлана.
1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допомо-

га в оформленні, погашення комунальних боргів, окрім 
останнього поверху, у господаря, розгляну всі пропо-
зиції, посередникам не турбувати, терміновий викуп, 
іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. Тел.: 
0 67 6596222. 
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2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок або недобудова у м. Бориспіль та район. 

Тел.: 0 67 6596222. 
будинок у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 

Людмила. АН «Імперія».
будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 

0 63 4645142, Світлана.
ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-

мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку в мм. Бориспіль, у господаря, роз-
гляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

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

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 6596222.
квартиру у господаря, допомога в оформленні до-

кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Здам
Бориспіль

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

0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
3-к.кв., центр, меблі, ремонт, техніка, гарний стан, на 

тривалий термін. Тел.: 0 95 7275230, 0 63 4782130.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бориспіль 
запрошує на роботу фахівців автосервісу, мийки, 
кафе, менеджерів з продажу шин та запчастин. 
Тел.: 0 67 9040777.

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

Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 здійснює набір пра-
цівників за вакансіями: прибиральник службових 
приміщень; двірник; комірник. Тел.: (04595) 72194, 
0 66 6188103, Ганна Павлівна.

В зоомагазин потрібен продавець. Тел.: 0 73 0925607.

В салон штор потрібен дизайнер з д/р, гнучкий 
графік роботи. Всі деталі за тел.: 0 66 5560949, Оль-
га.

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

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

Запрошуємо на роботу пенсіонерів. Тел.: 0 95 
9059779, 0 67 1130295, 0 63 3555611.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні: прибиральниці 
службових приміщень, двірник, кухарі, кухонний праців-
ник. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 93 8601014.

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

НА ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ НА ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ 
ПЕЛЕТ У М. БОРИСПІЛЬ ТА С. РОГОЗІВ ПОТРІБНІ ПЕЛЕТ У М. БОРИСПІЛЬ ТА С. РОГОЗІВ ПОТРІБНІ 
РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 5492595.РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 5492595.

На постійну роботу потрібен водій кат. «С», оплата 
договірна. Тел.: 0 67 4430888, Василь Олександро-
вич. 

На постійну роботу потрібен плиточник (плитка 
тротуарна, грейс, граніт). Тел.: 0 63 7119977.

На постійну роботу потрібні комірники та водії, з/п від 
6000 грн, с. Щасливе. Тел.: 0 67 1505500.

На постійну роботу потрібні охоронці та оператор 
ПК. Всі питання по тел.: 0 50 1757434, 0 66 2267583.

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ВИКЛАДАЧ «ПІДГОТОВКА НА РОБОТУ ПОТРІБЕН ВИКЛАДАЧ «ПІДГОТОВКА 
ДО ШКОЛИ» І ВИКЛАДАЧ ІНФОРМАТИКИ ТА ПРО-ДО ШКОЛИ» І ВИКЛАДАЧ ІНФОРМАТИКИ ТА ПРО-
ГРАМУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 93 9861604.ГРАМУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 93 9861604.

На роботу потрібен пекарь-кондитер з д/р, денні 
зміни, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 98 5004772.

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

будинок, центр, 3-к.кв., веранда, кухня, газ, світло, 
меблі, холодильник, вода у дворі, 2000 грн+лічильники. 
Тел.: 0 63 9224937.

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

Найму
Бориспіль

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

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

квартиру без меблів, без техніки для себе, для 
порядної сім’ї. Терміново! Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 
30.08.2017 року о 15.00 буде 

проводити роботи із закріплення 
межовими знаками меж земель-
ної ділянки, що пропонується для 
передачі Ретьман Марії Сергіївні, 

та розташована по 
вул. Київський Шлях, 56 

в м. Бориспіль Київської області.
Просимо суміжних землев-

ласників (землекористувачів), а 
саме: Гнатюк Олену Анатоліївну 
та Качан Олену Володимирівну 

бути присутніми для погодження 
акту прийомки-передачі межових 
знаків на зберігання та акту вста-
новлення на місцевості та пого-

дження зовнішньої межі 
земельної ділянки.
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Оголошення та реклама

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

На роботу потрібні прибиральники/прибиральни-
ці, двірники, оператори. Зручний г/р (денні та нічні 
зміни), своєчасна виплата з/п, допомога з житлом. 
Тел.: 0 97 2031947, 0 93 3392076, 0 63 2332251, 0 63 
5391478.

На фірму з виготовлення пам’ятників потрібні ро-
бітники, можливо без д/р, навчаємо, з/п від 8000 
грн. Тел.: 0 98 5005888.

Підприємству на постійну роботу порібен технік-е-
лектрик з обслуговування прального, сушильного, 
прасувального обладнання, г/р зручний, достойна 
з/п. Тел.: 0 50 8112233.

Потрібен вантажник на склад будівельних мате-
ріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, з/п 
7000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 93 
2859090.

Потрібен водій категорії «Е» для роботи по Київ-
ський обл. Оплата договірна. Тел.: 0 67 4876048, 
Олександр. 

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р 
ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДО-ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДО-
ГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.ГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.

Потрібен майстер із виготовлення ключів, можливо 
без д/р, навчаємо, з/п договірна. Тел.: 0 63 2461333, 
0 68 3023332.

Потрібен охоронець на склад будівельних матері-
алів у м. Бориспіль, робота позмінно, оплата своє-
часно. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен продавець в продуктовий магазин, 
гнучкий г/р, тиждень/тиждень, м. Бориспіль. Тел.: 
0 97 5970868, 0 95 0855640.

Потрібен продавець-консультант у магазин мобіль-
них аксесуарів та батарейок. Тел.: 0 63 2461333, 0 68 
3023332.

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-
БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П 
ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.

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

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асенізатор 
«Рено» (викачування каналізацій) по Борисполю та 
району, бажано з д/р; токар; автослюсар на СТО. 
Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 7218601.

ТОВ «ЖЕК-53» запрошує на роботу двірника-при-
биральницю будинку та різноробочих. Терміново. 
Тел.: (04595) 65001, 0 66 1404851.

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

У відділ продажу квартир від забудовника тер-
міново потрібен менеджер по роботі з клієнтами. 
Тел.: 0 67 2910021.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. Тел.: 
(44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Плити ЗБВ П-обрізні, 6 шт., не б/в, с. Гора. Тел.: 
0 63 7476961.

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

Швелер металевий, б/в, 100 мл — 7,5 м (три відріз-
ки по 2,5 м), 120 мл — 2,5 м, ціна договірна. Тел.: 0 67 
9084490, 0 66 0822400.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван «Малютка», розкладний; стільці, 6 шт.; ша-

фа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.

