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 МІСЬКА КОМУНАЛКА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 ПРОБЛЕМА

ВОДА ПОДОРОЖЧАЄ НА 28%

Ірина КОСТЕНКО 

Керівництво КП «Бориспільво-
доканал» на засіданні виконкому 
6 серпня 2018 року порушувало 
питання про підвищення тарифу 
на воду, але для його затверджен-
ня не вистачило голосів. Питання 
залишається відкритим. За слова-
ми керівника Олександра Гануша, 
без подорожчання водопостачан-
ня підприємство не виживе.

 
• Арифметика тарифу. Дирек-

тор озвучив причини непопуляр-
ного кроку. Він зазначив, що з по-
чатку року електроенергія подо-
рожчала на 19% (з 1 січня на 10%, 
з 1 травня — ще на 9%): вартість 
паливно-мастильних матеріалів 
збільшилася на 23,4%; знезара-
ження води подорожчало із 7,3 
до 16,7 тис. грн./т (без ПДВ) — це 
на 227%. «Держава з 1 січня 2018 
обклала водоканали податком за 
користування надрами — йдеть-
ся про податок на використання 
природних ресурсів: піску, щебе-

ню, нафти, газу, води. Раніше для 
водоканалу цей податок поширю-
вався тільки на воду, яку підприєм-
ство використовує для технічних 
цілей, тепер його потрібно сплачу-
вати за всю видобуту воду, у т.ч. за 
ту, що подається населенню та бю-
джетним установам. Сума складає 
780 тис. грн. на рік, до цього було 
170 тис. грн.», — коментує ново-
введення Олександр Гануш.

Загалом, вода для мешканців ба-
гатоповерхівок має подорожчати 
на 6,5 грн.: 17,62 грн. платитимемо 
за водопостачання і 12,85 за відве-
дення стоків. Зазначалося, що для 
розрахунку нового тарифу брали-
ся наведені вище різниці у цінах та 
невеликий запас для підвищення 

зарплати працівникам КП «Бори-
спільводоканал».

• Потрібно підтримати. Обго-
ворення нового тарифу зачепило 
тему ситуації на підприємстві, яке 
для міста є стратегічним. Наголо-
шувалося, що в бригадах немає 
повного штату робітників: за нор-
мами на підприємстві повинно бу-
ти 570 працюючих, а їх усього 207. 
Середній вік — 55 років, молодь 
на скромну зарплату не йде. Місь-
ка влада підтримує водоканал, до-
помагає із придбанням техніки, з 
виплатою кредиту Світового бан-
ку. І якби не реконструкція, про-
ведена за кредитні кошти, з ниніш-
німи цінами на електрику вартість 

води у Борисполі вже давно б пе-
ревищила ту ціну, яку просить сьо-
годні підприємство.

Техніка, яку місто придбало для 
підприємства, не лише економить 
кошти на обслуговуванні водопро-
відних мереж, але й працює на за-
мовлення. От тільки надходження 
від тих замовлень на тариф абсо-
лютно не впливають. 

• Коротко про зарплату. Чи ду-
мали члени виконкому про те, що 
робити, щоб через півроку зно-
ву не довелося піднімати тарифи? 
Чому не можна реально підвищи-
ти заробітну плату настільки, щоб 
зробити її конкурентною? З цього 
приводу Олександр Гануш проко-
ментував: «Ми не маємо можливо-
сті встановлювати заробітну плату 
довільно. Існує галузева угода між 
Міністерством регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ України, 
Об’єднанням організацій робото-
давців «Всеукраїнська конферен-
ція роботодавців ЖКГ України» та 
Центральним комітетом профспіл-
ки працівників ЖКГ, місцевої про-
мисловості, побутового обслугову-
вання населення України. Зарпла-
та працівників комунальної сфери 
прив’язана до прожиткового міні-
муму. Сума прожиткового мінімуму 
множиться на галузевий коефіцієнт 
1,4 та на коефіцієнт конкретного ви-
ду робіт 1,58 для водопостачання та 
водовідведення. Це заробітна плата 
працівника І розряду. Далі діє єдина 
розрядна тарифна сітка, від якої не 
можна відступати ні на крок». 

 Вартість куба води та 
стоків у місті планують 
підвищити до 30 грн. 
47 коп. — на 28%. Нині 
за кубічний метр води і 
відведення стоків мешканці 
багатоповерхівок платять 
23 грн. 88 коп.На нашому сайті i-visti.

com та на сторінці у Фейсбук 
fb.com/vistisite розміщено 
докладне відео інтерв’ю з 
міським головою Бориспо-
ля Анатолієм Федорчуком.

Очільник міста відповів на 
питання головного редакто-
ра «Вістей» Оксани Кобзар про  
критику та критиків, про бла-
гоустрій Олесницького озера, 
про амбулаторії сімейної ме-
дицини та їх готовність, про 
поділ земельної ділянки ЦРЛ 
та будівництво нового кор-
пуса, про надходження до 
бюджету від аеропорта, про 
об'єднання громад, інвести-
ційний клімат Борисполя, но-
ві робочі місця та про фабрику 
«Рошен», про будівництво но-
вої школи на вул.Робітничій та 
дитсадка на вул. Момота, про 
транспортні проблеми міста, 
сміттєпереробний завод, сти-
хійну торгівлю, подорожчання 
комуналки та про те, чим пи-
шається Бориспіль напередо-
дні Дня міста—2018. 

В «УКРПОШТІ» 
НЕ ПЛАТИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Здебільшого бориспільці 
намагаються вчасно зробити 
проплати за надані комуналь-
ні послуги, але до отримува-
ча кошти часто надходять зі 
значним запізненням. Винна 
— «Укрпошта». Про це говори-
ли на плановій нараді міського 
голови 13 серпня. 

Проблеми із заборгованістю по 
комунальним платежам від насе-
лення Борисполя виникають че-
рез посередника, у даному випад-
ку йдеться про ПАТ «Укрпошта». 
Люди часто звертаються до кому-
нальних підприємств за перера-
хунками платіжок, стверджуючи, 
що проплату вони давно зробили 
саме через поштове відділення. 

«Це підприємство деградує та 
порушує договір про вчасну пе-
редачу коштів, натомість нахабно 
користується надходженнями по 
півроку. Люди мають відмовитись 
від оплати комунальних послуг че-
рез пошту та звертатись з цим пи-
танням до державних банків», — 
стверджує Микола Корнічук, пер-
ший заступник міського голови. 

За свої послуги всі банки беруть 
певний відсоток, і він у підсумку 
складає чималі суми. Міська вла-
да обіцяє найближчим часом про-
вести перемовини із керівництвом 
банківських установ про можли-
вість зменшення нарахування від-
сотків при сплаті комунальних по-
слуг у невеликих обсягах.

Ірина ГОЛУБ

На засіданні виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської 
ради було прийнято рішення 
«Про нагородження медаллю 
«Князя Бориса» у рамках від-
значення 27-ї річниці Незалеж-
ності України у 2018 році»

До Дня Незалежності України 
медаллю «Князя Бориса» із вру-
ченням грошової премії на голов-
ній сцені Борисполя під час уро-
чистих заходів буде нагородже-
но десять військовослужбовців — 
учасників АТО.

Нагороди отримають:
• Лариса Іванівна Веремієнко  

— старший солдат, радіотелегра-
фіст відділення зв’язку та інфор-
матизації Бориспільського об’єд-
наного міського військового ко-
місаріату Київської області.

• Роман Ярославович Горбач 
— полковник, військовий комі-
сар Бориспільського об’єднаного 
міського військового комісаріату 
Київської області.

• Олександр Вікторович 
Горбачов — підполковник, ко-
мандир батальйону зв’язку та ра-
діотехнічного забезпечення вій-
ськової частини А 2215. 

• Микола Петрович Лаврієнко 
— прапорщик, військовослужбо-
вець 2 роти механізованого ба-

тальйону 128 гірсько-штурмової 
бригади. 

• Наталія Іванівна Лещенко 
— молодший лейтенант, старший 
офіцер відділення військового 
обліку та бронювання сержантів і 
солдатів запасу Бориспільського 
об’єднаного міського військово-
го комісаріату Київської області.

• Володимир Миколайович 
П’ятак — майор, начальник тех-
нічно-експлуатаційної части-
ни авіаційної техніки військової 
частини А 2215.

• Євгеній Іванович Сорока — 
полковник, командир військової 
частини А 2215.

• Анатолій Васильович Сте-
панюк — старший сержант, вій-
ськовослужбовець 25 окремого 
мотопіхотного батальйону «Київ-
ська Русь» та 128 гірсько-штурмо-
вої бригади.

• Вадим Валерійович Тусь — 
молодший лейтенант, началь-
ник служби захисту інформації 24 
окремого штурмового батальйо-
ну «Айдар».

• Дмитро Володимирович Фі-
латов — старший сержант, коман-
дир 1 зенітного відділення, стрі-
лець-зенітник 1 зенітного відді-
лення зенітного ракетного взводу 
роти вогневої підтримки баталь-
йону оперативного призначення 
(резервного батальйону) ім. Ге-
роя України генерал-майора Сер-
гія Кульчицького Національної 
Гвардії України.

МЕДАЛЬ КНЯЗЯ БОРИСА 
УЧАСНИКАМ АТО

 ВІДЗНАКА МЕДИЦИНА

Тетяна ХОДЧЕНКО

Зі звіту керівників КП про 
підписання їх співробітника-
ми декларацій із лікарями за-
гальної практики-сімейної ме-
дицини міської первинки вже 
традиційно почали щотижне-
ву нараду міського голови у 
понеділок. Тенденція пішла на 
зріст.  

Освітня галузь прозвітувала 
про нові 66 декларацій. «На сьо-
годнішній день ми маємо вже 
більше 44% підписаних догово-
рів, минулого тижня ця цифра 
становила 35%» — пояснила Те-
тяна Павленко, начальник управ-
ління освіти та науки. 

За минулий тиждень 8 працівни-
ків КП «ВУКГ» заключили деклара-
ції із сімейними лікарями — тепер 
32 особи із 120 працюючих лікува-
тимуться у міських центрах пер-
винної ланки. Вже підписали де-
кларації 26 працівників КП «ЖЕК-
1» та 45 працівників КП «ЖРЕУ». 

«Необхідність заключати декла-
рації саме із лікарями міської пер-
винки не є адміністративним тис-
ком на людей. Це прояв розумін-
ня до ситуації, що склалась, адже 
ми не зможемо забезпечувати об-
слуговування населення у повній 
мірі без державного фінансуван-
ня. А воно напряму залежить від 
кількості підписаних декларацій», 
— зауважив міський голова Анато-
лій Федорчук.  

ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ: 
ТИСК ЧИ РОЗУМІННЯ
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 ТРАНСПОРТ

ЖИТЕЛІ ПРОСЯТЬ 
НОВИЙ МАРШРУТ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Район залізничного вокзалу, у 
порівнянні з минулими роками, 
сьогодні збільшився в рази, тепер 
тут існують ОСББ «Щасливі ме-
три», «Альта», «Головатого 77А», 
«Головатого 77Б», «Бориспіль-Ле-
лека» та досі активно розширю-
ється житловий комплекс «Лева-
да». Крім того, тут виріс вже не 
один таун-хаус. 

Через відсутність прямого тран-
спортного сполучення зі столи-
цею довга черга потенційних па-
сажирів щоранку вистоює в очі-
куванні попутніх автівок, які про-
їжджають вулицею Головатого до 
столиці. 

«Нинішній режим роботи тран-
спортної системи в повній мірі 
не забезпечує комфортне пере-
сування мешканців по місту, осо-
бливо це стосується години пік. 
Окрім того, велика кількість жите-
лів нашого району працює в Києві, 
а відсутність прямого сполучення 
створює чимало додаткових нез-
ручностей, бо власні автівки мають 
не всі», — пояснює Інна Василів-
на, голова правління тамтешнього 
ОСББ «Альта». 

Ще на початку весни 2017 року 
жителі району писали колектив-
не звернення до міського голо-
ви Борисполя із проханням роз-
глянути питання можливого ство-
рення транспортного маршруту 

від Бориспільського залізнич-
ного вокзалу до Києва. Громадя-
ни переконані, що це дасть мож-
ливість частково розвантажити 
вулицю Київський шлях в годи-
ни пік, а також покращить сполу-
чення між Борисполем та столи-
цею. Тоді під зверненням поста-
вило свій підпис п’ять голів ОСББ 
із мікрорайону вокзалу. Люди до-
сі чекають.

Київська ОДА мовчить
Тетяна Слобідська, спеціаліст від-

ділу з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення ви-
конавчого комітету Бориспільської 
міської ради пояснила, що питання-
ми регулювання міжміських марш-
рутів займається Київська обласна 
державна адміністрація. Виконавчий 
комітет Бориспільської міської ради у 

зазначений законом термін перена-
правив колективне звернення голів 
ОСББ на розгляд до КОДА — лист за-
реєстровано у квітні 2017. Відтоді ми-
нуло більше року, проте жодної від-
повіді у міськраді досі немає. 

«Я вважаю, що подібні пропо-
зиції не цікаві перевізникам, адже 
там замала кількість населення для 
доцільності розширення маршру-
ту», — коментує Тетяна Григорівна. 

 В окремих районах 
Борисполя, які за 
останні роки розширили 
свої масштаби, люди 
бажають отримати пряме 
транспортне сполучення 
із Києвом. За публічним 
поширенням та допомогою 
у сприянні вирішення своєї 
проблеми звернулись до 
«Вістей».

У величезному гіпермар-
кеті «Фоззі», що розташував-
ся за Борисполем у напрям-
ку столиці, бував чи не кожен 
місцевий мешканець. Проте 
жодного транспортного спо-
лучення із цим магазином ми 
не маємо — це створює певні 
незручності для потенційних 
покупців. 

«Я б із радістю навідувалась до 
цього магазину, адже знаю, що 
там знайду усе, що мені треба по 
господарству. На жаль, оскільки 
власного автомобіля не маю, то 
й можливості самостійно туди їз-
дити теж», — скаржиться Ірина, 
жителька Борисполя. Жінка каже, 
що готова оплачувати проїзд до 
супермаркету — тільки б марш-
рут запровадили. Таких, як вона, у 
місті знайдеться не один десяток. 

Такий маршрут є міжміським, 
тому його створення координує 
КОДА. Відомі в Борисполі міжмісь-
кі підприємці-перевізники не вияв-
ляють бажання створити подібний 
маршрут, мотивуючи це збиткові-
стю власної справи. «Вісті» пода-
ли запит до  керівництва компанії 
FOZZY GROUP із проханням розгля-
нути можливість відкриття марш-
руту від гіпермаркету у Пролісках 
до Борисполя. Чекаємо відповіді.

 ДО ТЕМИ

Думка перевізників
«Ринок перевізників в Бори-

сполі заповнений достатньою 
кількістю маршрутів!» — в один 
голос наголошують міжміські 
підприємці-перевізники. 

Директор ПрАТ «Атасс-Бо-
риспіль» Сергій Пасько пере-
конував, що створення марш-
руту від вокзалу до столиці є 
нерентабельним: «Ми вже ро-
били прорахунки відкриття 
такого маршруту — окрім ви-
трат я, як підприємець, нічо-
го з цього не матиму», — гово-
рить перевізник.

Подібної думки дотримуєть-
ся і керівник ПП «Автосервіс» 
Євген Грона. Підприємець за-
значив, що декілька років то-
му його підприємство вже ро-
било експеримент із запуском 
маршруту від залізничного 
вокзалу, але він виявився не-
доцільним через свою збит-
ковість. «Кількість населення 
даного району не відповідає 
наповненості пасажирського 
транспорту, тому ми отримує-
мо збитки. Ви тільки подумай-
те, яких витрат потребує утри-
мання тільки одного автобусу: 
це і бензин, і заробітна плата 
водію, і техобслуговування са-
мої маршрутки», — роз’яснив 
підприємець. 

Про запуск кількох рейсів 
на день навіть не йшлося, ад-
же перевізники говорять, що з 
фінансової точки зору їх подіб-
на практика не цікавить. 

Маршрутка до «Фоззі»

• Люди чекають.

 ФОТОФАКТ

БЛАГОУСТРІЙ БІЛЯ СПОРТШКОЛИ
Сергій КРУЧИНІН, фото автора

З’явилася обновка у парку культури і від-
починку перед Бориспільською ДЮСШ: по-
ряд зі спортивними тренажерами встанов-
лено парканчик («штахетик») навколо ста-
рих лип.

Директор спортшколи Михайло Шкоруп 
розповів, що це стало можливим за згоди 
міського голови Анатолія Федорчука, спон-
сорської допомоги політичної партії «Наш 
Край», головою якої є депутат Володимир Ша-
лімов, а головою фракції — Ігор Шалімов та 
директора ТОВ «Бест Палл» Ростислава Соро-
чинського. Змонтувала паркан бригада, яку 
очолив Олексій Бабінов, вихованець спорт-
школи, майстер спорту України з боксу.

«Хочу подякувати Володимиру Іллічу та Іго-
рю Володимировичу за чергове покращення 
стану ДЮСШ, — продовжує Михайло Шкоруп. 
— Встановили акуратний парканчик. Мрію, 
що ми зможемо посадити на клумбах квіти 
чи кущі, що раніше було не можливо — все 
витоптували. 

