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СПОРТЗАЛ, ЯКИЙ 
БУДУЄТЬСЯ БЕЗ ДУШІ

ОЗЕРА БОРИСПОЛЯ: 
ЯК ЗБЕРЕГТИ ДАРУНКИ 
ПРИРОДИ?

ВИХОВАННЯ: ДЕ Ж ВОНА, 
ТА ПРАВДА?

«ЮВЕЛІРНЕ» ЗАХОПЛЕННЯ

ХТОСЬ НА МОРЕ, ХТОСЬ — 
У ЧЕРГУ ЗА КНИГАМИ

Антон Левчук: 
«ПОДОРОЖУВАТИ 
ЄВРОПОЮ ДУЖЕ ПРОСТО!»
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НА ЛИПОВІЙ АЛЕЇ НА ЛИПОВІЙ АЛЕЇ 
СОЦМІСТЕЧКА СОЦМІСТЕЧКА 
НАМАГАЮТЬСЯ БУДУВАТИ ТЦНАМАГАЮТЬСЯ БУДУВАТИ ТЦ

НА ЛИПОВІЙ АЛЕЇ НА ЛИПОВІЙ АЛЕЇ 
СОЦМІСТЕЧКА СОЦМІСТЕЧКА 
НАМАГАЮТЬСЯ БУДУВАТИ ТЦНАМАГАЮТЬСЯ БУДУВАТИ ТЦ

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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 НЕ ДОГЛЕДІЛИ НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

 ЗУСТРІЧ

АТБ таки «влізло» 
у центр Борисполя

Секретар Бориспільської міської ради Ярос-
лав Годунок прокоментував появу біля кінотеатру 
«Європа» супермаркету АТБ. Це була саме та си-
туація, коли міська влада безсила, оскільки зем-
лю, де проводилося будівництво, було переда-
но в оренду на 25 років ще задовго до цієї каден-
ції. Хоча до початку будівництва були ефективно 
використані усі дозволені законом засоби впли-
ву. Спільними зусиллями влади, різних компе-
тентних органів, за участю ЗМІ, вдалося зменши-
ти площу будівлі, передбачити стоянку з її тиль-
ного боку. Отримуючи на засіданні міськвиконко-
му містобудівні умови та обмеження, забудовник 
клявся, що там буде культурно-розважальний 
центр із закладами торгівлі. Але днями він повідо-
мив міську владу, що фірма АТБ викупила у нього 
всю будівлю… Напевне, єдиним способом проти-
стояти проти таких методів АТБ «влізти» туди, де 
їх не хочуть бачити, стало б ігнорування покуп-
цями цього торговельного закладу. Але навряд 
чи бориспільці готові консолідуватися у такому 
протистоянні.

Субсидія знову підставляє
На сьогодні держава заборгувала міським ко-

мунальним підприємствам більше 33 мільйонів 
гривень субсидій. Така цифра прозвучала на по-
неділковій плановій нараді у Бориспільського 
міського голови. Це кошти за надані послуги, оп-
лату яких держава взяла на себе. В результаті пра-
цівникам комунальних підприємств нічим запла-
тити заробітну плату. От вони і звертаються до 
міської влади із проханням або підвищувати тари-
фи, або надати допомогу із міської казни. Інакше 
підприємства можуть просто перестати існувати.

У Бориспільському РАЦСі 
час зупинився

Двері у приміщенні закриваються ганчіркою, не-
має гарантії, що гіпсові панелі на стелі у залі урочи-
стих подій не впадуть комусь на голову. Це тільки 
найбільш кричущі проблеми. Бориспільський місь-
кий голова з цього приводу наголосив, що, звичай-
но, нове приміщення ніхто сьогодні не побудує. То-
му доручив розглянути кошторис  і на сесії виділи-
ти кошти, щоб хоч трохи привести приміщення до 
нормального вигляду.

Підготувала Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

До речі, сьогодні «Агробудмеханізація» 
практично завершила будівництво дит-
садка у Борисполі, зводить школу, пара-
лельно будує стратегічні об’єкти в інших 
регіонах України. А будівництво спортив-
ного залу перетворилося для Борисполя 
на суцільний головний біль.

Спортивний зал був мрією ліцею «Ди-
зайн-освіта» від самого часу створення 
цього навчального закладу. Адже розмі-
щений ліцей у колишньому дитсадку, де 
не передбачався зал таких розмірів, які 
необхідні для спортивних занять школя-
рів. Єдиний вихід був — збудувати при-
міщення для спортивних занять поряд із 
ліцеєм. Після тривалих пошуків прийнят-
ного варіанту було вирішено зводити зал 
із модульних конструкцій і тентового по-
криття. Капітальною має бути тільки адмі-
ністративна будівля.  

Фірма, яка виграла тендер, сама ж ви-
конувала і проектні роботи. Про те, як 

пасивно і неякісно велися будівельні 
роботи, звучало чи не на кожній плано-
вій нараді. Коли місто пригрозило під-
приємству судовими позовами, забу-
довники заворушилися, але за півмі-
сяця до початку навчального року, ко-
ли до завершення дії договору лишався 
один день, про завершення будівництва 
навіть не йшлося. Хоча директор ТОВ 
МТК «Інтера» Роман Вікторович Борко 
переконливо запевняв комісію, яка за-
вітала на будівництво, що вони все, пе-
редбачене договором, встигають. Тіль-
ки чомусь наполегливо переконував, 

що, наприклад, панелі, які мають ство-
рювати бар’єр між ігровим простором і 
тентовим накриттям, не увійшли до ос-
новного кошторису, бо кошторис зама-
лий. А як фірма ішла на тендер, цього 
він не бачив? 

Сам спортивний зал справляє гнітю-
че враження. Повітрообмін мінімальний, 
там спекотно навіть у прохолодну пого-
ду, через щілини у дверях пробивається 
світло. Приміщення чомусь посаджене у 
ямі, тому виникла додаткова необхідність 
у водовідведенні. Покриття підлоги по-
ристе. Забудовники ще не змогли відми-
ти його від будівельного бруду. А дирек-
тор ліцею Лариса Власенко у розпачі і не 
знає, як при такому покритті можна три-
чі на день провести вологе прибирання. 
У самому залі стійкий запах гуми та яко-
їсь іншої хімії. 

На сьогодні місто ще не заплатило за-
будовнику близько 2 мільйонів гривень. 
І міська влада рішуче налаштована вима-
гати за ці гроші повного виконання до-
говірних зобов’язань. Також Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Федорчук 
запевнив, що буде проведено аналіз по-
вітря та використаних матеріалів, чи від-
повідають вони сертифікатам. 

Шкода, що система «ПРОЗОРО» опи-
рається тільки на кошти, а не враховує 
рейтинг учасників тедеру, який визна-
чався б відгуками про якість виконан-
ня робіт.

СПОРТЗАЛ, ЯКИЙ БУДУЄТЬСЯ БЕЗ ДУШІ, 
або ПАРАДОКСИ СИСТЕМИ «ПРОЗОРО»

 Тендер на будівництво спор-
тивного залу Бориспільсько-
го НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» у 
системі «ПРОЗОРО» виграла ки-
ївська фірма ТОВ МТК «Інтера» із 
кошторисом 5 599 995 грн. Тільки 
на 5 гривень більше пропонувала 
витратити на це будівництво Бо-
риспільська компанія «Агробуд-
механізація», яку очолює Володи-
мир Шалімов — 5 600 000 грн. 

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Газ є невід’ємною частиною нашо-
го життя. І саме від безперебійного га-
зопостачання та грамотного викори-
стання блакитного палива залежать 
наш комфорт та безпека проживання. 

Саме ця тема була лейтмотивом виступу 
голови ПАТ «Київоблгаз» Дмитра Сергійо-
вича Дронова, який 15 серпня 2015 року за-
вітав до Борисполя на круглий стіл, присвя-
чений підготовці до опалювального сезо-
ну. У засіданні круглого столу брали участь 
очільники міста на чолі з Бориспільським 
міським головою Анатолієм Федорчуком, 
керівники комунальних служб, директори 
шкіл та дитячих садочків, управлінь соці-
альної сфери та засоби масової інформації.

Вислухавши інформацію про особли-
вості, проблеми та перспективи розвит-

ку системи газопостачання Київщини, 
про необхідність дотримання норм без-
пеки, учасники зібрання почали озвучу-
вати свої проблемні питання. Для місь-
кої влади це, насамперед, сплата по-
датку на доходи фізичних осіб праців-
никами Бориспільського підрозділу 
до міської казни. Для очільників дитя-
чих закладів болючим питанням є по-
вірка лічильників. Приватні спожива-
чі скаржилися на затримку квитанцій. 
Проблемні ситуації у місті, які потребу-
ють співпраці з газопостачальниками, 
озвучив секретар Бориспільської місь-
кої ради Ярослав Годунок. Загалом тем 
для обговорення виявилося більше, ніж 
достатньо. Приємно, що в результаті бу-
ло намічено реальні шляхи та напрям-
ки для співпраці. Дмитро Дронов за-
певнив, що такі зустрічі намагатиметься 
проводити регулярно. 

ПРО ГАЗ І ДО ГАЗУ…
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 ЧЕРГОВИЙ КОНФЛІКТ

 ПІДСУМКИ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

15 серпня привезли сюди буді-
вельний паркан. Сергій, представ-
ник будівельної компанії, повідо-
мив присутнім, що «хіба буде по-
гано, якщо в Борисполі з’явиться 
ще одна красива комерційна спо-
руда?» Причому дерева йому не 
заважають, а на питання про пар-
ковку майбутнього ТЦ та під’їзд до 
нього він відповів, що парковки 
не буде. Прийшла власниця Ната-
лія Чухненко (в чорній сукні з на-
писом англійською «Давай зустрі-
немось на каву. Хочу дізнатися 
про тебе більше») і висунула свою 
версію — вона хоче збудувати бу-
динок. Пані Чухненко пов’яза-
на із сумнозвісним будівництвом 
ТЦ «Ніка», що знаходиться у ста 
метрах звідти. ТЦ «Ніка», що дав-
но став одним з бориспільських 
прикладів несмаку у зовнішньо-
му оформленні, будувався як по-
ловина будинку. Ми вирішили на-
дати слово різним сторонам кон-
флікту, щоб прояснити ситуацію.

Наталія Чухненко: «Я довірена 
особа моєї матері. Кілька років то-
му придбала ділянку. Зараз захоті-
ла обгородити її парканом. Сусід 
не дає мені поставити паркан, то-
му що я йому не подобаюсь чи він 
має якісь претензії на мою земель-
ну ділянку. Я кажу, нема питань, 
якщо ви хотіли, чого ж ви її не ку-

пили? Вона продавалася у вільно-
му доступі в газеті «Aviso», в Інтер-
неті. Я побачила — купила…. Ми 
діємо у правовому полі».

Тетяна Дудар, мешканка су-
сіднього з ділянкою будинку: 
«Пані Чухненко, власниця торго-
вого центру «Ніка», найняла бу-
дівельну компанію, що привез-
ла сюди будівельний паркан. Ми 
пояснюємо, що справа по цій не-
законно приватизованій ділян-
ці знаходиться в суді. Зрозумі-
ло, що ніяких будівельних робіт 
на період розгляду справи про-
водитися не може. Ми — меш-
канці Соцмістечка, живемо тут з 
1950-х років, і поки суд не вине-
се рішення, будувати ми тут ні-

чого не дозволимо. По Бориспо-
лю добре знають пані Чухненко і 
якими способами вона будує».

Ще одна сусідка, пані Тетяна 
додає: «Ми все життя ходили ці-
єю стежкою. Ми вимагаємо, щоб і 
стежка, і липова алея залишилися 
для наших дітей та онуків».

Ігор Євтушенко, депутат окру-
гу: «В середині 2015 року депута-
тами минулої каденції була відве-
дена земельна ділянка, що захо-
дить на територію однієї садиби 
та захоплює 2,5 сотки іншого са-
ду. Власники ділянок Соцмістечко, 
200 та Соцмістечко, 201 обробля-
ють цю землю з 1950-х років. Люди 
незадоволені, бо ці відведені без 
їхнього відома ділянки належали 

їм за давністю користування. Ви-
ходить, що вони не скористалися 
можливістю, а, скажімо так, більш 
нахабні люди скористалися».

Приїхав В’ячеслав Толкач, на-
чальник управління ЖКГ. Викликав 
трактор з причепом і, поспілкував-
шись з усіма, поїхав, сказавши на-
чальнику відділу благоустрою Ми-
хайлу Пархоменку (був присутній 
на місці цілий день), що він ніяких 
рішень приймати не буде і зали-
шає це на відповідальності бла-
гоустрою. Мовляв, ось вам трак-
тор, а ви вирішуйте: хочете — ван-
тажте паркан, хочете — лишайте.

Місцеві мешканці, не дочекав-
шись обіцяних документів від за-
будовника, вирішили паркан при-

брати і відвезти для зберігання до 
КП ВКГ. Наталія Чухненко сіла на 
складений паркан і так хотіла за-
вадити діям людей, але це не до-
помогло. В цей час підійшли Ілля 
Луців, Ярослав Годунок, Олег Ве-
рес. Годунок та Луців не дозволи-
ли працювати жінкам і зайнялися 
завантаженням власноруч.

О пів на першу ночі до пані Те-
тяни прийшла поліція і повідоми-
ла, що Наталія Чухненко написа-
ла заяву про її побиття, після чого 
вона потрапила до лікарні. При-
йшли ще сусіди і пояснили право-
охоронцям, що при конфлікті бу-
ли присутні представники ЗМІ, де-
путат округу та два екіпажі поліції, 
які б не допустили чийогось по-
биття. Полісмени, вибачившись за 
пізній візит, поїхали.

У середу мешканці Соцмістеч-
ка написали заяви на ім’я місько-
го голови та в прокуратуру. Люди 
вимагають заборонити будь-які 
дії на ділянці до рішення суду та 
просять прокуратуру додатково 
перевірити законність привати-
зації ділянки.

Що робити?
Людям — не здаватися. А бори-

спільським депутатам треба на-
вчитися брати відповідальність 
за своїх попередників у повно-
му обсязі. Якщо необхідне рішен-
ня суду про заборону будь-яких 
дій на час розгляду справи, то ви-
конком, депутати, секретар місь-
кої ради мають допомогти людям 
швидше отримати таке рішення. А 
на ділянці необхідно лиш одне — 
посіяти траву (як зроблено під час 
благоустрою на вул. Бежівка) і не 
згрібати восени листя, щоб зем-
ля не промерзала і трава прижи-
лася. Липа живе дуже довго, і цією 
алеєю бориспільці зможуть милу-
ватися і через двісті років. Уявіть!

НА ЛИПОВІЙ АЛЕЇ СОЦМІСТЕЧКА 
НАМАГАЮТЬСЯ БУДУВАТИ ТЦ

 Одна з окрас Бориспо-
ля, що вціліла до сьогодні, 
може стати жертвою жадіб-
ності чергового забудовни-
ка. Мова про кут 
Соцмістечка на розі вулиць 
Володимира Момота та 
Київський Шлях.

Олександр МАТВІЄНКО

Про роботу Переяслав-Хмель-
ницького відділу поліції (ВП) та 
його структурних підрозділів за 
січень—червень 2017 року нашо-
му виданню розповів начальник, 
полковник поліції Олег Петренко.

Він пояснив, що до Переяс-
лав-Хмельницького ВП входять 
відділення Баришівки, Береза-
ні, Згурівки та Яготина. За слова-
ми Олега Григоровича, у першому 
півріччі по місту та району в жур-
налі Єдиного обліку були зареє-
стровані 4064 заяви. Щодо кримі-
нальних проваджень, то за звіт-
ний період в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань по Пере-
яслав-Хмельницькому ВП були за-
реєстровані 593 заяви, з яких за-
криті 254, розслідувані 108 (аналі-
зуючи ці цифри, слід враховувати, 
що по інших заявах ведуться слід-

чі дії, в ході яких ймовірно при-
четним до злочинів оголошується 
підозра. Загалом оголошено про 
підозру 156 особам).

Щодо тяжких злочинів (тяжким 
вважається злочин, за який перед-
бачене покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк не більше деся-
ти років), то їх на Переяславщині за-
реєстровано 138, з них 3 закриті, 42 
розслідувані, 65 особам оголошено 
про підозру. Серед особливо тяж-
ких злочинів (за які передбачене 
покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк понад 10 років або до-
вічного ув’язнення) на території Пе-
реяслав-Хмельницького відділення 
поліції зареєстровано 6 розбійних 
нападів (розкрито 3), скоєно та роз-
крито 3 вбивства.

Найбільше переяславську полі-
цію хвилюють крадіжки з дачних 
будинків та квартир. На сьогод-
ні з усієї кількості зареєстрованих 
злочинів кримінального характе-

ру до 70% складають крадіжки. По 
місту й району зареєстрована 191 
заява про крадіжку, з них закриті 
42, розслідувані 54, 48 особам ого-
лошено про підозру. Цей вид зло-
чину має сезонний характер. Ад-
же восени дачники виїжджають, за-
лишаючи на своїх «фазендах» без 
догляду, без охорони, як вони ви-
словлюються, непотріб. А навесні 
приїжджають і пишуть заяви про 
крадіжки безцінних для них речей. 
Звичайно, правоохоронці  прово-
дять профілактичні заходи відпра-
цювання дачних масивів, зустріча-
ються з головами дачних коопера-
тивів, настійливо рекомендують го-
сподарям встановлювати охоронну 
сигналізацію, мати фізичну охоро-
ну. Виробили спільне бачення про-
блем та шляхів їхнього вирішення. 