Крісло-ліжко, 2 шт., по 1200 грн, б/в; диван, б/в, 200 
грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій. 

Стінка, відмінний стан, недорого. Тел.: 0 95 8092042.
Стінку у кімнату, довжина 5 м, б/в, гарний стан, 1000 

грн; шафа від спального гарнтітуру, 800 грн; кухон-
ний м’який куточок, гарний стан, 1000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел «Фероллі», 24 кВт, новий. Тел.: 0 50 3820603.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел кру-

глий, 1000 грн; раковина для умивальника 250 грн; ба-
лон кисневий — 500 грн, цвяхи різні — 1 кг 20 грн. Тел.: 
0 67 9952786, 0 63 8715695.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Бойлер «Арістон», б/в, 1300 грн; бензопили, 2 шт. за 

500 грн. Тел.: 0 97 3382286.
Продам не дорого плиту комбіновану електри-

ка,газ(три).тел:0505943708,0950122275
Телевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисневий ба-

лон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, комплект 
2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695. 

Телевізор РК «Філіпс», 42 дюйми, екран 93х53 см, б/в 
до 1 року. Тел.: 0 67 9084490, 0 66 0822400. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Коза молочна з 2 окотом, 2 козенят — 4 міс. Тел.: 

0 97 7408815.
Корова голштинка, 26000 грн, тільна теличка, 

14000 грн. Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.
Молода коза молочної породи, 1,5 р. Тел.: 0 96 

8065417.
Молода корова. Тел.: 0 98 8909709.
Телиця, 8 міс. тільності, чорноряба. Тел.: 0 95 8319191, 

0 95 8257262.
Теличка, чорно-ряба, 7 місяців тільності. Тел.: 0 96 

9329135. Теличка червоно-ряба, 6 місяців, на плем’я. 
Тел.: 0 99 2864003, 0 96 1407045. 

Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки йорк, 
пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0 98 5354029, 
0 99 2240262.

Кобила, темна з лошам. Тел.: 0 96 2213581.

РІЗНЕ

Бориспіль
Будку для собаки, с. Глибоке. Тел.: 0 67 4943104.

Двигун лодочний ЯМАХА-5 з повітряним охолоджен-
ням, гарний стан, 12000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Деревообробний станок; ритуальна огорожа 320х290 
см. Тел.: 0 67 1956205.

Дзеркало, 1,2х60 см, у формі еліпса з гравюрою, 
«тюльпан» на дзеркалі. Тел.: 0 67 9084490, 0 66 0822400.

Ємність 4,5 куб.м; гаражні ворота; зварювальний 
апарат, «вуглекислотка». Тел.: 0 96 3441723.

Інвалідний візок 40х42х40, новий; інвалідний візок 
«Маруся-1», новий; дорослий триколісний велосипед. 
Тел.: 0 67 9187466.

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Пекар-кондитер
Кухар-універсал
Кухар холодного цеху
Кухар гарячого
Помічника кухаря
Мангальщика
Заступника директора 
ресторанного комплексу

Адміністратора ресторану
Бармена 
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ОХОРОНЦІВ
Охорона об’єктів, відділень банків, котеджних містечок, приватних будинків.

Графік роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні.
Підбір об’єкта та рівень оплати після співбесіди.

Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів 
охоронна фірма проводить набір 

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 095-162-25-58, 050-305-38-28

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

Тел.: 050-332-87-04, 
Іван Сергійович 

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

на автопостач

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу потрібні

Оператори АЗСОператори АЗС
Відповідальні, без шкідливих звичок, 

з бажанням працюватти.
Змінний графік роботи, 

заробітна плата за домовленістю.

Тел.: 067-108-81-88 Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р

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.

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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) 280-41-19 
начальник відділу кадрів Руслана Миколаївна, 

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Подушки 70х70, пух гусячий, перину, ковдри. Тел.: 
0 97 4971528, 0 99 1031779.

Сітка рабиця Тел.: 0 50 3820603. 
Соковижимака «Струмок», ручна; електрогазоноко-

силка; бочка харчова, 50 л; казан, чавун, новий, 10 л; 
електроплита, спіраль, 2 шт.; швейна машинка «По-
дольськ», ручна. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гнуте скло; 
1,5х1 м — пряме скло, вивіска «мінімеркет», 3,5х0,60 м 
з відсвіткою, нова. Тел.: 0 67 2696836.

Циркулярки, 2 шт., на 100 та 250 нош. Тел.: 0 97 
3286785.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯМ №967219, номер про право 
власності 681442, виданий на ім’я Леонової Ольги Ми-
колаївни управлінням Держкомзему у Бориспільському 
р-ні 17.07.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯМ №967237, номер про право 
власності 681214, виданий на ім’я Леонової Ольги Ми-
колаївни управлінням Держкомзему у Бориспільському 
р-ні 17.07.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯМ №967247, номер про право 
власності 681908, виданий на ім’я Леонової Ольги Ми-
колаївни управлінням Держкомзему у Бориспільському 
р-ні 17.07.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право приватної власно-
сті на землю, ділянка площею 4,109 га, розташована на 
території Любарецької сільської ради, серія Р2 №454798, 
виданий на ім’я Шевченка Михайла Федоровича Бори-
спільською райдержадміністрацією 07 листопада 2002 
р., розпорядження №712, вважати недійсним. 

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
№4331, номер про право приватної власності 681442, ви-
даний на ім’я Леонової Ольги Миколаївни приватним нота-
ріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київ-
ської обл. Бишевець Р.В. 20.12.2012 р., вважати недійсним. 

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
№4334, номер про право приватної власності 681214, 
виданий на ім’я Леонової Ольги Миколаївни приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Черемха Н.В. 20.12.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної ділянки 
№4337, номер про право приватної власності 681908, 
виданий на ім’я Леонової Ольги Миколаївни приватним 
нотаріусом Київського міського нотаріального округу 
Черемха Н.В. 20.12.2012 р., вважати недійсним.

