
www.i-visti.com№33 (942), 24 серпня 2018 р. газета твого міста

стор. 20

стор. 2

стор. 4

стор. 21

ЛЕОНТІЙ 
САНДУЛЯК:
ПРО ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

стор. 22

ПРОБЛЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

ЛЮБИТИ ОДНУ 
УКРАЇНУ

НАША СИЛА — 
В ЄДНАННІ

УКРТЕЛЕКОМ: 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ВІД АБОНЕНТІВ

ВІТАЄМО ІЗ ВІТАЄМО ІЗ 
27-27-юю РІЧНИЦЕЮ  РІЧНИЦЕЮ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІНЕЗАЛЕЖНОСТІ

Нехай зустрічають нас чисті світання,
Де золото нив і небес глибина.
Хай квітне Бориспіль в квітучій державі,
Хай світом летить волі нашої слава, 
Нехай зігріває нас рідна земля!
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У минулому номері 32 (941) на с.2 у матеріалі «Медаль князя Бори-
са учасникам АТО» було допущено помилку. Слід читати: «Дмитро Фі-
латов — полковник, командир військової частини А 2215» та «Євгеній 
Сорока — старший сержант...». Приносимо вибачення Дмитру Воло-
димировичу та Євгенію Івановичу.

Сьогодні державні символи України для багатьох 
українців є натхненними оберегами у розбудові 
демократичної, успішної, самодостатньої держави, яку 
цінуватимуть і поважатимуть в усьому світі.
Із неабияким щемом у серці від малого до дорослого 
патріота відлунює почуття гордості, коли під звуки 
Державного Гімну України піднімають жовто-блакитне 
знамено — Державний Прапор України. Воно єднає 
силу духу наших захисників у зоні АТО, надихає на 
подвиги на полі бою, наближає день утвердження миру 
в нашій суверенній Україні.
Нехай разом з цим великим святом до ваших сердець 
увійде радість та гордість за нашу рідну Україну! І 
нехай кожен з нас знайде в собі сили для подальшої 

розбудови на теренах України 
могутньої, демократичної, 

незалежної держави, яка 
здатна створити для своїх 

громадян гідні умови життя 
та забезпечити їх світле 
майбутнє!
Бажаю добра і щастя 
вам, вашим родинам 

та значних трудових 
успіхів в ім’я України 
та її майбутнього 

процвітання!

Шановні бориспільці!
Від імені виконавчого комітету 

та Бориспільської міської ради щиро вітаю вас із 
національними святами — 

Днем Державного Прапора України та 27-ю 
річницею Незалежності України!

могутньої, демокра
незалежної держ

здатна створит
громадян гідн
та забезпечит
майбутнє!
Бажаю добра
вам, вашим р

та значних
успіхів в 
та її май

процв

З повагою 
міський голова 

Анатолій Федорчук

ПЕРЕЇЗД ПІД ТИСКОМ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
  
Початок робіт на залізнично-

му переїзді, який перетинає Ки-
ївський Шлях у районі 35-го кіло-
метра, прогнозовано викликав 
незадоволення людей. Хоча бо-
риспільські посадовці і переко-
нують, що нині ситуація мало чим 
відрізняється від тої, що була до 
ремонту, затори у години пік таки 
побільшали. 

Масла у вогонь підливають гнів-
ні пости у мережі Фейсбук, які ти-
ражують любителі покритикува-
ти владу. 

От тільки важко зрозуміти, чо-
го ті критики добиваються. Ремонт 
— це завжди незручності. Але во-
ни тимчасові, а таку роботу, як ре-
конструкція переїзду, за день-два 
не зробиш. А очікуваний результат 
вартий того, щоб потерпіти.  

Це місце давно вже потребує 
ремонту. От тільки виконувати та-
кі роботи має право лише спеціа-
лізована організація, яких неба-
гато. Коли «Укрзалізниця» поча-
ла будувати гілку до аеропорту, 
паралельно вдалося домовитися, 
що їхні спеціалісти допоможуть із 
ремонтом колії через Київський 
Шлях. Міською владою було зро-
блено все можливе, щоб мінімі-
зувати незручності — намічено 
об’їзні шляхи, розширено узбіч-
чя, що стало додатковою смугою 
руху. Зараз функціонують чотири 
смуги — дві в напрямку Києва, а 
дві у напрямку центра Бориспо-
ля. Але коли роботи перемістять-
ся на протилежний бік вулиці, до-
ведеться задовольнятися трьома 
смугами. Одна працюватиме у ре-
версному режимі: у першій поло-
вині дня пропускатиме транспорт 
на Київ, а увечері — з Києва. 