Взагалі загальний відсоток роз-
криття злочинів у нашому відділі 
поліції до 40, а по місту й району 
— 46. В області з 28 районів Пере-

яслав-Хмельницький — на 8 місці. 
Якщо брати по «кущах», тобто, від-
ділах, то з 11 наш займає 5 місце. 

У місті Переяславі працює 17 ві-
деокамер. У міську раду подана 
технічна документація на встанов-
лення понад 50 камер спостере-
ження. Проте позитивне рішення 
поки що не прийняте.

Полковник Олег Петренко зазна-
чив, що коли він прийшов на поса-
ду начальника Переяслав-Хмель-
ницького відділу поліції , розкри-
валися тільки 1-2 крадіжки з 10. 
Нині — 4-5. Переяславські право-

охоронці поставили перед собою 
завдання досягти розкриття біль-
ше половини крадіжок. По-пер-
ше, це повертає довіру до поліції, 
по-друге — зберігає майно гро-
мадян, по-третє — очищує грома-
ду від сумнівних осіб. Покращення 
показників можливе завдяки залу-
ченню громадськості.

Олег Григорович закликає пе-
реяславців, перш за все, до дотри-
мання законів, небайдужості до 
порушення законодавства інши-
ми, а також до співпраці з поліці-
єю та взаємної довіри.

ЗДОБУТКИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 
ПОЛІЦІЇ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

Якщо необхідне рішення суду про заборону будь-яких дій на час розгляду справи, 
то виконком, депутати, секретар міської ради мають допомогти людям швидше
отримати таке рішення.



4 №31 (890), 18 серпня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Довкілля

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Озеро у Нестерівці: 
турботливих рук не вистачає 

Це було найперше озеро у нашому місті, яке почистили і 
благоустроїли. Роботи проводилися ще восени 2015 року. 
Водойму поглибили, спланували дно, облаштували пляж. 
Навколо озера проклали доріжку, встановили лавочки, ур-
ни та сміттєві баки, звели дерев’яні альтанки, навіть туалет 
побудували. 

Озеро приймає відпочивальників уже друге літо поспіль. 
Відчувається, що територію доглядають. Як повідомив пер-
ший заступник Бориспільського міського голови Микола 
Корнійчук, раз на тиждень порядок на берегах наводять 
працівники Бориспільського міськкомунгоспу. Але мен-
талітет деяких бориспільців «Після мене — хоч потоп» тут 
помітно дуже яскраво. У траві можна побачити пляшки — 
пластикові, і не тільки, в альтанках валяються пластикові 
миски з недоїдками… Марно сподіватися, що такі відпочи-
вальники хоч колись змінять свою поведінку. 

Озера Каховського каскаду

Депутат Бориспільської міської ради Віктор Калина, який 
виріс у тому районі і знайомив кореспондента «Вістей» із во-
доймами, розповів, що колись там було Каховське урочище, 
де видобували торф. На місці торф’яних виробіток завдяки 
потужним підземним джерелам утворився цілий каскад 
озер і болотистих низин. Зі свого дитинства він пам’ятає чо-
тири озерця, хоча їх було набагато більше.

До речі, урочище Каховське і вулиця Каховська терито-
ріально між собою не зв’язані. Озера Каховського каскаду 
знаходяться у районі вулиці Широка, де неподалік будуєть-
ся бісквітний комплекс «Рошен». 

На сьогодні там збереглося тільки одне повноцінне озе-
ро. Воно знаходиться в оренді. Чистеньке, благоустроєне, 
на березі зведений критий павільйон із столиками. Не по-
мітно було, щоб хтось перешкоджав людям купатися та від-
почивати біля озера. Щоправда, дорогу до водойми перего-
роджує шлагбаум, але він не закритий на замок. 

Решта місцевості — це, переважно, болото, яке висихає 
у спекотний період. Тільки рибалкам відомі стежки до не-
величких озерець,  які ще збереглися, де можна посидіти 
із вудочкою. На одну таку стежинку натрапила і кореспон-
дент. Але водойма, до якої вона привела, виявилася не зов-
сім привабливою для риболовлі. 

Від людей чула побоювання, що ця територія уже віддана 
«Рошену» і там з’явиться цілий комплекс: магазини, супер-
маркети, розважальні центри. Віктора Калину чутки про та-
ку перспективу не на жарт тривожать. Адже якщо ця тери-
торія потрапить під забудову, то будуть дуже великі пробле-
ми. Підземні джерела, які наповнюють водою озера, ніде не 
поділися, і засипати їх небезпечно. Натомість, можна було 
б створити там базу відпочинку для бориспільських дітей.  

Микола Корнійчук запевнив кореспондента «Вістей», що 
та територія — землі міської громади. Площа, виділена «Ро-
шену», знаходиться по сусідству. Тож ідею бориспільського 
депутата цілком реально втілити в життя. І розпочати мож-
на було б із створення наметового табору для оздоровлен-
ня, відпочинку і тренування юних туристів Борисполя.

Звичайно, озера Каховського каскаду зможуть стати пов-
ноцінною зоною тільки після того, як будуть розчищені, ко-
ли наповну заб’ють джерела. І все це у наших руках. 

Озеро на Леваді: 
цінувати не навчилися

Його, без перебільшення, можна назвати рукотворним. Бо-
риспільський забудовник Володимир Шалімов, який зводив 
житловий масив «Левада», звернув увагу на невеличке боліт-
це, що знаходилося на території земельної ділянки. Водойму 
поглибили, вирівняли береги, обсадили деревами та куща-
ми. З одного боку облаштували майданчик з лавочками, з ін-
шого — висипали пісочком невеликий пляж. Вийшла чарівна 
зона відпочинку. Одна матуся, яка засмагала з малюком біля 
озерця, розповіла, що не бачила, щоб тут хтось купався, але у 
спекотний день посидіти біля водички дуже приємно.

Шкода тільки, що деякі місцеві мешканці не дуже цінують 
свій невеличкий скарб. Прикро бачити, як у воді плаває гіл-
ля, дошки та пластикові пляшки. 

Озеро не планувалося, як зона для купання, тому пере-
вірку дна не замовляли. Та є підозра, що там можна знайти 
багато неприємного.

Озеро Княжицьке: 
продовжується благоустрій
Про це озеро неодноразово розповідалося на сторінках 

«Вістей». Незважаючи на песимістичні прогнози декого із де-
путатів, водойма жива і навіть у спеку повноводна. Продов-
жується благоустрій території навколо озера. На березі біля 
пляжу у тіні  дерев з’явилися лавочки. Трохи віддалік встано-
вили сміттєві контейнери. Депутати на сесії навіть кошти на 
туалет виділили. Тільки туалета того поки що не побачила. 

Як не побачила і чистоти на берегах водойми, хоча вели-
кого свинюшника не застала. Та порожні пляшки валяються 
і під лавочками, і навколо озера. Невже так важко сміття піс-
ля себе до контейнера віднести?

Депутат Бориспільської міської ради Ігор Шалімов, округ 
якого прилеглий до цього озера, на прохання людей, яким 
небайдужа доля озера, подав до міської ради звернення з 
проханням виділити кошти на серйозний благоустрій тери-
торії біля озера. Наскільки я зрозуміла, йдеться і про дитя-
чий майданчик, і про інші зручності для відпочивальників. 
Не маю сумніву, що цю ідею буде втілено в життя. От тільки 
на фоні нинішньої картини зі сміттям не можу знайти відпо-
віді на питання, хто доглядатиме за тією благоустроєною те-
риторією? Так, сьогодні комунгосп раз на тиждень наводить 
там порядок. Та навряд чи цього достатньо у літній період, 
коли спека жене народ до води. 

Кому довірити безцінні береги?
Благоустрій та поліпшення технічного стану озер міста 

Борисполя триває. Виконуються величезні обсяги робіт, 
витрачаються чималі кошти. Але це усвідомлюють не всі, 
хто приходить до озера, щоб відпочити. До того ж, окрім 
прибирання, на берегах потрібно регулярно косити тра-
ву. Усе це лягає на плечі Бориспільського міськкомунгос-
пу. А штат підприємства залишається таким, як і раніше. 
Єдина зміна — кілька місяців тому було взято на роботу 
працівника, який доглядатиме тільки за Книшовим мемо-
ріально-парковим комплексом. Про це давно просили ко-
мунальники. Там дуже велика територія і великий обсяг 
робіт. Якщо набирати додаткових людей для догляду за 
озерами, то це відіб’ється або на тарифі на вивезення сміт-
тя, або вимагатиме додаткових видатків із міської казни. 
Сподіватися на небайдужих мешканців, які вміють голосно 
вболівати за долю водойми, також не доводиться — їх на-
віть на суботник навесні не збереш. А хто захоче протягом 
літа працювати «на шару»? 

Можливо, непогана думка — здавати окремі ділян-
ки навколо озер в оренду, як колись пропонував Микола 
Грона. Щоб можна було вдалині від пляжної зони розви-
вати якісь окремі платні послуги, а натомість —відповіда-
ти за догляд і підтримання порядку на всьому озері. Тіль-
ки тут палка з двома кінцями: як забезпечити гарантію, що 
орендар не порушить умов оренди і не почне встановлюва-
ти власні порядки? Нині народ настільки «наелектризова-
ний», що навіть суперпорядному підприємцю дуже нелегко 
буде отримати згоду громади на таку оренду. У той же час, 
це один із найбільш реальних  та цивілізованих шляхів ви-
рішення проблеми. 

І чим більше нових озер у місті благоустроюється, тим 
швидше потрібно буде вирішувати цю проблему. Очевидно, 
що на кожній з водойм вона вирішуватиметься по-різному.

ОЗЕРА БОРИСПОЛЯ: ЯК ЗБЕРЕГТИ 
ДАРУНКИ ПРИРОДИ?

 «Вісті» продовжують знайомити читачів із 
водоймами Борисполя: природними і штучни-
ми, доглянутими і обділеними увагою. Бо це 
справжнє багатство нашого міста, яке ми ще не 
встигли гідно оцінити. 

Озеро Княжицьке.Озеро Княжицьке.
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Чому таунхаус
Таунхауси в наш час стрімко набирають 

популярності. Не дивно, адже це велика 
дворівнева квартира з закритою прибудин-
ковою територією. В порівнянні з кварти-
рою у багатоповерхівці, таунхаус дає більше 
індивідуальних можливостей і безпеки, ад-
же немає загальних під’їздів та великої кіль-
кості незнайомих сусідів. А власне парко-

місце означає, що не треба, повернувшись з 
роботи, витрачати дорогоцінні час та нерви 
на пошук клаптика, де поставити машину.

На Михайлівській, 22а
Повністю проінвестоване будівництво 

об’єкта компанія Townhouse Group розпо-
чала на початку літа — сьогодні вже гото-
вий перший поверх. Восени будинок буде 
завершено, і у Борисполі з’явиться євро-
пейське житло для семи українських родин.

В основі будівництва — монолітний, пра-
вильно зроблений фундамент з міцного бе-
тону. Скрізь використано якісні європейські 
матеріали. Покупцям пропонується два ва-
ріанти помешкання — на 76 та на 86 кв.м.

В обох варіантах на першому поверсі — 
велика кухня-студія. На другому поверсі — 
дві-три кімнати. Два санвузли. У кухні пре-
красне велике вікно шириною майже два 
з половиною метри, відкривши яке, можна 
влітку влаштувати лаунж-зону. Власник за-
тишного житла отримає закриту територію, 
маленький дворик, терасу, паркомісце, зо-

внішнє утеплення, утеплені броньовані две-
рі, теплу підлогу першого поверху, якісні вік-
на «Rehau», індивідуальний електрокотел 
«Bosch», бойлер, двотарифний лічильник та 
горішнє приміщення площею близько 9 кв.м, 
яке можна використовувати у якості комори. 
Зрадіють господарі й підключеному кабель-
ному Інтернету й телебаченню.

Таунхаус на Михайлівській може похва-
литися простим, але ефективним архітек-
турним ходом — всі сім будинків розташо-
вані під кутом один до одного. Завдяки цьо-
му сусіди не бачать один одного, коли ви-
ходять з дому чи на балкон. До речі, балкон 
розкішний — 5х1,5 метри, що дозволить 
влаштувати на ньому затишний куточок для 
вранішньої кави. 

Варто відзначити вдале розташування ко-
теджів — поряд знаходяться дві школи (лі-
цей «Дизайн-освіта» та ЗОШ №6, будується 
ще одна), дитячий садочок, супермаркет. 
Можливий швидкий виїзд на Київ вулицею 
Степана Бандери, дві хвилини авто до цен-
тру Борисполя вулицею Шевченка.

Townhouse Group пропонує гарантію 
один рік на всі роботи, обладнання та ін-
женерію. Це стало можливо завдяки низ-
ці гарантійних договорів, укладених з 
постачальниками.

Нове ім’я якісного житла
Компанія Townhouse Group першою у Бо-

рисполі пішла цивілізованим шляхом — 
з оформленням увсіх документів свого та-
унхаусу як багатоквартирного будинка че-
рез містобудівні умови з внесенням пайової 
участі до бюджету міста. Важливо й те, що 
в забудовника є державний акт права влас-
ності на землю.

Компанія має сучасний сайт та центр про-
дажу, де будуть раді бачити клієнтів. Свій 
дбайливий і сучасний підхід до кожного за-
будовник пояснює просто. Таунхаус на Ми-
хайлівській має стати взірцем комфортно-
го житла європейського типу у нашому мі-
сті. Компанія має амбіції міцно зайняти цю 
нішу та займатися більшими проектами. То-
му у Townhouse Group докладають всіх зу-
силь, щоб їхнє ім’я стало синонімом якості 
для вдячних бориспільців.

Дізнатися більше
На перші будинки є можливість от-

римати індивідуальну знижку. Також 
забудовник пропонує безвідсоткову 
розстрочку.

ЯКІСНИЙ ТАУНХАУС У БОРИСПОЛІ
 Купівля житла — відповідаль-

на справа. Компанія Townhouse 
Group, що будує таунхаус на вулиці 
Михайлівській, робить усе можли-
ве, щоб процес вибору помешкан-
ня був розумним і приємним, а сам 
дім став маленькою фортецею для 
щасливої родини власників та на-
дійною інвестицією у майбутнє. 

Офіс продажу: 

Київський Шлях, 3

Об’єкт: 

Михайлівська, 22а

Телефони: 

099 279-77-88 

та 067 279-77-88

www.townhouse.group
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Перший поверх

Другий поверх
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 ВИ НАМ ПИСАЛИ НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 ОФІЦІЙНО  ВІТАЄМО

СЕРГІЙ МІЩЕНКО 
НЕ ПРОПУСТИВ 
ЖОДНОГО ЗАСІДАННЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ

Вікторія ПРАВДЕНКО

Поки депутати Верховної Ради України VIII 
скликання перебувають «на канікулах», гро-
мадські організації активно проводять аналіз 
діяльності нардепів, зокрема відвідування пле-
нарних засідань. 

Так, за даними Комітету виборців України, ли-
ше 45 народних депутатів відвідали всі 100% за-
сідань Верховної Ради України упродовж 6 сесії. 
Серед них і народний депутат від нашого окру-
гу Сергій Міщенко. 

Нагадаємо, що за даними громадського ру-
ху «Чесно», який проаналізував статистику від-
відуваності пленарних засідань народними де-
путатами у 2016 році, Сергій Міщенко теж увій-
шов до 13-ти народних обранців, які сумлінно 
виконують свою роботу та відвідали всі пленар-
ні засідання.

ЖИТТЯ У СВІТІ 
ПРАЦІ, КРАСИ 
ТА ДОБРА

Людмила ІНСАРОВА

Близько 10 років тому я вперше почула про Во-
лодимира Ілліча Шалімова, відвідавши зі своїми 
синочками у нашому музеї виставку дитячого ма-
люнка «Будівельник — професія героїчна». Свій 
відгук про побачене я надіслала тоді до «Трудо-
вої слави», і він був надрукований. Минули роки, 
мої хлопчики підросли. За цей час ми багато чули 
і читали про прекрасного будівельника, мудрого 
керівника будівельної компанії.

Радують і милують око розкішні об’єкти, які при-
крашають рідні міста України, чуємо подяки від ді-
тей за оздоровлення, стипендії, екскурсії, за бла-
годійну допомогу стареньким, одиноким, хворим, 
багатодітним. Говорять, що й офіс Володимира Іл-
ліча прикрашають дитячі малюнки, різні художні 
вироби, листи і подяки, фото ремонтних робіт, які 
він проводить у школах, садочках, лікарнях. І чу-
довий фонтан у місті запрацював не без його до-
помоги, і щиро дякують йому АТОвці  за міцну під-
тримку. Говорять, що якийсь школяр зліпив навіть 
скульптуру «Прораб «Агробудмеханізації».