Хочу підкреслити, що Шалімови постійно 
допомагають ДЮСШ, підтримують спортс-
менів Борисполя, які представляють місто 
на змаганнях різних рівнів. Нещодавно з пе-
ремогою повернулися наші футболісти, а 
боксери Сергій Артеменко, Олександр Дунь 
та Денис Шевченко привезли перемогу з 
міжнародного турніру, в якому взяли участь 
спортсмени з Азербайджану, Вірменії та Мол-
дови. Завдяки підтримці меценатів Бориспіль 
стає кращим». 
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 ПРО НАБОЛІЛЕ

ВАЛЕРІЙ 
СПІВАК

СИТУАЦІЯ З НЕСАНКЦІОНОВАНОЮ ТОРГІВЛЕЮ ВИСВІТЛИЛА СЕРЙОЗНУ ПРОБЛЕМУ. ЯКЩО СЬОГОДНІ ПОКУПЦІ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ САМЕ ЇЙ, ВАРТО ЗАДУМАТИСЯ — ЧОМУ? 
ПІСЛЯ ВИХОДУ НАШОЇ СТАТТІ «СТИХІЙНА НЕ ВІДСТУПАЄ», В ФЕЙСБУЦІ РОЗГОРІЛАСЯ ДИСКУСІЯ. ХТОСЬ АКТИВНО ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ СТИХІЙНОЇ ТОРГІВЛІ, ІНШІ СТВЕРДЖУЮТЬ, 
ЩО РИНОК НЕЗРУЧНИЙ ДЛЯ ПОКУПЦІВ, А ТОМУ ВВАЖАЮТЬ ЗА КРАЩЕ КУПУВАТИ ПРОДУКТИ НА ВУЛИЦІ. ЧОМУ РИНОК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» ВТРАЧАЄ СВОЇ ПОЗИЦІЇ І ЩО 
ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ — НАША РОЗМОВА З ДИРЕКТОРОМ ВАЛЕРІЄМ СПІВАКОМ.

«РЕКОНСТРУКЦІЮ РИНКУ 
ВВАЖАЮ НЕСВОЄЧАСНОЮ»

Наталія ДОЛИНА

—  В а л е р і ю  П е т р о в и ч у, 
чи згодні ви, що ринок «Цен-
тральний» морально і фізично 
застарів?

— Тобто, іншими словами, ри-
нок потребує реконструкції? Вва-
жаю цю думку помилковою. Ви-
ходячи з сьогоднішньої еконо-
мічної ситуації, глобальна рекон-
струкція ринку є несвоєчасною. 
Такі місця є у будь-якого бізне-
су, тим паче у нашій країні. Є і на 
ринку. Про політичні не будемо 
говорити, а от про давно наболілі 
скажу. По-перше, для цього треба 
чималі кошти, яких наразі немає. 
Та навіть якби ми їх знайшли та 
замінили старі павільйони на но-
ві, то й оренда піднялася б. А чи 
хочуть підприємці платити біль-
ше? Якщо я зараз проведу опи-
тування серед підприємців, тіль-
ки одиниці скажуть, що зараз по-
трібно будувати щось глобальне, 
повністю реконструювати ринок.

— Тобто їх все влаштовує?
— Якщо людину не влаштовує 

торгове місце, то вона не підпише 
договір оренди. 10 грн за місце на 
майданчику, де торгують овочами 
— це на сьогоднішній день зовсім 
небагато.

— Але зараз цей майданчик 
порожній. Продавці скаржать-
ся, що покупці сюди не доходять, 
покупці — що він не зручно роз-
ташований. Чи думали ви про 
зміну логістики?

— Ми обговорювали цю про-
блему з мером Анатолієм Федор-
чуком. Звичайно, можна поміняти 
місцями кіоски, поставити біля вхо-
ду в ринок торгові точки, де торгу-
ватимуть овочами. Але давайте по-
дивимося на це питання більш де-
тально. По-перше, майданчик для 
торгівлі овочами обладнаний, там 
є прилавки, він критий, там зруч-
но і для покупців, і для продавців. 
Але припустимо, що ми все-таки 
поміняємо логістику. Будемо від-
верті, овочі — це сезонний товар. 
Торгують ним, як правило, чотири 
місяці. А що потім? Прилавки бу-
дуть порожні. Оренда, яку сплачу-
ють підприємці біля входу в ринок, 
більша, ніж на майданчику. Вихо-
дить, ринок протягом практично 
восьми місяців отримає збитки. 
Крім того, якщо вже ми заговори-
ли про логістику, варто зазначити, 
що порожні місця у самого входу в 
ринок — погана реклама. Хто захо-
че йти туди?

— Ще одна проблема, через 
яку люди не хочуть відвідувати 
ринок, — незадовільний стан до-
роги. Прямо на центральній ву-
лиці ринку асфальт старий, у 
вибоїнах і ямах. Навіть влітку 
тут ходити незручно, а взимку, 
в ожеледь, просто небезпечно. 

Чи планується ремонт асфаль-
тового покриття?

— Ми намагаємося латати ас-
фальт в міру можливості. Капіталь-
ний ремонт не можливий. Для цьо-
го потрібно його повністю зніма-
ти, заганяти техніку і класти новий 
асфальт. У сучасних умовах ринку 
робота такої техніки неможлива. 
По-друге, уздовж центральної ву-
лиці прокладені мережі міської ка-
налізації, газ, теплотраса. Щоб по-
класти новий асфальт, нам потріб-

но втручатися в цю систему, але ми 
не маємо на це повноважень.

— Більшість відвідувачів сти-
хійного ринку стверджують, що 
їм зручно користуватися ним 
ще й завдяки графіку. Адже на 
центральному ринку практично 
всі торгові точки закривають-
ся о 16-17-й годині вечора. Тож 
коли люди йдуть з роботи, тут 
їх вже ніхто не чекає. А стихій-
ний ринок функціонує до пізньо-
го вечора. Чи не вважаєте ви за 

доцільне влітку змінити режим 
роботи центрального ринку?

— Ринок офіційно працює з 8 до 
20. Тільки після цього ворота закри-
ваються. Будь-який підприємець або 
продавець, який заплатив за місце, 
має можливість торгувати до цього 
часу. Закривати торгові точки рані-
ше — це рішення і добра воля самих 
продавців.

— Підприємці, які торгують 
на центральному ринку, жалі-
ються, що ринок вмирає. Осно-

вну причину цього вони бачать 
в стихійній торгівлі, яка «пере-
манила» покупців. Це єдина при-
чина чи є інші?

— По-перше, вважаю термін «вми-
рає» некоректним. Я б сказав, що ри-
нок зазнає великих збитків. З ураху-
ванням кількості місць на критому 
майданчику і сплати за місце (10 грн) 
— в день це становить понад тисячу 
грн. Як бачите, зараз цей майданчик 
порожній. Тобто щодня ринок втра-
чає гроші, але нам потрібно заплати-
ти за прибирання території, податок 
на землю. Є прибуток чи немає, ці ви-
плати обов'язкові. Крім того, за остан-
ні роки значно зменшилась кількість 
як покупців, так і підприємців. Різко 
впала купівельна спроможність на-
селення. Дуже багато людей виїхали 
за кордон на роботу. Кілька років то-
му в нас було 400 торгових точок, за-
раз трохи більше 200.

— Тобто цей бізнес є збитковим?
— Коли бізнес стає збитковим, 

його закривають. Поки цього не 
сталося.

— Чи планується замість ста-
рих кіосків побудувати сучасний 
торговий центр?

— В нас є два торгові центри. 
Але там нікому торгувати. Оренда 
там значно більша, підприємцям 
це не вигідно.

Ринок «Центральний» іс-
нує в місті із 1995 року. То-
ді він називався «Вечірнім 
ринком» та був у комуналь-
ній власності. Сьогодні ця 
велика за площею (близь-
ко 1 га) торгівельна терито-
рія перебуває у приватних 
руках. ТОВ «ЛІМ і Компані» є 
орендарем цієї землі, а отже, 
фактично власником розта-
шованого на ній ринку, а йо-
го засновником є Ігор Леві-
тас, депутат Бориспільської 
міської ради.

Ще у 2008 році виконко-
мом міськради було прийня-
то рішення передати згада-
ній фірмі всю територію, 
на якій розміщено ринок, в 
оренду на 49 років. Згідно 
Земельного Кодексу України 
ст.93 «Право оренди земель-
ної ділянки, п.4., строк орен-
ди земельної ділянки не мо-
же перевищувати 50 років. 
У цій же статті йдеться про 
право оренди землі для ве-
дення підприємницької ді-
яльності, яке надається ли-
ше на платній основі, тобто 
орендар сплачує щорічний 
податок до міського бюдже-
ту. Директор Валерій Співак 
керує ринком 15 років.

 ДОВІДКОВО

• Місця на вході до ринку — предмет дискусії.

• Покупці змушені стрибати через перешкоди.• Ями прямо на центральній вулиці ринку.
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 НАРОДНИЙ БАЗАР

СВОЇМИ РУКАМИ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Микола Височин та Микола Овсі-
єнко обидва на пенсії. Вони зі сто-
ликів продають те, що виростили 
в себе в саду — виноград, перси-
ки, малину та ожину. Ми поговори-
ли на вулиці, а пізніше мене запро-
сили побувати в обох господарів у 
садах. Мені здається, що найщас-
ливіші люди — ті, котрі обробля-
ють свій сад.

Стихійна торгівля визнана в нас 
однією з головних міських про-
блем. Не тому, що когось турбує 
безпека містян (хто гарантує якість 
продуктів в супермаркеті чи шаур-
ми?), а тому, що в центрі. 

«Якби ми стояли десь на ок-
ружній, ніхто б нас не те, що не 
розганяв, а й не згадували б ні 
про яку санітарну безпеку», — 
кажуть люди. Бо боротьба зі сти-
хійною торгівлею — це в тому 
числі і політика.

На стихійному ринку працюють 
три категорії продавців. 

Перша — люди, які це роблять 
дійсно заради виживання, щоб 
скласти копійку й пережити зиму.

Друга — люди, котрі вели актив-
не робоче життя і тепер на пенсії 
хочуть продовжувати бачити зна-
йомих, працювати, заробляти та 
отримувати від цього задоволен-
ня. Це справжні хазяї, в яких все 
росте, родить і завдяки яким моя 
знайома колись назвала Бориспіль 
«містом теплиць».

Третя категорія — перекупники, 
які на Троєщині купують, а тут з на-
цінкою продають і, як завжди, ма-
ють найбільші прибутки.

Попит в населення є, значить, 
буде і пропозиція.

Парость виноградної 
лози

Микола ВИСОЧИН — товароз-
навець вищої кваліфікації, обіймав 
керівні посади в торгівлі, організо-
вував сільськогосподарські ярмар-
ки у Києві, працював на митниці.

На своїй ділянці в 10 соток 
з хатиною вирощує більше 20 
сортів винограду. В саду нас 
зустрічають кілька котів. Хазя-
їн каже, що вони прийшли сю-
ди самі, та так і зосталися. Во-
ни тут теж трудяться — вино-
градну лозу дуже люблять ми-
ші. До цього дня я ніколи б не 
повірив, що такий виноградник 
може бути в Борисполі. Все чи-
сто, акуратно, а виноград який 
— словами не описати.

«Я впевнений, що цей ринок — 
явище тимчасове. Як у 90-ті були 
базари, де інтелігенти — вчителі, 
викладачі — продавали все, що 
мали вдома, заради шматка хлі-
ба. — Розповідає виноградар. — 

Багатьом людям сьогодні справ-
ді важко і «стихійний ринок» дає 
змогу підзаробити за літо. Ось зи-
ма буде, ніхто з малиною тут не 
стоятиме. Нещодавно був випа-
док: дружина мені каже, пригости 
он бабусю персиком. Дав їй гар-
ний фрукт, а вона його швидень-
ко сховала. «Їжте, — кажу. — Він 
чистий, нічим не оброблений». А 
вона розповіла, що онуку понесе, 
порадує. Виявилося, що сорок ро-
ків пропрацювала на іванківській 
птахофермі, тепер пенсія півтори 
тисячі, а попереду осінь і зима, 
нова ціна на газ і хліб. Можливо-
сті балувати онуків немає. Як бути 
з такими громадянами?»

Домашнє — не 
значить безпечне

А як бути з отруйними речови-
нами, якими обробляють росли-
ни й врожай від хвороб і шкідни-
ків? Питання серйозне. В магази-
нах безліч препаратів, більшість 
з яких розраховані на ефект, а не 
на безпеку споживача та рослини. 
При цьому, знань в людей прак-
тично немає, продавці теж хочуть 
просто продати.

Микола Миколайович каже: «Я 
вважаю, що треба бути фахівцем, 
щоб цим займатися. В мене відпо-
відна освіта. Свого часу я читав не 
журнал «Огородник», а дисертації 
й наукові праці по садівництву. Я 
знаю, чим можна обробляти сад, а 
чим не можна, консультую друзів. 
Більшість людей не знає нічого — 
ні правил безпеки, ні летальних 
доз препаратів. Якщо чесно, ме-
ні страшно, бо я знаю, що це та-
ке. Тому наша родина на стихій-
ному ринку овочів та фруктів не 
купує — я маю знати, як це обро-
блялося. Мені дуже приємно, що 
моя жінка Лариса теж дуже сер-
йозно ставиться до цього. Одного 
разу вона взнала, що я поїхав об-

робляти сад. Примчалася, налеті-
ла на мене: «Ти що, я ж дітям про-
даю!» — вона в мене, як лялечка із 
зачіскою стоїть з товаром. Аж ко-
ли я при ній випив ковток фізроз-
чину, яким оприскував рослини, 
то вона заспокоїлася і дозволила 
продовжити роботу.

Щоб виростити виноград, по-
трібно, крім любові й всього сво-
го часу, вкласти гроші. Купити са-
му лозу, зробити металевий кар-
кас. Тому мова не йде про великі 
прибутки».

«Ні» торгівлі з землі
На питання, що можна реаль-

но зробити у місті, Микола Ви-
сочин говорить: «Треба було б 
зробити огорожі, щоб не топта-
ли клумби, на яких ростуть ці де-
рева, що прикрашають місто. Ще 
можна було б розвернути лав-
ки спиною до траси. Заборони-
ти торгівлю з землі — під ногами 

пилюка, люди ходять. Дехто ви-
лазить аж на середину, нема як 
пройти. Дуже, дуже низька в нас 
культура — одні продають з зем-
лі брудне, інші купують, і обох це 
влаштовує. Одна продавець он в 
смітнику взяла кульок, витруси-
ла його, туди поклала яблука, тут 
же жінка купила і дає дитині їсти 
— це жах просто!

Якщо в нас немає наглядової ор-
ганізації, то звичайно, буде анти-
санітарія. Але, в першу чергу, тре-
ба боротися не з бабусями з мали-
ною, а з тими, хто продає молоко, 
ковбаси, сир, гриби, м’ясо.

Тому треба дати людям альтер-
нативу — в зручному місці розмі-
стити ринок, а тут щось придума-
ти, щоб було життя в центрі, а не 
пустир. Можна кіоск з морозивом, 
ягоди, художників з картинами.

Взагалі, чи треба заборонити 
стихійний ринок? Будем говорити 
відверто — треба. Але що робити 
з людьми?»

Як жити за 1435 грн?
«Поки не буде вирішено питання, 

де людям продавати вирощене на 
присадибних ділянках, вони нікуди 
не подінуть цей ринок, який в нас 
називають «стихійним», — впевне-
ний Микола ОВСІЄНКО. Народив-
ся він в Рогозові, живе в Бориспо-
лі з 1980-го. Продає малину, ожи-
ну, яблука, груші, трошки помідорів. 
«Різну садовину — що є», — каже 
Микола Петрович. Малина в нього 
— ягідка в ягідку. Те саме з ожиною, 
з яблуками «Слава переможцям». 
Під кущами — сіно, щоб не було пи-
люки. Скрізь видно дбайливу руку.

«Цей стихійний ринок нам не по-
добається — постійне сміття, без-
культур’я людей, ягоди із тротуару 
продають, після себе лишають бруд, 
— розповідає Микола Петрович. — 
Було б добре мати в своєму місті, крім 
комерційного, ще й комунальний ри-
нок. Адже це наше місто, ми і є на-
род, це нам має бути зручно і добре. 
Якщо просто заборонити продава-
ти і купувати на цьому місці — люди 
перейдуть в інше, на той бік дороги. 
Це не вихід.

Єдиний реальний вихід, який я ба-
чу — зробити комунальний ринок 
при вході на базар — замість кіос-
ків, де продають шкарпетки, запаль-
нички, а людям стати ніде. Ці кіоски 
можна посунути далі. Овочево-пло-
дові ряди, що є вглибині ринку, нез-
ручно розміщені та обладнані.

Важливо розуміти, що стало 
важче жити, навіть виживати, пен-
сіонерам на газ треба заробити. 
Зараз багато хто хоче заробити на 
тюнер, щоб дивитися Порошенка, 
— на цих словах всі, хто чує, смі-
ються. — А то зі своєю пенсією тю-
нер бабусі купити не можуть і Пре-
зидента вже два тижні не бачили. 