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

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

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка 40 років, бажає познайомитися з чоловіком для 
створення сім’ї, без ш/з, телефонуйте після 17.00. Тел.: 
0 98 2812556.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

ОПЕРАТОР
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК 
ЛІНІЇ
з/п 8400грн,г/р 4/4 по 12 годин

ВАНТАЖНИК
з/п 9000грн, г/р 4/2 по 12 годин

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п 10000грн, г/р 4/2 по 12 годин

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б 
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)

Ремонт квартир, будинків, балконів; переплану-
вання, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, тепла 
підлога, водопровід, каналізація, електрика. Будів-
ництво — будинки, лазні, прибудови, гаражі, павіль-
йони, навіси, альтанки, ворота, паркани. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, електрик, сан-
технік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок двох маленьких кошенят-хлоп-
чиків.Матуся сибірської породи. Приносить в дім уда-
чу та достаток. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

ВТРАЧЕНА КЛЮЧНИЦЯ З КЛЮЧАМИ ВІД КВАР-ВТРАЧЕНА КЛЮЧНИЦЯ З КЛЮЧАМИ ВІД КВАР-
ТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 (Р-Н ТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 (Р-Н 
«СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. ТЕЛ.: «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. ТЕЛ.: 
0 95 2704177.0 95 2704177.

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

ОПЕРАТОРИ ПК
Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

ПрАТ «ДКС Україна» НА РОБОТУ ПОТРІБНІ (с. Іванків)

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ

Тел.: (044) 496-18-44

З/п від 6000 грн
Г/р позмінний, 

офіційне 
оформлення, 

соцпакет, обіди, 
розвозка.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за за-
коном, серія ВКМ №713824, видане на ім’я Момота 
Миколи Івановича державним нотаріусом Сліпко Л.М. 
07.08.2008 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за за-
коном, серія ВМВ №630263, видане на ім’я Момот 
Марії Федорівни державним нотаріусом Сліпко Л.М. 
07.08.2008 р., вважати недійсним.

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

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

ТЕРМІНОВО!

в цех
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-о-
здоблювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж 
металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 
0 93 7229384.

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.

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення 
ділянок. Планування території. Земельні роботи: вико-
нуємо копання котлованів та озер. Тел.: 0 96 9918144, 
0 95 4431138.

Всі види ремонтно-оздоблювальних робіт: квар-
тир, офісів, будинків, будь-якої складності, «під 
ключ». Гіпсокартон, штукатурка, кахель, безпі-
щанка, малярка, шпалери, електрика, сантехніка. 
Якісно, швидко, доступно. Тел.: 0 50 0762680, 0 63 
6041294.

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, металева, 
бітумна, полімерна, керамічна черепиця; утеплен-
ня, облицювання будинків, квартир; сайдинг, фак-
турна штукатурка, короїд, термопанелі. Доставка 
матеріалів. Знижка на роботу+матеріали. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.
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Допитливим читайликам
Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони катаються на велосипедах, роликах, 

скейтах, граються на майданчиках, ходять у парк і кіно. Після «намотаних» кілометрів не 
зайвим буде сісти і кілька хвилин приділити розумовій гімнастиці, адже важливо не ро-
зучитися думати упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо нашим маленьким читачам 
разом з «Вістями» збагатитись новими знаннями.

Патріотичний кросворд
Відгадавши 
«прохолодні» 
загадки, знайдете 
ключове слово.

1

2

3

4

5

6

Історія іграшок: Барбі, Братц, 
Моксі, Бебі Борн…

Розгадай

1. Не дід, а сивий. Не спить, а стелиться. Вкри-
ває землю й океан, а звуть його...

2. Між берегів текла, текла, мороз зміцнів — 
під скло лягла.

3. Не скляний він, не з металу, а прислухай-
тесь — дзвенить, риє землю він розталу і до 
річечки біжить.

4. Росте вона додолу головою, росте вона 
холодною зимою. А тільки сонечко засяє — 
вона заплаче і вмирає.

5. Гарна зірка сніжно-біла на рукав мій залеті-
ла, — поки ніс її сюди, стала краплею води.

6. Пушинкою буває, буває хмаркою вона, бува, як 
скло, крихка й тверда — звичайна, підкажіть...

Барбі
Подарувала цю найпопулярнішу ляльку світу амери-

канка польського походження Рут Хендлер. У 40-х ро-
ках 20 ст. вони з чоловіком започаткували свій бізнес — 
виготовлення з дерева рамочок. Залишалося багато від-
ходів, і вони вирішили робити іграшкові меблі. Потім у 
Рут з’явилася ідея створити ляльку, яка б «гралася» ци-
ми меблями. Вона побачила ляльку Ліллі — красиву, але 
вульгарну. Жінка викупила права на неї і зробила іграш-
ку еталоном елегантності та гарних манер. Зараз Барбі 
має безліч образів: телеведуча, рок-зірка, модель, лікар 
тощо. Але завжди успішна, модно одягнена, акуратна 
і розумна.

Братц
Ці ляльки втілюють образи справжніх підлітків. Вони бун-

тівні, дотримуються модних тенденцій в одязі та аксесуа-
рах, у зачісках. Першими у 2001 році з’явилися Хлоя, Саша, 
Джейд, Жасмин, пізніше — Меган і Роксі.

Моксі
У 2008 році компанія, яка виготовляла Братц, почала ви-

пуск нових ляльок-подружок. Ейвері, Софіна, Саша і Лек-
сі — підлітки, навчаються в одній школі і разом проводять 
вільний час. На відміну від Братц, дуже скромні, не женуть-
ся за модою, лагідні, старанні учениці. Їхнє гасло: «Слідува-
ти за мрією і завжди бути собою.»

Бебі Борн
Пупси, схожі на справжніх дітей не лише зовнішністю, а 

й функціями «організму». Про них потрібно піклуватися: 
годувати, поїти, садити на горщик. Коли дають соску пуп-
су, лялька закриває очі. Іграшка навчає дівчаток догляда-
ти і нести відповідальність за дитину.

 Відколи світ стоїть, діти граються. 
Через іграшку чи гру вони пізнають усе, що їх 
оточує, взаємозв’язки у суспільстві та 
родині. Лялька для дівчинки — невід’ємна 
частина її дорослішання.

ї

, ВО

(Відповідь: Слово)
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Павлина ОСТРОЗОРА,
фото автора

Виставка-продаж шкільної фор-
ми для бориспільців — річ уже 
звична. Однак попри яскраві виві-
ски й оголошення цьогоріч покуп-
ців можна на пальцях порахувати. 
Майже всі — постійні клієнти і ко-
жен має свій чіткий список шкіль-
ної амуніції. «Вісті» також про-
йшлися торгом, аби поглянути, що 
з краму нині в моді і наскільки тов-
стим має бути гаманець батьків, 
аби їхні діти були у повній готов-
ності до навчального року.