Минулої п’ятниці, 17 серпня, 
працівників на переїзді вже до-
пекли прискіпливим контролем 
та вказівками, як потрібно і як не 
потрібно працювати. Через по-
стійний моральний тиск хлопці 
зібрали інструменти і заявили, 
що вони на цьому об’єкті більше 
працювати не будуть. В результа-
ті, у суботу та неділю, коли най-
менш насичений потік транспор-

ту, роботи не проводились, а з 
понеділка там уже працює інша 
бригада.

Зараз на переїзді розчищають 
доступ до колії та прибирають 
старі шпали на зеленій зоні біля 
дорожнього полотна — їх замі-
нять на інші, які відповідають ви-
могам цієї ділянки залізниці. Ас-
фальтована ділянка знаходиться 
вище узбіччя, тому разом із пе-
реїздом реконструюється по 25 
метрів прилеглої залізничної ко-
лії, щоб зробити плавний спуск 
з обох боків дороги. Колію заси-
плють щебенем, спеціальна ма-
шина підніме рейки, аби щебінь 
потрапив під них і зафіксував на 
потрібному рівні. 

Після того, як колії буде прокла-
дено, потрібно буде перекласти 
асфальт. Микола Корнійчук, який 
щодня контролює і координує хід 
виконання робіт, запевнив, що з 
асфальтуванням проблем не ви-
никне — усе буде зроблено за дві 
ночі. 

Важливо тільки, щоб ми усві-
домили: за один день переїзд не 
зробиш. Потрібно з розумінням 
поставитися до тимчасового дис-
комфорту — тоді можна буде за-
лишити в минулому постійні нез-
ручності, які створював переїзд на 
35-у кілометрі.

 Через психологічний 
тиск на працівників, які 
ремонтували переїзд на 
35-му кілометрі, бригада 
відмовилася працювати 
на об’єкті. Було втрачено 
дорогоцінний час.

СПОРТИВНИЙ ПОДАРУНОК ШКОЛЯРАМ
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Нові футбольні поля та спор-
тивні майданчики вже чекають 
на школярів у бориспільських 
закладах освіти. Відкриття пер-
ших із них відбулося в середу, 
22 серпня. 

Сучасні, зручні, безпечні та з 
дуже схожим на справжню траву 
штучним покриттям — саме такі 
футбольні поля та спортивні май-
данчики з’явилися у Бориспіль-
ських ЗОШ №6 та №7. 22 серпня 
відбулося їх офіційне відкриття, на 
якому були присутні міський голо-
ва, представники спорту, освітньої 
галузі міста та найменші прихиль-
ники футболу — вихованці бори-
спільської дитячо-юнацької спор-
тивної школи. 

«Це вагомий внесок у життя за-
кладів освіти та міста в цілому. Хо-
чу побажати усім дітям прагнен-

ня до занять спортом, адже це 
запорука їхнього здоров’я. Маю 
надію, що нові спортивні еле-
менти прослужать не один рік на 
благо наших школярів», — ска-
зав на відкритті футбольного по-

ля в ЗОШ №6 міський голова 
Анатолій Федорчук. 

Виробником штучного покриття 
є чеська компанія, яка добре заре-
комендувала себе в Європі. Гаран-
тійний термін на покриття складає 
10 років. Облаштовувала поля та 
майданчики приватна компанія 
бориспільця Івана Семка. Робо-
ти тривали два місяці, через час-
ті зливи їх доводилося неоднора-
зово переносити, тому й була за-
тримка у кінцевих термінах вико-
нання робіт.

Найбільше футбольне поле за-
плановано облаштувати у НВК 
«Гімназія «Перспектива», зараз 
проводиться тендер на обрання 
компанії-підрядника. Чи зможуть 
розпочати роботи із його облаш-
тування у цьому році, поки ніхто 
говорити не наважується. 

А наступного тижня відкри-
ються футбольні майданчики 
в ЗОШ №3 та №8.

21 СЕРПНЯ 2018 РОКУ № 310 
«ПРО СКЛИКАННЯ СОРОК П’ЯТОЇ 
СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ»

Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІ 
скликання, затвердженого відповідним рішенням Бориспіль-
ської міської ради від 17 грудня 2015 року № 33-2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 
42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорок п’яту сесію міської ради VІІ скликання та прове-
сти пленарне засідання міської ради 04 вересня 2018 року о 10 годи-
ні в актовій залі виконавчого комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання:
2.1. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися 
в складних життєвих обставинах.