Раніше я працював, зарплата бу-
ла, а тепер в мене 1435 грн пенсія. 
Як мені жить? Життя принудило, 
я не збирався тут стояти. А як пі-
шов на пенсію і сидиш вдома — то 
життя втрачає сенс. Ця малина — 
її треба виростити спочатку, ягід-
ки по одній зібрати. А полуниця? Її 
збирати — то пекельна мука. Міль-
йонів ми тут не заробляємо.

За часів СРСР біля універсамів 
було обладнано ринки, щоб міс-
тяни могли купити домашню про-
дукцію. Зараз більшість людей не 
має альтернативи супермаркетам. 
Причому, якість в супермаркетах 
часто поступається».

 Знімаючи кадри 
стихійного ринку біля 
магазину «Рошен», я 
познайомився з двома 
цікавими особистостями, 
з якими ми поговорили 
про стихійку, людей та 
альтернативу, якої не дали. 

Про мітлу, яка мете
Відомо, що закон суворий, 

але тут, вкотре, суворість 
його стосується тих, кого 
життя і так не балує. Охай-
на людина не купить това-
ру з землі і сама не продава-
тиме. Як і скрізь, це залежить 
від культури, яка в нас «нижче 
плінтуса». 

Чи варто мести всіх однією 
мітлою — тема для роздумів 
міської влади. Важливо лиш не 
забувати поставити себе на 
місце іншого, поглянути на це 
його очима, а ще — запропо-
нувати людям зручну альтер-
нативу, яка їх задовольнить. 
Бо, зрештою, для кого цей бла-
гоустрій, якщо не для людей?

• Це не Бордо і не Цинандалі — це виноградник у Борисполі.

• Микола Овсієнко у своєму затишному саду вирощує ягоди та фрукти.
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 ПОЗИЦІЯ МЕДИЦИНА

 КОМУНАЛКА ПО-НОВОМУ

Тарас МАКАРЕНКО

23 липня Президент наклав вето 
на закон №5495. Радикальна пар-
тія почала боротьбу за подолання 
вето Президента, а також вимагає 
створити Тимчасову слідчу комісію 
щодо діяльності лісгоспів.

За даними ДФС та Держстату зав-
дяки мораторію у 2017 році інвес-
тиції в деревообробку зросли вдві-
чі — на 2 млрд грн, а надходження 
до держбюджету від податків — на 
400 млн грн. По всій Україні створено 
сотні нових виробництв і тисячі ро-
бочих місць. Окрім того, він не пору-
шує жодних міжнародних угод. Пре-
зидент наклав на закон №5495 вето, 
тому, що на його думку, документ су-
перечить Угоді про Асоціацію з ЄС. 
Проте і діючий мораторій на експорт 
лісу, і підтримана парламентом забо-
рона експорту дров підпадають під 
виключення з Угоди про Асоціацію з 
ЄС та Угоди СОТ. Позаяк вони є:

1. Недискримінаційними - заборо-
на експорту українського лісу-круг-
ляка розповсюджується на всі країни;

2. Носять тимчасовий характер, 
безпосередньо пов’язаний з існу-
ванням екологічної загрози (від-
повідає статті XX(g) ГАТТ 1994 що-
до можливості країн-членів СОТ 
вживати заходи для збереження 
природних ресурсів, які вичер-
пуються, якщо такі заходи засто-
совуються разом з обмеженням 
внутрішнього виробництва чи 
споживання);

3. Узгоджуються з положення-
ми статті ГАТТ 1994 XI:2(а) (щодо 
можливості запровадження краї-
нами-членами СОТ тимчасових за-
борон чи обмежень експорту то-
варів з метою попередження чи 
послаблення критичного дефіци-
ту товарів, що мають вагоме зна-
чення для країни, яка експортує);

4. Відповідають Пункту (b) (III) 
Статті XXI «Винятки з міркувань 
безпеки»: «Ніщо в цій Угоді не по-
винно тлумачитися: як перешко-
да будь-якій стороні у здійсненні 
будь-яких дій, які вона вважає не-
обхідними для захисту суттєвих ін-
тересів своєї безпеки, що вжива-

ються під час війни чи інших над-
звичайних обставин у міжнарод-
них відносинах».

5. Не порушують й Угоду про 
Асоціацію з ЄС, адже Статтею 36 
«Загальні винятки» чітко визначе-
но, що «Ніщо в цій Угоді не повин-
но тлумачитися як таке, що пере-
шкоджає вжиттю або застосуван-
ню будь-якою Стороною заходів 
згідно зі Статтями XX та XXІ ГАТТ 
1994 та їх примітками щодо тлума-
чення, які включено до цієї Угоди і 
є її невід’ємною частиною».

Заступник голови Київської об-
ласної організації Радикальної 
партії Микола Стариченко зазна-
чає: «Накладення вето на закон 
«Про боротьбу з контрабандою лі-
су кругляка», легалізує цю контра-

банду та ігнорує захист державних 
інтересів. Фракція обласної органі-
зації Радикальної партії Олега Ляш-
ка у Київській обласній раді катего-
рично проти порушення морато-
рію на вивіз лісу-кругляка. Вето на 
закон  N 5495 знищує нашу ініціати-
ву — мораторій на вивіз лісу, який 
запроваджений, в першу чергу, 
для захисту інтересів вітчизняних 
деревообробників.

Україна має всі можливості не бу-
ти сировинним донором і за копійки 
продавати стратегічні запаси лісу за 
кордон. Ми зобов’язані розвивати 
переробку та сучасні технології для 
створення конкурентної продукції. 
І головне, ці підприємства дадуть 
робочі місця нашим людям, а це — 
зарплати, пенсії, соціальні проекти».

РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА 
БОРЕТЬСЯ ЗА ПОДОЛАННЯ ВЕТО 
НА ЗАКОН ПРО КОНТРАБАНДУ ЛІСУ

 У 2015 році Радикальна партія Олега Ляшка досягла 
10-річного мораторію на експорт лісу-кругляка. Проте 
під виглядом дров лише за минулий рік до ЄС було 
вивезено 1 млн кубометрів української деревини. 3 липня 
Верховна Рада ухвалила новий закон РПЛ про боротьбу 
з контрабандою лісу-кругляка №5495, який передбачає 
заборону на експорт дров та ув'язнення «деревинних 
контрабандистів». 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЖЕКІВ У БОРИСПОЛІ
Ірина ГОЛУБ

ЖЕКи стануть УМК — управля-
ючими муніципальними компа-
ніями, місто тарифи на комунал-
ку не встановлюватиме, а будин-
ки, які не визначаться з управи-
телем, можуть залишитися без 
обслуговування.

ЗУ «Про житлово-комунальні по-
слуги» набрав чинності 10 грудня 
2017 р. Про нове для мешканців ба-
гатоквартирних будинків у світлі цьо-
го закону пояснив перший заступник 
міського голови Микола Корнійчук.

• Що таке УМК. Відповідно до ді-
ючого законодавства, Бориспіль 
має право перейменувати ЖЕКи 
в УМК, які зможуть брати участь у 
конкурсах на визначення управля-
ючої компанії будинку. До переліку 
послуг, які надаватиме обслугову-
юча компанія, включено нову по-
слугу управління багатоквартир-
ним будинком. У законі сказано, що 
управитель — юридична особа — 
повинен мати в штаті щонайменше 
одного працівника, який пройшов 
професійну атестацію на відповід-
ність кваліфікаційним вимогам про-
фесії «менеджер-управитель» жит-
лового будинку або групи будин-
ків. Це не начальник і не головний 
інженер ЖЕКу. За підготовку такого 

управителя потрібно буде заплати-
ти 5,6 тис. грн. Така норма вводить-
ся в дію з 1 січня 2019 р.  Якщо до 
того часу кваліфікованого управи-
теля не буде, то компанія не матиме 
права надавати житлово-комуналь-
ні послуги і брати участь у конкурсі 
на управління будинками. На сьо-
годні бориспільські підприємства 
займаються питаннями підготовки 
управителів. 

• Як обрати УМК. Проводяться 
збори мешканців-власників квар-
тир, на яких мають бути присутні 
50+1% власників, рішення зборів 
оформляється відповідним про-
токолом. Згідно із законом, якщо 
управителя не оберуть мешканці, 
то міська рада може призначити 
його на конкурсній основі, а пере-
могти може організація, яка базу-
ється далеко від Борисполя. Закон 

вимагає створення ініціативної гру-
пи, скликання зборів, оформлення 
протоколом звернення до органів 
місцевого самоврядування, щоб во-
ни провели конкурс на визначення 
управителя їхнього будинку. Інакше 
будинок залишиться без управлін-
ня і без обслуговування. 

• Хто господарюватиме у домі? 
Відповідно до діючого законодав-
ства, до 1 січня 2019 р. всі багатопо-
верхові будинки будуть зняті з ба-
лансу. Ця робота виконується. До 
кінця року всі багатоповерхівки бу-
дуть тимчасово переведені на по-
забалансовий рахунок, доки ство-
риться орган управління будинком 
— наприклад, ОСББ. Тоді на баланс 
ОСББ буде передано увесь будинок 
і технічну документацію на нього, 
якої багато будинків Борисполя 
не мають. Наприклад,  Соцмістеч-

ко, яке передавалося в аврально-
му порядку від Міністерства оборо-
ни КП «ЖРЕУ», будинки у Промені, 
які приймали від розваленого од-
нойменного радгоспу, будинки рад-
госпу «Бориспільський». Тому ни-
ні КП «Бориспільське БТІ» оформ-
ляє технічну документацію, техніч-
ні паспорти на ці будинки за кошти 
ЖЕКів та міського бюджету. 

• Як платитимемо за житло. 
Люди не хочуть відійти від старих 
понять, що колись все було деше-
во, за все відповідала міська вла-
да, а не мешканці. Сьогодні забо-
ронено фінансування із міського 
бюджету поточного і капітального 
ремонту будинків. Поточні ремон-
ти проводяться тільки за рахунок 
квартирної плати, а капітальні — 
на умовах співфінансування. 

Тарифи будуть договірними. 
Управляюча компанія домовляти-
меться із власниками квартир про 
те, які послуги вони хочуть отриму-
вати, і за яку суму виконуватимуться 
ці роботи. У законі про житлово-ко-
мунальні послуги є їхній перелік — 
близько 15, а люди вибиратимуть, які 
їм потрібні. Зокрема, у актах до ново-
го закону сказано, що, наприклад, лі-
фти тепер оплачують усі (раніше пер-
ший поверх за них не платив). І якщо 
ремонтується дах, то долучаються та-
кож всі, незалежно від поверху. Ок-
рім того, законодавчими актами пе-
редбачено, що капітальний ремонт 
та реконструкція будуть проводити-
ся за окремими договорами.  

АМБУЛАТОРІЯ НА 
ЛЮТНЕВІЙ: РЕАЛІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ірина КОСТЕНКО 

Амбулаторія первинної ме-
дико-санітарної допомоги №1 
на вул. Лютневій, 12, буде най-
більшою у Борисполі і за пло-
щею, і за кількістю послуг, які 
надаватимуться пацієнтам.

Після завершення проектних 
робіт та тендерної процедури у 
майбутній амбулаторії в колиш-
ньому магазині «Смак-2» актив-
но розпочався ремонт. 10 серп-
ня будмайданчик відвідали місь-
кий голова Анатолій Федорчук, 
перший заступник Микола Кор-
нійчук та Ігор Шалімов, керів-
ник «БКБМ» — організації, яка 
виграла тендер на виконання 
ремонтних робіт. 

Після проведення тендеру в 
системі «Прозоро» вартість ре-
монту склала 5 млн. 960 тис. грн. 
Заявлена початкова сума склада-
ла 6 млн. 200 тис. грн. Але дове-
деться проводити коригування 
кошторису, бо дуже впливає ін-
фляція — кожен день гривня па-
дає, матеріали дорожчають.  

За словами М.Корнійчука, у ам-
булаторії буде 6 кабінетів сімей-
ного лікаря, кабінет діагностики, 
невелика операційна і денний 
стаціонар, розрахована вона на 
56 пацієнтів.

Першочергові завдання — сті-
ни і покрівля, щоб можна було 
вчасно подати опалення і спо-
кійно продовжувати внутріш-
ні роботи. Проблем із електро- і 
водопостачанням немає. Примі-
щення для мамографа давно го-
тове, а встановлюватимуть апа-
рат після того, як накриють всю 
амбулаторію. 

• Сусіди проти. Саме це стало 
каменем спотикання для швид-
кого виконання ремонтних робіт. 

Бригада готова працювати із 
7-ї години ранку і до пізнього 
вечора, без вихідних, щоб на-
долужити згаяне. Але серед жи-
телів багатоквартирних будин-
ків є ті, хто проти. «Варто було 
розпочати роботи о сьомій ран-
ку чи вийти на роботу суботньо-
го дня, як хтось із мешканців ві-
дразу телефонував до поліції, — 
жаліються ремонтники. — Коли 
під’їжджає вантажівка, щоб ви-
везти будівельне сміття, поліція 
ніби чергує, щоб виписати во-
дію штраф».

«Є багато суб’єктивних факто-
рів, які заважають будівельній 
компанії вчасно виконувати ро-
боти, — зазначив міський голова 
Анатолій Федорчук. — Під час ре-
монту амбулаторії на Головатого, 
81 трапилася взагалі кричуща си-
туація. Там один «грамотій» при-
йшов і розбив каменюкою скло-
пакет у пластиковому вікні, бо йо-
му, бачте, шум заважав».

Микола Корнійчук підкрес-
лив, що бориспільцям слід то-
лерантніше поставитися до 
тимчасових незручнос тей, 
оскільки Бориспільська міська 
амбулаторія первинної меди-
ко-санітаної допомоги №1 ство-
рюється для них. Медзаклад бу-
де сучасним, зручним та ком-
фортним. І дуже важливо, щоб 
ремонтні роботи завершилися 
якомога швидше.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 20 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

12.30, 14.05 "Міняю жінку"

15.45 "Сімейні мелодрами"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"

22.25, 4.15 Х/ф "Шерлок - 3"

0.25 Х/ф "Геркулес"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні
9.30, 3.45 Зірковий шлях
10.30, 4.40 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Коли минуле 

попереду" (16+)
0.20 Х/ф "Смертельні пергони 3: 

Інферно" (16+)
2.00 Телемагазин

3.25, 20.00, 2.30 "Подробиці"
5.10, 5.00 "Top Shop"
5.40 М/ф
6.10, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Гречанка"
12.25 Х/ф "Повторне весілля"
14.15 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.30 Х/ф "Білий птах із чорною 

міткою"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Вечірка
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
21.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
0.30 Т/с "Якось у казці"

4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 

з Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф "Взвод" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Х/ф "Монстро" (16+)
16.40 Х/ф "Вулиця Монстро, 10" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Х/ф "Поліцейська академія" 

(16+)
23.25 "На трьох" (16+)
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.05 Топ-5

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Екіпаж"
9.30, 0.20 "Позаочи"
10.25 "Моя правда"
11.15 Х/ф "Загублене місто"
13.05 Х/ф "Перегони" (16+)
15.20 Х/ф "Вірні друзі"
17.15 Х/ф "Скринька Марії Медичі"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Т/с "У тихій пристані"
1.10 "Академія сміху"
3.30 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Дивно чи ні?"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 16.00, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Найбільш завантажений у 

світі"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Таємнича світова війна"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.00 Абзац
6.54, 8.49 Kids Time
6.55 М/ф "Велика втеча"
8.50 М/ф "Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери"
10.45 Х/ф "Кобра" (16+)
12.30 Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
14.40 Х/ф "Останній бойскаут" 

(16+)
16.50 Х/ф "Ред" (16+)
19.00 Ревізор
21.30 Х/ф "Без почуттів" (16+)
23.20 Х/ф "Жах Амітівілля" (18+)
1.10 Т/с "Клініка" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.30 "Top Shop"
6.30 Х/ф "Професор у законі"
9.00 "Свідок. Агенти"
9.35 Х/ф "Обережно, бабуся!"
10.40 "Україна вражає"
11.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.20, 3.35 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.25, 1.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

(12+)
3.30 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

8.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 2.15 Т/с "Команда" (16+)

14.55 Х/ф "Безодня"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40 Т/с "Касл-5" (16+)

23.25 Х/ф "Чужий-4: Воскресіння" 

(16+)

1.20 Т/с "Моссад-2" (16+)

3.45 "Облом.UA."

5.25 Х/ф "П'ять років та один день" 
(12+)

7.15 Х/ф "Кардіограма кохання"
9.10 Х/ф "Добігти до себе" (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

історія"
20.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "Мама напрокат"

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

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

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 "Неповторна природа"
12.00 "Смаки Культур"
12.25 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 "Пліч-о-пліч"
19.25 Д/с "1000 днів для планети"
20.15 Д/с "Жива природа"
20.30 Посттравматичний синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємниці людського 

мозку" (12+)
23.40, 2.55 Світ навколо

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 21 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
12.40, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"
22.25 Х/ф "Шерлок"
0.25 Драма "Втеча з Шоушенка"
5.00 Мультфільм

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

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

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00, 23.30 Т/с "Коли минуле 

попереду" (16+)

0.20, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.30 Телемагазин

5.30, 5.25 "Школа доктора 
Комаровського. 
Невідкладна допомога"

5.55 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Міміно"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.30 Х/ф "Тіні забутих предків"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Вечірка
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.10, 3.00 Не дай себе обдурити
12.05, 23.15 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Міські піжони" (16+)
15.35, 16.20 Х/ф "Парк юрського 

періоду"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
21.30 Х/ф "Поліцейська академія-2. 