Торги без аншлагу 
До першого вересня залиши-

лося всього три тижні, а ажіота-
жу на ярмарку немає: можливо, 
покинути домівки завадила над-
мірна спека, а може, батьки ще 
не встигли усвідомити, що на-
ступний навчальний рік не за го-
рами. Щоправда, дехто вирішив 
відмовитися від великих поку-
пок, обмежившись найнеобхідні-
шим, мовляв, минулорічний одяг 
ще можна причепурити. А ось 
на першокласниках, як правило, 
не заощаджують ні копійки, ад-
же потрібно все: від бантиків до 
портфелів. По кишені це б’є, але 
інакше ніяк.

Поки покупці намагаються 
знайти на імпровізованих вітри-
нах щось недороге і по фігурі вод-
ночас, в іншому кутку фойє жінка 
здивовано знизує плечима й, по-
казово вдивляючись у шви сара-
фану, вимовляє: «Китай Китаєм! 
Синтетика! А пошито як…» Через 
кілька хвилин вона невдоволено 
покидає торг, та ніхто на таку реак-
цію не зважає. Інші клієнти вихва-
ляють і асортимент, і якість.

На ярмарку знайти до шко-
ли можна майже все: окрім тра-
диційних блуз, вишиванок, жи-
летів та костюмів, гольфики всіх 
кольорів веселки, спортивний 
одяг, метелики, шкіряні ремені, 
панчохи тощо.

Жаль лише, що «магазин» без 
примірочних. Діти вдягають ко-
стюми поверх власних футболок, 
а щоб роздягнутися, ховаються за 
рядами одягу, хоча порожніх ка-
бінетів вистачає на першому по-
версі. Вочевидь, адміністрація на-
вчального закладу і організатори 
виставки-продажу не перейняли-
ся цим питанням або побоялися, 
що від сторонніх людей постраж-
дають меблі у класах.

Батькам слово
«Ой, що вже про ту ціну казати! 

Тут би щось вибрати: те велике, те 
широке, а того, що підходить, не-
має в двох однакових розмірах», 
— зауважує кореспондентові «Ві-
стей» мама двох двійнят. Терпіння 
не вистачає ні їй, ні дітям, тому ви-
ходять зі школи з порожніми рука-
ми. А от більш витривалим за ха-
рактером щастить більше.

Бориспілька Світлана привела 
на ярмарок сина — п’ятикласника 
Микиту, аби купити костюм: впо-
добаний хлопцем не «сів», а от схо-
жий виявився «як на нього шитий». 
Микита не дуже говіркий щодо 
шкільної форми, та щиро радіє ін-
шій обновці: спортивній сумці. Ку-
ди йти за покупками, родина дов-
го не думала: «Я тут уже два роки 
купую. Асортимент подобається. 
Якість хороша: речі гарно перуться 
і не скачуються, — розповідає Світ-
лана. — На ціни увагу не звертала. 
Знаю, що якість хороша, й купую. 
Хоча вони, порівняно з минулим 
роком, зросли. Батькам зараз важ-
ко, особливо, якщо вони працюють 
у державних структурах. Обіцяють 
зарплату 3200, а її ж нема, тож збо-
ри до школи дорогувато обходять-
ся. Та іншого виходу немає».

Для майбутнього першоклас-
ника Владика виставка-продаж 
— справжнє свято. Він чи не най-
довше приміряв запропоновані 
товари, поки зовсім не стомився, 
але своїм першим діловим костю-
мом задоволений. Батьки хлопчи-

ка Віта й Ігор сміються: «Спочатку 
дитину вдягаємо до школи, а по-
тім почнемо думати, де вийде від-
почити». Ніни витратили на хлоп-
ця близько двох з половиною ти-
сяч гривень, та ще не купили все 
необхідне. Знайомі розповідали, 
що сьогодні на першокласника 
треба, щонайменше, шість тисяч. 
Подружжя не прицінялося в ма-
газинах, подивилися на середні 
ціни в телепередачах. На ярмар-
ку переконалися: вартість речей 
така ж, як і йшлося по телевізо-
ру. «Дешевше можна щось знай-
ти, але постає питання якості, по-
трібно ж, щоб воно і пралося нор-
мально, і мало вигляд товарний», 
— зауважує Віта й не приховує за-
хоплення від торгу: «Не сподіва-
лися побачити в українського ви-
робника такий вибір. Жаль тіль-
ки, що у фабрики немає постій-
ного місця продажу, тільки перед 
Днем знань по Україні їздять та, 
кажуть, що можна замовляти то-
вари «Новою поштою». Якщо нам 
сподобається покупка, так і буде-
мо робити». 

Ще один першокласник Денис 
охоче позує перед фотоапаротом 
кореспондента «Вістей», хизую-
чись костюмом, який вибрав ра-
зом із мамою. Пані Євгенія жваво 
розповідає: «Товар перевірений 
роками. Одяг для сина купувала 
тільки тут. Зараз він навчається в 
коледжі. А я ось привела невістку 
з племінником, вони задоволені, 
носом не крутять». 

Навіщо витрачати 
гроші?

Представники виробників одя-
гу знизують плечима, дивуючись 
від втрати інтересу бориспільців 
до ярмарку: «Минулими роками у 
нас тут, як у метро у час «пік» було, 
а зараз практично нікого немає», 
— кажуть вони.

Охоронець школи ситуацію 
дивною не вважає, переконую-
чи: шкільна форма дітям не по-
трібна. Мимоволі, непомітно 
для всіх, він сам стає консуль-
тантом, просуваючи протилеж-
ну від виробників політику: «Ді-
тям у молодшій школі тільки б 
гасати! Вони ж не розуміють, що 
то форма. Батьки наївні купу-
ють на виріст, а потім приходять 
знов. Ви бачили б, що діти на пе-
рервах витворяють: волочать ту 
форму по підлозі, бігають так, 
що білі колготи чорними стають! 
А мати потім чортів дає за це. 
От і зникає бажання і форму но-
сить, і в школу ходить. Питають 
батьки: «Ти знаєш, скільки той 
костюм коштує?» Хіба діти розу-
міють значення 900 гривень? Ін-
ше діло на випуск — вдягнув і 
пішов красуваться. А так навіщо 
форма? Вона на дисципліну не 
впливає і знань не додає!».

Та поки дискусія на цю тему роз-
горається між дорослими, майбут-
ні першачки з радістю крутяться 
перед дзеркалом і з усмішкою ви-
гукують: «Хочу в школу!»