2.2. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
учасникам антитерористичної операції, які проходять службу за кон-
трактом в особливий період, а їх сім’ї опинилися в складних життє-
вих обставинах.

2.3. Житлово-комунальні питання.
2.4. Земельні питання.
2.5. Різне.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю 

за собою.

Голова    А.С.Федорчук

 ОГОЛОШЕННЯ
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Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Більшість електричних мереж та 
трансформаторних підстанцій Бо-
риспільського району були побу-
довані в 60-70-х роках. Зараз во-
ни потребують масштабної рекон-
струкції із залученням немалих фі-
нансових коштів. Крім цього, люди 
не йдуть сюди працювати — робо-
та відповідальна та небезпечна, а 
зарплати дуже малі. 

Минулого тижня відбулася зу-
стріч міського голови Анатолія 
Федорчука із головою правління 
ПрАТ «Київобленерго» Володими-
ром Чернявським. На зустрічі та-
кож був присутній керівник Бо-
риспільського РП Микола Борзяк, 
який відмовився коментувати цю 
зустріч «Вістям» та говорити про 
проблеми РП. Натомість заступ-
ник міського голови Микола Кор-
нійчук детально розповів про стан 
електромереж на Бориспільщині. 

Про підстанції та лінії 
електромереж

Станом на 1 січня 2018 року Бо-
риспільський РП мав 65017 побу-
тових споживачів, 1705 підпри-
ємств, установ та організацій, в 
т.ч. 101 бюджетну. Система елек-
тропостачання Бориспільського 
району складається із 18-ти під-
станцій напругою 35—110 кВт — 
це майже 2 тисячі трансформатор-
них підстанцій (ТП).

«76% існуючих ТП в Бориспіль-
ському РП є абонентськими — це 
саме ті підстанції, через які відбува-
ються постійні перебої в електропо-
стачанні, бо вони роками не обслу-
говувались своїми власниками», — 
говорить Микола Корнійчук. 

У Бориспільському районі на-
раховується більше 3-х тис. км по-
вітряних та кабельних ліній різ-

ної напруги, з них більше 500 км 
є абонентськими. Їх неналежний 
технічний стан та відсутність об-
слуговування негативно вплива-
ють на надійність електропоста-
чання. На початку цього року 268 
км мереж потребували повної за-
міни (вартість цих робіт складає 
близько 175 млн. грн.), значну ча-
стину вже замінено. 

Хто працює у 
Бориспільському РП

До приватизації Київобленерго 
в державній структурі працюва-
ло більше 5 тисяч осіб. Вже через 
рік діяльності приватного бізне-
су кількість спеціалістів, які обслу-
говують електромережі, скороти-
лася вдвічі. Сьогодні в приватній 
структурі працює 3,5 тисячі пра-
цівників. Бажаючих працювати в 
Бориспільському РП дуже мало — 
тому часто ситуацію рятують вах-
тові працівники з інших регіонів. 

«У Борисполі люди привітні, 
працювати тут дуже подобається. 
Ми живемо дружньо, стараємось 
зробити все, від нас залежне. На 
жаль, оплата нашої небезпечної 
роботи не перевищує 7 тисяч гри-
вень, звичайно, хочеться більше», 
— розповів Олександр Шахов, во-
дій автопідйомника із міста Суми.

Умови, в яких проживають елек-
трики, також не надихають на ро-
боту: у тісній кімнаті із одним вікном 
одночасно проживає п’ять вахтерів. 
Люди приїжджають обслуговувати 
лінії електропередач із Сум та Пол-
тави й живуть тут по два тижні. 

Про фінансування 
й плани 

Рівень фінансування заходів 
з розвитку та експлуатації елек-
тромереж від НКРЕКП є замалим. 
Навіть керівництво ПрАТ «Київ-
обленерго» визнало, що в елек-
тромережі Бориспільського РП 
за останні роки грошей майже не 
вкладалося. Силами Бориспіль-
ського РП самостійно виконано 
заміну силових трансформаторів 
на більш потужні на вул. Незалеж-
ності, Перемоги, Коцюбинського, 

Красіна, Польовій та ін. Необхід-
ні кошти взяті від тарифних над-
ходжень від споживачів, оскільки 
4% з них мають витрачатися саме 
на ці потреби. 