А нещодавно, переглядаючи газету «Вісті», зно-
ву побачила на сторінках фото В.І.Шалімова і його 
інтерв’ю. За мить перечитала раз — другий. Овва! 
Та це ж ціла готова Програма виховання підроста-
ючого покоління! Тільки в такій сім'ї, в такій роди-
ні з такими культурними заповідями могла виро-
сти така цілеспрямована людина!

Перечитали інтерв’ю всією родиною, багато 
сперечалися з синами з приводу ролі книги, рід-
ної мови, двомовності, сучасних фільмів, ноутбу-
ків та Інтернету. Тато розповів, як став льотчиком 
і дякував учительці, яка силою примусила про-
читати «Повість про справжню людину» Б.Поле-
вого та А.Каверіна «Два капітани». А потім був 
урок-диспут та зустріч з льотчиком-випробува-
чем. «У мене тоді все перевернулося в душі, а я 
ж хотів бути міліціонером». Тітка, батькова сестра, 
стала лікарем, завдяки герою Володі Устименку з 
фільму режисера Йосифа Хейфіца «Дорогой мой 
человек» за романом Юрія Германа «Дело, ко-
торому ты служишь», який мріяв стати лікарем і 
став ним, та ще й яким! Ми ще довго говорили про 
своє захоплення, роль мови, книги, церкви.

Моєму здивуванню не було меж, коли я че-
рез день побачила, як мої сини, забувши про 
комп’ютер, зачитуються книгами. Нюхають їх… і 
відшукують скарби. У родинному колі ми започат-
кували вечори обговорення прочитаних книг. До-
бре, що в домі велика бібліотека, яку почали зби-
рати ще бабуся-вчителька та дідусь-інженер.

І ось нарешті наша міська газета надрукувала 
те, чого давно не читало молоде подружжя, сім'ї, 
підростаюче покоління.

Спасибі Вам, Володимире Іллічу, що зголосили-
ся дати такі глибинні, такі вкрай необхідні відпо-
віді з такими переконливими прикладами. Спа-
сибі С.Кручиніну, що зрозумів наболіле і звер-
нувся до Вас. Ваше життєве кредо — це, дійсно, 
приклад для нас, батьків, для молоді. Радила б пе-
дагогічним колективам досконало обговорити ін-
терв’ю з учнями, батьками, взагалі молоддю. Воно 
дуже сучасне і вчасне. Адже сьогодні справді не 
хочеться включати телевізор, але ж знати, що від-
бувається у світі треба, які закони прийняла Вер-
ховна Рада, вісті зі Східного фронту. А у нас нови-
ни, здебільшого, від яких стає моторошно: там пе-
рекинулося авто і насмерть переїхало пасажи-
рів, когось затримали за хабарі, там пограбували, 
хтось застрелився, когось убили, порізали, десь 
отруїлися літніми продуктами. О Боже! На яких же 
прикладах виховувати, а ціле покоління уже ви-
ховалося на цьому. А де ж краса? До чого тягнути-
ся? А чому в багатьох країнах взагалі нема кримі-
нальних сюжетів?!

Шановні журналісти! Нехай же сторінки наших 
газет висвітлюють життя людей, які купаються у 
натхненній праці, у світі краси і добра. А вони є, 
придивіться прискіпливіше. І нехай інтерв’ю Во-
лодимира Ілліча Шалімова стане початком, і тоді 
ми потягнемося до любові, чесності, порядності, 
відсутності брехні, ненависті, агресії. Ці заповіді 
Володимир Ілліч назвав Божими Заповідями, во-
ни, дійсно, є джерелом наших культурних ціннос-
тей, їх базисом.

Лариса ГРОМАДСЬКА

У Васильковій родині завжди вдома спі-
вали: за роботою і у свято, коли приходили 
гості чи збиралися усі за столом. Пісня ря-
тувала від утоми, від негараздів, оздоров-
лювала душу і дарувала хоч якусь надію… 

Того року вся країна святкувала 300-річ-
чя возз’єднання України з Росією. Прово-
дилися всесоюзні заходи, де прославля-
ли «вєлікую Росію», що згуртувала навко-
ло себе багато різних республік, «ощасли-
вивши» усі народи. Заходи проводилися 
виключно російською мовою, а найбіль-
шої уваги приділяли патріотичному ви-
хованню. У школах, на заводах чи фермах 
тільки і чути було про важливу роль кому-
ністичної партії у перемозі над ворогом, 
у післявоєнній відбудові, у покращенні 
життя трудящих… От тільки покращення 
того не бачили прості люди. Не розумів 
того і Василько. Але ж у школі так вчать! 
Тож, радянській владі оте виховання вда-
валося сповна.

— Мамо, що Ви співаєте? У школі тако-
го не вчать! — із запалом дорікав 13-річ-
ний Василько, коли ненька заводила «Ду-
ми мої, думи мої» Тараса Шевченка або 
«Повій, вітре, на Вкраїну» Степана Рудан-
ського. — То все старина, не сучасно! 

І наверталися сльози на очі Ганни, ко-
ли вона чула, як діти співають про пар-
тію і Лєніна, а тих пісень, що вони з чоло-
віком перейняли від діда-прадіда, цура-
ються. З рідних дітей робили чужих. Во-
ни іноді ставали ворогами. Он сусідський 
8-річний Михайлик розповів учительці, 
що батько погано говорив про владу, — 
і забрали чоловіка не знати куди ще пів-
року тому… Тож і боялися не лише гово-
рити при дітях про тяжке колгоспне ярмо 
і злиденне життя, а навіть і співати народ-
них пісень.

Одного разу Степан сидів за столом, 
стомлений і зажурений, підперши рукою 
голову, і тихо співав:

— Ой, Богдане, Богданочку, 
нерозумний сине,
Занапастив єси неньку Україну,
Занапастив та й продав,
Бо розуму та й не мав…

Василько якраз прибіг зі школи і, ще в 
сінях почувши батькову пісню, закляк бі-
ля прочинених дверей. Батько співав та-
ке, за що із школи могли вигнати і до сіль-
ської ради викликати.

Степан продовжував сумну пісню, аж 
раптом двері скрипнули — і він підняв 
голову. Чоловік зрозумів, що син вже де-
який час стоїть і слухає. Василько ніко-
ли раніше не бачив такого переляканого 
погляду батька — кремезного чоловіка, 
який, здавалося, нічого не боявся.

— Тату, що Ви співаєте? — перервав 
мовчанку підліток.

— Васильку, сину мій рідний, мовчи. 
Забуть, що ти чув. Не кажи нікому. Виро-
стеш, сам збагнеш, де правда, — говорив 
батько, тремтячими руками обіймаючи 
дитину. Степан пильно дивився на сина, 
намагаючись зрозуміти, чи не видасть…

Запала хлопцеві у душу і та пісня, і бать-
ківські слова. З меншою довірою Василь-
ко став слухати вчителів. І все більше за-
думувався, де ж вона, та правда?

Вже через багато років, на схилі сво-
го життя, Василь, згадуючи той випадок 
з батьком, добре розумів, що радянська 
школа виховувала павликів морозових, які 
готові були кожної миті зрадити найрідні-
ших людей у світі — власних батьків.

ВИХОВАННЯ: ДЕ Ж ВОНА, ТА ПРАВДА?
 Після закінчення Другої світо-

вої війни почалася відбудова кра-
їни. Разом із відродженням під-
приємств, підняттям із румовищ 
народного господарства продо-
вжився курс на формування ра-
дянської людини…

Запала хлопцеві у душу і та пісня, і батьківські слова. З меншою довірою Ва-
силько став слухати вчителів. І все більше задумувався, де ж вона, та правда?

Навчання у сільській школі. Євген Халдей, 1951.Навчання у сільській школі. Євген Халдей, 1951.

Вітаємо депутата нашого округу Вітаємо депутата нашого округу 
Шалімова Володимира Ілліча Шалімова Володимира Ілліча 

з професійним святом — Днем будівельника! з професійним святом — Днем будівельника! 
Хочемо подякувати Вам за благородну Хочемо подякувати Вам за благородну 
і нелегку працю, за Вашу допомогу. і нелегку працю, за Вашу допомогу. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, Бажаємо Вам міцного здоров’я, 

сил та оптимізму сил та оптимізму 
у вирішенні будь-яких завдань. у вирішенні будь-яких завдань. 
Нехай усе у Вашому житті Нехай усе у Вашому житті 

складається успішно.складається успішно.

Мешканці гуртожитку Мешканці гуртожитку 
на вулиці Київський Шлях, 18на вулиці Київський Шлях, 18

Мешканці гуртожитку Мешканці гуртожитку 
на вулиці Київський Шлях, 18на вулиці Київський Шлях, 18
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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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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 "Міняю жінку - 4"
12.20 Х/ф "Тещині млинці"
16.10 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 22.15 23.15 Т/с 

"Центральна лікарня" (16+)
00.15 02.00 Х/ф "Після тебе - 

нікого" (16+)
05.25 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку - 4"
15.05 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 22.15 23.15 Т/с 

"Центральна лікарня" (16+)
00.15 02.00 Х/ф "Зелені гори" (16+)
05.25 "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 "Дочки - матері"

14.45 15.30 Т/с "Якби я була 

цариця" 12+

19.45 02.20 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Друге життя Єви" 12+

23.30 Х/ф "Подвійний форсаж" 16+

05.20 Т/с "Черговий лікар"

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

03.15 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 04.00 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика. Новий 

сезон
12.50 Т/с "Черговий лікар 2" 12+
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Друге життя Єви" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
01.20 Х/ф "Подвійний форсаж" 16+
05.20 Реальна містика

05.55 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 "Диван для 

самотнього чоловіка" 16+
16.10 "Жди меня"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.05 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" 12+
00.25 Т/с "Особисті обставини"
02.45 Док.проект "Анатомія голосу. 

Джамала"
03.15 "уДачний проект"

05.55 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 11.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.35 20.40 Т/с "Східні солодощі" 

12+
16.45 "Речдок"
18.00 04.30 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.05 05.15 "Подробиці"
00.25 Т/с "Особисті обставини"
02.45 Док.проект "Квітка. Голос в 

єдиному екземплярі"
03.15 "уДачний проект"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Пані Метелиця"
11.40 Х/ф "Спляча красуня"
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

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Король Дроздобород"
11.40 Х/ф "Пані Метелиця"
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

05.25 Служба розшуку дітей
05.30 02.00 04.45 Дивитись усім!
06.10 Громадянська оборона
07.00 04.25 Факти
07.45 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09.55 Х/ф "Мишаче полювання"
11.50 13.20 Х/ф "Моя супер-

колишня" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.10 16.10 Х/ф "Електра" 16+
16.30 Х/ф "Шибайголова" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
22.40 Х/ф "Спеціальне завдання" 

16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.35 15.05 16.10 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Спеціальне 

завдання" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Я зняв!
14.15 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.45 Х/ф "Вороги" 16+
00.40 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.05 04.45 Дивитись усім!
02.55 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
09.30 "Літній жарт з..."
10.25 Х/ф "Повернення немає"
12.20 Х/ф "Вас чекає громадянка 

Никанорова"
14.00 Х/ф "Принцеса цирку"
16.55 Х/ф "Шукайте жінку"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.55 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
23.30 "Моя правда"
00.20 "Сміхопанорама"
03.35 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 23.30 "Моя правда"
10.30 "Літній жарт з..."
11.30 Х/ф "Як стати щасливим"
13.15 Х/ф "Сім няньок"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
18.10 Х/ф "До мене, Мухтар!"
21.30 01.55 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 

00.15 01.30 02.45 03.40 
"Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 23.20 "Громадська 

приймальня"
15.10 21.25 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Дикі тварини"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 

00.15 01.30 02.45 03.40 
"Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 23.20 "Громадська 

приймальня"
15.10 21.25 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.35 Т/с "Татусеві дочки" 16+
06.29 07.59 Kids Time
06.30 М/ф "Замбезія"
08.00 Х/ф "Двоє: я і моя тінь"
10.00 Х/ф "За бортом"
12.30 Х/ф "Дуже погані матусі" 16+
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пік" 16+
23.00 Х/ф "Ми - Міллери" 16+
01.10 Х/ф "Секс-відео" 18+

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 02.50 Зона ночі
04.25 18.00 Абзац
05.19 06.35 Kids Time
05.20 М/с "Сімейка Крудс"
05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.40 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пік 2" 16+
22.50 Х/ф "Убивці на заміну" 18+
00.40 Х/ф "Це кінець" 18+

04.30 Х/ф "Ніагара"
06.00 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
09.15 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.35 "Страх у твоєму домі"
13.25 15.05 21.30 Т/с 

"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.20 Т/с "13" (16+)
23.45 Т/с "Удар у відповідь - 4" 

(16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Речовий доказ"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"
05.15 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
06.20 Х/ф "Невиправний брехун"
07.50 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"
15.35 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"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.40 "ДжеДАІ"
10.30 18.15 "Спецкор"
13.00 Х/ф "Загін спеціального 

призначення" (16+)
15.10 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)
17.15 "Загублений світ"
19.05 "Бандерлоги"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.35 Х/ф "Заручник" (16+)
23.55 Х/ф "Убити Білла" (18+)
02.00 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.15 "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 00.05 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "Що приховує брехня" 

(16+)
15.20 Т/с "Одинак" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.35 Х/ф "Чужий" (16+)
01.05 Т/с "Інспектор Алекс" (6 

сезон)
02.00 Х/ф "Все перемагає любов"
03.10 "Облом.UA."

07.05 16.00 "Все буде добре!"
09.00 Х/ф "Два береги"
10.35 "Україна має талант!-3"
13.15 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Хата на тата"
02.50 "Найкраще на ТБ"

06.55 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Україна має талант!-3"
11.40 00.55 "Містичні історії-5 з 

Павлом Костіциним"
13.20 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 00.00 01.50 "Слідство ведуть 

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

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
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 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 Д/ф "Ті десять років. Євген 

Сверстюк"
15.20 Д/с "Бог в Америці"
16.40 Д/с "Садові скарби"
17.10 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.00 Вікно в Америку
18.45 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/ф "Микола Руденко. 

Формулу життя знайдено" із 
циклу "Дисиденти"

20.30 Вересень
21.30 01.35 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. Щоденник
21.50 Т/с "Серце океану"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.35 17.05 Погода
06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРОГРАМ
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.15 23.00 Вересень
14.00 Мій Шевченко. М. 

Жулинський. Роздуми
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с "Садові скарби"
17.10 Хто в домі хазяїн?
17.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 Д/ф "Яскраві перемоги. 

Дефлімпіада-2017"
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/ф "Олесь Шевченко. Як на 

сповіді" із циклу 
"Дисиденти"

20.30 Наші гроші
21.30 01.35 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. Щоденник

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

 СУМУЄМО
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СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ

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

06.00 07.00 08.00 12.00 16.45 19.30 
ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.00 "Трансляція урочистостей з 

нагоди Дня Прапора"
09.30 10.55 "Чотири весілля -2"
12.20 "Міняю жінку - 4"
13.55 "Міняю жінку - 5"
15.10 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 22.15 23.15 Т/с 

"Центральна лікарня" (16+)
00.15 02.00 Х/ф "Стати зіркою"
05.25 М/ф "Як козаки..."

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар 2" 12+
07.00 08.00 19.00 23.00 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.00 Церемонія підняття 

Президентом України 
Державного Прапора 

09.30 03.40 Зірковий шлях
10.30 Реальна містика. Новий сезон
12.30 Відкриття Президентом 

України виставки сучасних 
зразків озброєння та 
військової техніки

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 
16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Друге життя Євыи" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 12.00 17.40 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Официальные мероприятия 

ко Дню украинского флага
09.30 "Давай одружимося"
11.10 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 "Особисті обставини"
02.20 Подробиці
03.00 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Столику, накрийся"
11.40 Х/ф "Король Дроздобород"
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

05.35 09.35 04.50 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 День Державного Прапора 

України
10.35 Х/ф "Вороги" 16+
12.30 21.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.10 20.20 Секретний фронт
15.45 Факти. День
18.45 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
22.40 Х/ф "Останній король" 16+
00.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.05 Стоп-10
02.50 Провокатор
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Моя правда"
10.25 "Літній жарт з..."
11.25 Х/ф "Казка про загублений 

час"
13.00 Х/ф "Як стати щасливим"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
18.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
21.30 02.05 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
23.30 Х/ф "Віч-на-віч"
03.45 Кіноляпи
04.30 Саундтреки

07.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Телемаркет"
12.30 "Відкриття виставки сучасних 

зразків озброєння і 
військової техніки".

13.00 15.00 23.00 00.15 01.30 02.45 
03.40 04.45 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 23.20 "Громадська 

приймальня"
15.10 21.25 04.00 "Любов, 

ненависть і пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 02.50 Зона ночі
04.25 18.00 Абзац
05.19 06.35 Kids Time
05.20 М/с "Сімейка Крудс"
05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.40 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Хто зверху
21.00 Х/ф "Година пік 3" 16+
22.45 Х/ф "Брати Грімм" 16+
01.00 Х/ф "Убивці на заміну" 18+
02.45 Служба розшуку дітей

04.15 03.30 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.05 Х/ф "Москаль-чарівник"
06.20 Х/ф "Зникла грамота"
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 02.15 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

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"

13.00 Х/ф "Чужий" (16+)

15.20 Т/с "Одинак" (16+)

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)

21.35 Х/ф "Безодня"

01.10 Т/с "Інспектор Алекс" (6 

сезон)

02.05 Х/ф "Страчені світанки"

03.35 "Облом.UA."