ШКІЛЬНІ ПОКУПКИ: ХІБА ХОЧЕШ? МУСИШ!
 Похмурий хол однієї з 

бориспільських шкіл на два 
дні став схожим на торгі-
вельну залу «Продається 
все». На засланій буряко-
вою скатертиною парті при 
вході розмістилася «каса»: 
калькулятор, склад коро-
бок, різнобарвних бантиків 
на картонних смужках, кол-
гот та інших дрібниць. У са-
мому фойє — ряд 
синьо-чорних тканин, 
а під дверима з табличкою 
«Кабінет педагога-організа-
тора» — ціла гора картатих 
сумок.

За нещодавно пошите доведеться віддати більше. Є й один величезний плюс: можна торгуватися.

Ціна питання 
Старший менеджер Володи-

мир Шинкаренко на власному 
досвіді переконався, що най-
більший попит у Борисполі на 
чорні кольори. Останнім часом 
почали активну купувати ре-
чі в темно-синіх тонах. Світлих 
й коричневих костюмів у нашо-
му місті, зазвичай, не «розміта-
ють». Не цікавляться й формою 
радянського зразка, тому вона 
скромно лежить у торбах (хоча 
одна розважала містян біля ви-
віски на воротах ЗОШ №1 28-29 
липня — авт.). Придбати її все 
ще можна за 270 гривень, якщо 
сукня з довгим рукавом — за 
340. Щоправда, коли мова захо-
дить про таку, продавці трохи ні-
яковіють. Про різновиди інших 
ділових костюмів розповідають 
без обмежень і з задоволенням.

Цінова політика коливається 
від кількох сотень до понад ти-
сячі гривень, залежно від розмі-
ру і складності пошиття виробу.

Костюм-«четвірку» для уч-
нів 5-7 класів (жакет, жилет, 
спідниця, штани) віддають по 
акції за 400 — 550 гривень, бо 
це останки з минулорічної ко-
лекції. Такий комплект одягу 
більших розмірів можна купити 
за 850 — 900 грн (рік виготов-
лення 2015).

Костюм для старшоклас-
ників обійдеться 1100 — 1800 
грн (склад найдорожчої моделі: 
45 % вовни, 25% віскози, 30% 
поліестру). Один піджак, в се-
редньому, коштує 500 грн.

Картату спідницю продають 
за 240 — 250 грн, жилет до неї 
— 220 — 260, піджак — 360 — 
400. Чорна спідниця «кльош» 
з вишивкою (маки й пшениця) 
коштує 260 грн. Спортивні ко-
стюми від 380 до 600 грн.

Цінники дівчачих сарафанів 
різноманітні: від 340 до 510 грн. 
Можна знайти сарафан розміру 
42 — 44 і за 70 грн. Продавці ка-
жуть: віддають за безцінь, бо за-
лишилося всього кілька штук, од-
нак ярликів зі складом тканин са-
ме на цих сарафанах немає.

Трикотажний гольфик, ви-
готовлений у 2011, котує 100 
грн, блузки — від 180 до 320. 
Хлопчачу вишиванку можна 
купити за 300 грн, дівчачу від 
370. Найдорожча і найбагатша 
на вигляд (вінок з соняхів та кві-
тів маку) коштує 750 грн (рік ви-
готовлення – 2017). Серед три-
котажних вишиванок (вартість 
280 — 300 грн) знайшлася і 
кілька футболок «Ukraine-2012» 
вартістю 180 грн.

За краватку доведеться від-
дати 70 грн, метелик — 40, 
шкіряний ремінь — 150, бан-
тики від 10 до 40 гривень.

Висновок напрошується сам 
собою: ціна ще залежить від ро-
ку виробництва. За нещодав-
но пошите доведеться віддати 
більше. Є й один величезний 
плюс: можна торгуватися.

ДО ТЕМИ



20 №30 (889), 11 серпня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» На селі

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Вже при в’їзді гостей зустрічає дерев’я-
ний пам’ятник Кию, Щеку, Хориву і Либідь, а 
на автобусній зупинці можна побачити фо-
то з різних куточків Процева — як підказка 
для туристів.

За словами процівців, Сальків — наймен-
ший і наймальовничіший куточок села, який 
відділяється від центру сосновим лісом. Ра-
ніше це був окремий населений пункт. Вза-
галі, сосни ростуть упродовж усього Проце-
ва, село ніби потопає у лісі, який є частиною 
Кийлівського лісництва Бориспільського 
лісгоспу. Є у Процеві, окрім Салькова, ще й 
інші назви кутків: Лебедівка, Софіївка, Хутір, 
Борцівський куток.

Чи не на кожній вулиці Процева є диво-
вижні розкішні клумби з квітів, де «оселили-
ся» казкові герої. Окремі з них оформлені в 
етностилі: тут стоять млинки, хатинки, кри-
нички-журавлі, плетені тини... На окремих 
є навіть майстерно вирізьблені вказівники, 
що допомагають відшукати «мерію», «Саль-
ків», «Лебедівку», «вул. Шевченка» чи «вул. 
Центральну», а також свердловини у фор-
мі маленьких хатинок, де можна напитися 
прохолодної джерельної води. До речі, ви-
ростити квіти на піщаному ґрунті не дуже 
легко. За кожною клумбою закріплені депу-
тати сільської ради, які регулярно полива-
ють, прополюють і фарбують дизайнерські 
витвори. Звичайно, багато небайдужих лю-
дей допомагають впорядковувати ці оазиси 
краси поряд із власним будинком.

Є у Процеві народний умілець, майстер 
на всі руки Михайло Урсуляк. Він виготов-
ляє чудові вироби з дерева. А процівський 
поет, палко закоханий у рідне село, Василь 
Михайлович Зюзюн, якого я випадково зу-
стріла, прочитав мені навіть свій вірш:

Щасливий я, що чую й бачу,
Що відчуваю ту красу, 
І посміхаюся, не плачу.
Я вдячний Богу, що живу.
Усім бажаю посміхатись,
Ходить по росяній траві,
В пташиний спів частіш 
вслухатись — 
Життя продовжите собі!

На слова місцевого поета, який предста-
вився мені як «дід Василь», самодіяльний 
хор виконує пісні.

Природа
Проців не лише потопає у лісі, але й має 

декілька красивих водойм, на березі усіх 
можна зустріти відпочивальників, які купа-
ються і ловлять рибу. Окрім того, на озері 
Кошарище і Панській річці милують око ці-
лі галявини білих лілій на плесі, лелеки і си-
ла-силенна лікарських трав, що ростуть на 
узбережжі. Протікають селом і річка Дні-
про та її притока Павлівка. Тож відпочити 
у Процеві справді є де. Найкраще обладна-
ний пляж на Дніпрі. Хоча це й приватна те-
риторія, проте вхід безкоштовний, платний 
лише для авто. Є навіть кабінки для перео-
дягання, біотуалети, будинки для туристів.