Перше призначення" (16+)
1.35 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.30, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.55, 1.50 "Академія сміху"
10.30, 1.00 "Позаочи"
11.25 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Штольня" (16+)
13.55 Х/ф "Жінка в чорному" (16+)
15.45 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
17.10 Х/ф "Висота"
19.00, 2.30 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Повернення Василя 

Бортникова"
4.00 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.10 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємнича світова війна"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Як працюють міста"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі
3.55 Абзац
5.44, 6.39 Kids Time
5.45 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.40 Київ вдень та вночі (16+)
16.45 Х/ф "Інопланетне вторгнення: 

Битва за Л.А." (16+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" (16+)
23.00 Варьяти (12+)
0.55 Т/с "Клініка" (16+)

5.05, 4.35 "Top Shop"
5.35 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
7.00 Х/ф "Круглянський міст"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Дот"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

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

розшуку"
21.10, 1.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

(12+)
3.30 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 3.35 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.10 Х/ф "Чужий-4: Воскресіння" 

(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Касл-5" (16+)

1.05 Т/с "Моссад-2" (16+)

2.05 Т/с "Команда" (16+)

6.10 Х/ф "Покровські ворота"
9.00 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

історія"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Щастя за рецептом"

6.00, 19.25 "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 "Неповторна природа"
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
15.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05, 22.40 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
20.15 Д/с "Жива природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємниці людського 

мозку" (12+)
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
1.15 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 — 26 СЕРПНЯ

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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СЕРЕДА, 22 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.35, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"
22.25 Х/ф "Шерлок - 4"
0.25 Драма "Володар морів: на 

краю світу"
4.55 Мультфільм

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною

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

3.20 Сьогодні

9.30, 4.10 Зірковий шлях

10.30, 4.40 Реальна містика

12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00, 23.30 Т/с "Коли минуле 

попереду" (16+)

0.20, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.30 Телемагазин

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

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.30, 12.25 Т/с "Гречанка"
13.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 5.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.30 Х/ф "Пропала грамота"
2.10 Х/ф "Вперед, за скарбами 

гетьмана!"
3.30 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Столику, накрийся"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Вечірка
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 19.30, 20.30 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00, 19.00, 20.00 Танька і 

Володька
18.30 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10, 2.55 Не дай себе обдурити
12.05, 13.20, 23.10 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Проблемна дитина"
15.35, 16.20 Х/ф "Парк юрського 

періоду-2: Загублений світ"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Х/ф "Поліцейська академія-3. 

Знову на навчання" (16+)
1.30 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 9.55 "Моя правда"
10.45 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
12.45 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.40 Х/ф "Було у батька три сини"
17.10 Х/ф "Безбатченки"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "День весілля 

доведеться уточнити"
0.50 "Позаочи"
1.40 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Таємнича світова війна"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

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

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі

3.55 Абзац

5.44, 6.44 Kids Time

5.45 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

6.45 Київ вдень та вночі (16+)

17.00 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" (16+)

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Зелений ліхтар" (16+)

23.00 Варьяти (12+)

1.00 Т/с "Клініка" (16+)

6.40 Х/ф "Круїз, або Розлучна 
подорож"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.20, 3.55 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

(12+)
3.35 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

14.35, 2.05 Х/ф "Залізничні тигри" 

(16+)

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.45, 23.30 Т/с "Касл-5" (16+)

1.10 Т/с "Моссад-2" (16+)

4.00 "Облом.UA."

6.05 Х/ф "Осінній марафон"
8.00 МастерШеф (12+)
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

історія"
19.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
22.45 Х/ф "Доглядальниця"

6.00, 19.25 "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.05 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
11.00 "Неповторна природа"
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.40, 15.20 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
15.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/с "Дешевий відпочинок"
20.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.40 Д/с "Таємниці людського 

мозку" (12+)
22.40 Т/с "Окуповані" (16+)
23.40, 2.55 Світ навколо
23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
1.15 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 — 26 СЕРПНЯ

ЧЕТВЕР, 23 СЕРПНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 

5.35 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45 "Одруження наосліп"

12.20, 14.15 "Міняю жінку"

15.45 "Сімейні мелодрами"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

20.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту"

22.30, 4.20 Х/ф "Шерлок - 4"

0.25 Комедія "Рубі Спаркс"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зірковий шлях. З Днем 

народження, Україно!
10.30 Реальна містика
12.30 Т/с "Черговий лікар-2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар-2" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00, 0.00 Т/с "Коли минуле 

попереду" (16+)
23.20 Контролер
0.30 Д/ф "ДНК. Портрет націй"
2.05 Д/ф "ДНК. В пошуках жінки" 

(16+)
3.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
5.15 Зірковий шлях

6.00 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Гречанка"
11.45, 12.25 Х/ф "Ігри дорослих 

дівчат"
14.50, 15.45, 16.45, 0.25 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 2.15, 4.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
2.50 "Код доступу"
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Румпельштільцхен"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Вечірка
13.00, 21.00 Т/с "Село на мільйон - 

2"
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00, 2.30 Панянка-селянка
17.00 Чотири весілля
18.00 Країна У
22.00 Готель Галіція
23.00 ЛавЛавCar 2
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10, 2.55 Не дай себе обдурити
12.05, 13.20, 23.10 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.25 Х/ф "Проблемна 

дитина-2"
16.55 Х/ф "Парк юрського 

періоду-3"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.30 Х/ф "Поліцейська академія-4. 

Квартальна охорона 
порядку" (16+)

1.30 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
9.50 "Позаочи"
11.35 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
13.35 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
15.20 Х/ф "Висота"
17.10 Х/ф "День весілля 

доведеться уточнити"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Міцний горішок"
0.25 Х/ф "Альошчине кохання"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00, 19.25 "Таємнича світова війна"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.40 "Київські історії"
11.05, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Як працюють міста"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00 Зона ночі

3.15 Абзац

4.59, 5.49 Kids Time

5.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"

5.50 Київ вдень та вночі (16+)

16.30 Х/ф "Зелений ліхтар" (16+)

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Хеллбой: герой з пекла" 

(16+)

23.10 Варьяти (12+)

5.25 "Top Shop"
5.55 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.20, 4.10 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.20 Т/с "Перетинаючи межу" 

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

(12+)
3.45 "Випадковий свідок"
4.40 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00, 2.45 "Облом.UA."

15.25, 1.10 Х/ф "Робінзон Крузо" 

(16+)

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.45 Т/с "Касл-6" (16+)

23.30 Т/с "Касл-5" (16+)

8.35, 9.35 МастерШеф (12+)
9.00 23 серпня. День Прапора
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

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

історія"
19.55 Я соромлюсь свого тіла (16+)
22.45 Х/ф "Наречена мого друга"

8.05 "Напам'ять". Володимир 
Чемерис

8.30 "Напам'ять". Юрій Костенко
9.00 Церемонія Підняття 

Державного Прапора 
України

9.35 "Богдан Гаврилишин. Місія - 
Свобода"

10.35 Телепродаж
10.55 Д/ф "Війна на нульовому 

кілометрі" (12+)
11.55 Д/ф "Одесити на Донбасі" 

(12+)
13.10, 14.30 РадіоДень
13.50 Церемонія підняття 

Державного Прапора 
України

15.25 "Українська рапсодія"
16.05 "Генічеськ"
16.45 "Етапом через пів-

Землі:історія ув'язнення 
Сенцова і Кольченка"

18.00, 0.15 Інформаційна година
19.10 "Мустафа"
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.50, 1.10 Розсекречена історія
22.55 Т/с "Окуповані" (16+)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.30, 7.10, 8.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 19.30 ТСН
8.45 "ТСН спецвипуск"
9.50 "Марш незалежності"
11.15 Мелодрама "Все одно ти 

будеш мій"
15.40 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
20.25 Комедія "Dzidzio контрабас"
22.10 "День незалежності з 

Океаном Ельзи на 
олімпійському"

2.00 "Концерт Джамали "I believe in 
u"

6.30, 7.15, 8.10, 9.15 Ранок з 
Україною. Спецвипуск

7.00, 8.00, 9.00 Сьогодні. 
Спецвипуск

9.45 Сьогодні. З Днем народження, 
Україно!

11.45, 15.30 Т/с "Виноград" (12+)
15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні. День 

Незалежності
16.00 Т/с "Рідна кров"
19.40 Т/с "Рідна кров" (12+)
21.00 З Днем народження, Україно! 

Святковий концерт
23.15 Музична платформа. Львів
1.00 Д/ф "Код націй"
2.20 Д/ф "Планета мавп. Куди 

зникають розумні діти?"
4.10 Реальна містика

6.10, 0.15 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

6.50 "Україна вражає"
7.50 "Готуємо разом"
8.50 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"
9.50 "Офіційні заходи до Дня 

Незалежності України"
11.10 Х/ф "Королева бензоколонки"
12.50 Х/ф "За двома зайцями"
14.15 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
16.15 Т/с "Голос з минулого" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Великий концерт "Україна 

від А до Я"
2.05 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Вечірка
13.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
14.00, 18.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.50 Віталька
21.00 М/ф "Льодовиковий період 4: 

Континентальний дрейф"
22.45 М/ф "Льодовиковий період: 

Різдвяна пригода"
23.15 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
1.00 Т/с "Якось у казці"
2.00 17+

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

Костянтином Стогнієм
10.10 27 речей, які нас змінили
11.10, 0.20 "На трьох" (16+)
11.35 Х/ф "Поліцейська академія" 

(16+)
13.30 Х/ф "Поліцейська академія-2. 

Перше призначення" (16+)
15.15 Х/ф "Поліцейська академія-3. 

Знову на навчання" (16+)
17.00 Х/ф "Поліцейська академія-4. 

Квартальна охорона 
порядку" (16+)

18.45 Факти. Спецвипуск
19.55 Дизель-шоу (12+)
22.35 Х/ф "Поліцейська академія-5. 

Операція Майамі Біч" (16+)
1.30 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.50 "Академія сміху"
10.20 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
11.15 "Євген Патон. Шлях до мрії"
12.10 Т/с "Нероби"
14.55 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"
17.20 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
22.50 Х/ф "Пригоди Електроніка"
2.40 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи
4.00 Саундтреки

7.00 "Таємнича світова війна"
8.00 "Телевізійний марафон 

присвячений Дню 
Незалежності України"

17.00 "Фестиваль "Мелодія двох 
сердець"

21.00, 23.00, 3.20, 4.25 "Столичні 
телевізійні новини"

21.25, 3.40 "Найбільші танкові 
битви"

22.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Телемаркет"
0.20 "Х/ф "Вікторія та Альберт"
4.45 "Мультляндія"

4.00 Абзац
5.39, 6.54 Kids Time
5.40 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
6.55 М/ф "Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери"
8.50 М/ф "Синдбад: Легенда семи 

морів"
10.30 М/ф "Мегамозок"
12.15 М/ф "Тарзан 3D"
14.10 М/ф "Бременські розбійники: 

Відчайдушна гастроль"
15.45 М/ф "Микита Кожум'яка"
17.30 Т/с "Сторожова застава"
21.00 Х/ф "Інфоголік" (12+)
23.00 Х/ф "Селфіпаті" (16+)
1.00 Х/ф "Афтершок" (18+)

5.40 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
7.30 "Україна вражає"
9.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
11.00 Т/с "Банкірші"
19.00, 2.25 "Свідок"
21.00 Х/ф "Три плюс два"
22.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
0.30 Х/ф "Револьвер" (16+)
2.55 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 "Облом.UA."

9.35 "Спецкор"

10.15 "ДжеДАІ"

10.55 "Він, вона та телевізор"

12.35 Х/ф "Швидкість" (16+)

14.50 Х/ф "Швидкість-2" (16+)

17.10 Х/ф "Кіборги" (16+)

19.25 Т/с "Перевізник" (16+)

23.25 "Змішані єдиноборства. UFC 

№ 210"

1.40 "Цілком таємно"

3.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

4.05 5 тур ЧУ по футболу "Зоря" - 

"Олімпік"

5.50, 11.10 Х/ф "Пелена"

9.50 День Незалежності. 

Військовий парад

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)

22.45 Нескорені та незалежні

0.10 Х/ф "Коли сонце було Богом" 

(16+)

6.30 "Микола Руденко. Формулу 
життя знайдено" з циклу 
Дисиденти

7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 0.35, 3.00 Новини

7.10, 4.05 "Олесь Шевченко. Як на 
сповіді" з циклу Дисиденти

7.35 "Напам'ять". Валентина 
Чорновіл

8.10 "Напам'ять". Левко Лук'яненко
8.45, 9.05, 13.10, 15.10, 18.15, 

22.55 Святкуємо перемоги 
українців

12.00 Д/ф "Заміновані вірністю" 
(12+)

14.00, 16.00 Фольк-music. 
Спецвипуск

17.00 " Малевич. Український 
квадрат"

18.35 "Батурин. Ренесанс 
Незалежності". Концертна 
програма

20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт. 

Спецвипуск
21.50, 1.10 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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6.00, 19.30 ТСН

6.40 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.05, 4.20 "Життя без обману"

11.20, 23.15 "Світське життя. 

Дайджест 2018"

12.25 Мелодрама "Шанс на 

кохання"

16.10, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30, 5.15 "Розсміши коміка"

20.15 "Українські сенсації"

0.25 "Вечірній Київ"

6.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.10, 5.10 Зірковий шлях

8.00 Т/с "Коли минуле попереду" 

(16+)

13.20, 15.20 Т/с "Рідна кров"

17.50, 19.40 Т/с "Тато-одинак" (16+)

22.25, 2.15 Т/с "Квіти від Лізи" 

(16+)

1.45 Телемагазин

2.45 Реальна містика

5.40 "Жди меня. Україна"
7.00, 4.35 М/ф
7.30 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
9.15 Х/ф "Солодка жінка"
11.15 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
13.10 Т/с "Голос з минулого" (12+)
17.00 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Мрія про Україну"
23.35 Т/с "Я - охоронець. Помилка 

в програмі" (16+)
2.55 "Код доступу"
3.10 "Великі українці"
3.50 Ток-шоу "Стосується кожного"
5.00 "Top Shop"

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

Фестиваль розваг"
12.45 М/ф "Джастін та лицарі 

доблесті"
14.00 Чотири весілля
15.00, 22.00 Країна У
17.00 Х/ф "Крутий чувак" (16+)
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
0.00 Т/с "Якось у казці"
1.00 17+
1.30 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.40 Скарб нації
5.50 Еврика!
5.55 Факти. Спецвипуск
7.10 27 речей, які нас змінили
8.10 Дизель-шоу (12+)
10.45, 13.00 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
15.15 Х/ф "Проблемна дитина"
16.55 Х/ф "Проблемна дитина-2"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянтином 
Стогнієм

20.05 Х/ф "Поліцейська академія-5. 
Операція Майамі Біч" (16+)

21.55 Х/ф "Поліцейська академія-6. 
Блокада міста" (16+)

23.40 Х/ф "Міські піжони" (16+)
1.50 Т/с "У полі зору" (16+)
3.15 Стоп-5

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
9.55 "Два Миронова"
10.40 "Невідома версія. Висота"
11.30 Т/с "Нероби"
14.15 Х/ф "Непіддатливі"
15.40 Х/ф "Міцний горішок"
17.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
22.50 Т/с "Крах інженера Гаріна"
3.35 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна - моя родина"
16.25 "Україна Михайла 

Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.05, 2.45 Х/ф "Сумна історія"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.25 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Котяче око"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Кобра Верде"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 2.45 Зона ночі

5.59, 7.09 Kids Time

6.00 М/с "Лунтик і його друзі"

7.10 М/ф "Бременські розбійники: 

Відчайдушна гастроль"

8.45 Хто зверху? (12+)

19.00 Х/ф "Джон Вік" (16+)

21.00 Х/ф "Хітмен" (16+)

23.00 Х/ф "Не дихай" (18+)

0.45 Х/ф "Селфіпаті" (16+)

5.20 Х/ф "Ще до війни"
7.40 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
10.20 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 3.20 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Справа Румянцева"
21.35 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)
23.40 Х/ф "Розплата" (16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 Х/ф "Капітан "Пілігрима"

6.00 М/ф

8.00, 1.30 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

14.15 Х/ф "Безодня"

17.45 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилася" (16+)

19.45 Х/ф "Некерований"

21.45 Х/ф "Загнаний" (16+)

23.40 Х/ф "Вуличний воїн" (18+)

2.15 "Цілком таємно"

3.55 "Облом.UA."