Відповідно до інвестиційної про-
грами реконструкції електромереж 
у 2018 р. у Борисполі заплановані 
реконструкція повітряної лінії (ПЛ) 
із заміною голого проводу на ізо-
льований на вул. Котовського, По-
льовій, Солов’їній та встановлен-
ня розвантажувальної підстанції на 
провулку Котовського від ТП-138.

По району планується рекон-
струкція ПЛ із заміною голого 
проводу із встановленням вось-
ми розвантажувальних ТП; вста-
новлення реклоузерів Л-29 «Ви-
шеньки» та Л-15 «Проців». 

Відомі плани і на наступний рік 
— у Борисполі передбачається ре-
конструкція ПЛ на вул. Дзержин-
ського (Бежівка), Яцюти, Туполєва, 
Ціолковського та Каховській, на 
провулках Щорса і Каховському. 

Проблемою, яка зараз вирішу-
ється, є більше 4 тис. дерев’яних 
опор по всьому району, які потре-
бують заміни на надійні бетонні.

У висновках ПрАТ «Київобленер-
го» чітко написано, що переважна 
кількість об’єктів електроенерге-
тики усієї Київської області експлу-
атується із перевищенням норма-
тивного терміну, встановленого за-
водами-виробниками. Наприклад, 
63% повітряних ліній напругою 110 
кВт, 45% ПЛ напругою 35кВт, 91% си-
лових трансформаторів до 110 кВт 
та більше половини існуючих тран-
сформаторів із напругою 110 кВт.  

Наслідки недостатнього фі-
нансування заходів з розвитку та 
експлуатації електричних мереж 
складають серйозну загрозу енер-
гетичній безпеці нашого району 
та несуть ризики соціальних по-
трясінь. В окремих регіонах облас-
ті рівень дефіциту електроенергії 
вже сягнув критичного, що гово-
рить про неналежне функціону-
вання інфраструктури. 

Попри це, бориспільська міська 
влада має надію, що висновки ке-
рівництва обленерго зрушать про-
блему з місця і найближчим часом 
стан електромереж у районі та мі-
сті покращиться.  

ПРОБЛЕМИ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

 Бориспільський РП 
«Київобленерго» зазнає 
кризи через недостатнє 
фінансування, але однією 
із головних проблем наразі 
є відсутність бажаючих 
працювати у цій структурі. 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Жителі Борисполя вже з 1 ве-
ресня не зможуть скористати-
ся послугами невідкладної ме-
дичної допомоги. Про це стало 
відомо на плановій нараді місь-
кого голови. «Вісті» дізнавали-
ся подробиці таких кардиналь-
них змін.

Після створення міських амбу-
латорії загальної практики та сі-
мейної медицини, відділення не-
відкладної допомоги Бориспіль-
ського районного центру первин-
ки продовжувало обслуговувати 
містян, як і раніше. На початку 
серпня на ім’я міського голови 
Борисполя Анатолія Федорчу-
ка надійшов лист із районної 
державної адміністрації із пові-
домленням про те, що невідклад-
на медична допомога більше не 
надаватиметься жителям міста. 
В листі зазначалося, що мешкан-
цям району надання невідклад-
них медичних послуг також буде 
припинено. 

Зміни пов’язані із новою Кон-
цепцією реформування системи 
охорони здоров’я, яка затвер-
джена Урядом та передбачає 
надання невідкладної медич-
ної допомоги населенню ліка-
рями загальної практики — сі-
мейної медицини. Так, згідно 
нового чинного Наказу МОЗ від 

19.03.2018, порядок надання в 
межах первинки невідкладної 
медичної допомоги здійснюєть-
ся відповідно до режиму робо-
ти амбулаторій та годин прийо-
му пацієнтів лікарем. Це озна-
чає, що після завершення робо-
чого часу амбулаторії на виклик 
ніхто не приїде, окрім передба-
чених законом випадків екстре-
ної допомоги (інфаркт, інсульт, 
травми внаслідок ДТП або ін-
ші, що можуть порушити життє-
ві функції). 

Реформування медичної галу-
зі лишило прогалину у важливій 
частині — нею стала невідкладна 
служба. Хто має регулювати ро-
боту цієї допомоги — невідомо, а 
заручниками ситуації знову стали 
пересічні українці. 

Нагадаємо, до цього часу при 
виклику на лінію 103 диспетчер 
приймав рішення про необхід-
ність виїзду бригади невідклад-
ної чи екстреної допомоги. 