Чисто там, де не смітять
Приємно вражає чистота довкола. По всьо-

му селу стоять вказівники, що нагадують про 
заборону викидати сміття, палити і розпивати 
спиртні напої. Та головне — що у свідомості 

кожної людини, навіть малої дитини у Проце-
ві вже давно вкарбувалося, що рідне село — 
це мій дім, про який повинні дбати усі разом. 
Навіть старенька бабуся нахилиться, щоб під-
няти папірець, якщо випадково трапиться їй 
на дорозі, і вкине до сміттєвого бака. А урн тут 
чимало кругом, і всі доглянуті, пофарбовані.

Найсучасніший у Процеві, мабуть, дитя-
чий садок, зведений у формі стародавнього 
замку. А найстаріша будівля — сільська по-
чаткова школа, якій близько 120 років.

Центр
У селі є медична амбулаторія, сільська рада, 

поліція, бібліотека, музична школа, спортив-
ний клуб, будинок культури (у якому розміще-
но декілька навчальних класів, бо місцева шко-
ла вже замала для села, що інтенсивно розви-
вається). Цікаво, що в самому центрі Проце-
ва можна призначити зустріч під годинником, 
як у великому місті. Красивий сільський парк 
дбайливо впорядкований, з алейками і деко-
ративними деревами, лавочками, фонтаном і 
казковим дитячим майданчиком. Поряд — не-
великий сучасний стадіон і тренажери. 

Дороги
Дороги Процева більше схожі на автошля-

хи сучасного міста: з тротуарами, бордюрами, 
пофарбовані, відмінно заасфальтовані. Лише 
декілька невеличких вулиць є ґрунтовими. 

Неймовірно красиві й автобусні зупинки. 
Кожна має неповторний дизайн. Частина 
зупинок розписані вороньківським худож-
ником Ігорем Землянських, на них зобра-

жені птахи. Є і різьблені з дерева, зокрема 
зупинка «Борці». Кажуть, що ще у часи Київ-
ської Русі тут жили люди великої сили, яких 
ніхто не міг побороти.

Перейменування
Декомунізація лише частково зачепила 

Проців. Селяни кажуть, що вулиці Проле-
тарська і Котовського перейменовані, хо-
ча таблички висять ще старі. А от поряд із 
школою стоїть пам’ятник енкаведисту, ра-
дянському чекісту-оперативнику, який діяв 
проти українського національно-визволь-
ного руху, герою Радянського Союзу Іва-
ну Кудрі. На школі висить табличка, що тут 
навчався цей «герой». Його іменем назва-
ні вулиця і провулок у Салькові. І це на 26 
році Незалежності України на таких цінно-
стях відбувається виховання підростаючого 
покоління! За словами дослідників історії, у 
роки Другої світової саме диверсійно-розві-
дувальна група НКВС, очолювана Іваном Ку-
дрею, підірвала вулицю Хрещатик у Києві.

Соцмістечко
Аби залучити спеціалістів до села, декілька 

років тому виросла ціла вулиця, яку називають 
Соцмістечко. Комфортабельні котеджі і квар-
тири у двоповерховому будинку отримали пе-
реважно багатодітні родини, медики, вчителі.

Та виробництва у селі практично немає. З 
підприємств, кажуть процівці, є лише відо-
ма в Україні і світі «Конюшня Бутенка» і фер-
мерське господарство, що займається рос-
линництвом.

ПРОЦІВ ТУРИСТИЧНИЙ: 
КРАСУ СТВОРЮЮТЬ САМІ ЛЮДИ

 Бориспільщина багата на 
дивовижні неповторні краєвиди, 
мальовничі місця для відпочинку. 
Проте, ми часто їдемо за 
тридев’ять земель, аби побачити 
щось цікаве, а й не знаємо, що від-
почити і побачити справжню красу 
можна зовсім поряд. Наприклад, 
у Процеві.

Село Проців Бориспільського району 
розташоване на наносних пісках долини 
Дніпра. Від села до Києва по Дніпру — 35 
км, а шосейною дорогою — 45 км, до Бо-
рисполя — 20 км, до залізничної станції 
— 21 км. Назва села походить від першого 
жителя чи засновника з ім’ям Проць, Про-
хор за народною вимовою. Вперше село 
згадується у грамоті Київського князя 
Олександра (Олелька) Володимировича 
від 1 лютого 1455 р. як «селище Процеве», 
тобто населений пункт, що виник на місці 
давньоруського поселення. Історія Про-

цева сягає в сиву давнину. Проців і Сальків 
(тепер частина села) згадуються від часів 
Володимира Святославовича. Зокрема, 
городище Сальків було сторожовим по-
стом, яке разом з Трипіллям контролюва-
ло підступи знизу Дніпра до Києва і захи-
щало стольне місто від печенігів, половців 
та інших кочівників. У період Гетьманщи-
ни село належало до Вороньківської сотні 
Переяславського полку.

Сьогодні у Процеві мешкає близько ти-
сячі людей. Незмінним сільським головою 
майже 40 років є Любов Іванівна Чешко.
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ЗУПИНКИ-КАРТИНИ СТАРОГО
 «Вісті» продовжують свою екскурсію дивовижними 

зупинками Бориспільщини, знаходячись на яких, вини-
кає бажання пропустити свій рейс, щоб помилуватися ху-
дожніми шедеврами просто неба.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

У червні «Вісті» розповідали, як художниця Ірина Солодка перетво-
рила зупинки села Старе на справжні художні полотна. Під час нашої 
розмови пані Ірина одягала в красу стіну однієї з них.

А сьогодні ми вирішили розповісти вам про всі шість зупинок насе-
леного пункту, адже картина на кожній з них — окрема кінострічка се-
ла, варта уваги.

Зупинка в центрі села, 
навпроти сільської ради

Що можна зобразити на місці, де кожну середу базарують? 
Звісно ж, базар. Щоправда не сучасний, а старовинний, з народ-
ними гуляннями. Зображення багатолюдне й поєднує в собі бага-
то жовто-синіх кольорів.

Зупинка біля с. Васильки
Назва села, біля якого розмістилася зупинка, не 

змусила довго думати над головною символікою 
настінного розпису: заквітчаними васильками лука-
ми. За народними віруваннями, ці квіти уособлюють 

душевну чистоту, ніжність, скромність і привітність. 
Саме тому в центрі композиції юнак та дівчина за-
дивляються на «васильки з-під вій» один одного.