6.05 Х/ф "Осінній марафон"
8.00 Караоке на Майдані
9.00 Все буде смачно!
10.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
15.00 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)
19.00 Х/ф "Список бажань" (16+)
23.05 Я соромлюсь свого тіла 

(16+)
1.05 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 10.00 Хто в домі хазяїн?
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
9.35 М/с "Гон"
10.30 Сильна доля
11.25 Д/с "Дешевий відпочинок"
12.00 Х/ф "Клара і Франциск" 2 с.
13.50, 0.45 "Гордість світу"
14.20 Телепродаж
14.45 "Фестивалі планети"
15.40 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
16.30, 1.30 "Незвичайні культури"
17.40 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.20 "Спільноти тварин"
23.20, 2.00 Світ навколо
23.50 "Незвідані шляхи"
2.10 "Смаки Культур"
3.30 Світло
4.20 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 26 СЕРПНЯ

6.00 ТСН
7.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.15, 11.25, 12.50 "Світ навиворіт - 

5: Індонезія"
13.55 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
17.45 Комедія "Dzidzio контрабас"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
0.00 "Концерт Тіни Кароль. 

Інтонації"
1.55 "Аргумент кiно"
4.25 Мультфільм

6.30 Сьогодні
7.10, 5.00 Зірковий шлях
7.45 Т/с "Коли минуле попереду" 

(16+)
13.00 Т/с "Тато-одинак" (16+)
17.00, 21.00 Т/с "Будинок Надії" 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.00, 2.20 Т/с "Школа проживання" 

(16+)
1.50 Телемагазин
3.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
5.30 Реальна містика

6.25 "Великий бокс. Рей Бельтран - 
Хосе Педраса"

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

сезон" Прем’єра
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження" 
Прем’єра

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

14.10 Х/ф "Шалено закоханий"
16.10, 20.30 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
20.00 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Він і Вона" (16+)
0.30 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф "Столику, накрийся"
14.00 Чотири весілля
15.00, 22.00 Країна У
17.00 М/ф "Льодовиковий період: 

Різдвяна пригода"
17.30 М/ф "Льодовиковий період 4: 

Континентальний дрейф"
19.00 Т/с "Село на мільйон - 2"
21.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф "Зовсім не бабій" (16+)
0.30 Х/ф "Геть сором!"
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.10 Інсайдер
6.00 Т/с "Невиправні" (16+)
8.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Парк юрського 

періоду"
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Парк юрського 

періоду-2"
16.55 Х/ф "Парк юрського 

періоду-3"
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф "Поліцейська академія-6. 

Блокада міста" (16+)
22.20 Х/ф "Поліцейська академія-7. 

Місія у Москві" (16+)
0.00 Х/ф "Гарлі Девідсон та ковбой 

Мальборо" (16+)
2.00 Стоп-5

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Моя правда"
9.30 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.20 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
11.10 Т/с "Нероби"
13.55 Х/ф "Ділові люди"
15.35 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Доля людини"
22.55 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
2.40 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи
4.15 Саундтреки

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40 "Життєві історії"
16.10 "Концерт "Шлягер року в 

гостях у М.Свидюка"
19.00, 3.00 Х/ф "Присягаюся 

водами Гангу"
21.00, 2.10 "СТН-тижневик"
21.30, 2.40 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Читай по губах"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Франческо"
4.50 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.50 Стендап-шоу
6.44, 8.34 Kids Time
6.45 М/ф "Микита Кожум'яка"
8.35 М/ф "Мегамозок"
10.10 М/ф "Тарзан 3D"
12.10 Х/ф "Хеллбой: герой з пекла" 

(16+)
14.45 Т/с "Сторожова застава"
18.00 Х/ф "Хітмен" (16+)
20.00 Х/ф "Шалена карта" (16+)
22.00 Х/ф "Механік" (18+)
23.50 Х/ф "Погана компанія" (16+)
2.05 Т/с "Клініка" (16+)

6.15, 9.00 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

10.50 Х/ф "Добре сидимо!"

12.20 Х/ф "Сто грамів" для 

хоробрості..."

13.50 Х/ф "Слід Сокола"

16.00 Х/ф "Позашлюбний син"

19.00 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"

20.50 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"

22.40 Х/ф "Втрата надії" (18+)

0.30 Х/ф "Розплата" (16+)

2.10 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

10.45 Х/ф "Швидкість" (16+)

13.00 Х/ф "Швидкість-2" (16+)

15.20 Т/с "Перевізник" (16+)

19.20 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)

21.10 Х/ф "Ікар" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC № 

210"

2.30 "Облом.UA."

6.05 ВусоЛапоХвіст
7.55 Полювання
9.00 Все буде смачно!
9.55 Хата на тата (12+)
14.50 Х/ф "Список бажань" (16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
23.00 Я соромлюсь свого тіла 

(18+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 1.10, 

3.00 Новини
9.35 Х/ф "Клара і Франциск" 2 с.
11.25 Д/с "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.35, 0.45 "Китайський живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music. Спецвипуск
16.05, 1.30 "Незвичайні культури"
17.40 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 "Неповторна природа"
22.35 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.20, 2.00 Світ навколо
23.50 "Зустріч Лувру та 

Забороненого міста"
2.10 "Смаки Культур"
3.30 Світло
4.20 Війна і мир
5.05 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних 
працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Бориспільської районної ради:

ПСИХОЛОГ — 1 штатна одиниця 
(посадовий оклад + 20%);

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД — 1 штатна одиниця 
(посадовий оклад + 20%);

вчитель-дефектолог — 1 штатна одиниця 
(посадовий оклад + 20%);

ВЧИТЕЛЬ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ (ЛФК)
1 штатна одиниця (посадовий оклад + 20%).

Основні вимоги до кандидатів:
– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеці-
аліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», 
«Психологія»;
– стаж роботи за фахом не менше трьох років.
Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають до  конкурсної комісії 
такі документи:
– заяву про участь у конкурсі;
– заповнену особову картку працівника (форма П-2) з автобіографією;
– дві фотокартки розміром 4х6см;
– копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
– копію паспорта громадянина України;
– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
– копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;
– копію військового квитка;
– згоду на збір та обробку персональних даних.  

Під час проведення конкурсу кандидати проходять співбесіду.
Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 20 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 8, управління 

гуманітарного розвитку райдержадміністрації, адміністратор конкурсу 
Кам’янська Тетяна Олександрівна.

Телефон для довідок: 5-20-49, Дідик Інна Вікторівна.

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

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

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

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

ГАЗель, двигун 406 (будка), 2004 р., пробіг 
99 тис.км, газ/бензин, 45000 грн. Тел.: 0 67 
3374611.

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

Камери ЗІЛ, КамАЗ, 5 шт. Тел.: 0 98 2030654.

Куплю
Бориспіль

Будівельна фірма купить газон, екскаватор та 
іншу спецтехніку для будівельних робіт. Тел.: 0 96 
9918144.

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Нижній Вал, 5 вул., 22 кв.м, 1 поверх, без балкона, 

ремонт, частково залишаються меблі та техніка, ціна 
договірна. Терміново. Тел.: 0 63 2689040, Сергій, 0 
63 3220210, Наталія. 

Ясна 8 вул., 1/4, 38/19/8, тепла, не кутова, поруч 
школа, дит.садок, медамбулаторія, 1 зупинка від 
центру, 660000 грн. Тел.: 0 96 2826489, Володимир. 

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п вік-
на, без балкона, 451000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, жит-

ловий стан, м/п вікна, бойлер, утеплена, поруч 
ТРЦ, зупинка, господар, чистий продаж, ціна 
договірна. Тел.: 0 97 6372345, 0 50 5179696.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, 
без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 630000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

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

ремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, продаж 
із вбудованими меблями, 973000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1072000 грн, торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

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

10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, коло-

дязь у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. Тел.: 
0 97 1708272, Ольга.

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

Оголошення та реклама

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

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10

Екскаваторник
на екскаватор-навантажувач 

«Катерпіллер»

Тел.: (096) 438-46-56, (050) 381-69-68

м. БориспільЗ/п договірна

На постійну роботу 
ПОТРІБЕН
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ГАРАЖІ

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 0 
97 6372345. 

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

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, 
оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна дого-
вірна. Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

3278353.

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

Городня 54 вул., 10 соток, погріб, сарай, господар, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 5255130, 0 97 2924339. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під за-

будову, комунікації поруч, держакт, приватизо-
вана, господар. Тел.: 0 95 8292052.

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

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

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

Іванків с., 42 сотки (25 соток під забудову та 17 
соток для ведення ОСГ). Терміново! Тел.: 0 50 
7432806, 0 67 2872059. 

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

Щасливе с., центр, з документами, 6,5 соток: од-
ноповерхова будівля, продаж 1/2 частини, 100 кв.м, 
без внутрішніх робіт, не приватизована, поруч му-
зична школа, магазини, школа, до м. Київ 7 км, до 
аеропорту «Бориспіль» 8 км, ціна договірна. Тел.: 0 
68 9636640.

Куплю
Бориспіль

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з 
комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

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

Здам
Бориспіль

1-к кв., гостинка, р-н Соцмістечко, житловий 
стан, частково меблі, 3700+ комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673.

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

3-к.кв., Мічуріна вул., кімнати окремо, гарний ре-
монт, меблі, техніка, 8000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ 

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

0674112487, 0674112500

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

МУЛЯРИ   БЕТОНЯРІ   АРМАТУРНИКИ
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ   ОХОРОНЦІ

СЕЗОННА РОБОТА
Для роботи на складі ПОТРІБНІ

ВАНТАЖНИКИ та
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Г/р позмінно
Місце розташування: м.Бровари

Щоденно є розвозка

0675000076

Для роботи на складі ПОТРІБНІ

КОМІРНИКИ
Д/р в галузі складського господарства буде перевагою

Г/р: 5-денний робочий тиждень 
з 9.00 до 18.00, сб-нд — вихідні. 

Стабільна виплата з/п • Молодий і дружній колектив
Броварський р-н., с. Красилівка • Розвозка

067-500-00-76, Анастасія
067-329-27-57, Ольга

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ВОДІЯ кат. «В», «С»
на авто компанії

Пропонуємо офіційне працевлаштування, 
з/п + премії, оплачувані відрядження, 

відпустка — 24 к.д.
Місце роботи: м. Бориспіль

067-509-42-75, 050-324-40-61, Ірина

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Прибиральниці
Посудомийниці
Кухар у ресторан 
(гарячий цех)
Двірник
Вантажник
Машиніст котельні
Садівник

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00), 

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)

099-522-30-00
098-512-30-00

На постійну роботу ПОТРІБЕН

ОХОРОНЕЦЬ
Г/р 1/3, офіційне працевлаштування

На постійну роботу (м. Бориспіль) 
ЗАПРОШУЄМО 

ТЕХНІКАЕЛЕКТРИКА
з обслуговування 

прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

095-793-80-58, 
Олексадр

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

Здам в оренду офісне приміщення центр міста, 
10 кв.м, 1500 грн + комунальні послуги. Тел: 0 67 
9856883, (4595) 66243.

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 1000 
грн. Тел.: 0 95 7395679.

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

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

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В ресторан KIDEV терміново потрібні: прибираль-
ниці, посудомийниці, кухар у ресторан (гарячий цех), 
двірник, вантажник, машиніст котельні, садівник. Ми 
надаємо 2-х разове харчування та проживання. Бо-
риспільський р-н. Тел.: 0 95 5045781, Наталія, 0 50 
3697907, Едуард Володимирович (з 10.00 до 18.00). 

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

Водії кат. «С»+«Е». Відрядження в Європу. 
Офіційне працевлаштування. Мінімальний 
термін перебування від 2 міс. Бажано з д/р, 
з/п від 50000-60000грн. Тел.: 0 98 5820766, 0 99 
0298473.

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу адміністратора та покоївку. Офіційне 
працевлаштування. З/п + премія. Тел.: 0 63 
1301513, (044) 2817957.

Для роботи на складі потрібні вантажники та комп-
лектувальники, г/р позмінно. Місце розташування: 
м.Бровари. Щоденно є розвозка. Тел.: 0 67 5000076. 

На постійну роботу потрібні охоронці, у гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної справки та справ-
ки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 
(4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

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

На роботу на виробництво меблів потрібені 
працівники по складанню меблів. Тел.: 0 67 
2614039, 0 97 9197923.

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

На роботу потрібен робітник продовольчого 
складу. Г/р з 8.00 до 17.00. З/п висока. Тел.: 0 
97 4453306.

На роботу потрібні водій на МАЗ-самоскид 20 
т, оплата щоденно, 650-750 грн/день; бульдозе-
рист ДТ-75, оплата договірна; охоронець, робо-
та в районі с. Горобіївка. Тел.: 0 67 2334242. 

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

На роботу потрібні охоронці, вахтовий метод 
роботи, з/п від 8000 грн, харчування, проживан-
ня та проїзд за рахунок підприємства. Тел.: 0 98 
9919378, 0 96 9838108.

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

На роботу у магазин взуття (центр) потрібен 
продавець, г/р та з/п договірна, при співбесіді. 
Тел.: 0 50 2334535, Максим Вікторович. 

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Запрошуємо на постійну роботу адміністратора, 
з/п від 12000 грн; офіціанта, з/п від 8000 грн; барис-
та, з/п від 9000 грн; повара, з/п від 12000 грн; кухон-
ного робітника, з/п від 7000 грн; робітника лінії роз-
дач, з/п від 9000 грн; водія, з/п від 10000 грн. Тел.: 0 
50 4037701, Юлія. 

Запрошуємо на постійну роботу робітника 
продовольчого складу. Г/р з 8.00 до 17.00. 
З/п 7800 грн. Тел.: 0 67 3374611.

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

Компанія з будівництва доріг та благоустрою за-
прошує на роботу прорабів, дорожніх робітників, 
машиніста катка, д/р в дорожньому будівницвті, з/п 
висока, своєчасно. Тел.: 0 63 2332359, 0 63 5743689. 

На постійну роботу (м. Бориспіль) запрошуємо 
техніка-електрика з обслуговування прального 
обладнання, гідну та стабільну оплату гарантує-
мо. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 5123000, Юлія. 

На постійну роботу в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-денний 
робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими. Тел.: 
0 66 1348542.

На постійну роботу в супермаркет у м. Бориспіль 
потрібен охоронець, бажано з д/р, офіційне працев-
лаштування, г/р 2/2 (по 12 годин), з/п при співбесіді. 
Тел.: 0 96 9425425, Віталій Григорович. 

На постійну роботу потрібен охоронник, г/р 
1/3, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 99 
5223000, 0 98 5123000.

На постійну роботу потрібен пакуваль-
ник-водій, наявність водійського посвід-
чення кат. «В», «С». Тел.: 0 97 8889856, 0 99 
4317433.

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

На постійну роботу 
в супермаркет у м. Бориспіль 

ПОТРІБЕН 

Охоронній фірмі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 

ОХОРОННИК
Досвід роботи бажано

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

З/п при співбесіді

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

ТЕХНІК-МОНТАЖНИК 
ОПС (ВІДЕОНАГЛЯД)

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

офіційне працевлаштування, з/п при співбесіді

Тел.: 067-325-75-55

Центр м. Бориспіль 
2 поверхи, 150 кв.м, 

цегляний, усі комунікації, 
гараж, ділянка 0,085 га. 
Тел.: 067-896-12-41

ПРОДАЄТЬСЯ 

БУДИНОК

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

(постійна робота)
Офіційне працевлаштування,

позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина
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На СТО потрібні автослюсарі, мийники авто, 
шиномонтажники. З/п висока, за домовлені-
стю, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 1/1. Тел.: 0 
67 3828225, 0 67 3271147. 

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

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

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

Підприємству з виробництва сувенірної про-
дукції потрібні працівники в цех, повний робо-
чий день, навчання, офіційне оформлення, з/п 
10000 грн. Тел.: 0 67 5382982.

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

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «В». «Д» НА МІКРО-ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «В». «Д» НА МІКРО-
АВТОБУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БО-АВТОБУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ М. БО-
РИСПІЛЬ ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, РИСПІЛЬ ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 
ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, БАЖАННЯ ПРАЦЮВАТИ, 
З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2090649, ОЛЕГ. З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2090649, ОЛЕГ. 

Потрібна доглядальниця за жінкою-інвалідом! 
Сумісне проживання в м. Бориспіль. З/п 7000 
грн. Тел.: 0 66 5244851 , 0 93 2756013, Владимир. 

Потрібні офіціанти, з/п 10000 грн; повари, 9900 грн; 
бармен, з/п 7000/15 змін, аеропорт «Бориспіль», мо-
лода команда, перспектива кар’єрного росту, офі-
ційне працевлаштування, безкоштовне харчування, 
розвозка до місця роботи. Тел.: 0 67 8239262. 

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу 
потрібен охоронець-контролер. Г/р 2/2 (9 год. 
робочий день). Тел.: 0 67 6644943, Інна. 

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу 
наповнювача води з перспективою переходу на 
роботу майстра, г/р позмінно. Тел.: 0 50 3348190, 
0 50 3348191.

РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РО-РЕСТОРАН «КОЛИБА» ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА, МАНГАЛЬЩИ-БОТУ БАРМЕНА, ОФІЦІАНТА, МАНГАЛЬЩИ-
КА. ТЕЛ.: 0 99 4318520. КА. ТЕЛ.: 0 99 4318520. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охоронник, 
електромеханік, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота у м. Бориспіль. Потрібні: гідравлік, 
слюсар-ремонтник, штабелер, різноробочий, 
офіційне працевлаштування, соцпакет, з/п від 
10000 грн+премії+бонуси. Тел.: 0 50 5166920.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу автослюсаря з ремонту ходової части-
ни, автослюсаря-моториста, автоелектрика-ді-
агноста, охоронця, г/р доба/три, водій кат. «В», 
«С», «D», «Е», шиномонтажника, інжерена-елек-
трика по збірці електроприладів. З/п при спів-
бесіді, іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 
0 50 3574386. 