07.00 16.00 "Все буде добре!"
09.30 "Україна має талант!-3"
13.00 "Містичні історії-5 з Павлом 

Костіциним"
13.55 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 01.55 "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"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.15 23.00 Наші гроші
13.55 Мій Шевченко. Р. Балаян
14.25 Д/ф "Микола Руденко. 

Формулу життя знайдено" із 
циклу "Дисиденти"

15.20 04.45 Світло
16.40 Д/с "Садові скарби"
17.10 Хочу бути
17.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 Д/ф "Яскраві перемоги. 

Дефлімпіада-2017"
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/ф "Левко Лук'яненко. Йти 

за совістю" із циклу 
"Дисиденти"

20.30 Слідство. Інфо
21.30 01.35 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. Щоденник

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

ЧЕТВЕР, 24 СЕРПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 25 СЕРПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 09.45 11.15 
19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 11.30 
"Сніданок з 1+1"

10.00 "Трансляція урочистого 
параду військ "Зродились 
ми великої години"

13.10 Х/ф "Століття Якова" (12+)
17.15 Х/ф "Діамантова рука"
20.15 Т/с "Слуга народу - 2" (12+)
22.15 "Україна. Повернення своєї 

історії -2"
00.15 Концерт "Океан Ельзи. Без 

меж"
05.10 М/ф "Як козаки..."

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля -2"

12.20 13.50 "Міняю жінку - 5"

15.10 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 "Ліга сміху"

23.00 "Юрмаліто з Кварталом 95"

02.00 "Вечірній Київ"

06.00 Зірковий шлях
06.10 Реальна містика
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 03.00 

Сьогодні
07.15 08.15 09.15 Ранок з 

Україною. День 
Незалежності

10.00 Урочистості з приводу 26-ї 
річниці проголошення 
Незалежності України

11.20 Х/ф "Якби да каби" 12+
13.30 15.20 19.50 Т/с "Друге життя 

Єви" 12+
23.00 Концерт. Музична 

платформа
00.15 Д/ф "ДНК. Портрет націй"
01.50 Д/ф "ДНК. В пошуках жінки" 

12+

07.00 15.00 19.00 23.00 03.10 

Сьогодні

07.50 05.20 Зірковий шлях

09.00 15.20 Т/с "Кохання у спадок" 

16+

16.20 19.50 Т/с "Пощастить у 

коханні" 12+

21.00 Х/ф "Чого хочуть чоловіки" 

12+

23.20 Спеціальний репортаж

00.00 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

03.50 Реальна містика

05.55 Мультфільм
06.25 04.25 Х/ф "Вірні друзі"
08.25 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонено"
10.00 Официальные мероприятия 

ко Дню независимости 
Украины

11.20 Х/ф "За двома зайцями"
13.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
14.30 Х/ф "Пес Барбос та 

незвичайний крос"
14.45 Х/ф "Самогонники"
15.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
16.50 Х/ф "Службовий роман"
20.00 01.40 "Подробиці"
20.40 Концерт "Мрія про Україну"
00.00 Т/с "Особисті обставини"

06.00 20.00 04.10 "Подробиці"
06.40 Мультфільм
07.30 02.40 Х/ф "Дівчина з гітарою"
09.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
11.10 00.30 Х/ф "Закоханий за 

власним бажанням"
13.00 Х/ф "Службовий роман"
16.10 Х/ф "Обміняйтесь обручками" 

16+
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.40 Т/с "Домогосподар" Прем’єра
02.15 Х/ф "Пес Барбос та 

незвичайний крос"
02.25 Х/ф "Самогонники"
04.50 "Жди меня"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "У пошуках скарбів 

тамплієрів 2"
12.05 М/с "Козаки. Футбол"
13.05 Одного разу під Полтавою
17.50 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
01.50 Казки У
02.40 Країна У
03.30 Віталька

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Т/с "Ніделяндія" 16+
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.00 Віталька
17.50 01.10 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф "Бібліотекар. Прокляття 

Юдиного потира" 16+
22.00 Х/ф "Дуже страшне кіно" 18+
23.40 Х/ф "Дуже страшне кіно 2" 

18+

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 Надзвичайні новини
10.00 Урочистий парад до Дня 

Незалежності України
11.20 01.45 Скетч-шоу "На трьох"
12.25 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз"
14.25 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз-2"
16.40 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз-3"
18.45 Факти. Спецвипуск до Дня 

Незалежності
19.55 Дизель-шоу
22.25 С/п "26 речей, які нас 

змінили"
23.25 Х/ф "Міські піжони" 16+
02.00 Д/ф "Карлсберг"
02.40 Стоп-10
03.25 Провокатор

05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Студія Вашингтон
05.20 Факти. Спецвипуск
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Х/ф "Останній король" 16+
11.10 Х/ф "Голий пістолет. З 

файлів поліційного 
відділку" 16+

12.55 Х/ф "Голий пістолет-2. Запах 
страху" 16+

14.25 Х/ф "Голий пістолет-3. 
Остання образа" 16+

16.00 Дизель-шоу
18.45 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.25 Х/ф "Код доступу "Кейптаун" 

16+
02.15 Х/ф "Міські піжони" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.05 "Ролан Биків"
11.00 Х/ф "Сім няньок"
12.25 Х/ф "Казка про загублений 

час"
14.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
16.00 Х/ф "Серед шулік"
17.55 Х/ф "Вождь Вінету: Золото 

апачей"
19.40 Х/ф "Вождь Вінету: син Інчу-

Чуна"
21.30 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
23.20 Х/ф "Де 0-42?"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
09.30 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
10.20 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
12.05 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.00 Х/с "Все заради тебе"
21.10 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
22.45 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
00.20 Х/ф "Вечір напередодні Івана 

Купала"
01.35 Х/ф "Тримайся, козаче!"
02.50 Кіноляпи
03.55 Саундтреки

07.00 05.00 "Мультляндія"
08.00 "Ранок по-київськи"
10.00 "Військовий парад з нагоди 

Дня Незалежності України"
11.20 "Телевізійний марафон 

присвячений Дню 
Незалежності України"

21.00 23.00 01.15 "Столичні 
телевізійні новини"

21.25 "Прогулянки містом"
22.00 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 Х/ф "Знамениті історії 

кохання"
01.35 Х/ф "Клара і Франциск"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "1000 днів для планети"
14.50 "Дикі тварини"
15.20 22.00 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
16.10 "Українцям - українське"
17.00 19.00 21.00 23.00 00.55 02.55 

04.50 "Столичні телевізійні 
новини"

17.10 01.15 Х/ф "Пані у ліловому"
19.20 03.15 Х/ф "Танці без правил: 

австралійське танго"
21.25 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 Х/ф "Нед Блессінг"
05.10 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
04.30 Абзац
05.25 07.39 Kids Time
05.30 М/с "Сімейка Крудс"
05.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.40 М/ф "Тор - легенда вікінгів"
09.30 М/ф "Бременські розбишаки. 

Відчайдушна гастроль"
10.50 Х/ф "Київський торт"
12.50 Х/ф "Самотній за контрактом"
15.00 01.00 Х/ф "Тіні незабутих 

предків" 16+
17.10 М/ф "Микита Кожум'яка"
19.00 Х/ф "Інфоголік" 12+
21.00 Х/ф "Кохання у великому 

місті 2" 16+
22.50 Х/ф "Селфіпаті" 16+

03.05 Служба розшуку дітей

03.10 Зона ночі

04.25 Абзац

05.24 07.39 Kids Time

05.25 М/с "Сімейка Крудс"

05.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.40 Київ вдень та вночі

19.00 Х/ф "Смокінг"

21.00 Х/ф "Громобій" 16+

23.10 Х/ф "Бійка у Бронксі" 16+

01.00 Х/ф "Брати Грімм" 16+

04.20 Х/ф "Гетьманські клейноди"
05.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
08.25 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.50 21.30 Т/с "Елементарно" (16+)
15.30 Т/с "Болота" (16+)
19.00 02.40 "Свідок"
00.10 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

04.45 Х/ф "Звинувачення"
06.00 Х/ф "Слухати у відсіках"
08.30 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 21.30 Т/с "Елементарно" (16+)
15.30 Т/с "Болота" (16+)
19.00 02.35 "Свідок"
00.10 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
01.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Він, Вона і телевізор"
14.50 Х/ф "День незалежності" 

(16+)
17.25 23.00 "Загублений світ"
18.25 "Таємниці нації"
19.40 Трансляція матчу Ліги 

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

21.40 ПРОФУТБОЛ
00.00 Т/с "Інспектор Алекс" (6 

сезон)
00.55 "Територія обману"
01.55 Х/ф "Лісова пісня"
03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 "Він, Вона і телевізор"
13.15 Х/ф "Великий переполох у 

малому Китаї" (16+)
15.20 Т/с "Одинак" (16+)
17.15 "Загублений світ"
18.15 "Спецкор"
18.40 "ДжеДАІ"
19.05 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла" 

(16+)
21.00 Х/ф "У тилу ворога: 

Колумбія" (16+)
22.50 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 "Територія обману"
02.30 "Нишпорки"
02.55 Х/ф "Камінна душа"
04.30 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 11.20 "Україна має талант!-3"
10.00 "Парад військ на Майдані 

Незалежності та вул. 
Хрещатик з нагоди 26-ї 
річниці незалежності України"

13.10 Х/ф "Коли сонце було Богом"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.40 00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Я соромлюсь свого 

тіла 3"

06.55 Х/ф "Коли сонце було Богом"
09.40 Х/ф "Дамське танго"
11.25 Х/ф "Коли його зовсім не 

чекаєш"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Дорога моя донечко"
20.20 22.45 Х/ф "Щастя за 

рецептом"

06.30 07.40 12.40 14.05 14.40 17.00 
18.55 20.00 Ролик "ВІРЮ В 
УКРАЇНУ"

06.40 Д/ф "Українська Гельсінська 
спілка-вектор визначено"

07.45 04.30 Д/ф "Олесь Шевченко. 
Як на сповіді" із циклу 
"Дисиденти"

08.10 03.05 Д/ф "Левко Лук'яненко. 
Йти за совістю" 

08.45 09.10 09.35 11.00 20.15 
Марафон "Україна 26"

09.45 "ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ 
ГОДИНИ". Парад з нагоди 
Дня Незалежності України

11.15 Д/ф "Генічеськ"
12.05 Українська рапсодія
12.45 Фольк-music
14.10 Д/ф "Кардинал Любомир 

Гузар"
14.45 21.35 Розсекречена історія
17.05 Х/ф "Жива"
19.05 Первісний авангард
19.45 Українська музика. Онука
21.00 01.10 Новини

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.35 22.55 Погода
06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 РАНКОВИЙ БЛОК ПРОГРАМ
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 21.00 01.10 Новини
13.15 Слідство. Інфо
13.50 Д/ф "Кардинал Любомир 

Гузар"
14.40 Д/ф "Іван Франко"
15.40 Первісний авангард
16.45 Українська музика. Онука
17.00 Портрети учасників ДПКЄ-

2017
17.30 Національний відбір до 

Дитячого пісенного 
конкурсу Євробачення-2017

21.30 01.35 ХХІХ Всесвітня 
Універсіада-2017. Щоденник

21.50 Богатирські ігри
22.40 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
23.30 Д/с "Дикі тварини"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.05 19.30 05.05 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

07.00 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 23.10 "Світське життя"

11.00 "Вгадай ящик"

12.05 Х/ф "Дівчата"

14.05 Х/ф "Діамантова рука"

16.10 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал "

00.10 "Юрмаліто з Кварталом 95"

06.00 "Україна. Повернення своєї 
історії -2"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
12.00 Т/с народу" (12+)
17.30 Т/с "Слуга народу - 2" (12+)
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці с зірками"
23.00 "Ліга сміху"
01.45 "Світське життя"
04.30 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 02.10 Сьогодні

07.50 05.30 Зірковий шлях

09.00 Х/ф "Якби да каби" 12+

11.10 Х/ф "Чого хочуть чоловіки" 

12+

13.10 Т/с "Русалка"

15.20 Т/с "Русалка"

17.20 19.40 Т/с "Сила Віри" 12+

22.00 Х/ф "Готель для Попелюшки"

00.10 Реальна містика

02.50 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.15 Т/с "Пощастить у коханні" 12+

13.10 Т/с "Сила Віри" 12+

17.00 20.00 Т/с "Його любов"

19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

21.40 Т/с "Квиток на двох"

01.30 Реальна містика

03.30 Т/с "Черговий лікар 2" 12+

05.55 Мультфільм
06.20 Х/ф "Королева бензоколонки"
08.00 Х/ф "Сладкая женщина"
10.00 03.15 Док.проект "Наталя 

Гундарева. Запам’ятайте 
мене такою"

11.00 04.05 Х/ф "На Вас чекає 
громадянка Никанорова"

12.50 Т/с "Домогосподар"
16.30 Т/с "Яблуневий сад"
20.00 05.25 "Подробиці"
20.30 Великий концерт "Україна від 

А до Я"
00.05 Х/ф "Обміняйтесь обручками" 

16+
01.55 Х/ф "Дідька лисиго" 16+

06.25 Х/ф "За двома зайцями"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 04.25 Х/ф "Шалене весіллля" 

16+
14.00 02.40 Х/ф "Наречена-

втікачка" 16+
16.10 Х/ф "Як же бути серцю" 16+
18.10 Х/ф "Як же бути серцю. 

Продовження" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт Олега Винника "Моя 

душа..."
23.10 Т/с "Яблуневий сад"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.50 М/ф "Пустотливе вороня"
12.20 01.45 Х/ф "Я твій герой"
14.50 22.05 Казки У Кіно
18.00 Х/ф "Бібліотекар. Прокляття 

Юдиного потира" 16+
19.55 Одного разу під Полтавою
00.05 Х/ф "Дуже страшне кіно" 18+
03.45 Віталька

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф "Пустотливе вороня"
11.00 М/с "Лис Микита"
16.00 Танька і Володька
19.55 Одного разу під Полтавою
22.05 Казки У Кіно
00.05 Х/ф "Дуже страшне кіно 2" 

18+
01.35 Х/ф "Страчені світанки"
03.15 Віталька

06.00 Дивитись усім!
06.50 Без гальм
07.50 М і Ж
08.55 С/п "26 речей, які нас 

змінили"
09.55 Х/ф "Помінятися місцями" 

16+
12.10 13.00 Х/ф "Поліцейський з 

Беверлі Гіллз"
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз-2"
16.40 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз-3"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Облівіон" 16+
22.45 Х/ф "Зелена миля" 16+
02.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

07.25 Х/ф "Голий пістолет. З 
файлів поліційного 
відділку" 16+

08.55 Х/ф "Голий пістолет-2. Запах 
страху" 16+

10.40 Х/ф "Голий пістолет-3. 
Остання образа" 16+

12.05 13.00 Х/ф "Зелена миля" 16+
12.45 Факти. День
16.10 Х/ф "Облівіон" 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Людина з залізними 

кулаками" 16+
22.25 Х/ф "Людина з залізними 

кулаками-2" 16+
00.15 Х/ф "Код доступу "Кейптаун" 

16+
02.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.45 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

10.10 Х/ф "Синдбад-мореплавець"
12.20 Х/ф "Якщо є вітрила"
13.50 Х/ф "Матрос з "Комети"
15.40 Х/ф "Люди в океані"
17.05 Х/ф "Блакитна стріла"
18.55 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.45 Х/ф "Хід у відповідь"
22.15 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
23.00 Х/ф "Вир"
00.45 Х/ф "Абітурієнтка"

07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.45 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.30 Х/ф "Де 0-42?"
13.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
15.00 Х/ф "Серед шулік"
16.55 Х/ф "Вождь Вінету: Золото 

апачей"
18.40 Х/ф "Вождь Вінету: син Інчу-

Чуна"
20.30 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
22.20 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

23.00 Х/ф "Блакитна стріла"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.50 "Мультляндія"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 19.00 21.00 23.15 02.30 04.25 

"Столичні телевізійні 
новини"

17.10 02.50 Х/ф "Гріпсхольм"
19.20 23.35 04.45 "Столиця. 

Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Кумедне личко"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.40 Х/ф "Де Ви? Я тут"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 04.20 "Мультляндія"
15.35 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
16.05 "Якісне життя"
16.35 Х/ф "Кумедне личко"
18.30 01.15 Х/ф "Танцюй, танцюй"
21.00 23.40 03.30 "СТН-тижневик"
21.30 00.10 04.00 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Пудл Спрінгс"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
00.30 "1000 днів для планети"

03.10 Служба розшуку дітей

03.15 01.20 Зона ночі

06.09 07.25 Kids Time

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.30 Т/с "Сашатаня" 16+

14.00 Х/ф "Смокінг"

16.00 Х/ф "Карате-пацан" 16+

18.50 Х/ф "Затяті напарники" 12+

21.00 Х/ф "Три ікси" 16+

23.20 Х/ф "Гість" 16+

03.00 Зона ночі
04.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.45 08.05 Kids Time
05.50 М/с "Губка Боб Прямокутні 

штани"
06.40 М/ф "Бременські розбишаки. 