Гармонійності зображенню надає пейзаж із чистою 
гладдю неба, замріяними озерами й вітряками. Знай-
шов своє місце на зупинці й український рушник.Зупинка «Гора»

Знаходиться біля узвишшя, де нині будується церква. Ось чому 
сюжетом картини став зимовий пейзаж на тлі храму. На передньо-
му плані біля криниці козак напуває трійку своїх коней. До буди-
ночків у білих «шапках» ведуть протоптані стежки.

Зупинка № 3, на повороті в центр
Улюблений арт-об’єкт старинців. Нічна весняна композиція, на 

яку художницю надихнули випускні вечори (одні з найбільших і 
сьогодні сільських свят), закохані пари й місячні українські но-
чі. Впадають в око заквітчані дерева й місячна доріжка на ставку, 
що на боковій стіні. А от протилежна стіна через аварію реставру-
валася у червні цього року. На салатовому тлі розмістилися си-
ньо-червоні квіткові візерунки.

Зупинка навпроти ДНЗ «Ялинка»
Сюжет відомого мультфільму «Жив-був пес» ви-

кликає посмішку і в дітей, і в дорослих. Опинитись 
у вирі подій улюбленої мультяшної стрічки мож-
на навіть без телевізійного екрану: так емоцій-
но і майстерно зображені герої. До того ж, вдив-

ляючись у малюнок, можна змінити ракурс пере-
гляду — обрати улюблену пору року: спереду зу-
пинки літо, а ззаду — зима. Здається, що вовк на 
тому малюнку промовляє свою коронну фразу: 
«Щас спою». Однак літній бур’ян протестує зимо-
вому зображенню й приховує за своїм листям сніг 
на паркані.

Зупинка на 
дорозі до 
полігону

Серед лісу, в оточенні со-
сен і спокою, розмістилася 
дуже чуттєва картина. Зда-
ється, атмосфера зобра-
ження співпадає з атмос-
ферою місця розташування 
зупинки. Під покровом ночі 
юнаки прощаються зі свої-
ми коханими. Вони збира-
ються в похід, боронити рід-
ну землю. Історична пара-
лель з козацтвом співзвуч-
на із сьогоденням: поруч 
— військовий полігон Наці-
ональної Гвардії України.



22 №30 (889), 11 серпня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»  Досягнення

 ТРАДИЦІЇ  ФУТБОЛ

 АФІША

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Нещодавно Бориспільська центральна 
бібліотека стала світлицею для творчої 
зустрічі в родинному колі шанувальни-
ків українських традицій, українського 
слова, української пісні. Друзів на гости-
ну запросила Бориспільська громадська 
організація «Громада «Козацька варта».

У бібліотечній світлиці зібралися самобут-
ні майстри Борисполя, поціновувачі їхньої 
творчості, люди, закохані в українську пісню, 
українське слово, а також гості із Києва — 
гурт «Рідна пісня» у складі Валентини Орел, 
Катерини Левенко та Оксани Гордиєць. Ви-
ставку своїх робіт привезла майстриня-
писанкарка із села Ковалин Переяс-
лав-Хмельницького району Капітолина Шев-
ченко. Творчу майстерню Борисполя пред-
ставили ляльки-мотанки Олени Кравчун та 
унікальні розписи Людмили Кущ. Дивувала 
розмаїтістю талановитих виробів міні-вистав-

ка Бориспільської громадської організації 
«Новий Схід».

Але справжньою героїнею зустрічі була її 
величність пісня. Адже з давніх-давен усе в 
житті українців супроводжувала саме вона. 
Це не лише материнська турбота у колиско-
вих, не лише єднання з силами природи та 
заклик підтримки вищих сил у обрядових 
піснях. У піснях вшановувалася жінка, як бе-
региня роду, відображалося життя громади, 
у якому дівчинка змалечку опановувала мис-
тецтво бути берегинею, навіть розкривалося 
звичаєве право. 

Для українців пісня — це є можливість 
обміну енергіями, спільного творення 
краси, програма дій у кожній життєвій си-
туації. І, здається, немає таких життєвих 
випадків, про які б гурт «Рідна пісня»  не 
міг би заспівати. Розмова за чаєм під укра-
їнську пісню затягнулася надовго. До му-
зичної частини заходу долучилися і бо-
риспільські гості свята, зокрема, дівчата з 
гурту «Травневі роси».

КОЛИ ПІСНЯ НАВЧАЄ ЖИТТЮ

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Відшуміли пристрасті футбольних ба-
талій. Дощовий тиждень дав юним фут-
болістам перепочинок, і щойно розпого-
дилося — команди стали до бою з нови-
ми силами. Фінальні матчі турніру про-
ходили на стадіоні зі штучним покриттям 
біля школи №5. Спочатку змагалися пре-
тенденти на третю сходинку турнірної та-
блиці, потім були поєдинки за перемогу і 
кубок «Битви дворів». Перед вирішальни-
ми іграми футболістів старшої вікової гру-
пи відбувся товариський матч між коман-
дою патрульної поліції та збірною «Битви 
дворів». Але оскільки старші готувалися 
до вирішальних ігор, проти поліції вийш-
ли гравці молодшої та середньої вікових 
груп. Незважаючи на юний вік футболіс-
тів збірної, вони хоч і поступилися коман-
ді поліцейських, проте програли із міні-
мальною різницею — 4:5. Команді поліції 
довелося нелегко ще й тому, що більшість 
її гравців цього дня були на чергуванні. 
Команду навіть довелося підсилити жур-
налістом. На підтримку поліції на поле 
вийшов Тарас Корніюк — тележурналіст, 
який свого часу розпочинав кар’єру у «Ві-
стях» спортивним оглядачем. 

За право бути найкращими у цьому тур-
нірі боротьба була запеклою.

Серед найменших (2006 р.н. і молод-
ші) ІІІ місце виборола команда «Голівуд». 
У боротьбі за перше місце між командами 

«Центр» та «Ураган» переміг «Центр» з ра-
хунком 4:0. Кращий гравець Ваня Белов та 
кращий воротар Ілля Ремень були гравця-
ми команди-переможця.

У середній віковій групі (2002-2005 
р.н.) у боротьбі за третє місце команда 
«СУМ-17» поступилася «Совхозу» з рахун-
ком 2:3. У поєдинку за «золото» команда 
«Маяк» з рахунком 3:2 перемогла коман-
ду «Вокзал». А от кращі гравці цієї вікової 
категорії до команд-переможців не нале-
жать. Кращим воротарем визнано Олек-
садра Жука із команди «Совхозне масло», 
а кращим гравцем — Яременка Владисла-
ва із «СУМ-17».