«ШВИДКА» НЕ ПРИЇДЕ

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора 
України, 27-ї річниці незалежності України та 95-річчя утворення 
Бориспільського району!
Впродовж багаторічної історії однією з основоположних цінностей 
українців було прагнення свободи. Саме це спонукало їх в усі 
часи боротися за незалежність. На початку XX століття, в часи 
Української революції 1917-1921 років, українці змогли відродити 
державність, а 24 серпня 1991 року Актом проголошення 
незалежності України була відновлена державність.  
Нині, попри зовнішню агресію з боку Росії та глобальні виклики, 
Україна продовжує відстоювати власну свободу та суверенітет. 
Відродження української армії, успішні реформи в різних сферах 
життєдіяльності, вагомі досягнення територіальних громад 
високо оцінені іноземними партнерами України.
Низький уклін нашим землякам — борцям за незалежність 
України, учасникам Революції Гідності, учасникам 
Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) у 
Донецькій та Луганській областях та їх родинам. 
Висловлюємо окрему подяку небайдужим жителям району за 
активну волонтерську діяльність. 
Вічна пам'ять воїнам, які полягли в боях за вільну, незалежну 
Україну.
У нас немає жодних сумнівів — Україна буде успішною 
європейською державою. Бажаємо усім нам перемог, нових 
здобутків та мирного неба.

Слава українському народові! 
Слава Бориспільщині! 
Україні — слава!

Дорогі земляки! Шановні бориспільці!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного 

Прапора України, 27-ї річниці незалежності 
України та 95-річчя утворення 

Бориспільського району!

Голова Бориспільської 
районної державної 
адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської 
районної ради 

Владислав БАЙЧАС

• Бригада із Сум працює на автопідйомнику.
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 ПРО ВАЖЛИВЕ

НАША СИЛА — В ЄДНАННІ

Ганна АРХИП,
фото Сергія Кручиніна

— Владиславе Михайловичу, 
2018 рік для Бориспільського ра-
йону є знаковим і успішним. Знако-
вим, бо відзначаємо 95-річчя утво-
рення Бориспільського району. Хоч 
і не ювілейний, а таки солідний вік. 
І успішний, бо за весь означений пе-
ріод район вперше має мільярдний 
бюджет розвитку. А це, як кажуть, 
не абищо. Це статус самодостат-
ньої, фінансово сильної великої гро-
мади, яка міцно стоїть на ногах. То 
розкажіть читачам, куди плануєте 
спрямовувати народні кошти і які 
перспективи соціально-економіч-
ного і культурного розвитку краю.

— Не можу не погодитись з ва-
ми. Так, за десятки років розвитку 
району нарешті маємо такі фінан-
сові показники і прогнози, які да-
ють змогу значно покращити соці-
альну складову життя наших грома-
дян. І це я кажу не в докір колишнім 
керівникам району. Ви ж розумієте, 
що якими б практиками і професі-
оналами не були керівники на міс-
цях, їх вплив на фінансові, еконо-
мічні процеси в регіонах зводиться 
у забезпеченні ними чіткого вико-
нання рішень Верховної Ради Укра-
їни, директив Кабміну і відповідних 
територіальних органів на місцях. 
І перш за все, стратегічного курсу, 
який задає Президент України. Так 
от, саме тому стало нарешті можли-
вим на місцях використовувати свої 
ж гроші, податки наших громадян, 
які раніше осідали зверху. Змінився 
Бюджетний Кодекс держави, який 
дав зелене світло розвитку громад. 
Бо Президент України Петро Поро-
шенко, як ніхто інший, розуміє, що 
держава сильна тоді, коли в ній жи-
вуть заможні і щасливі люди.

Нове село
А кошти нам є куди вкладати. За 

95 років наш район, як і вся краї-
на, дуже змінився. Змінилися і лю-
ди. Революція сталася не тільки в 
головах, а й у побуті, у всіх сферах 
життя. От візьмемо наші села. Во-
ни вже далеко не такі, як були ко-
лись. Дорогу з курявою замінив ас-
фальт, виросли нові будинки. У се-
лах з’явилася інфраструктура, міні- 
і супермаркети, працюють приватні 
підприємства, дитячі садочки і за-
гальноосвітні школи, філіали му-
зичної школи, заклади охорони 
здоров’я і таке інше. Це вже не кла-
сичне село з чередою корів, без-
межними полями і луками. Це, мож-
на сказати, адміністративно-тери-
торіальне новоутворення, якого 
ще немає у переліку адміністратив-