Таксі. Запрошуємо до співпраці, взаємовигід-
ні умови, щоденний розрахунок, надаємо жит-
ло, авто та смартфони для роботи. Тел.: 0 98 
6912619, 0 93 4607821. 

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

Терміново. В новий магазин потрібен прода-
вець м’ясних та ковбасних виробів, г/р 2/1, з/п 
від 6000 грн. Тел.: 0 98 6208815. 

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу кухаря-універсала, г/р день/ніч 2 
дома; повара гарячого, холодного цеху, адмі-
ністратора рексторану, швейцара в ресторан, 
г/р 2/2, техніка-доглядача, г/р 2/2, з/п при спів-
бесіді, іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 
0 50 3521592. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на роботу 
кондитера та прибиральника виробничих 
приміщень, с. Гора. Тел.: 0 67 4451659, Ірина.

У зв’язку з розширенням виробництва запрошує-
мо до співпраці (с. Іванків) наладчиків автоматичних 
ліній та агрегатних станків, машиністів екструдера, 
бляхарів, гібщіків. Офіційне працевлаштування, ста-
більна з/п, оплачувану відпустку та лікарняні, безко-
штовний проїзд м. Києва та м. Борисполя. Г/р 5/2 
або позмінний. Тел.: 0 66 2228653. 

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

Київ
В європейську прасувальню в м. Києві потрібні: 

Прасувальниці-гладильниці. З/п 400 грн/зміна, д/р не 
обов’язковий, житло надається! Тел.: 0 67 4423446.

Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 
10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо 
житло. РОБОТА в м. КИЇВ!Тел.: 0 67 4969050.

Працівники для облаштування цегляної кладки 
(380 см) по ціні 600-650 грн/куб м., та перегородок 
по ціні 150 грн/кв.м., на багатоповерхових будинках 
у м. Києві. Офіційне працевлаштування. Оплату га-
рантуємо. Тел.: 0 96 5453888.

Робочі на виробництво в європейську компанію. 
Г/р 5-денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). 
З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 
67 4969050. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 

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

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

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. Тел.: 0 98 
2030654.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 

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

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

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

ОПЕРАТОРИ
прального 
обладнання
сушильного 
обладнання
гладильного 
обладнання

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

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

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

АДМІНІСТРАТОРА, 
з/п від 12000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 8000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

ПОВАРА, з/п від 12000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 7000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ РОЗДАЧІ, 
з/п від 9000 грн

ВОДІЯ, з/п від 10000 грн

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

ПОТРІБНІ

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

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Підприємству з виробництва
сувенірної продукції потрібні

ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ
Повний робочий день, навчання, 

офіційне оформлення. 
З/п до 10000 грн.

м Бориспіль вул. Привокзальна
Тел.: 067-538-29-82

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
КОМІРНИККОМІРНИК
ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРАМАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

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

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

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

МЕБЛІ

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

4764015, 0 66 6019173.

ОБЛАДНАННЯ

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Два телевізори «Самсунг», ціна по 1000,00 грн 

кожний. Телевізор «Соні», ціна 1500,00 грн. Всі в 
гарному стані. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

Ноутбук портативний Asus X751SJ, 17,3 дюйми, 
ОЗУ 4 Гб, жорсткий диск 1 терабайт, 4-ядерний про-
цесор інтелкор 2.4 гегагерц, + мишка+зарядний при-
стрій та сумка-чохол, 8700 грн. Тел.: 0 98 4413471, 0 
95 4343217.

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кізочки, 4 міс., безрогі, від молочних кіз, 

молоко без запаху.Ціна договірна Тел.: 0 66 
5498166.

Корова на 3 теля спарована, чорноряба, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 0079352.

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

Корова, молочна, сива, недорого, м. Бровари. 
Тел.: 0 97 3580652.

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

Продам високоудійних кіз, перший та дру-
гий окіт. Тел.: 0 63 8221805.

РІЗНЕ

Бориспіль

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

Плита газова 2 конфорки; холодильник 2-ка-
мерний; двері міжкімнатні; килими; труби оцинко-
вані; багажник на авто; ящики меблеві. Тел.: 0 98 
4555582.

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

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

Втрачений військовий квиток, серія НУ №9643465, 
виданий на ім’я Баришпол Сергія Вікторовича Бори-
спільським ОМВК 21.05.1987 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯБ №287567, виданий на 
ім’я Беньямінової Емми Хананьївни Бориспільським 
районним відділом земельних ресурсів 14.02.2005 
р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯІ №450511, виданий на 
ім’я Беньямінової Емми Хананьївни Управлінням 
держкомзему у Бориспільському р-ні 17.03.2010 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
землю, серія ІІ КВ 003580, виданий на ім’я Морко-
туна Володимира Миколайовича Бориспільським 
держземагентством, вважати недійсним. 

Втрачену  картк у  вод ія ,  сер ія  UAD 
№0000104975000, видану на ім’я Сайка Романа 
Олександровича, чинну до 07.06.2022 р., вважати 
недійсною.

Втрачену печатку Приватного Акціонерно-
го Товариства «Лантманнен Акса» (ЄДРПОУ 
00378537) для документів №3 Приватно-
го Акціонерного Товариства «Лантманнен 
Акса», вважати недійсною.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Послуги автокрана КамАЗ. Тел.: 0 50 6813425

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

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
Лаборант без д/р 
(з/п від 9000 грн)

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
(не студент) (не студент)



18 №32 (941), 17 серпня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті»

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря-універсала, 
г/р день/ніч 2 дома
Повар гарячого, холодного 
процесу
Адміністратора ресторану 
Швейцара в ресторан, г/р 2/2
Техніка-доглядача, г/р 2/2
З/п при співбесіді, іногороднім 

надається гуртожиток 

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»
Шиномонтажник
Інженер-електрик 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
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 ЛЕГЕНІ ПЛАНЕТИ

ЛІСИ ВМИРАЮТЬ
 Сьогодні ліси (вірніше 

те, що від них лишилося) 
зазнають колосальних втрат 
через людську байдужість. 
Ми знаємо, що ліси 
України є її національним 
багатством і виконують 
санітарно-гігієнічні, 
рекреаційні, оздоровчі, 
захисні, естетичні, виховні 
та інші функції. Проте 
нині все це забуто. «Вісті» 
спробували розібратися у 
ситуації.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Грозові дощі та тепла темпера-
тура повітря цього року сприяють 
неабиякому врожаєві грибів. Ми 
вирішили на один день стати гриб-
никами і попрямували до одного 
з кращих лісів Бориспільщини — 
Кийлівського лісу. Але на жаль, за-
мість очікуваних грибів «вполюва-
ли» лише гори сміття. 

На околиці лісу між Кийловом 
та Вороньковом бачимо гору сміт-
тя, і зовсім не промислового — це 
звичайний домашній непотріб: би-
ті банки, рваний одяг, навіть плас-
тикову дитячу ванночку не полі-
нились привезти до «легенів Бо-
риспільщини». 

Трохи глибше заходимо у ліс, і 
картина знову повторюється: цьо-
го разу ретельно запаковане у бу-
дівельні мішки сміття хтось лишив 
під міцною кроною дуба. 

Лісники не можуть 
впоратися самотужки

Невже стало модно викидати 
сміття в лісі? Люди рідко потрапля-
ють на очі тому, хто може винести 
їм за порушення адміністративне 
попередження чи виписати штраф. 
Лишаючись непокараними сьогод-
ні, вони не задумуються над неми-
нучими наслідками своїх діянь че-
рез десятки років. 

Олексій КОВАЛЬЧУК, провід-
ний інженер Бориспільського 

лісгоспу, розповів «Вістям» про 
проведення попереджувальних 
заходів, а саме: на території лісо-
вих масивів лісгоспу встановлено 
аншлаги, попереджувальні таблич-
ки, лісниками постійно проводять-
ся рейди по виявленню порушни-
ків та бесіди із відвідувачами лісу. 
«Здебільшого побутові відходи ви-
кидають у ліс через відсутність на 
території сіл району контейнерів 
для роздільного збору сміття. Ча-
сто це відбувається вночі, тому по-
мітити порушників ми не в змозі» 
— каже Олексій Григорович. Бо-
ротьба із забруднювачами приро-
ди триває, але її результат зале-
жить практично лише від особи-
стої сумлінності кожного з нас.

Замкнуте коло
Чому комунальні служби разом 

із владою на місцях не в змозі зара-
дити назріваючому лиху? Виявля-
ється, офіційно організованих сміт-
ників на території селищних рад 
Бориспільщини дійсно не існує. Та 
навіть для того, щоб із Борисполя 
вивезти будівельне сміття за допо-
могою комунальних служб, необ-
хідно пройти низку процедур: спо-
чатку написати заяву до КП «ВУКГ» 
із проханням у наданні транспор-
ту для вивезення сміття, потім до-
чекатися відповіді, а далі — орга-
нізувати роботу демонтажників 
під виділений вільний час кому-
нальників. Звісно, такі послуги ко-
мунального підприємства не без-
коштовні. Самотужки вивезти та-
ке сміття на полігон не можна, там 
його не приймуть. За відсутності 
зручного й зрозумілого ринкового, 
наближеного до клієнта алгорит-
му дій, набагато простішим є виве-
зення сміття до лісу чи до залиш-
ків левад, як це й роблять бори-
спільці, нічим не ризикуючи. Част-
ково виправити такий стан речей 
можна лише шляхом впроваджен-
ня справді зручних людям послуг, 
що має регулюватися на рівні міс-
цевої влади. А паралельно — усу-
нути всі стихійні звалища вздовж 
доріг та лісосмуг, щоб не працю-

вав принцип т.зв. теорії «розбитих 
вікон», коли сміття приваблює но-
ве сміття. 

Чекаємо приватизації 
лісів 

На сьогоднішній день ліс пере-
буває на етапі свідомого знищен-
ня українцями: окрім сміттєвого 
забруднення ми часто незаконно 
вирубуємо лісові надра задля влас-
ного збагачення. Особливо боліс-
но це сприймається, коли ліс зни-
щується контрабандистами. Часто 
у співпраці з ними обвинувачують 
самих охоронців лісу — лісників. 
Влада, в свою чергу, державним лі-
совим господарствам мало в чо-
му допомагає, поклавши на пле-
чі малих підприємств як держав-
ні, так і місцеві податки, заробітні 
плати працівників та усю відпові-
дальність за закріплені території 
і окремо за кожне дерево на них. 
Так, наприклад, ДП «Бориспіль-
ський лісгосп» не отримує дер-
жавного фінансування із 2014 ро-
ку, своїх меценатів тут також не-
має. В лісгоспі працюють люди, які 
в прямому сенсі є ентузіастами 
своєї справи. 

Як відомо, усі ліси України роз-
діляються на комунальні (ті, що 
на території селищних чи міських 
рад), приватні (до 5 га після роз-
паювання) та державні (окрім ко-
мунальних та приватних). «Вістям» 
стало відомо, що у Кабміні наразі 
готується законопроект про при-
ватизацію усіх лісів, що знаходять-

ся на території України. Тобто, фак-
тично це означає, що зовсім ско-
ро ми можемо втратити наше на-
ціональне багатство, яке приватні 
бізнесмени заховають за високими 
парканами. 

Українські ліси є об'єктами пра-
ва власності українського народу, 
принаймні поки що так написано 
в Конституції України. Наша спіль-
на боротьба за природнє багатство 
здатна зберегти його, а прояв сві-
домості — покращити його якість. 

У Лісовому Кодексі України, який затверджено 
Верховною Радою у 1994 році, в главі 22 ст.105 «Від-
повідальність за порушення лісового законодав-
ства» йдеться про дисциплінарну, адміністратив-
ну, цивільно-правову або кримінальну відповідаль-
ність стосовно порушення лісового законодавства. 
У 2017 році Верховна Рада України прийняла Закон 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації європейських екологіч-
них норм про охорону середовища рідкісних видів 
тварин і рослин». Метою прийняття даного Закону є 
імплементація європейських екологічних норм про 
охорону середовища рідкісних видів тварин і рос-
лин, а також захист від знищення середовища пере-
бування (зростання) видів тваринного та рослинно-
го світу, занесених до Червоної книги України. Доку-
ментом передбачено підняття штрафів у 5 разів за 
різноманітні види знищення місць існування флори 
і фауни шляхом підпалу лісу або його забруднення. 

Зокрема, відповідно до статті 73 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення «Засмічення 

лісів відходами» передбачено суттєве збільшення 
штрафів на порушників. Відтепер вони зросли із 
5-10 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян до 25-50, а для посадових осіб — з 10-20 до 50-
100 неоподатковуваних мінімумів. 

Також народні депутати збільшили штраф за по-
рушення вимог пожежної безпеки в лісах для гро-
мадян з 1-3 неоподатковуваних мінімумів до 5-15, 
для посадових осіб — із 3-10 до 15-50 мінімумів. 
Згідно ст. 52 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення «Псування і забруднення сіль-
ськогосподарських та інших земель» передбаче-
но накладення штрафу на громадян від 20 до 80 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 
на посадових осіб, громадян-суб’єктів підприєм-
ницької діяльності — від 50 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян. 

Ці штрафи мають право накладати органи дер-
жавного контролю за використанням і охороною 
земель та органи в сфері екології та природних ре-
сурсів (статті 238-1, 242-1 КпАП).

 ГОВОРИТЬ ЗАКОН

Кожен раз, викидаючи сміття  
у лісі чи на березі річки, 
задумайтеся над наступними  
цифрами. Ваші онуки та 
навіть правнуки будуть 
насолоджуватися всіми 
цими принадами після вас.

 � Терміни розкладання: 
газетний папір — 
від 1 місяця до 1 сезону; 

 � картонні коробки — 3 
місяці;

 � офісний папір — 2 роки; 

 � фольга — більше 100 
років; 

 � пластикові пляшки — 
близько 180—200 років; 

 � алюмінієві банки — 500 
років;

 � скло — більше 1000 
років.

 ФАКТИ
• Україна — прекрасна країна, в якій є все. В наших силах зберегти це чи знищити.
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• Доклала руку людина.
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ТЕТЯНА, журналіст: 

— Відпочила збалансовано: всти-
гала і попрацювати, і приділити час 
хобі, бо люблю займатися музикою. 
За це літо побувала у Ірпені та Пе-
реяславі-Хмельницькому; що най-
цікавіше — вистачило грошей на 
все, що планувала на літо. Відпочи-
вала у Миколаївській області на Ти-
лігульському лимані. Їздила туди до 
знайомих — весь відпочинок обій-
шовся разом з дорогою та подарун-
ками в півтори тисячі гривень. 

РУСЛАНА, провідник: 

— Так, відпочити вдалося, ми 
тільки що з відпочинку, були в 
Херсоні, на базі відпочинку «Біль-
шовик». Нам там дуже сподоба-
лось, і не дуже дорого — близь-
ко шести тисяч гривень. Втілити 
всі плани не вийшло — не зроби-
ли ремонт вдома у кімнаті. Хоті-
лось би це літо провести ще кра-
ще — трішки напружитися та зро-
бити все, що хотіли, але, на жаль, 
літо вже закінчується.

ЕЛЬВІРА з дітьми: 

— Вперше за чотири роки вда-
лося відпочити: під Одесою, в при-
ватному секторі, були там 10 днів. 
Вийшло дорого, але ми на це від-
кладували кошти. Ми майже нічо-
го не планували, тому що живемо 
одним днем. Це літо відрізняється 
тим, що з кожним днем все важче 
і важче, а заробітків вистачає все 
менше і менше. Було б більше мож-
ливостей — можна було б і краще 
провести це літо. 

ІГОР, охоронець: 

— Не дуже вдалося відпочити, все 
через високі ціни. По господарству 
плани здійснили всі. Були у Скадов-
ську: їздили на тиждень (на скільки 
вистачило грошей), залишили там 
чотири тисячі. Хотілось би відпо-
чити краще і довше, але ціни дуже 
б’ють по кишені.  На наступне літо 
ще нічого не планували, але хочеть-
ся виїхати в екологічно чисту зону, 
наприклад, в Полтавську чи Херсон-
ську області, на Азовське море.

ВАЛЕРІЙ, фермер 
та депутат міської ради: 

— Два місяці біля оприскувача, 
дві неділі перерви — і знову жни-
ва почалися, а жнива закінчилися 
— значить готуємось до посівної. 
Оце і все моє літо, в уривках між 
сільськогосподарськими займаюсь 
благодійними справами. На море, 
можливо, і поїду, але це буде вже у 
вересні, на один тиждень. Ви зна-
єте, я весь час в роботі, тихою не-
втомною працею люблю Україну. 

До кінця літа залишилось два тижні, тому «ВІСТІ» поцікавились 
у бориспільчан, чи вдалось їхнє літо та як вони відпочили. 