Відчайдушна гастроль"
08.10 М/ф "Микита Кожум'яка"
10.00 Х/ф "Затяті напарники" 12+
12.10 Х/ф "Година пік" 16+
14.10 Х/ф "Година пік 2" 16+
16.00 Х/ф "Година пік 3" 16+
17.45 Х/ф "Три ікси" 16+
20.00 Х/ф "Коммандо" 16+
22.00 Х/ф "Механік" 18+
00.00 Х/ф "Неймовірний 

блокбастер" 16+

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
05.25 "Правда життя. Професії"
06.35 Х/ф "Людина в прохідному 

дворі"
11.30 03.45 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Переломні 80-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 03.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
21.10 Х/ф "Дев'яті врата" (16+)
23.35 Х/ф "Нестримні" (16+)
01.15 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.30 "Випадковий свідок"

04.15 "Правда життя. Професії"
04.45 Х/ф "Все перемагає любов"
06.05 Х/ф "Беремо все на себе"
07.40 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
11.05 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
12.50 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
23.00 Х/ф "Області темряви" (16+)
00.55 Х/ф "Дев'яті врата" (16+)
03.10 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Загублений світ"
12.00 "Цілком таємно"
12.35 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
16.25 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла" 

(16+)
18.20 Х/ф "Світанок планети мавп" 

(16+)
20.55 Х/ф "Убити Білла 2" (16+)
23.20 Х/ф "Відчайдушний месник" 

(18+)
01.15 "Територія обману"
02.15 Х/ф "Двійник"
03.25 "Облом.UA."
04.00 Пряма трансляція з Лас-

Вегаса (США): Флойд 
Мейвезер-молодший vs 
Конор Макгрегор

06.00 Пряма трансляція з Лас-
Вегаса (США): Флойд 
Мейвезер-молодший vs 
Конор Макгрегор

08.00 "Бандерлоги"
09.10 "Він, Вона і телевізор"
10.50 Х/ф "День незалежності" 

(16+)
13.40 Х/ф "У тилу ворога: 

Колумбія" (16+)
15.30 23.15 Бокс. Флойд 

Мейвезер-молодший vs 
Конор Макгрегор

16.30 Х/ф "Чужі" (16+)
19.20 7 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Чорноморець"
21.25 ПРОФУТБОЛ
00.15 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.45 Х/ф "Все перемагає любов"
03.55 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.00 "Караоке на Майдані"
08.55 "Все буде смачно!"
10.45 "Хата на тата"
12.20 "Вагітна у 16"
14.10 "Доньки-матері"
15.05 Х/ф "Дорога моя донечко"
16.55 Х/ф "Щастя за рецептом"
19.00 Х/ф "Мама буде проти"
23.10 Х/ф "Службовий роман"

05.40 "Все буде добре!"
06.50 "Хата на тата"
08.50 "Все буде смачно!"
09.45 "Караоке на Майдані"
10.40 "Полювання"
11.40 Х/ф "Службовий роман"
14.45 Х/ф "Мама буде проти"
19.00 02.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.50 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.35 М/с "Мандрівники в часі"
07.20 М/ф "Книга джунглів"
08.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
09.20 22.55 Погода
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.00 Національний відбір до 

Дитячого пісенного 
конкурсу Євробачення-2017

13.45 Т/с "Серце океану"
17.25 Український корт
18.00 Богатирські ігри
18.50 Х/ф "Королівський генерал"
21.00 01.10 Новини
21.30 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. Щоденник
21.40 Д/ф "Яскраві перемоги. 

Дефлімпіада-2017"
22.10 Д/ф "Генічеськ"
22.40 Мегалот
23.00 Книга.ua
23.30 Д/с "Бог в Америці"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
01.30 Вікно в Америку
01.55 Д/с"Традиційні свята Мацурі"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.35 М/с "Мандрівники в часі"
07.20 М/ф "Книга джунглів"
08.30 02.05 Д/с "Традиційні свята 

Мацурі"
09.20 Погода
09.30 Х/ф "Королівський генерал"
11.50 01.40 Театральні сезони
12.20 Мистецькі історії
12.35 Фольк-music
13.55 Перший на селі
14.25 Т/с "Гранд-готель"
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 01.30 ХХІХ Всесвітня 

Універсіада-2017. Щоденник
21.40 Д/с "Супервідчуття"
22.15 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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.

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.

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
Хюндай-Туксон, 2008 р., 1 господар, повний 

привід, ручна коробка, не битий, не фарбова-
ний, колір — чорний, ціна договірна. Тел.: 0 97 
8552384. 

ВАЗ-2103; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 
6511144.

ВАЗ-2104, 1988 р., червоного кольору, об’єм 4,5, 
4-ст. КПП, 28500 грн, торг. Тел.: 0 96 9658345.

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

Соболь, 2007 р., пробіг 65000 км, газ/бензин, бі-
лого кольору, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 68 
8170727.

5-ст. коробку передач до ГАЗель, Волги-3110, 
корінні листи, ресори РАФ (Латвія), блок циліндрів 
до ГАЗель, ГАЗ-24, картер зчеплення ГАЗ-24, стар-
тер ЗІЛ-130, кронштейн педалей ГАЗ-24. Тел.: 0 67 
1956205.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв. економ-класу, з краєвидом на аеропорту, 

від 31 до 42 кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 95 5840101. 
1-к.кв., Старокиївська вул., з ремонтом, поруч 

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

Головатого 36 А вул., 2/9, 28 кв.м, 442000 грн 
(еквівалентно 17000 у.о.), ріелторів прохання не 
турбувати. Документи готові до продажу. Тел.: 0 66 
2477871, 0 73 0843028, Михайло. 

Головатого вул., 3/9, 30/15/6, житловий стан, гар-
не місце розташування, 494000 грн (еквівалентно 
19000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, Наталія. АН «Імпе-
рія».

К.Шлях вул., «ЕКО» р-н, 1/5 ц., 33/19/6, кутова, 
потребує ремонту, гарний двір, поруч зупинка, ма-
газини, 379600 грн (еквівалентно 14600 у.о.). Тел.: 0 
98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Кірова пров., 1/4, 37/19/7, житловий стан, бойлер, 
холодильник, необхідні меблі, є можливість прибу-
дови кімнати та погреба, 351000 грн (еквівалентно 
13500 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Котовського вул., 2/5, 29/17/6, частково ремонт, 
поруч магазин, зупинка, школа, 395200 грн (екві-
валентно 15200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія».

Котовського вул., 4/5, 28/17/5, ремонт, с/в та кухня 
(робоча поверхня) кахель, поруч школа, магазин, 
зупинка, 390000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 
0 98 5395505, Аня. АН «Імперія».

Лютнева вул., 3/5, 24/11/5, балкон, зелений двір, 
поруч школа, дит.садок, магазини, кафе, зупинка, 
494000 грн (еквівалентно 19000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Лютнева вул., 5/5, 21/18/5, житловий стан, поруч 
школа, садок, супермаркет, терміново, 416000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, Ната-
лія. АН «Імперія». 

Н.Вал вул., центр, 5/5, 30/16/6, житловий стан, 
м/п вікна, б/з, все поруч, 483600 грн (еквівалентно 
18600 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон, цег-
ла, 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. Поспішай-
те, поки є шанс. Тел.: 0 93 5840101. 

Рогозів с., 1/3, новобудова, 45/24/12, ремонт, 
сантехніка, бойлер, індивідуальне електрич-
не опалення, 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 комісії. Тел.: 0 98 1527981. 

Старе с., 2/4, 31/14/7,5, не кутова, нова сантехніка, 
опалення — електро, економні обігрівачі, м/п вікна, 
на вікнах решітки, нова проводка, розетки, частково 
меблі, Інтернет, супутникове ТБ, 241800 грн (еквіва-
лентно 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, інди-

відуальне опалення, 2-контурний газкотел, лічиль-
ники, мідна проводка, штукатурка, л/з, 657360 грн 
(еквівалентно 25283 у.о.). Тел.: 0 97 5840101.

Банківська вул., центр, 6/9, 57/31/9, після буді-
вельників, автономне опалення, якісний будинок, 
832000 грн (еквівалентно 32000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія». 

Бежівка вул., 2/5, 52/30/7, гарний стан, 702000 грн 
(еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

Головатого вул., 3/9 ц., 52/30/8, балкон, житловий 
стан, кімнати та с/в окр., бойлер, поруч школа, са-
док, зупинка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 
27000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Ім-
перія».

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

Завокзальна вул., 3/5, 40/28/6, утеплена, м/п вікна, 
нові труби, кондиціонер, вбудована кухня, в будинку 
є магазин, аптека, поруч школа, дитсадок, 509600 
грн (еквівалентно 19600 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

Оголошення та реклама
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К.Шлях вул., р-н Орбіти, квартира в будинку на 
4 господаря, є власний двір, 42/20/5, 2 кімнати ок-
ремо, с/в разом, вода — каналізація міська, газо-
палення — котел, потребує ремонту, 364000 грн 
(еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Момота вул., 5/5, 53/30/9, житловий стан, поруч 
магазин, школа, стадіон, зупинка, 598000 грн (екві-
валентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія». 

Нова вул., центр, 7/9, 52/31/8, гарний стан, меблі 
на кухні залишаються + кондиціонер, все поруч, 
650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

Первоцвіт, ремонт, кахель, два балкони, терміно-
во. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Ушакова вул., 1/5, 41/26/6, житловий стан, поруч 
магазин, зупинка, 403000 грн (еквівалентно 15500 
у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Червоноармійська вул., центр, 1/5, 46/28/18, ре-
монт, м/п вікна, б/д, меблі, техніка, підвал, можли-
во під офіс, поруч магазин, ринок, парк, зупинка, 
648700 грн (еквівалентно 24950 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

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

ня 8 кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дитсадок, 
школа, супермаркет, озеро, господар. Тел.: 0 67 
4953043, Віта.

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний 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, газко-
лонка, житлова, потребує ремонту, 25000 у.о. 
(еквівалентно 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, поруч шко-
ла, дитсадок, супермаркет, зручна транспортна 
розв’язка, 884000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

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, Люд-
мила.

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Шевченка вул., центр, 6/10, 91/72/8, ремонт, 2 

лоджії, велика кладова на поверсі, поруч школа, 
садок, магазини, парк, зупинка, 1092000 грн (екві-
валентно 42000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

БУДИНКИ

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

на. Тел.: 0 98 8654720. 

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

с/в, під чистове оздоблення, якість гарантована, 
ціна договірна, господар. Тел.: 0 98 1744144, 0 93 
7472006, 0 50 2223228. 

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-
рай, 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, 
зручності, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, колон-
ка, капремонт, 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, комуні-
кації, 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, 
потребує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, сверд-
ловина, 10 соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.). Тел.: 0 96 3615816.

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, 
свердловина, погріб, 7 соток, 520000 грн (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косметич-
ний 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, 
асфальтований 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 заведе-
ні, свердловина, 6 соток, 999400 грн (еквівалент-
но 38000 у.о.), торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 
0 67 8655359.

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуні-
кації, 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, комуні-
кації, 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 соток, 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, луг, ліс, річка, ставок. Тел.: 0 
50 1388072.

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

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

опалення, 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 
кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будинку, газ, 
світло, свердловина, басейн, сад, сарай, 38 
соток, приватизовані, ліс, озеро, 1529050 грн 
(еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 0 50 2963147, 0 66 
3013314. 

Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, за-
повідник, будинок сучасний, зі зручностями, 
65 кв.м, два поверхи, утеплений, штукатурка 
короїд, сад, ягоди, доглянута ділянка 7 соток, 
у будинку бойлер, душова кабіна, меблі, піч-ка-
мін, 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, літ-
ній 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 пров., 3 кімнати, ванна, кухня, 

цегляний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

ГАРАЖІ

Бориспіль
6х3,5 м, металевий, не іржавий, на фунда-

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

гараж (35 км), приватизований, гарний стан, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 
97 6372345. 

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

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106 Ігор.

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Бориспіль
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 

1388072.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.

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

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
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Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 соток, фа-
сад 50 м, гарне місце, для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, поруч світло, газ 300 м, 
156000 грн (еквівалентно 6000 у.о.),торг, госпо-
дар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Заболотного вул., 10 соток, під будівництво жит-
лового будинку, 208000 грн (еквівалентно 8000 у.о.) 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво житло-
вого будинку, 260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія».

Кооперативна вул., 10 соток, під забудову, ко-
мунікації поруч, асфальтована вулиця, 416000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Котляревського вул., 10 соток, під будівництво, 
комунікації поруч, вулиця асфальтована, 468000 грн 
(еквівалентно 18000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Лісова вул., 6 соток, під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, є великий вибір діля-
нок, 208000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Лобановського вул., 10 соток, під будівництво жит-
лового будинку, комунікації поруч, 390000 грн (екві-
валентно 15000). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Маяковського вул., 6 соток, під будівництво, ко-
мунікації поруч, вулиця асфальтована, 312000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Нечуя-Левицького вул., під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, 208000 грн (еквівалент-
но 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Польова вул., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтова-
на, 338000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Почтова,10 соток під будівництво житлового бу-
динку, комунікації поруч, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

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

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтована, 
416000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Соцмістечко вул., 6 соток, сітло, газ, вода, кана-
лізація, поруч зупинка, школа, садок, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, Ната-
лія. АН «Імперія».

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташування, по-
руч зупинка, газ, світло, приватизована, докумен-
ти готові, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по ву-
лиці світло, газ за 80 м, господар, ціна договірна. 
Тел.: 0 96 3615816.

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 госпо-
даря. 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, до-
помога в оформленні, погашення комунальних бор-
гів, окрім останнього поверху, у господаря, розгляну 
всі пропозиції, посередникам не турбувати, терміно-
вий 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. 

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

йоні. 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 комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

земельну ділянку в мм. Бориспіль, у господаря, 
розгляну 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, Людми-
ла. 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. 

Оголошення та реклама

ТОВ «Інгер-Град» 
29.08.2017 року об 11.30 
встановлюватиме межі 

земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), що

розташована за адресою: 
Київська область, 

Бориспільський район, 
с. Безуглівка. Просимо 

суміжних землекористувачів: 
Залосного В.Ф., 

Стрижеус Т.Д., Пінчук Г.М. 
бути присутніми для пого-
дження акту прийоми-пе-
редачі межових знаків на 
зберігання. У разі неявки 

вважаються погодженими. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

3-к.кв., центр, меблі, ремонт, техніка, гарний 
стан, на тривалий термін. Тел.: 0 95 7275230, 0 63 
4782130.

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, по-
стійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 6596222.

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 
ваших 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 
квартиру у м.Бориспіль або продам. Тел.: 0 98 
2759783.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бориспільська виправна колонія №119 запрошує 
на постійну роботу (службу) у відділ охорони та наг-
ляду 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 на-
бір працівників за вакансіями: прибиральник 
службових приміщень; двірник; комірник. Тел.: 
(04595) 72194, 0 66 6188103, Ганна Павлівна.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

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

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

В кондитерський цех потрібні технолог, тісто-
міс, оператор, пекар, фасувальник, укладаль-
ник, прибиральниця, вантажник. Офіційне пра-
цевлаштування, позмінний графік. Тел.: 0 99 
9018915.

В продуктовий магазин потрібен продавець, 
р-н центру, г/р 2/2 з 7.00 до 22.00, з/п 6000 грн. 
Тел.: 0 96 7769818, Наталія Вікторівна.

В продуктові магазини м. Бориспіль потрібні 
товарознавець, продавці із д/р. З/п та умови 
праці при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.

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

Готель «Old Port» терміново запрошує на ро-
боту покоївку. Офіційне працевлаштування. З/п 
3200+премія. Тел.: 0 63 1301513, (044) 2817957.

Готельно-ресторанному комплексу «Стара Вежа» 
на роботу потрібні повар, з/п 400 грн/зміну+обслу-
говування; помічник повара, з/п 300 грн/зміна; офі-
ціант, з/п від 220 грн/зміна. Тел.: 0 66 6859985, 0 63 
2023972, 0 50 1952831, Володимир Миколайович.

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 бухгалтера, продавця, пе-
каря, кондитера, водія. Тел.: 0 67 2340932. 

Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична ком-
панія-УМС» вантажника з досвідом роботи на елек-
тронавантажувачі (електрокара); контролера скла-
ду. Тел.: 0 67 3266099.

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

Запрошуємо на роботу продавця, бажано з 
д/р, магазин на вул. Бежівка, 93. Терміново. 
Тел.: 0 99 3010661, 0 98 0465585, Наталія. 

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні прибираль-
ниці службових приміщень, двірник, кухарі, кухон-
ний працівник. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 
93 8601014.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач 
керамічної плитки; водій кат. «В», «С» зі своїм 
авто від 1,5 тонни. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

НА ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ПО-
ТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИКИ ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 96 0567090, ТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИКИ ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 96 0567090, 
0 93 9020928, 0 67 5824558, 0 50 8068023.0 93 9020928, 0 67 5824558, 0 50 8068023.