но-територіальних одиниць. Але це 
вже село міського типу. Не селище, 
бо в ньому має проживати не мен-
ше 10 тисяч населення. Як до цього 
ставитись? Жаліти чи радіти? Дума-
ється, що і те, і інше. Бо село завжди 
було годувальником міста. Село да-
вало хліб, молоко, сало і м'ясо і ба-
гато інших цінних продуктів харчу-
вання. А ще, що дуже важливо, на-
туральних продуктів. Я виріс у селі. 
Там все не таке як у місті. Там все ці-
люще – і роса, і вода, і повітря. Там 
відчуваєш простір і зв'язок з при-
родою, і що ти її часточка. А пше-
ничне поле, і ти в ньому з одноліт-
ками — то взагалі щось неземне. 

Трударі
Село славилося хліборобами. 

Без хлібороба села немає. А нема 
села — нема України. Сільська ж 
місцевість нині втрачає своє сіль-
ськогосподарське призначення. 
Це бачить область в особі облас-
ної ради та облдержадміністра-
ції. А може, і не бачить, бо не пе-
реймається питанням розвитку 
сільськогосподарського вироб-
ництва на Київщині. А це має бути 
велика державна програма відчут-
ної допомоги селу, фермерським 
господарствам, всім, хто займа-
ється вирощенням сільгосппро-
дукції, тваринництвом. Держава 
має опікуватися аграрним секто-
ром економіки, як у Європі, у всіх 
високорозвинутих країнах світу. 
І у зв’язку з цим і багатьма інши-
ми проблемами виникає питання: 
для кого і для чого здалися ці вже 
рудиментарні органи, які є галь-
мом у розвитку регіону. Облрада 
облюбувала собі стан «собаки на 
сіні». Сесії облради не проводять-
ся, соціальні програми не затвер-
джуються, а, отже, і кошти не виді-
ляються. Ось яка склалася ситуа-
ція. У план соціально-економічно-
го і культурного розвитку області 

були внесені на фінансування ряд 
соціальних об’єктів району — бу-
дівництво шкіл, капітальний ре-
монт дитячих садків і будинків 
культури. На виготовлення їх про-
ектно-кошторисної документації 
було витрачено біля 5 млн. грн. 
бюджетних коштів району. Тепер, 
як виявляється, їх просто викину-
то на вітер. Бо по вині облради і 
облдержадміністрації ці об’єкти не 
були профінансовані, так як до се-
сії обласної ради не дійшли. Тех-
нічна документація по будівель-
ним нормам стала непридатною. 
А що далі? Велике питання, на яке 
область відповіді не дає.

Дороги
Споконвічне і питання доріг. Так, 

місцеві центральні дороги в се-
лах погані. Район у змозі їх якісно 
утримувати. Проте вони знаходять-
ся у віданні Облавтодору. І знову 
все упирається в обласні кабінети. 
Там не знають, а, мабуть, більше не 
хочуть передавати їх на місця. Ду-
же цікава ситуація. Дороги на на-
ших землях, але нам не належать. 
В обласному бюджеті є великі кош-
ти на їх утримання, та вони не ви-
користовуються. А район не впра-
ві вкладати кошти в те, що йому не 
належить. На останній сесії райра-
ди депутати прийняли Звернен-
ня до Кабміну України, обминув-
ши вже облраду, про негайне ви-
рішення питання передачі доріг у 
підпорядкування району. Як нам ві-
домо, Кабмін передав його на об-
ласть. Чекаємо відповіді. Поки що 
не видно ні оперативності, ні заці-
кавленості у вирішенні цієї пробле-
ми ні з боку облдержадміністрації, 
ні з боку обласної ради.

Медична галузь
Та як би там не було, а як сказав 

класик, «нам своє робить». То ж і в 

минулому році, і в поточному зміц-
нюємо матеріальну базу медици-
ни. Старе гасло «Здорова нація — 
сильна держава» сьогодні не втра-
тило своєї актуальності, а навпаки, 
стало надзвичайно гострим і важ-
ливим. Люди занепокоєні та не зна-
ють, чого чекати від нової медичної 
реформи. Тому районна влада ро-
бить все можливе, щоб підняти рі-
вень первинної ланки медицини. У 
2017 році Бориспільська ЦРЛ по-
повнилася сучасним медустатку-
ванням і апаратурою.