У старшій віковій групі «Авіатор» посту-
пився «Коробці» з рахунком 2:8 у поєдин-
ку за ІІІ місце. За кубок «Битви дворів» і ме-
далі переможців боролися команда «Синій 
окунь» із переїзду і гості Борисполя — ко-
манда «Гора». «Окуні» перемогли з рахун-
ком 3:1. Серед найстарших звання кращо-
го воротаря отримав Коля Лопачук із ко-
манди «Синій окунь», а кращим гравцем 
було визнано Романа Узварика із «Гори».

Шкода тільки, що уболівальників цього 
захоплюючого турніру було небагато. Але 
з кожним роком футбольні баталії «Бит-
ви дворів» стають усе більш популярни-
ми у нашому місті. Буде ще аншлаг і на цих 
змаганнях.

Турнір організований центром розвит-
ку молоді «Труба», яку очолює Вікторія 
Шевц, спільно із Бориспільським центром 
спорту і фізичного здоров’я населення. 
Спонсорську підтримку надали благодій-
ний фонд «Місто мрій», Володимир Бори-
сенко, піца «Квантро», Інтернет-провай-
дер Boryspil.net. До медичного супрово-
ду долучився Бориспільський загін швид-
кого реагування Товариства Червоного 
Хреста України. 

НА «БИТВІ ДВОРІВ» 
ВІТАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ

 У п’ятницю, 4 серпня 2017 
року, пройшли фінальні поєдин-
ки турніру дворових команд міста 
Борисполя «Битва дворів».

Команда «Коробка» — посіли 3 місце у старшій віковій групі.Команда «Коробка» — посіли 3 місце у старшій віковій групі.

Команда «Синій окунь», яка зайяла 1 місце у старшій віковій групі.Команда «Синій окунь», яка зайяла 1 місце у старшій віковій групі.
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Вітаємо

 ТЕХНОЛОГІЇ

Сергій КРУЧИНІН

Говорять, що київські крадії вже 
навчилися заглядати за допомо-
гою дронів у вікна квартир та ви-
значати, коли нікого немає вдома. 
Скоро навіть штори не допомо-
жуть сховатися. Три роки тому вче-
ні з Каліфорнійського університету 
в Санта-Барбарі презентували тех-
нологію «альтернативного ренге-
ну» на основі Wi-Fi. Тепер вони за-
пропонували технологію 3D-ска-

нування об’єктів, заснованого на 
ній. Вони підвісили сканери до без-
пілотних дронів і розробили алго-
ритми розрахунку для побудови 
тривимірних моделей перешкод і 
того, що розташовано за ними.

Працює це наступним чином — 
два дрони синхронно рухаються, 
наприклад, вздовж стін будинку, 
але з обох його боків. Один дрон 
обладнано Wi-Fi-випромінювачем, 
а інший приймає сигнал і постійно 
вимірює його характеристики. При 

проходженні сигналу через пере-
шкоду, його інтенсивність зменшу-
ється, так будується модель пус-
тот та перешкод всередині будівлі. 
Wi-Fi-сигнал набагато безпечніший 
для живих організмів ніж рентен, 
крім того — економічний. Поки 
результати досить прості, але це 
компенсується простотою облад-
нання. Винахід у позитивному пла-
ні може бути використано при до-
слідженні архітектурних споруд чи 
пошуку під завалами.

ДРОН, ЩО БАЧИТЬ КРІЗЬ СТІНИ
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ОВНИ. Успіх у справах — 
результат ваших активних дій. 
Починайте все заново, шукай-
те варіанти, звертайтесь за 
підтримкою до вищих сил та 
друзів і не шукайте винних.

ТЕЛЬЦІ. Події на робо-
ті можуть стати непередба-
ченими, хаотичними. Але на 
вас чекає поліпшення вза-
ємин з колегами і началь-
ством. Тим часом вдома купа 
невідкладних справ.

БЛИЗНЯТА. Вас немож-
ливо не помітити, у цей час 
фортуна на вашому боці. Ро-
бота буде приємною і дозво-
лить реалізувати ваші талан-
ти. У неділю постарайтеся 
відпочити на природі.

РАКИ. На роботі турбот — 
по самі вінця. З деякими про-
блемами буде важко впора-
тися самотужки, звертайтеся 
по допомогу до друзів і колег, 
ніхто вам не відмовить.

ЛЕВИ. Постарайтеся не 
проговоритися, менше роз-
повідайте, що у вас на душі, 
бо хтось може не зрозуміти, 
а інші позаздрять. Чим спо-
кійніше проведете вихідні, 
тим краще.

ДІВИ. Будете задоволені 
діловими зустрічами і кон-
тактами, але це зажадає біль-
ше часу, ніж звичайно. Жит-
тєрадісність, оптимізм і по-
чуття гумору дозволять до-
сягти намічених цілей.

ТЕРЕЗИ. Ви граючись 
впораєтеся з усіма дрібними 
справами, що нагромадили-
ся за минулий тиждень. Чи-
мало цікавих ідей виникне 
у вас саме зараз. Однак но-
ві проекти ще не починайте.

СКОРПІОНИ. Постарай-
теся виконати роботу вчас-
но. Ваша працьовитість бу-
де помічена і оцінена гідно. 
Ви заслужите схвалення на-
чальства. Більшість ваших 
планів здійсниться.

СТРІЛЬЦІ. Проаналізуйте 
свої дії та постарайтеся усу-
нути недоліки і промахи. Ви-
користовуючи свою чарів-
ність і дипломатичність, ви 
зможете досягти своєї мети.

КОЗОРОГИ. Не варто вда-
ватися до крайнощів, уважні-
ше прислухайтеся до свого 
внутрішнього голосу, він під-
каже оптимальне рішення. У 
вихідні все нарешті стане на 
свої місця.

ВОДОЛІЇ. На вас чекає 
багато роботи. Однак над-
то сміливі ідеї можуть пере-
шкодити реально оцінити 
свої можливості. Ваші заду-
ми щодо дому та відпочинку 
виявляться успішними.

РИБИ. Ваше серйозне та 
сумлінне ставлення до ро-
боти і творчості не може за-
лишитися непоміченим. На-
стає час конкретних дій, від-
повідальних кроків та інших 
доленосних подій.

Астрологічний прогноз на 14 — 20 серпня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

Стабільному торгівельному підприємству у с. Безуглівка 
(Мала Олександрівка, Бориспільський р-н) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Тел. 096-340-44-32

Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань за станом здоров’я, 
фізична витривалість, г/р — п’ятиденка, офіційне оформлення, з/п 8500 — 10000 грн