На виробництво потрібні механік, г/р 5/2, з/п 
8000 грн; різноробочий (майстер на всі руки), 
з/п 5500 грн. Офіційне працевлаштування, со-
цпакет, спецодяг. Тел.: 0 99 9358117.

На постійну роботу в автотранспортне підпри-
ємство (неподалік с. Гнідин) потрібні автослю-
сар вантажних автомобілів, водій кат. «Е» для 
роботи з міжнародних перевезень. Тел.: 0 67 
4430888, Василь Олександрович.

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібен електрик, з/п 4080 грн. Тел.: 
(4595) 36246.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ НА АВТОМИЙКУ ЗА-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ НА АВТОМИЙКУ ЗА-
ПРОШУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ З Д/Р ТА БЕЗ. ПРОШУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ З Д/Р ТА БЕЗ. 
З/П — ВІДСОТОК ВІД ВИРОБІТКУ. ТЕЛ.: 0 97 З/П — ВІДСОТОК ВІД ВИРОБІТКУ. ТЕЛ.: 0 97 
2861203, 0 68 2136557 ВІТАЛІЙ.2861203, 0 68 2136557 ВІТАЛІЙ.

На постійну роботу потрібен водій кат. «С», оп-
лата договірна. Тел.: 0 67 4430888, Василь Олек-
сандрович. 

На постійну роботу потрібен кухар-універсал, 
г/р 5/2 з 11.00 до 20.00, з/п 7500 грн. Тел.: 0 50 
3106082.

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ 
(С. КИЙЛІВ): В РИБАЦЬКИЙ МАГАЗИН, З/П ВІД (С. КИЙЛІВ): В РИБАЦЬКИЙ МАГАЗИН, З/П ВІД 
5000 ГРН; ПРОДУКТОВИЙ М-Н, З/П ВІД 4000 5000 ГРН; ПРОДУКТОВИЙ М-Н, З/П ВІД 4000 
ГРН. ТЕЛ.: 0 95 8253928. ГРН. ТЕЛ.: 0 95 8253928. 

На роботу в торгово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошується комунікабельний, ціле-
спрямований продавець-консультант. З/п висо-
ка, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи. 
Тел.: 0 98 5221604, Інна.

На роботу потрібен оператор callcenter, дис-
петчер. Тел.: (04595) 50700.

На роботу потрібні прибиральники/прибираль-
ниці, 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 
робітники, можливо без д/р, навчаємо, з/п від 
8000 грн. Тел.: 0 98 5005888.

Підприємству потрібен кухар-універсал, д/р від 
1-го року з/п 400 грн/зміна, розвозка по місту. 
Тел.: 0 50 3106082.

Потрібен вантажник на склад будівельних ма-
теріалів 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 Ки-
ївській обл. Оплата договірна. Тел.: 0 67 4876048, 
Олександр. 

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ 
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, 
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

Потрібен охоронець на склад будівельних ма-
теріалів у м. Бориспіль, робота позмінно, опла-
та своєчасно. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен садівник у домашній сад, робота 1-2 
дні на тиждень, с. Вороньків. Звертайтесь за 
тел.: 0 66 9624927.

Потрібні працівники різних будівельних спеціаль-
ностей, оплата від виробітку. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр. 

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

Торговій фірмі потрібен головний бухгалтер із 
д/р, знання 1:С, Excel, Медок. З/п та умови праці 
при співбесіді. Тел.: 0 67 9048082.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столяр-

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

Мозаїчна підлога, промислова та декоративна, 
гарантія 10 років. Тел.: 0 98 2698070, 0 95 1328510.

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

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

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 гарнітуру, 800 грн; ку-
хонний м’який куточок, гарний стан, 1000 грн. Тел.: 
0 95 0722821, 0 63 6038361.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел 

круглий, 1000 грн; раковина для умивальника, 250 
грн; балон 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.
Телевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисне-

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

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

Кухар-універсал
Помічника кухаря
Мангальщика
Су-шефа

Адміністратора ресторану
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

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

Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р

Підприємству на постійну роботу ПОТРІБНІ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ
МОНТАЖНИКИ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

м. Бориспіль, вул. Привокзальна,9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67

ПРОДАВЦІВ ПРОДТОВАРІВ
КАСИРІВ ОХОРОНЦІВ
ОБРОБЛЮВАЧА РИБИ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
в магазин «Сільпо» в м. Бориспіль

Тел: 099-943-81-97Тел: 099-943-81-97 Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

В продуктовий магазин потрібен 

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00

район — центр
З/п 6000 грн
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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

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.
Корова червоно-ряба, тільна другим телям, 6,5 

міс., доїться добре, здорова. Тел.: 0 96 2588659.
Телиця, 8 міс. тільності, чорно-ряба. 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.

РІЗНЕ

Бориспіль
Газову плиту, недорого, три комфорки газові, 

одна — електро; бутлі для вина, 20 літрів. Тел.: 
(4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Двигун човновий ЯМАХА-5 з повітряним охоло-
дженням, гарний стан, 12000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

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

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

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

Соковижималка «Струмок», ручна; електрога-
зонокосилка; бочка харчова, 50 л; казан, чавун, 
новий, 10 л; електроплита, спіраль, 2 шт.; швейна 
машинка «Подольськ», ручна. Тел.: (4595) 050906, 
0 68 6505802.

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гнуте 
скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-маркет», 
3,5х0,60 м з підсвіткою, 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 се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-
ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Знижка на робо-
ту+матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; переплану-
вання, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, тепла 
підлога, водопровід, каналізація, електрика. Бу-
дівництво — будинки, лазні, прибудови, гаражі, 
павільйони, навіси, альтанки, ворота, паркани. До-
ставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок двох маленьких коше-
нят-хлопчиків. Матуся сибірської породи. Прино-
сить в дім удачу та достаток. Тел.: (4595) 68659, 0 50 
5943708, 0 95 0122275.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №238346, виданий на 
ім’я Підчібій Ірини Юріївни управлінням земельних 
ресурсів у Бориспільському р-ні 26.11.2008 р., вва-
жати недійсним.

ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД 
КВАРТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 КВАРТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 
(Р-Н «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. (Р-Н «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. 
ТЕЛ.: 0 95 2704177.ТЕЛ.: 0 95 2704177.

Догляну людину похилого віку за право насліду-
вання майна. Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, 
бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, 40 років, бажає познайомитися з чолові-
ком 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»)

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ремонт-
но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

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

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.

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

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
Будівництво приватних будинків, котеджів і дач під 

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

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

Всі види ремонтно-оздоблювальних робіт: 
квартир, офісів, будинків, будь-якої складності, 
«під ключ». Гіпсокартон, штукатурка, кахель, 
безпіщанка, малярка, шпалери, електрика, сан-
техніка. Якісно, швидко, доступно. Тел.: 0 50 
0762680, 0 63 6041294.

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, елек-
трик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695.
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Допитливим читайликам
Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони катаються на вело-

сипедах, 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 розучитися думати 
упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо нашим маленьким читачам 
разом з «Вістями» збагатитись новими знаннями.

Мовний кросворд
Замініть сталий вираз 
одним словом.

1

2

6

7

9

10

11

8

3

5

4

Історія іграшок: 
українська народна

1. Пекти раків.
2. Ні пари з вуст.
3. Звестися до нитки.
4. Байдики бити.
5. Баламутити голову.
6. Пити сльози.

7. Молоко під вусами не обсохло.
8. Брати гору.
9. Накивати п’ятами.
10. П'яте колесо до воза.
11. Врізати дуба.

,,
В У

Натхнення від природи
Перші іграшки, як в усіх народів світу, ви-

готовляли з природних матеріалів: глини, 
дерева, соломи, лози і навіть сиру. З глини 
робили свистунці, невеличкі фігурки лю-
дей і тварин. З лози, соломи плели ляль-
ки, возики, різні меблі. На Прикарпатті із 
сиру виготовляли дивовижні фігурки фан-
тастичних і домашніх тварин. Із дерева ви-
готовляли коники-гойдалки, колиски для 
іграшок, возики.

Крім забавляння, кожна лялька мала ще 
й силу оберега: відгонила злих духів чи лю-
дей, приваблювала добрих. Часто ляльки 
переходили із покоління в покоління, обері-
гаючи спокій родини.

Лялька-мотанка
Найпоширенішою у наших предків була 

лялька-мотанка. Її виготовляли в усіх регіо-
нах України.  Вона вважалася берегинею ро-
ду. Існувало багато її видів, кожен викону-
вав певну функцію: лялька-наречена, ляль-
ка-мамка, лялька-немовля, лялька-купів-
ничка, лялька-травничка тощо.

 Українці завжди були не тільки 
працьовитими, а й творчими людь-
ми. Займаючись різноманітними ре-
меслами, вони не забували й про ді-
тей: робили їм ляльки-забавлянки. 

Ребус — це загадка у вигляді комбінації зображень, букв, інших знаків. Слово «ребус» 
походить від латинського « rebis», що означає «перетворення». Кожен хоча б раз бачив  
ребус  у повсякденному житті. Наприклад, в есемесках              .

Дуже любив користуватися ребусами у своєму листуванні із юними шанувальника-
ми відомий англійський письменник Льюїс Керрол — автор всесвітньо відомого твору 
«Аліса в країні чудес». Він написав більше 100 тисяч листів і в кожному використав при-
йоми ребусів, щоб його маленьким читачам було цікаво.

Розгадай

У бабине літо
Легке срібне сито,
Не руками ткане,
Летить ось над нами.
Що ж це, дитинко?
Це — …

Його пожива — це листочки,
Домівка — деревце чи кущ.
З’являється щотравня точно
Поважний, симпатичний…

Щось у небі синім — блим!
Розкотився в небі грім
Та гуркоче вдалині.
Що за дивні ці вогні?

(Павутинка)

(Хрущ)

(Блискавка)

Ф
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Олександр МАТВІЄНКО

У життя він почав утілюватися ще 
з 2012 року. З представниками мініс-
терства освіти Василь Васильович 
об’їздив усі подібні заклади по краї-
ні, налагодив контакти зі структура-
ми Міноборони. Та й до Переяслава 
приїздило багато військових, зокре-
ма, аж вісім генералів. Були навіть 
наміри зробити переяславський ін-
тернат філією відомого військово-
го ліцею ім. Богуна. Проте, за іроні-
єю долі, саме того дня, на який була 
призначена співбесіда директора 
інтернату з офіцерами ліцею,  у Киє-
ві за хабар заарештували команди-
ра того закладу. Скандал був гучний, 

про Переяслав просто забули. Проте 
залишилися зв’язки, і не тільки з бо-
гунівцями, а й нашими артилериста-
ми з полігону в селі Дівички, які взя-
ли над інтернатом шефство. 

Військово-патріотичний ліцей 
передбачає лише навчання дітей 
старших класів. Із нового навчаль-
ного року в ньому вже не буде 

1—4 класів. А впродовж наступних 
трьох років поступово виводити-
муться і 5—7 класи, щоб залиши-
лися тільки 8—11. Цього навчаль-
ного року до першого класу набір 
не проводиться, четвертий зали-
шається, бо його учні перейшли до 
п’ятого, а другий і третій довелося 
розпустити. І хоча в них навчалися, 

в основному, міські діти, які пере-
йшли до шкіл за місцем проживан-
ня, їхні батьки шкодують за чудови-
ми умовами інтернату. Проте ці уч-
ні, при бажанні, матимуть змогу по-
вернутися до ліцею в старші класи 
на конкурсній основі.

Військово-спортивний напря-
мок передбачає вже з 5 класу по-

силення національно-патріотич-
ного виховання, зокрема, ви-
вчення рідного краю, туристич-
но-краєзнавчу роботу тощо. Буде 
посилена й фізична підготовка. 
У 8—11 класах передбачена що-
денна година фізкультури як для 
хлопців, так і для дівчат. Елементи 
військового виховання матимуть 
місце на кожному уроці. Занят-
тя починатимуться з шикування, 
доповідей викладачеві про наяв-
ність чи відсутність учнів. Для лі-
цеїстів запроваджуватиметься по-
всякденна військова форма. Носи-
тимуть її і викладачі профільних 
предметів. Проте, як наголошує 
Василь Козій, попри військовий 
профіль, уся класична освіта зали-
шатиметься на належному рівні.

Директор планує, щоб із п’ято-
го класу діти були задіяні у стрі-
лецьких гуртках. Тим більше, що 
і тир, і зброя в ліцеї є. Окрім того, 
через Міноборони заклад збира-
ється придбати макети, навчаль-
ну зброю, різноманітне небойо-
ве військове оснащення. Буде і 
стройова підготовка. Незабаром 
функціонуватиме мультимедій-
ний кабінет з великим монітором, 
де можна буде переглядати філь-
ми з військової підготовки, з істо-
рії українського війська тощо. На 
стадіоні скоро почнеться монтаж 
військово-спортивної смуги пере-
шкод. Планується обладнання ка-
раульного містечка, де знаходи-
тиметься обгороджений колючим 
дротом макет посту.

Переяслав-Хмельницький лі-
цей-інтернат «Патріот» — поки 
що єдиний на Київщині заклад, 
де впроваджуватиметься військо-
во-спортивний профіль навчання 
та виховання дітей.

У ПЕРЕЯСЛАВІ З’ЯВИВСЯ 
ПАТРІОТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ

 ОСВІТА

 ІНФОРМАЦІЯ КОРОТКО

На черговій 39-й сесії Переяслав-Хмель-
ницької міської ради було прийняте рішен-
ня про передачу будівлі на вул. Новокиїв-
ське Шосе, 46 з комунальної власності мі-
ста на баланс регіонального сервісного 
центру МВС у Київській області.

Нагадаємо нашим читачам, що колись 
у тому будинку розміщувалися курси ЦО, 
згодом він був переданий у Національ-
ний історико-етнографічний заповідник 
«Переяслав» для облаштування там Му-
зею українського народного одягу Серед-
ньої Наддніпрянщини кінця ХІХ — поч. 
ХХ ст. Раніше музей знаходився в примі-
щенні Михайлівської церкви, звідки в се-
редині 2000-х років був виселений віря-
нами Московського патріархату, які си-
лою захопили церкву. Тепер, схоже, музею 
одягу в Переяславі не буде взагалі.

Як повідомив присутній на засіданні 
в.о. директора регіонального сервісно-

го центру МВС у Київській області Микола 
Горбонос, на 2018 рік будуть виділені кош-
ти на капітальний ремонт приміщення. Він 
стосуватиметься інтер’єру та облаштуван-
ня заїзної кишені. Загальний вигляд будів-
лі залишиться незмінним. Там планується 
надавати послуги, зокрема, з реєстрації 
та перереєстрації особистих транспорт-
них засобів, тракторів та інших сільсько-
господарських механізмів, а також зброї. 
Бюджет міста від цього отримає нема-
лі гроші, називалася навіть сума близько 
1 млн грн на рік.  

За домовленістю з міською радою на 
час проведення виборів у будівлі виділя-
тиметься місце для облаштування вибор-
чої дільниці. Депутати погодилися  пере-
дати приміщення, проте з умовою, що у 
випадку ненадходження та неосвоєння 
коштів до 1 січня 2019 року, будівля по-
вернеться у власність міста. 

 Наприкінці липня кому-
нальний заклад Київської 
обласної ради «Переяс-
лав-Хмельницька ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ступенів» ре-
організовано в ліцей-інтер-
нат «Патріот». Директор 
цього навчального закладу 
Василь Козій зізнався, що 
така зміна профілю — то 
його давній задум.

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

На черговій 39-й сесії міської ради депута-
ти обговорювали і ЖЕК, який давно вже при-
пинив своє існування, і виникле на цій же 
технічній базі виробниче управління житло-
во-комунального господарства (ВУЖКГ). 

Це нове підприємство не є право-
наступником ЖЕКу і не взяло на себе його 
борги (воно для того і створювалося, щоб 
позбутися фінансових зобов’язань житло-
во-експлуатаційної контори).

Проте на сесії міськради ЖЕК нагадав 
про себе. І допомогло йому в цьому Пе-
реяслав-Хмельницьке відділення Бровар-
ської податкової інспекції, яке попросило 
міську раду виділити з бюджету для пога-
шення податкової заборгованості ЖЕКу 
23 тис. грн. Заборгованість виникла з 2009 
року й на той час складала 3 млн грн. Що-

року у відповідності з певним фінансовим 
порядком ця заборгованість списується і 
через це знизилася до 23 тис. грн. 

Міські парламентарі не погодилися від-
давати кошти, тим більше, що, як повідо-
мила начальник міського фінуправління 
Юлія Жарко, відсутній фінансовий поря-
док таких операцій. Зате вони без зайвих 
балачок перейменували ВУЖКГ. Відповід-
но до Закону України «Про особливості 
здійснення права власності у багатоквар-
тирному будинку», ця поважна організа-
ція називатиметься тепер так: комунальне 
підприємство «Управляюча компанія «Ви-
робниче управління житлово-комуналь-
ного господарства» Переяслав-Хмель-
ницької міської ради Київської області. З 
чим її і вітаємо.

ПРИСТРАСТІ ПО ЖЕКУ

Підготував Олександр МАТВІЄНКО
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора 
та з архіву Ірини Криворучко

Цікаво, що стати полімерним 
ювеліром Ірина вирішила спон-
танно, запропонувавши ідею по-
друзі Вікторії. Після спільного 
схвалення і кількох тижнів розду-
мів дівчата створили свою домаш-
ню «фабрику»  — «IrisKotis».