У рентгенкабінеті встановлено 
новий апарат, зручний для хворо-
го будь-якої тяжкості. У цьому ро-
ці клінічна лабораторія лікарні от-
римала гематологічний аналізатор 
нового класу, який швидко і якісно 
робить аналізи крові. До слова ска-
зати, я вже був пацієнтом лабора-
торії, здав аналіз крові на біохімію. 
І, повірте, залишився задоволений. 
Я в той же день отримав результати 
аналізу. Завдяки новому апарату ро-
бляться і експрес-аналізи, які апарат 
видає одразу. І хочете вірте, хочете 
— ні, я вже як рік не користуюся по-
слугами медицини в Києві, а тільки 
місцевими закладами охорони здо-
ров’я. Тому я скористаюсь нагодою 
звернутись до жителів міста і райо-
ну, які раніше не довіряли нашій ла-
бораторії та їхали в столичні медич-
ні заклади. Якщо вам, шановні, ко-
лись доведеться проходити обсте-
ження та й не тільки, не витрачайте 
час і кошти, а йдіть у наші районні 
заклади медицини.

Нова апаратура з’явилася і в хі-
рургічному відділенні, і в кабінеті 
фізіотерапії та функціональної діа-
гностики. Нещодавно відкрито су-
часну клініко-діагностичну лабо-
раторію у Вороньківській СДЛ, яка 
дає змогу обстежувати пацієнтів на 
високому рівні. 

У 2017 та 2018 роках на потреби 
медицини з районного бюджету бу-
ло виділено біля 60 млн.грн.

Місто і район — 
одне ціле

Бориспільська ЦРЛ обслуговує 
жителів міста та району. Так було 
в усі часи. Так є і нині. І це природ-
ньо. Бо територіально місто і ра-
йон — єдине ціле. У нас багато чого 
спільного і об’єднуючого: і медици-
на, і транспорт, і правоохоронні ор-
гани, і органи пенсійного забезпе-
чення, і ще багато інших служб, які 
обслуговують як місто, так і район. 
І, звичайно, турбота про їх безпере-
бійне і якісне функціонування має 
бути як з боку одних, так і з боку 
інших. А результатом цієї турботи 
має стати збереження соціальних 
гарантій жителів нашого краю. Най-
головніше завдання влади — по-
вертати людям їхні ж гроші — спла-
чені ними у бюджет податки, вкла-
даючи їх у ті ж дороги, медицину, 
освіту і таке інше. Що і робить ра-
йонна влада. 

Ми намагаємося вирішувати всі 
фінансово-господарські питання, які 
виникають у процесі діяльності за-
кладу. Велика частка районного бю-
джету іде саме на зміцнення мате-
ріально-технічної бази лікарні. Того 
ж самого, думається, хочуть і місь-
кі жителі. Та й Бюджетний Кодекс 
України цьому не перешкоджає. 
Ним не заборонено, наприклад, мі-
сту вкладати кошти в медичний за-
клад, який не є комунальною власні-
стю громади, але який надає медич-
ні послуги її жителям. Не зважати на 
це не можна. Інакше люди просто 
залишаться напризволяще. І було 
б і правильно, і справедливо, коли 
б і міська влада взяла на себе ча-
стину видатків в охорону здоров’я 
своїх жителів. Для району залиша-
ється незрозумілим, чому місто не 
вкладає кошти у ЦРЛ, де лікують-
ся його мешканці. Для мене осо-
бисто не має різниці між жителями 
міста і району, ніколи не розділяв 
їх. Погодьтеся, громада Бориспіль-
щини є вже об’єднаною де-факто. 
І лише питання часу — об’єднання 
де-юре. Тільки чому не розуміють 
цього депутати міської ради? А це 
вже справжні реалії нашого життя, і 
від них нікуди не дітися. Тож давай-
те, шановні обранці народу, вже за-
раз разом дбати і про міського, і про 
сільського жителя.

Нами місту запропоновано будів-
ництво нового корпусу лікарні, який 
конче необхідний для нашого регі-
ону. У цьому питанні ми йдемо на 
всі поступки, аж до пропозиції місту 
прийняти ЦРЛ у своє управління. Ми 
переслідуємо одну мету — забезпе-
чити в лікарні всі умови для повно-
цінного, кваліфікованого і своєчас-
ного надання медичної допомоги на-
селенню Бориспільщини. Ми і надалі 
будемо спрямовувати наші зусилля 
на те, щоб рівень технічного забезпе-
чення медзакладів був одним з кра-
щих в області. Будемо вирішувати і 
кадрове їх забезпечення.