Олександр ПОГРЕБНЯК,  фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

 ОГОЛОШЕННЯ

 ЦІКАВО

 БЛАГОУСТРІЙ

 ДОРОГИ

ПРО ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Підготовка до нового опалю-
вального сезону в розпалі. На 
вул.Привокзальна, 2-Г прово-
диться реконструкція газової 
котельні. «Вісті» навідались на 
відновлювальні роботи.

Новий ЖК «Сонячний» майже 
повністю готовий до здачі будин-
ків в експлуатацію. Для того, щоб 
в зимовий час опалювати чоти-
ри 18-поверхові свічки, необхід-
но обладнати потужну котельню. 
Забудовник ТОВ «Тріада» знайшов 
вихід із цієї складної ситуації шля-
хом реконструкції старої котельні 
у мікрорайоні вокзалу. Роботи ще 
не завершено, проте місцеві вже 
охрестили майбутню вежу рекон-
струйованої котельні «бориспіль-
ською Ейфелевою вежею» через 
її надвисокий «зріст» — близько 
65 м. Такої висоти вимагають бу-
дівельні норми, якими передба-
чено, щоб дим із труб йшов вище 
прилеглих багатоповерхівок. 

«Старої котельні вистачало на 
повноцінне опалення даного ра-
йону. Значно потужніша котельня 
перш за все необхідна для новобу-
дов», — пояснив Микола Корнійчук. 

Згідно плану, у котельні буде за-
мінено труби, оновлено насосну 
групу, теплообмінники та газопро-
від. Також передбачається вста-
новлення сучасного модему для 

передачі даних в онлайн-режимі 
по витратах газу, оскільки цього 
вимагає нацкомісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
для усіх непобутових споживачів. 

Реконструйована котельня, як і 
раніше, опалюватиме район вок-
залу — це 6 старих багатоповер-
хівок та 4 новозведених будинки. 
Оновлювальні роботи коштують 
більше 7 млн. грн, виконуються 
вони за рахунок ТОВ «Тріада».   

У БОРИСПОЛІ БУДЕ СВОЯ 
ЕЙФЕЛЕВА ВЕЖА

Відповідно до меморандуму про співробітництво у сфері надання 
послуг пасажирських перевезень у місті Бориспіль, укладеним між 
виконавчим комітетом міської ради та перевізниками, ФОП Кисельо-
вим Олександром Анатолійовичем виготовлені проїзні квитки для ді-
тей шкільного віку зі знижкою 50 % від вартості проїзду. 

Для оформлення проїзного документу необхідно звернутися за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 50, офіс 102 з понеділка 
по суботу з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., без перерви. Телефон — 
7-25-38. При собі потрібно мати фото дитини розміром 3 х 4 см та сві-
доцтво про народження.

Вартість проїзду — 500,00 грн. з 01.09.2018 по 31.12.2018. Кількість 
поїздок необмежена.

Ірина ГОЛУБ

На засіданні виконкому Бо-
риспільської міської ради від 
13 серпня 2018 р. було прийня-
то рішення про демонтаж само-
вільно встановлених гаражів на 
зеленій зоні ставка у районі ву-
лиці Нова ІІ, які були встановле-
ні недавно. Питання потрапило 
на виконком за поданням від-
ділу контролю за благоустроєм. 
Власникам гаражів неодноразо-
во давалися приписи, щоб во-
ни їх самостійно прибрали, але 
контакту не відбулося. 

Виконком прийняв рішення 
створити робочу групу по демон-
тажу, яку очолив заступник місь-
кого голови Дмитро Гопанчук, 
секретарем став начальник від-
ділу з контролю за благоустро-
єм Рустам Хамракулов. До скла-
ду групи увійшли: Сергій Григо-
ренко — заступник начальника 
Бориспільського відділу поліції 
ГУ НП в Київській області Націо-
нальної поліції України, Володи-
мир Найчук — директор КП ВУКГ, 
Богдан Меташоп та Микола Тере-
щенко — головні спеціалісти від-
ділу благоустрою.

Комунальному підприємству 
«ВУКГ» доручено в 10-денний тер-
мін демонтувати незаконно вста-
новлені гаражі та здати на збері-
гання на спеціальний штрафмай-
данчик.

Дані гаражі — перші ластівки у 
наведенні порядку із засиллям та-
ких тимчасових споруд у місті, то-
му роботи комісії не бракуватиме. 
Зараз основним завданням є недо-
пущення встановлення нових га-
ражів, а як вирішуватиметься пи-
тання із гаражами-«старожила-
ми» — визначатиметься у кожно-
му конкретному випадку.

БОРОТЬБА З САМОВІЛЬНИМИ 
ГАРАЖАМИ: КРИГА СКРЕСЛА

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Минулого тижня ремонтники 
поспішали, бо наступного мали 
почати ремонт залізничного пере-
їзду на Київському Шляху у райо-
ні 35-го кілометра, а Головатого — 
одна з тих вулиць, яка розванта-
жує центральну артерію. 10 серп-
ня на місці робіт побували міський 

голова Анатолій Федорчук та за-
ступник Микола Корнійчук. 

М.Корнійчук повідомив, що ас-
фальтується ділянка від межі за-
вершених торік робіт і до вулиці 
Богдана Хмельницького (за шко-
лою №6), загальна площа покрит-
тя — 10,060 м.кв. Для виконання 
робіт було заплановано викори-
стати 2080 т асфальту ( з розрахун-
ку 2 т на 1 кв. м). Товщина покрит-
тя становить від 15 до 35 см, а вар-
тість ремонту дороги з тротуара-
ми, огородженнями та розміткою 
склала 11,5 млн. грн. 

Особливість цієї дороги в тому, 
що асфальт кладеться на бетон-

ну основу, а чорний щебінь вико-
ристовується для уникнення тем-
пературних коливань бетонних 
плит під асфальтом — за його до-
помогою утворюють «подушку» 
під основним шаром. Броварське 
підприємство ШБУ-50, яке викону-
вало роботи, дає гарантію 10 ро-
ків. Усі дороги, які ШБУ-50 робило 
у Борисполі з 2007 р., досі знахо-
дяться в непошкодженому стані. 
Першими були вулиці Франка та 
Південна; ще 27 вулиць підприєм-
ство заасфальтувало у 2008 році. 
Свій гарантійний термін ці дороги 
вже відслужили та пройшли пере-
вірку часом. 

ВУЛИЦЮ ГОЛОВАТОГО РЕМОНТУВАЛИ 
УДАРНИМИ СИЛАМИ

 Щоб швидко і якісно 
зробити капремонт 
частини вул. Головатого 
у Борисполі, для 
підприємства ШБУ-50, 
що виконувало роботи, 
одночасно працювало 
два асфальтних 
заводи, а на місці — 3 
асфальтоукладчики і 4 
катки (на гумовому та на 
металевому ходу).
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 ІНСТАМИСТЕЦТВО

НАШІ В ІНСТАГРАМІ
 Фолловери, кількість переглядів та лайків, організація 

профілю — чи насправді лише це хвилює блогерів? Дві 
історії: про формування власного інста-блогу, хейтерів та 
захоплення аудиторії — тут, спеціально для «Вістей».

— З чого все почалося?
— Ще десь 5 років назад я по-

чав захоплюватися фотографі-
єю: знімав знайомих та друзів, 
мріяв пов'язати з цим своє жит-
тя, обробляв фото. На певний 
час це стало моєю роботою. По-
тім я просто захотів вести влас-
ний профіль у Інстаграмі, і тут 
понесло і закрутило: над пер-
шим я працював рік, а потім ви-
далив його; цьому, сучасному 
вже півтора року! Для мене це 
був період змін у моєму житті, 
краще сказати не можу, адже я 
почав робити щось нове.Зараз 
я маю те, про що так довго мрі-
яв. Аудиторія у 40 000 людей — 
це немало, і мені приємно, що 
нас так багато! Зараз я займаюсь 
тим, що подаю документи у ВНЗ; 
навіть не знаю, що буде з моєю 
блогерською кар'єрою — я бу-
ду менше часу приділяти цьому, 
адже буду вчитися.

— Хто підтримував тебе на 
початку шляху інста-митця?

— Насамперед, я отримував 
підтримку від самого себе; а вза-
галі — я не так уже її і потребу-
вав: я роблю те, що люблю, і це не 
складно. Зараз мене підтримує у 
цьому уся моя аудиторія та сім'я, 
також допомагають близькі лю-
ди. Але є також ті, хто намагаєть-
ся принизити та зганьбити — хей-
тери, тобто люди, що хочуть зни-
щити твої старання та вистави-
ти твоє мистецтво курам на сміх. 

Вони будуть завжди. Чим більша 
твоя аудиторія, тим більше буде 
хейтерів, і це нормально, адже 
завжди будуть люди, які захочуть 
розкритикувати та принизити як 
тебе особисто, так і твоє мисте-
цтво. На початку своєї творчос-
ті мені було дуже складно з ними 
впоратися, але зараз я не звертаю 
на це увагу і просто блокую їх. На 
мою думку, ці люди мають склад-
ну ситуацію у реальному житті, 
тому і переносять свою агресію 
у інтернет. Я не змушую любити 
себе: ті, кому я не подобаюся, мо-
жуть просто відписатися. Я веду 
свій аккаунт для себе та своїх лю-
дей, а не для агресивно налашто-
ваних критиків.

— Що тебе надихає на но-
ві фото?

— Найбільше мотивують ам-
бітні люди: ті, хто досягають сво-
їх цілей, не покладаючи рук та 
постійно стараються. Це дійсно 
дуже мотивує! Також мене нади-
хає Інстаграм: саме тут найбіль-
ше естетичних фото та інформа-
тивних постів.

— Можеш щось порадити 
для блогерів-початківців?

— Найважливіше, що я хочу 
сказати: робіть тільки те, що по-
добається вам! Не женіться за 
лайками та переглядами! І не 
прикидайтеся іншими людьми, 
ніж ви є, будьте максимально 
щирими та «живими», навіть у 
соцмережах.

Максим Салазар: «Я роблю те, що 
люблю, і це не складно»

— Коли ти захопилася ве-
денням Інстаграму?

— Хмм... Десь 2 роки тому, ко-
ли отримала телефон у подару-
нок. З'явилася нормальна камера 
— з'явилися ідеї для фото; я ду-
маю, багато хто починав з цього.

— Що надихає тебе на ство-
рення нових фото?

— Подорожі, — хоча їх зараз 
небагато, але в кожному новому 
місті хочеться зробити мінімум 
десяток світлин на згадку. Дуже 
люблю море: ніколи не забуду та 
не зберу докупи усі ті емоції, які 
виникають, коли я торкаюся во-
ди та бачу синю гладь. Також ме-
не приваблюють люди у кадрі, 
коли все «наживо» та вони дійс-
но щасливі у цей момент. Взагалі, 
натхнення приходить до мене у 
найнесподіваніші моменти, коли 
я максимально далеко від цивілі-
зації та людей. Бажання творити 
виникає, коли читаю коментарі 
під своїми постами та повідом-
лення від своїх фолловерів; коли 
дізнаюсь про життєвий шлях яко-
їсь особистості та її досягнення 
— це насправді мене мотивує, я 
намагаюся рівнятися на них.

— Надаєш перевагу відео чи 
фото?

— Я не можу обрати, адже фо-
тографія — один світ передаван-
ня емоцій, відео ж — зовсім ін-
ший. Кожна фотографія для ме-
не — нова історія. Мене не мож-
ливо застати без камери, вона 
завжди зі мною.

«Фотографія — 
самовираження 
себе, як особистості»

— Кожна фотографія для ме-
не — нова історія. Прагнучи роз-
вивати свій талант, я готова їха-
ти будь-куди задля декількох 
вдалих кадрів і радію, як дити-
на, коли результат моєї роботи 
подобається клієнту. Але зроби-
ти ідеальну фотографію — лише 
половина справи. Потрібно бу-
ти режисером зйомки, керувати 
позами та емоціями. Коли я йду 

по вулиці, я часто уявляю світ ка-
драми,  ніби на екрані, можу роз-
писати сценарний план саме тут, 
дивлячись на якусь картину жит-
тя. Я не відпускаю камеру з рук, 
поки не зроблю дійсно вдалого 
кадру, і часом це буває дуже нер-
возно. Хотілося б мати у голові 
свого фотографа з ідеальними 

ракурсами та моїми ідеями. Фо-
тографія — самовираження се-
бе, як особистості, я так вважаю, 
адже через камеру я передаю 
своє, унікальне бачення світу.

— Як ти ставишся до думок 
оточення?

— Як ми всі знаємо, «скіль-
ки людей,стільки й думок», і 
це нормально! Чому ти пови-
нен думати про те, що скаже 
про тебе та чи інша людина, 
яка бачить тебе вперше? Який 
тоді сенс жити, якщо ти зале-
жиш від оточуючих? Все про-

сто: будь у гармонії з самим со-
бою і побачиш, як все змінить-
ся довкола. Як ти подаси себе 
людям, така думка і складеть-
ся про тебе у суспільстві. Обго-
ворення — річ корисна, але, як 
каже мій ректор, «хай говорять, 
що хочуть, тільки прізвище не-
хай правильно вимовляють». 
Люблю, коли мене обговорю-
ють: це доводить, що я дійсно 
цікава особистість.

— Як ти зацікавлюєш людей 
своїм контентом?

— Захоплення аудиторії — річ 
важка. Зараз усіх цікавлять треш, 
сенсації. Чим більше ти смієшся 
над собою, твориш якісь чудні 
речі, тим більше маєш підписни-
ків. А просто гарні фото можеш 
залишити для себе. Я розумію, 
що зараз людей мало здивуєш 
порадами, якоюсь інформацією, 
тому що ти маєш лише зайти в 
goоgle, — і всі відповіді на пи-
тання знайдено. Радити космети-
ку, якісь речі я інколи можу, про-
те це не приносить мені задово-
лення. У кожного своє тіло, впо-
добання,кожен — особливий. 
Також дуже важливу роль грає 
зовнішній вигляд: зараз я гово-
рю не про параметри фігури чи 
дорогі речі. Я говорю про образ! 
Про те, як ти подаєш себе ауди-
торії і за що тебе мають любити. 
Мене приваблює нестандартна 
зовнішність (я не кажу про пір-
синг, волосся і т.п.), коли дівчина 
чи хлопець не піддаються якій-
сь певній течії. Але все ж ти ма-
єш бути охайною та доглянутою, 
щоб виглядати шикарно у будь-
який момент.

— Маєш якісь плани щодо 
майбутнього?

— В мене є окремий зошит, 
де я занотовую всі свої плани 
на близький період. Я не бу-
дую планів на далеке майбут-
нє, адже життя — така форту-
на. Я досі не знаю повністю, 
чого я хочу від життя. Але те, 
що це творча сфера — це од-
нозначна відповідь. Просто іс-
нує багато галузей, в які хоті-
лося б потрапити. Ось зараз це 
фотографія, кліпмейкерство.

В гармонії з самою собою: Анастасія Кручиніна

@SALAZAR_MAKS

@ANASTASIYKOO

Валерія КОМПАНІЄЦЬ
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 ЛЮДСЬКА ДОЛЯ

 ІЗ НЕВИГАДАНОГО  РЕКОНСТРУКЦІЯ

ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ 
ВИМІРЮЮТЬСЯ НЕ ГРОШИМА

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

 Наша із Ганною Юхимівною роз-
мова тривала в редакції «Вістей» зо 
дві години. Бабуся здивувала мене 
чіткою пам’яттю на факти зі свого 
минулого. Можливо, це пов’язано із 
страшними подіями, які так і не за-
лишили жінку в спокої. В будь-яко-
му випадку, це наука для нас.

Її тяжкий життєвий шлях проля-
гав через голодомор 1932-33 ро-
ків, через війну з фашистами, бо-
ротьбу пліч-о-пліч з партизанськи-
ми загонами та через високе ко-
хання до єдиного у своєму житті 
чоловіка. 

— Йшла по життю, мов по Біблії. 
Ніколи нікого не ображала, цінува-
ла те, що мала, була працьовитою 
та справедливою. А що тепер маю? 
— зі сльозами на очах розповідає 
старенька. 

Сьогодні у невеликій затишній 
хатині, яку разом із чоловіком збу-
дували у Борисполі на вулиці Єв-
ропейській, жінка живе зовсім од-
на: вона не має дітей чи внуків, 
братів чи сестер. Із її дитячої вели-
кої сім’ї, де вона була шостою ди-
тиною, вже нікого не лишилось. «У 
мене є пенсія, якісь пільги та над-
бавки, та купа клопотів на неміч-

них плечах», — жаліється на свою 
ситуацію баба Ганна. 

«Дитинство моє пройшло на Кі-
ровоградщині. Із самого малку я 
тяжко працювала вдома біля ко-
рови, після третього класу закину-
ла шкільне навчання, бо почалася 
війна. Нас перетворили на рабів 
— ніхто не питав, скільки тобі ро-
ків, чи хочеш ти їсти, чи може бо-

лить щось, — каже співрозмовни-
ця. — А після визволення, коли ме-
ні вже виповнилось 13, я змушена 
була йти у колгосп на буряки. Як 
зараз пам’ятаю той день, коли че-
рез важку працю впала й сильно 
забила об землю спину. Після то-
го нещасного випадку лікарі забо-
ронили мені навіть думати про на-
родження дітей».