«Мені ще з дитячих років по-
добалося ліпити з пластиліну, — 
розповідає «Вістям» бориспілька 
Ірина Криворучко. — Це заняття 
завжди було мені до душі. Навіть 
книгу «Як ліпити з пластиліну», що 
подарували мені в дитинстві, всю 
апробувала. Однак даруєш всім 
родичам красиві фігурки, та вони 
з часом, на жаль, деформуються, а 
іноді й взагалі повністю розплав-
люються… Особисто в мене роки 
«пластилінового захоплення» дав-
но минули. Може, через брак часу 
і постійні уроки в школі, а може, й 
через вік: смішно ж у сімнадцять 
дарувати знайомим пластиліно-
ві дрібнички. Хотілось знайти ре-
цепт «дорослої» ліпки…»

Близько року тому батько по-
казав дівчині відео про диво-ма-
теріал, вигаданий американця-
ми: зліпивши фігурку, її одразу 
опускають у воду, після чого фі-
гурка стає прозорою і твердою. 
Тепер їх хоч топчи, хоч об стіну 
бий: речовина не втрачає форми, 
не розбивається і може замінити 
хоч колесо, хоч молоток.

Перегляд відео викликав не 
лише захоплення, а й азарт ви-
готовити щось із такого мате-
ріалу. Ірина вирішила погляну-
ти, де можна придбати цю речо-
вину в Інтернеті й, натрапивши 
на космічну суму розробки-но-

винки, вирішила збавити обер-
ти власних фантазій. Почала шу-
кати інформацію про матеріали-
аналоги й натрапила на розпо-
відь про полімерну глину. Оз-
найомившись з асортиментом 
виробів у мережі і ціновою по-
літикою полімеру, вирішила 
спробувати, переповівши на 
прогулянці подрузі Вікторії ідею 
про створення маленької осо-
бистої «фабрики». Із звичайно-
го хобі виросло бажання розви-
ватися. Довго думати, як «роз-
кручувати» справу, не довелося: 
лише соціальні мережі надають 
чимало можливостей. Подумав-
ши над унікальністю майбутніх 
виробів, уже наступного дня ді-
вчата вирушили у рейд мага-
зинами Борисполя в пошуках 
«правильної» крамниці. Знай-
шовши таку, де все «дешево й 
сердито», купили першу партію 

матеріалу: глини й «фурнітури» 
для виготовлення прикрас — 
й одразу, прийшовши додому, 
взялися за першу партію.

«Оскільки тоді був саме екватор 
літа, почали з літньої колекції:  на-
ліпили морозива, льодяників. Я 
вирішила продовжувати «солод-
ку» тему й почала робити цукер-
ки, печиво, шоколадки, а із залиш-
ків рожевої глини вийшли банти-
ки, — розповідає Ірина. — А от 
Вікторія взялася за справу більш 
серйозно: окрім квітів, почала ви-
готовляти прикраси для волосся з 
дроту і лаку, а також кольє».

У групах, які дівчата створили 
у соцмережах, почали збиратися 
перші клієнти. Вибуху замовлень 
одразу не сталося. Першими увагу 
привернули сережки-ескімо, став-
ши щасливим почином. Ірина роз-
повідає, що хоч потенційні покупці 
часто не поспішають з придбанням 

виробів, залишають чимало комп-
ліментів у повідомленнях. Біль-
шість замовляє на свій смак, і дівча-
та старанно виконують всі забаган-
ки. Тож почали спеціалізуватися на 
«смачних» закладках для книг, на-
садках для олівців і ложок.

Ціни на власні вироби назива-
ють смішними. Наприклад, схожі 
сережки ми знайшли в Інтерне-
ті за 5 фунтів, а насадки на ложки 
у магазинах за 240 гривень, у той 
час, як другокурсниці продають 
такі в рази дешевше. До цінової 
політики вони ставляться серйоз-
но: «Рахуємо і вартість глини, і гар-
нітури, і лаку (необхідний для по-
криття кожного виробу), і витрати 
на газ (заради маленьких виробів 
доводиться розігрівати духовку), 
складність роботи».

Найбільший пік творчості при-
падає на літо, бо нині студентки 
мають вдосталь необхідного ча-

су на вигадку нових родзинок. Під 
час  навчального року це зробити 
майже нереально, тому після ми-
нулорічного літнього буму в Ірини 
й Вікторії була тривала перерва до 
зимової колекції. У ній з’явилися і 
невеликі новорічні іграшки, і се-
режки-рукавиці, і вироби до Дня 
закоханих.

Чимало часу займає й фото-
графування готової продукції. 
Саме цей процес є родзинкою 
«IrisKotis». Від ідеї стандартного 
професійного тла на всі випадки 
життя, як це роблять вже відомі 
майстри прикрас, відмовилися. 
Почали шукати неординарні рі-
шення, походжаючи квартирою: 
в око впали багато побутових 
речей, які перетворилися на ці-
лі фотокомпозиції. Тож кожен ви-
ріб заграв в унікальному фото-
амплуа, що тільки додало йому 
привабливості.

«ЮВЕЛІРНЕ» ЗАХОПЛЕННЯ
 У духовці другокурсни-

ці Ірини Криворучко випі-
каються морозиво, квіти й 
хотдоги. Мініатюрні смако-
лики та квітучі дива, удо-
сталь побувши в «солярії», 
опиняються в руках дівчи-
ни, щоб отримавши кілька 
штрихів, стати повноцінни-
ми кольє, сережками, бра-
слетами та навіть закладка-
ми для книг.

 ТВОРЧІСТЬ

 ВІТАЄМО
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 БІБЛІОТЕКА

 ВІТАЄМО

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Справжній 
книжковий бум

«Такого напливу, як у цьому ро-
ці, ми не бачили відтоді, як у нас 
стояли черги до читального залу в 
90-х роках, — не приховують зди-
вування працівники дитячої біблі-
отеки.  — Ми навіть у ті часи зу-
пиняли людей, казали: зачекайте, 
звільниться місце, і тоді ви зайде-
те. Згодом тенденція до читання 
знизилася, і тривалий час ми пе-
реживали кризу. Ходили по шко-
лах, розповідали про бібліоте-
ку, запрошували дітей у гості… Та 
практично нічого не змінювалося. 
А в цьому році сталося щось над-
звичайне! Ми за кілька місяців на-
брали річну норму кількості відві-
дувань! Нині читачів стільки, що 
не вистачає формулярів і дирек-
тор бібліотечної системи дивуєть-
ся, куди ми їх діваємо. 

Раніше ми вигадували різні за-
клички для приваблювання чита-
чів, а сьогодні вони самі нам го-
ворять, що відвідувати бібліотеку 
модно. Це показник того, що ми 
потрібні місту і читання позитив-
но впливає на суспільство. 

У нас можна побачити багато ці-
кавих ситуацій. Приводять батьки 
дитину, а по її очах видно, що во-
на книгу не любить. На наші плечі 
лягає відповідальна місія підібра-
ти такий твір, який запам’ятаєть-
ся цій дитині на все життя і пробу-
дить любов до слова».

Щодо книжкової популярнос-
ті працівники книгозбірні розпо-
відають, що  поза конкуренцією 
залишають твори Всеволода Не-
стайка, а нині виходить на літера-

турну арену Сашко Дерманський, 
зустріч з яким проходила в Бори-
сполі цьогоріч. 

Поки спілкувалася з бібліотека-
рями, на власні очі пересвідчила-
ся, що часто працівникам чаю ви-
пити ніколи. Під дахом звичного 
всім затишшя — постійних рух. 

Особливу увагу привернула сім’я 
читачів. Поки мама Наталія підбирає 
для своїх синів книги, вони перечи-
тують журнали. Один із них просить 
взяти книгу, яку вона читала їм рані-
ше, щоб «ковтнути» її самому. 

Цікавлюся, чи комп’ютер відій-
шов у маленьких інтелектуалів на 
задній план у порівнянні з відві-
дуванням бібліотеки. «Вони — ді-
ти нового покоління, — відповідає 
мама, — їм без техніки ніяк. Однак 
намагаюся прищепити їм розу-
міння того, що без комп’ютера від 
нудьги не помреш. І вони справ-
ді розвиваються: самі вигадують 
продовження до книг, навіть уже 
готуються шедевр написати. Як-
що я читаю на ніч, спеціально зу-
пиняюся на найцікавішому. Тоді, 
по-перше, зранку ми дочитуємо 
текст, по-друге, їхня фантазія вже 
малює картини, вони починають 
день з розповіді про продовжен-
ня, що їм наснилося, з опису влас-
них історій героїв».

Читальна зала ЦБ
«Незважаючи на те, що влітку 

багато користувачів їде на відпо-

чинок, читальний зал не стоїть по-
рожнім, — розповідає працівни-
ця центральної бібілотеки Люд-
мила Базікалова. — Звісно, біль-
шість йдуть до комп’ютерів. У нас 
їх дев’ять, і всі зайняті.

Бориспільці цікавляться пері-
одикою, приходять читати сві-
жу місцеву пресу: газети «Вісті», 
«Трудова слава», «Бориспіль-Ри-
нок». Не залежуються і літератур-
ні журнали: користується попи-
том «Дніпро». Полюбляють жур-
нал «Burda», але він у цьому році 
не надходить, тому жінки, які лю-
блять шити, читають журнал за 
2016 рік. Також користується по-
питом «Порадниця». Читають і 
класику. Ось нещодавно дівчата 
цікавилися твором Гюго «Собор 
Паризької Богоматері». Сиділи за 
столом, читали. 

Серед відвідувачів багато пере-
селенців. Вони, в основному, пра-
цюють за комп’ютерами, ми їм до-
помагаємо відшукати закони, на-
друкувати певні документи. Багато 
приходять просто поспілкуватися.  
Іноді стикаємося з людьми, у яких 
немає житла, допомагаємо знайти 
оголошення, що можуть знадоби-
тися, в місцевій пресі. Запитують і 
про онлайн-приймальню місько-
го голови, дехто приходить сюди, 
щоб поспілкуватися з мером по 
скайпу, не чекаючи на його увагу 
в черзі». 

На прохання розповісти, скіль-
ки читачів приходять до читально-

го залу саме за паперовими книга-
ми, газетами, переді мною розгор-
тають журнал статистики читаль-
ного залу, в якому відмічають всіх 
читачів, які взяли щось почитати. 
Уявіть моє здивування, коли по-
бачила, що кожного дня їх близь-
ко тридцяти. Однак Людмила Ба-
зікалова називає це звичайною 
ситуацією і розповідає, що, крім 
звичної роботи, бібліотекарі часто 
проводять масові заходи: голосні 
читання, поетичні години, години 
державності.  

Йдучи на захід, 
обмінюють книги

В середньому, влітку дорос-
лу кафедру відвідують 30 осіб, 
юнацьку —  15-20. Молодь читає 
літературу за шкільною програ-
мою, а шанувальники вишукано-
го слова не відмовляються зна-
ходити час і для художнього сло-
ва за своїми смаками. Якщо гово-
рити про класиків, найбільшою 
популярністю користуються тво-
ри Джека Лондона, Джерома Се-
лінджера (зокрема «Над прірвою 
у житі»), Уласа Самчука («Марія»). 
Читають Достоєвського, Чехова, 
Шевченка й зізнаються, що у тво-
рах Кобзаря відкривають багато 
нового для себе. 

Поза конкуренцією зацікавле-
ність сучасною літературою: тво-
рами Мирослава Дочинця, Воло-

димира Лиса, Василя Шкляра, Юрія 
Винничука, братів Капранових. 

«Наші читачі — молодці! Радує, 
що в еру електронних і віртуаль-
них можливостей вони не дозво-
ляють нам сумувати, кажуть, що чи-
тати з паперу приємніше і зручні-
ше, — розповідає бібліотекар Іри-
на Опалій. — Особливо приємно, 
що діти, незважаючи на дуже наси-
чену шкільну програму, знаходять 
щось сокровенне особисто для се-
бе і надають перевагу творам улю-
блених авторів. Нещодавно був ви-
падок: заходить мама з маленькою 
дівчинкою. Поки ненька обирала 
собі книжки, мала так бережно діс-
тала книгу з полиці, роздивилась 
її. Тоді підбігла до іншого стелажа, 
зробила те саме. Так на душі тепло 
стало: вже змалечку дівчинка вия-
вила любов до книги. Головне, щоб 
вона у неї не зникала». 

Часто діти беруть книги з со-
бою на відпочинок. Бібліотекарі 
не приховують, що побоюються за 
їхній стан, але дозволяють. Багато 
відвідувачів підбирають день по-
ходу до місцевої книгозбірні так, 
аби він співпав із заходом, який 
проходить в інформаційно-довід-
ковому центрі. Це чудова нагода і 
на інших поглянути, і себе показа-
ти, і книгу обміняти. 

Функціонує в місті і бібліоте-
ка-філія, що знаходиться в Будин-
ку культури,  нині у цій книгозбірні 
канікули. Свою роботу вона роз-
почне з вересня.

ХТОСЬ НА МОРЕ, ХТОСЬ — У ЧЕРГУ ЗА КНИГАМИ
 Сезон відпочинку у са-

мому розпалі, та працівни-
кам бориспільських 
бібліотек спокій тільки 
сниться. Цьогоріч містяни 
рятуються від спеки не біля 
водойм, а у книгозбірнях. 
Прогрес прогресом, але по-
бачене свідчить: сьогод-
ні паперова книга починає 
відроджуватися.

Поки мама Наталія підбирає для своїх синів книги, Поки мама Наталія підбирає для своїх синів книги, 
вони перечитують журнали. вони перечитують журнали. Сліпець Вікторія, 6 клас, ЗОШ №6.Сліпець Вікторія, 6 клас, ЗОШ №6.
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Своїми враженнями від поїзд-
ки ділиться мій співрозмовник, 
20-річний Антон Левчук, колиш-
ній учень Сеньківської школи Бо-
риспільського району (закінчив 
альма-матер із золотою медал-
лю!). Нині він — студент універ-
ситету ім. Тараса Шевченка (гео-
графічний факультет, міжнародна 
екологія). Працює у Вільному про-
сторі «Циферблат» (Київ) і вивчає 
англійську та японську мови.

— Антоне, як виникла ідея по-
їхати у мандрівку по Європі?

— Україною я разом з рідними 
чи друзями подорожував уже ба-
гато. Був у Карпатах, Криму, Одесі, 
Вінниці, Умані, Чернівцях, Кам’ян-
ці-Подільському, Тернополі, Львові, 
на Волині, Закарпатті… Ми запла-
нували поїздку удвох із другом Єв-
геном ще за півроку, думали роби-
ти візу. Але коли ввели безвіз, то ще 
більше впевнилися у тому, що мож-
на їхати. Обдумували до дрібниць: 
які країни відвідати, якими шляхами 
їхати, який бюджет, де жити, тран-
спорт між країнами… За півроку ми 
все зібрали для подорожі.

— Тобі доводилося мандрува-
ти автостопом чи автобусами 
і залізницею.

— В основному, мандрували по-
їздами. Але останнім часом стало 
цікаво подорожувати автостопом. 
З друзями по університету мину-
лого року ми об’їздили досить ба-
гато міст України. Планували до 
Європи поїхати автостопом, але 
не вийшло.

— Чому автостопом відмо-
вилися подорожувати у Європі?

— Пересувалися ми автобуса-
ми. Хоча у Нідерландах трохи їз-
дили і автостопом. Найперше — 
це зручно. І автобуси є дешеві: між 
містами і країнами вартість про-
їзду 5-10 євро. Окрім того, в авто-
бусах є усе необхідне: туалет, кон-
диціонер, розетки, Wi-Fi. Ти точно 
знаєш, коли і як доїдеш. І безпеч-
но. А коли їдеш автостопом, то ду-
маєш, як дістатися за місто. Стопи-
ти на швидкісних трасах не можна, 
треба десь на заправках чи на ви-
їздах. Хоча, звичайно, можна їхати 
і автостопом.

— Що потрібно знати, коли 
їдеш у якусь країну?

— Ми склали план: куди ми хо-
чемо піти у тій чи іншій країні, що 
побачити. Англійську мову ми зна-
ємо, тому легко можна спілкувати-
ся скрізь, крім Франції. Французи 
хоча й знають англійську, нею не 
розмовляють. То там було важку-
вато. Але ми французьку не вчи-
ли. Наприклад, у магазинах на та-
бло можна побачити все англій-
ською. Також багато інших речей, 
які розраховані на туристів. Легко 
спілкуватися було у Польщі. Ми го-

ворили українською з поляками і 
розуміли одне одного. У Чехії ба-
гато можна почути російської. Але 
головне — знати англійську, якою 
спілкуються у країнах Європи.

— Де ви жили? Як ви шукали, 
де зупинитися?

— Є такий інтернет-ресурс 
Couchsurfi ng, де кожен може заре-
єструватися і знайти дані про тих 
людей, які пропонують своє житло 
туристам. Можна прочитати відгу-
ки мандрівників, умови проживан-
ня… Потім ми списувалися із ти-
ми людьми, яких обирали, і знали, 
що, приїхавши до тієї чи іншої кра-
їни, маємо місце для ночівлі. Окрім 
того, часто тебе не лише годують, а 
дають їжу із собою… Тому за житло 
ми не платили у жодній країні.