Жінка довго жила наодинці з 
цим болем в серці, аж поки зу-
стріла відповідального чолові-
ка, який зрозумів її та підтримав. 
Невдовзі вони одружились, а у 
1972-му році переїхали з Кіро-
воградщини до Борисполя. Чо-
ловік тут працював теслею у по-
буткомбінаті, а Ганна Юхимівна 
не цуралась ніякої роботи: пра-
цювала і сторожем, і прибираль-
ницею. Так і заробила собі міні-
мальну пенсію. Каже, що ні про 
що не шкодує у своєму нелегко-
му житті. Образливо тільки те, що 
тепер забута державою: нікчемна 
пенсія не рятує від високих цін 
на продукти харчування, її не ви-
стачає на дорогі ліки та захмарну 
комуналку. 

«У ті часи було дуже важко вижи-
вати, але ми поважали один одно-
го, були віддані своїй Батьківщи-
ні. Теперішнє життя українців мо-
же й покращилось у побуті; вам, 
молодим, жити легше — техніка є, 
у магазинах повно всього, але ви 
«зациклені» на грошах. Люди ста-
ли морально біднішими, ніж бу-
ли 70 років тому», — у кінці нашої 
розмови старенька винесла вер-
дикт зі свого пройденого життє-
вого шляху. 

Хто знає, де та правда: на вустах 
пенсіонерки чи в нашій швидкіс-
ній сучасності, де все має свою фік-
совану ціну. І вже точно ніхто до-
стовірно не скаже, що буде із на-
шою країною та з нами завтра. Все 
своє життя бабуся вірила у щасли-
ве майбутнє, а доживши до 2018 
року, все частіше згадує своє наси-
чене та таке важке минуле. 

 Історія 87-річної 
пенсіонерки Ганни Прудкої 
змушує замислитись над 
цінністю нашого життя і 
хоча б на мить подумати 
про те, заради чого ми 
переживаємо усі негаразди 
на своєму шляху. Схожу 
історію ви вже точно чули, 
проте збагнути її цілком 
можуть лише ті, хто 
пережив подібне. 

• Самотня старість. • З чоловіком Іваном, 1955 р.

• Цуценята шукають господаря, звертайтесь до редакції.

ПРИГОДИ ЧОТИРИЛАПИХ
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Їх шістьох беззахисних лиши-
ла рідна мати, бо її тваринний 
інстинкт не спрацював.

У недобудованому приватному 
будинку в Борисполі нічийна со-
бака привела шістьох маленьких. 
Заховала їх від людських очей, 
але на тому її турбота вичерпала-
ся. Одне залізло під кипу складе-
них дошок, жалібно пищало, йо-
го майже дивом вдалося витяг-
ти — і мале вижило. Годувати по-
кинутих цуциків довелося щодня 
самотужки: спочатку молоком, а 
потім дитячими кашками. Коли 
песики трохи зміцніли, спробу-
вала влаштувати їх у хороші руки, 
щоб ті отримали господаря та до-
мівку. Але, як виявилося, це зада-
ча дуже не проста.

• У притулку відмовили. Голов-
на надія кудись влаштувати соба-
чат була на бориспільську ГО захи-
сту тварин «Артемон» — досі єди-
ний на Бориспільщині собачий 
притулок. На жаль, там відмови-
ли у їхньому прихистку, бо заклад 
переповнений. Натомість, запро-

понували допомогу у стериліза-
ції бездомної собаки, що привела 
приплід.  

• Пригоди на базарі. Тому у не-
ділю понесла їх на щотижневий ба-
зар, що на вул. Луговій. Люди під-
ходили, милувалися цуценятами, 
але після слів «це дворняжки» — 
малих брати не хотіли. Через годи-
ну з’явилися сміливці і троє песи-
ків знайшли господарів, серед них 

і те врятоване під дошками цуце-
ня. Залишися ще три нічийними. 

•  Історія проста і дуже типова. 
Проблема із безпритульними со-
баками в Україні в цілому та в Бо-
рисполі зокрема, порушується, але 
не вирішується на рівні владних 
та громадських структур. Це поро-
джує суспільну байдужість до до-
лі тварин.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Благоустрій Борисполя про-
довжується, наразі активно 
приводять в порядок міський 
парк. «Вісті» цікавились розма-
хом робіт та кінцевими строка-
ми їх завершення. 

Центральний міський парк до-
чекався своєї черги: сьогодні тут 
облаштовують нову пішохідну до-
ріжку, а також планують оновити 
скейт-майданчик. 

«Роботи виконуються на за-
мовлення головного управлін-
ня ЖКГ Бориспільської міської 
ради. Завершити їх плануємо до 
Дня міста», — розповів Микола 

Корнійчук, перший заступник 
міського голови. Нова пішохід-
на доріжка пролягатиме на міс-
ці вже добре протоптаної сте-
жини від входу у парк зі сторо-
ни торгівельного центру «Парк 
Таун» до дитячого майданчику з 
атракціонами. 

Старий скейт-парк, який знахо-
диться у передаварійному стані, 
замінять на сучасний із дещо ін-
шими елементами. На них з місь-
кого бюджету виділено 199 тис. 
грн. Також на майданчику повні-
стю замінять покриття — заста-
рілий бетон змінить гладкий ас-
фальт. Таке покриття буде зручні-
шим та безпечнішим для занять 
даним видом спорту.

ПЛАНИ ДО ДНЯ МІСТА
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 ДАРИ ПРИРОДИ

 СМАЧНОГО!

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Місце, в якому що-небудь зламано. 

4. Птах родини чаплевих. 8. Муніципалі-
тет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, 
департамент Нор. 10. Період, докорінно 
відмінний від попереднього. 11. Місто 
обласного значення в Запорізькій об-
ласті. 14. Прохідна риба, що відноситься 
до родини лососевих, роду тихоокеан-
ських лососів. 15. Уживається для вира-
ження незгоди з чим-небудь, неприй-
нятності чогось (іноді з відтінком іронії). 
17. Естрадний ансамбль, що поєднує 
виконання музики і спів. 18. Сімнадця-
та літера грецької абетки. 19. Вигадана 
істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 
20. Звуконаслідування, що означає звук 
від ходіння, бігу. 21. Рано ... піздно. 22. 
Земноводна тварина або плазун. 24. 
Одна зі складових назв звуків, те саме, 
що D або d. 25. Сорт кримської яблуні. 
27. Предмети, які використовують для 
показу під час навчання, а також метод 
навчання, що грунтується на викорис-
танні таких предметів. 30. Російська 
телекомпанія. 31. Австрійський олім-
пійський комітет. 32. Податок, данина, 
яку платили в Московській Русі і цар-
ській Росії народи Поволжя й Сибіру. 
33. Велике безладне, неорганізовано 
скупчення людей; натовп.

За вертикаллю:
1. Втрачання бажання, прагнення до чо-

го-небудь (розм.). . 2. Безліса рівнина, рівний, 
широкий простір; поле. 3. Одне з дванадцяти 
сузір'їв зодіаку. 5. Один з священних текстів 
індуїзму, складених 3-4 тисячі років тому в 
Стародавній Індії упродовж періоду, який 
називають ведичним. 6. Група довгохвостих 
папуг. 7. «...-картопля» (українська народна піс-
ня). 9. Збирання, гребучи чим-небудь, в одне 
місце, докупи. 12. Гучний, протяжливий крик 
тварини. 13. Рос. авто. 16. Тас-... (невеликий 
острів у Східно-Сибірському морі, що є части-
ною островів Анжу в складі Новосибірських 
островів). 18. Річка на території Німеччини, 
права притока Рейну. 22. Бадилля, ботвина. 
23. Державна автомобільна інспекція. 25. 
Хижий нічний птах з великою круглою голо-
вою, великими очима й коротким гачкуватим 
дзьобом. 26. Людина, що доглядає за мислив-
ськими собаками і бере участь у полюванні. 28. 
Автоматична телефонна станція. 29. Частина 
якого-небудь твору, збірки творів, видання, 
яка становить окрему книжку.

За горизонталлю:
1. Злом. 4. Квак. 8. Нав. 10. Ера. 11. Енергодар. 14. 

Нерка. 15. Ха. 17. Віа. 18. Ро. 19. Орк. 20. Туп. 21. Чи. 22. 
Гад. 24. Ре. 25. Синап. 27. Наочність. 30. Нтв. 31. Аок. 

32. Ясак. 33. Юрма.

За вертикаллю:
1. Знеохочення. 2. Лан. 3. Овен. 5. Веда. 6. Ара. 7. 

Картопелька. 9. Згрібання. 12. Рев. 13. Ока. 16. Ари. 18. 
Рур. 22. Гич. 23. Даі. 25. Сова. 26. Псар. 28. Атс. 29. Том.
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— Дівчино, можна мені, як 
вашому депутату, запросити 
вас на вечерю?

— Можна, колего.
— Чому колего?
— Тому що я теж повія, 

тільки не політична.
• • •

Панянкам у нотатки. Жін-
ці і так є, що показати, тому 
свій характер показувати 
зовсім не обов'язково.

• • •
Якщо ви йдете до врод-

ливої сусідки по сіль, бе-
ріть з собою відразу текілу 
та лайм.

• • •
— Кохана, у мене скла-

дається таке таке вражен-
ня, що тебе хвилюють тіль-
ки гроші.

— Ну що ти, любий, зовсім 
навпаки, не хвилюють, а за-
спокоюють.

• • •
Зловив карася, запхав у 

нього золотий ланцюжок з 
кулоном. Приніс додому ... 
З тих пір на риболовлю не 
прошуся, на риболовлю ме-
не дружина сама виштовхує!

• • •
— Вам подобаються 

клоуни?
— Навколо чи в цирку?

• • •
Вирішив тут я позбути-

ся сусіда з перфоратором 
і написав на стіні між по-
верхами: «Петро, я вагіт-
на» (його Петром звуть). Те-
пер не свердлить, але кра-
ще б свердлив, тому що йо-
го дружина кричить другий 
день так, що перфоратор це 
квіточки ! ..

• • •
— Як ви думаєте, чи 

можна депутатів замінити 
роботами?

— Звісно, ні. Згідно пер-
шого правила робототехні-
ки робот не може заподіяти 
шкоду людині.

• • •
Виробники ковбаси, діз-

навшись, що народ в нашій 
країні визначає якість ков-
баси на котах, стали додава-
ти туди мишей.

• • •
Життя чимось нагадує 

шведський стіл. Хтось бере 
від нього стільки, скільки хо-
че, інші — скільки можуть. 
Хтось — скільки совість доз-
воляє, інші — скільки нахаб-
ство. Але правило для всіх 
одне — з собою нічого заби-
рати не можна!

• • •
— А ти ж не медик, де 

так добре навчився робити 
уколи?

— Мене один знайомий 
лікар навчив: він сказав, що 
тут головне пам'ятати, що 
дупа не твоя ...

• • •
— Лікарю, я тільки що діз-

нався, що мене буде оперу-
вати практикант Петренко.

— Так, операція буде завтра.
— Але ж він мене заріже!
— А ви не хвилюйтеся, ми 

йому за це двійку поставимо.

Тісто: 3 жовтки, ¾ склянки цу-
кру, 200 г масла або маргарину, 2 
склянки борошна, 0.5 ч.л. соди га-
шеної оцтом, ваніль.

Начинка: 1 кг чищених яблук, 3 
білки, 0.5 скл. цукру.

Приготування. Замісити тісто, 
1/5 частину покласти в морозиль-
ну камеру. Залишок тіста викласти 

в форму (краще широку) чи сково-
рідку і гарно розрівняти руками. 

Яблуки натерти на крупній терці і 
викласти на тісто. Збити білки в піну, 
поступово додаючи цукор, і зали-
ти ними яблуки. Зверху потерти на 
крупну терку залишок тіста з моро-
зильника. Пиріг поставити в нежар-
ку духовку (180-2000 C) на 50-60 хв. 

ЯБЛУЧНИЙ СПАС: ТРАДИЦІЇ СВЯТА

Яблучний спас — одне з великих 
свят для всіх християн, а ще воно 
символізує кінець літа та похоло-
дання. Як і всі інші великі релігійні 
свята, в цей день віряни відвідують 
богослужіння.

• Що потрібно освятити? У цей 
день святять у церкві не тільки 
яблука, але й інші плоди, овочі та 
фрукти. Традиційно українці освя-
чують груші, виноград, сливи, пер-
сики, а також овочі, включаючи по-
мідори та моркву, а ще мед і жмут 
колосся жита і пшениці, таким чи-
ном прославляючи різноманіття 
багатства природи.

Головним же атрибутом святко-
вої корзини є яблука, які, як вважа-
ли в давнину, не можна було їсти 
до 19 серпня. На Спаса ж, а також 

опісля, ці фрукти вживали в необ-
меженій кількості. 

• Що не можна робити? У дав-
нину вважалося, що у цей день не 
можна їсти яблука, поки вони не бу-
дуть посвячені у церкві. Також на 
Яблучний спас не можна робити ні-
яких робіт по дому, зокрема, ши-
ти. Українська приказка говорить: 
хто на Спаса шиє — до кінця днів 
сльози ллє.

Яблучний Спас припадає на 
Успенський піст, тому, якщо ви ви-
рішили його дотримуватися, то по-
трібно відмовитися від м'ясних та 
молочних продуктів, жирної їжі та 

алкоголю. Під час посту 19 серп-
ня — єдиний день, коли дозволе-
но вживати рибу та морепродук-
ти. Нагадаємо, Успенський піст по-
чинається в день святкування Ма-
ковія на Медовий Спас 14 серпня і 
закінчується на Успіння Божої Ма-
тері 27 серпня.

• Прикмети. Свято знаменує за-
кінчення літа. Тому в давнину у цей 
день люди виходили подивитися на 
захід сонця, і, спостерігаючи за тим, 
як небесне світило йде на спочи-
нок, співали пісні, відтак прощалися 
із теплом, примовляючи: «В Яблуч-
ний Спас — пішло літо від нас». 

Наші предки казали: якщо у цей 
день погода суха і спекотна — та-
кою ж буде осінь. А ось дощі озна-
чали, що золота пора теж буде ба-
гатою на опади. Ще на Спаса ради-
ли збирати урожай, адже подей-
кували: залишені після Яблучного 
свята фрукти, овочі чи зернові ко-
ристі не принесуть.

Крім того, прийнято вважати, що 
після 19 серпня ночі стають наба-
гато холоднішими.

Також в цей день не можна вби-
вати комах і проганяти їх, адже 
вважалося, що якщо на руку двічі 
сіла муха, то весь рік людину буде 
супроводжувати удача.

 Яблучний спас 
2018 (Другий Спас) або 
Преображення Господнє 
кожного року святкують 
19 серпня. Що потрібно 
освятити в церкві на 
Преображення Господнє, 
а що заборонено робити 
в цей день — далі в 
матеріалі.

ТЕРТИЙ ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ
 РОЗУМНА ФРАЗА

Нас геть збиває зі 
шляху те, що ми 

вперто дотримуємось 
стародавніх думок 
і майже не здатні 

відірватися від них.

Франческо Петрарка, 
італійський поет та літописець
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О В Е Н . Цього тиж-
ня важливо налагоди-
ти взаєморозуміння з 

навколишніми, тоді у вашому 
житті відразу з'явиться більше 
комфорту та порядку. 

ТЕЛЕЦЬ. Будьте обе-
режні з новими знайо-
мими, не варто їм віри-

ти на слово. На роботі сконцен-
труйтеся на вирішенні поточних 
питань.

БЛИЗНЮКИ. Ваша ак-
тивність, креативність і 
заповзятливість обіця-

ють успіх в особистій і професій-
ній сферах. Бажано не ризикувати. 

РАК. Сприятливий тиж-
день для втілення в жит-
тя оригінальних ідей. 

Згадайте про свою стару обіцян-
ку, прийшов час її виконувати. 

ЛЕВ. Постарайтеся на-
мітити чіткі плани та не 
занадто від них відсту-

пати. Відгородіть себе від непо-
трібних контактів та неприємних 
людей.

ДІВА. Обережність вам 
не зашкодить, адже є 
ризик потрапити у за-

плутану ситуацію. Можна розра-
ховувати на допомогу близьких 
людей. 

ТЕРЕЗИ. Постарайте-
ся уникати аж надто ри-
зикованих авантюр. То-

ді зможете вирішити рекорд-
ну кількість проблем і добре 
заробити.

СКОРПІОН. Настав 
слушний момент для 
реалізації нового про-

екту. Не сумнівайтеся, зробіть 
рішучий крок вперед!

СТРІЛЕЦЬ. Ваше жит-
тя стане набагато ін-
тенсивнішим. Може 

виникнути питання про пе-
рехід на нову перспективну 
роботу. 

КОЗЕРІГ. Ваш пере-
можний наступ на 
кар'єрному полі бою 

продовжиться з потроєною си-
лою. І все ж не забувайте: не 
можна осягнути неосяжне. 

ВОДОЛІЙ. Цього тиж-
ня ризикуєте стати по-
над над міру балакучи-

ми, а це нікому ще не приносило 
користі. Вихідні проведіть подалі 
від чужих очей.

РИБИ. Вам просто необ-
хідна зміна обстановки. 
Але у всьому знайте мі-

ру, особливо в їжі, питві та у роз-
вагах. Корисні нові знайомства.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 20 — 26 СЕРПНЯ