— Хто ці люди? Вони також 
люблять подорожувати?

— Зустрічали різних людей. Бу-
ли такі, які ніколи не виїжджали за 
межі своєї країни. Вони пізнають 
світ через те, що до них приїжджа-
ють туристи. Деякі самі часто по-
дорожують, і вони розуміють, як 
іноді складно знайти місце для но-
чівлі. У Варшаві нас приймали сту-
денти з України. У центрі Коперні-
ка ми щось із Женею говорили (я 
українською мовою, а він росій-
ською), і до нас підійшов чоловік, 
який представився, що він із Укра-
їни і працює журналістом у Варша-
ві. Він нас сфотографував і заки-
нув пост у фейсбук, який набрав 
понад 2 тисячі лайків. І потім під 
цим постом почали писати люди, 
які пропонували нам свої послуги 
в тій чи іншій країні. Нас запрошу-
вали до Іспанії, Австрії…

У Берліні нас гостинно зустрів 
програміст, який жив в Україні, а 

тепер переїхав на роботу до Ні-
меччини. Він і сам подорожує по-
стійно. У Нідерландах зупиняли-
ся у Патріка, який майже нікуди не 
виїздить, але постійно запрошує 
багато гостей. І ніхто на цьому не 
наживається. Це абсолютно без-
коштовно. Ми дуже дивувалися і 
раділи, бо люди нам зустрічалися 
чудові і ставлення до нас прекрас-
не. Навіть були випадки, коли нам 
довіряли ключі від свого дому.

— Як ви спілкувалися з рідни-
ми? Як зв’язувалися з людьми по 
місцю?

— Спілкувалися по Viber, фей-
сбук… Щоб зателефонувати по 
місцю, ми просили у когось теле-
фон. Ми часто просили телефо-
ни у перехожих. Нам без проблем 
їх давали, запитували, звідки ми 
приїхали, як справи. Саме рівень 
довіри нас надзвичайно вразив, 
бо в Україні рівень довіри на дуже 
низькому рівні.

— Що необхідно взяти із со-
бою у подорож, а що варто не 
брати? Адже говорять, що у до-
розі і голка важка.

— Дивлячись, яким способом 
подорожувати. Ми думали жити у 
наметі, подорожувати автостопом. 
Але вийшло так, що у нас все було 
цивілізованіше. У наметі ми ночу-
вали один раз, але це було у кем-
пінгу у Парижі (10 євро). Там вида-
вали намети. Із своїм наметом ми 
провозилися, жодного разу не ско-
риставшись. Ми набрали багато їжі 
(паштетів, мівіни, сардини, каші), 
яку можна було купити, наприклад, 
у Польщі чи Німеччині, дешевше, 
ніж в Україні. Дещо навіть привез-
ли назад додому. Брали багато за-
йвого одягу, і це теж не потрібно. 

Достатньо пару шортів і футболок, 
сорочка, джемпер. Адже це літо. 
Достатньо невеликого туристич-
ного рюкзака — і можна мандру-
вати! У нас були величезні важкі ту-
ристичні рюкзаки. Наступного ра-
зу візьмемо втричі менше.

— Які країни ви обрали для по-
дорожі? І чому саме їх? Що ціка-
ве побачили?

— Це були Польща, потім Німеч-
чина, Нідерланди, Бельгія, Фран-
ція, Люксембург і Чехія. Спочатку 
ми думали поїхати на південь че-
рез Австрію, Італію, можливо, за-
їхати до Барселони… Але це марш-
рут дуже довгий, транспорт до-
рожчий… А обрані країни більш 
прямолінійно розміщені. Ми най-
більше хотіли потрапити до Нідер-
ландів, побачити Роттердам, Ам-
стердам. Хотіли заїхати до Парижа. 
Бельгія була просто по дорозі.  

У Варшаві ми були у музеї Шо-
пена. Потрапили ще й безкоштов-
но, оскільки був День музики. Ми 
обходили весь Берлін: побачили 
Берлінську стіну, Рейхстаг тощо. В 
Амстердамі пройшлися всіма ка-
нальчиками. У Роттердамі, порто-
вому місті Нідерландів, де багато 
хмарочосів, нам сподобалося чи 
не найбільше. Там багато смачної 
риби. Можливо, ще й тому, що тут 
було сонце, гарна погода. Ми взя-
ли велосипеди напрокат (12 євро) 
і весь день  каталися. Ми мали за-
ощаджені гроші. Мало витрачали 
на їжу і майже нічого на житло. У 
Бельгії (Брюссель) багато мусуль-
ман, не дуже чисто. Пробували 
бельгійські вафлі, пиво. Ми нама-
галися у кожній країні скуштува-
ти національні страви. У Франції 
бачили Ейфелеву вежу, Нотрдам, 

Лувр. У Парижі все місто пахне 
парфумами. У кожній країні, в се-
редньому, ми зупинялися по два 
дні.

— Чи були якісь прикрі випадки?
— Так. Ми хотіли за знижками, 

маючи міжнародні студентські 
квитки (які варто взяти із собою 
до Європи), пройти до Лувру, але 
нас не пустили. Сказали, що потрі-
бен європейський студентський. 
Нам кричали навздогін: «Україна 
— це не Євросоюз!» Було справді 
прикро. Але загалом усе було ду-
же добре. Ми знали, куди їдемо і 
що хочемо побачити.

— Який у вас був бюджет? 
— Гроші ми заробили самотуж-

ки. Витратили ми десь до 300 єв-
ро кожен. Розраховувалися часто 
карткою «Приватбанк», можна зні-
мати і готівку.

— Чи всі люди, які вас гостин-
но приймали вдома, знали про 
Україну?

— Так, знали. Іноді навіть раді-
ли, коли чули про Україну. До Росії у 
більшості ставлення було негативне.

— Куди найбільше хочеться 
повернутися? І куди ще хочеш 
поїхати?

— Роттердам у Нідерландах, Па-
риж, Амстердам, Люксембург, Вар-
шава. Мені дуже сподобався Бер-
лін. Там було все інакше. Дуже ба-
гато людей різних національнос-
тей, культур, різні неформали, але 
ніхто нікому не заважає, не зва-
жає на те, що про них думають ін-
ші. Там все дуже вільно, відкрито. І 
люди, й архітектура — все так кон-
трастно і гармонійно водночас. У 
парку, де ми були, бабусі на від-
починок приїхали на велосипе-
дах, хтось займається йогою, інші 
читають. В Україні таке поєднання 
викликає у багатьох подив, люди 
більш скуті. Хоча у Східному Бер-
ліні досить брудно.

Звичайно, тепер ще більше хо-
четься подорожувати. Дуже хочу в 
Австралію, США, Південну Амери-
ку, Сингапур, Японію, Скандина-
вію, Ісландію.

— Чи виникало бажання зали-
шитися на навчання або робо-
ту в одній із країн?

— Звичайно, за тих декілька 
днів, коли ми були у якійсь країні, 
ми бачили переваги у рівні і стилі 
життя людей, у побуті, у якості об-
слуговування. Люди там зовсім ін-
ші, по-іншому ставляться до жит-
тя. Цікавилися цінами на житло і 
вартістю навчання. Мені цікаво бу-
ло б пожити деякий час у Німеччи-
ні, Франції чи Нідерландах.

— Який досвід від мандрівки 
ти здобув?

— Мені дуже б хотілося, аби й у 
нас була така ж довіра між людьми, 
як у Європі. Перед поїздкою ми хви-
лювалися. Але тепер я розумію, що 
подорожувати світом — просто.

— Що хочеться побажати 
тим, хто мріє про мандри?

— Головне — не боятися і вирі-
шити, що ти хочеш побачити, яким 
способом подорожувати. Треба 
просто наважитися — і їхати! Шу-
кати дешеві пропозиції на автобу-
си. У Європі між країнами є шалені 
розпродажі квитків! Треба встати 
з дивану і щось зробити, щоб по-
бачити Європу. Ламайте стереоти-
пи: подорожувати Європою дуже 
просто! Європа — зовсім поруч!

Антон Левчук: «ПОДОРОЖУВАТИ 
ЄВРОПОЮ ДУЖЕ ПРОСТО!»

 Вони одні з тих, хто вже 
випробував безвіз у дії. 
Проте свою мандрівку Єв-
ропою друзі запланували 
заздалегідь. Де і як побува-
ли студенти протягом двох 
тижнів цього літа, розпові-
дає один із них. 

Головне — не боятися і вирішити, що ти хочеш побачити, яким способом подорожувати. 
Треба просто наважитися — і їхати!
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Корисні поради
 ЗДОРОВ'Я

Вірус Коксакі— це група з 30 актив-
них ентеровірусів, які розмножуються в 
шлунково-кишковому тракті людини. Ре-
зервуар цих вірусів — інфікована люди-
на. Також вони можуть циркулювати у різ-
них тварин. Основний механізми переда-
чі — фекально-оральний і повітряно-кра-
пельний (з виділеннями з носоглотки). І 
на жаль, вакцини від вірусу Коксакі ще 
не винайшли. 

Діти та дорослі заражаються вірусом в ре-
зультаті вживання забрудненої води, їжі, під 
час купання у водоймах, на пляжах (якщо 
вони утримуються в антисанітарному ста-
ні), а також з краплинами слизу при чхан-
ні та кашлі. Крім цього, захворювання ще 

називають синдром «рука-нога-рот». Най-
частіше ця патологія зустрічається у дітей 
до 5 років, рідко у дорослих. Після пере-
несення захворювання, викликаного віру-
сом Коксакі, у людини утворюється стійкий 
імунітет до інфекції і повторне зараження 
виключено.

Захворювання  характеризується:
 • лихоманкою; 
 • запаленням ротової порожнини по типу 

стоматиту;
 • появою пухирів; 
 • висипом на тілі (особливо на сідницях, 

ступнях та кистях рук); 

 • іноді диспепсичним синдромом (пронос, 
блювота). 
Температура зберігається кілька днів, по-

тім нормалізується (за умови класичного 
перебігу інфекції).

Симптоми та ознаки вірусу Коксакі про-
являються через 2—5 днів після заражен-
ня вірусом, через 1—2 тижні захворювання 
саме проходить. Помітне поліпшення стану, 
зазвичай, настає вже через 2—3 дні,однак у 
разі погіршення стану, появи ознак менінгі-
ту (ригідність потиличних м’язів), необхідно 
негайно звернутися до лікаря. 

Як не захворіти
Для того, щоб уберегти себе і свою сім’ю від 

вірусу Коксакі,  перш за все, не варто забува-
ти про правила особистої гігієни, щоб звести 
до мінімуму шанси поширення інфекції. Це за-
хворювання можливо попередити, якщо: 
 • виключити контакт із інфікованими людьми;
 • пити чисту воду;
 • гарно мити овочі та фрукти; 
 • суворо дотримуватись правил особистої 

гігієни і обов’язково мити руки дітям 
перед кожним прийомом їжі; 

 • ретельно мити столовий і чайний посуд 
та іграшки, якими бавляться діти.
Крім цього, важливо тримати дім у чисто-

ті та зміцнювати імунітет. І найголовніше: на-
магайтесь уникати контакту дітей з інфіко-
ваними людьми.

Улько Л.І., начальник відділу за дотри-
манням санітарного законодавства Бо-

риспільського районного управління 
Держпродспожив служби, Шульга О.М., завіду-
вач відділу організації епідеміологічних дослі-
джень Бориспільського РВЛД ДУ «КОЛЦ МОЗУ»

ВІРУС КОКСАКІ, або ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО СИНДРОМ «РУКА-НОГА-РОТ»

 АФІША ГОРОДНИКАМ

 У спекотну погоду пробуджу-
ється небезпечний вірус Коксакі. 
Багато українців уже постраждали 
від цієї хвороби на різних курортах, 
а особливо в Туреччині. В Бори-
спільському районі також повним 
ходом набирає росту інфекція, яка 
характеризується подібними озна-
ками, в тому числі серед «органі-
зованих» дітей (тих, що відвідують 
дитячі садочки).

Інна КРИНИЧНА

Сезон помідорів у розпалі. І в цей період 
рослинам не завжди вистачає поживних 
речовин, якими «заправляли» грядку на-
весні. Як підживити помідори, щоб пло-
ди щедро зав’язалися, налились і дозріли, 
але не нахапалися зайвої «хімії»?    

Можна, звичайно, придбати органічні до-
брива у спеціалізованих магазинах, але ро-
зуміючи специфіку періоду дозрівання пло-
дів, легко самотужки приготувати живильну 
суміш. Насамперед, слід пам’ятати, що коли 
помідори вже почали плодоносити, азоту в 
ґрунт додавати не потрібно. Надлишок азо-
ту сприяє нарощуванню зеленої маси, а до-
зрівання плодів відстрочиться. Під час ак-
тивної появи зав'язі і дозрівання плодів рос-
лина потребує інших елементів, таких як 
калій, бор, марганець і йод. Вони необхід-
ні, щоб плоди сформувалися м’ясистими і 
солодкими.

Найпростіше приготувати суміш із дерев-
ного попелу, борної кислоти та йоду.

Просіяний деревний попіл  — 1,5 л, борна 
кислота (порошок) —  10 г, йод — 10 мл, во-
да — 10 л. Для приготування поживного роз-
чину попіл висипаємо у відро (краще відра-
зу брати десятилітрове) і заливаємо 2 літрами 
окропу. Борну кислоту висипаємо в окрему 
невелику посудину і заливаємо гарячою во-
дою, бо порошок борної кислоти добре роз-
чиняється у гарячій воді. Після охолодження 
борну кислоту та йод вливаємо у воду з попе-
лом, доливаємо відро доверху водою. Потім 
все перемішуємо і настоюємо протягом доби.

Перед використанням настій знову перемі-
шуємо і розводимо у пропорції 0,5 літра на 10 
літрів води. На одну рослину необхідно півто-
ра-два літри такого розчину. 

Для тепличних томатів таке підживлення 
рекомендується проводити раз на два тижні, 
а тим, що ростуть у відкритому ґрунті — раз 
на тиждень. Перед проведенням підживлен-
ня рослини слід щедро полити.

ПІДЖИВЛЮЄМО ПОМІДОРИ, 
ЯКІ ПЛОДОНОСЯТЬ
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ОВНИ. Цього тижня вам 
знадобляться обережність і 
уважність. Роботи буде дуже 
багато. Постарайтеся не об-
пектися на дрібниці. Бажано 
не починати нічого нового.

ТЕЛЬЦІ. Перед вами від-
криваються блискучі пер-
спективи, але з новими 
справами поспішати поки 
не потрібно. Не передбача-
ється практично жодних пе-
решкод, окрім вашої неуваж-
ності.

БЛИЗНЯТА. Період успі-
ху, прибутку і здійснення 
давніх бажань. Цього тижня 
можете багато чого досяг-
ти і встигнути, якщо не буде-
те хапатися підряд за все, що 
приходить вам у голову.

РАКИ. Зірки радять виді-
лити з усіх справ головну й з 
усією властивою вам упертіс-
тю сконцентруватися на ній. 
Можлива не зовсім приємна 
розмова з керівництвом.

ЛЕВИ. Постарайтеся при-
слухатися до вимог старших 
за віком і рангом, виключіть 
запізнення — і тоді справи 
підуть швидко і гладко. Від-
городіть себе від контактів.

ДІВИ. Активний тиждень. 
Легко подолаєте перешкоди, 
які час від часу виникатимуть 
перед вами. Зверніть увагу на 
нову інформацію — вона від-
криє для вас нові можливості.

ТЕРЕЗИ. Не дозволяйте 
спокусі збивати вас зі шляху 

праведного, бо можете ста-
ти об'єктом інтриг і пліток. 
Не повторюйте старі помил-
ки тільки тому, що вам зруч-
ніше ходити протоптаною 
стежкою.

СКОРПІОНИ. Фортуна, 
колеги і начальство бу-
дуть до вас прихильні. Мак-
симально використовуйте 
сприятливу ситуацію! На вас 
очікують нові можливості, 
матеріальна стабільність та 
успіхи дітей.

СТРІЛЬЦІ. Настав важли-
вий період, який дозволить 
розкрити свої професійні 
здібності та людські якості. 
Постарайтеся бути макси-
мально зосередженими й не 
витрачайте сили на дрібниці.

КОЗОРОГИ. Гарний тиж-
день, навіть дрібні трудно-
щі не зможуть зіпсувати вам 
настрою. Успіхи принесуть 
вам моральне задоволення і 
впевненість у собі. Зачекай-
те з кардинальними змінами.

ВОДОЛІЇ. Відчуєте неаби-
який приплив сил, які необ-
хідно застосувати у творчих 
цілях. Обережність не заш-
кодить, бо можете потрапи-
ти в заплутану ситуацію.

РИБИ. Навчіться отри-
мувати позитивний досвід 
із життєвих труднощів. Як-
що щось не вийшло з пер-
шого разу, підіть іншим шля-
хом. Проявіть фантазію та 
наполегливість у досягненні 
мети.

Астрологічний прогноз на 21 — 27 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