Освіта і культура
За останні два роки зміцнилася 

і матеріальна база закладів освіти. 
Лише за 2017 рік на розвиток осві-
ти було виділено майже 10 мільйо-
нів гривень. Нині матеріально-тех-
нічна база закладів освіти і дошкіль-
ного виховання є однією з кращих в 
області. Продовжуючи кращі тради-
ції освітян району попередніх років, 

 Напередодні 
святкування 95-ї річниці 
створення Бориспільського 
району ми поспілкувалися 
з головою Бориспільської 
райради на актуальні 
теми. Владислав БАЙЧАС 
розповів про життя району 
та перспективи його 
розвитку.

• «Я прихильник того, що у кожному регіоні країни є свої економічні й фінансові умови, і кожна громада 
повинна обрати свій шлях подальшого розвитку».
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нам довіряють втілення пілотних 
проектів розвитку освіти в умовах 
її реформування. Так, ОНЗ «Ща-
сливський НВК» працює в систе-
мі розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпе-
чення початкової освіти в умовах 
Державного стандарту початко-
вої загальної середньої освіти. В 
ОНЗ «Вороньківський НВК» пер-
шокласники навчаються за про-
грамою «Технологія навчання уч-
нів початкової школи «Розумни-
ки», у Процівській ЗОШ першо-
класники працюють на проекті 
«На крилах успіху».

Стало можливим і вкладення 
коштів у культуру району. Заку-
плено нову апаратуру, поступово 
оновлюємо сценічні костюми для 
аматорських хорів, придбаваємо 
комп’ютерну техніку.

Соціальний захист
І, звичайно, у цей непростий 

час велику увагу приділяємо соці-
альному захисту населення райо-
ну. Щомісячно на виплату всіх ви-
дів соціальної допомоги спрямо-
вується понад 5 млн. грн. і понад 
14 млн. грн. на покриття виплат 
за житлово-комунальні послуги.

Такі позитивні зміни відбули-
ся завдяки новій фінансовій по-
літиці Президента України. При 
всіх цих позитивах не можна за-
мовчувати бідність пенсіонерів, 
високу плату за комунальні по-
слуги, подорожчання продуктів 
харчування, складну криміно-
генну обстановку. І треба сказа-
ти, що не всьому є пояснення. Не 
можна збагнути запропоновану і 
впроваджену урядом В.Гройсма-
на пенсійну реформу, що не за-
довольняє більшу частину пен-
сіонерів, які отримали доплату 
в 100 гривень. Вона не виріши-
ла, а, навпаки, загострила пенсій-
ну проблему і посилила недовіру 
до всього Уряду. Так, нам випа-
ло жити у складний час, у час ре-
форм. Коли руйнується одна си-
стема і запускається інша. А це, 
на жаль, болісні процеси. І для 
того, щоб це пережити, а зміни 
зробити менш вразливими для 
людей, і існує влада на місцях. А 
сама влада, якою б вона не була, 
ніколи не буває хорошою. А от 
прагнути бути кращою за попе-
редню — варто і потрібно. І при-
тому на всіх рівнях — від Прези-
дента і до сільського голови.

Перспективи
І, повертаючись до вашого за-

питання про перспективи роз-
витку району, хочу сказати, що 
вони надзвичайно великі — від 
зростання економіки (маємо хо-
роші інвестиційні пропозиції), до 
відродження села, де буде вигід-
но тримати підсобне господар-
ство, де праця сільського трудів-
ника буде заслужено оцінена.

Нині у всіх на слуху питання 
об’єднання громад. Я був і зали-
шаюсь прихильником того, що 
у кожному регіоні країни є свої 
економічні і фінансові умови. І 
кожна громада повинна обрати 
свій шлях подальшого розвит-
ку. Наш шлях — не ділитися, а, 
навпаки, об’єднатись у велику і 
сильну громаду Бориспільщини.

А в переддень Дня незалеж-
ності України та відзначення 95-
ої річниці утворення Бориспіль-
ського району бажаю всім жите-
лям нашого краю миру, благо-
получчя і достатку, натхненної 
праці на благо розвитку нашого 
регіону і всієї України. 

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Т. ПІДГУРСЬКОЇ

Минулого тижня з Бориспо-
ля на схід України поїхав цінний 
подарунок від депутатів, який 
вони придбали за власні кошти 
для бійців 72-ї окремої механі-
зованої бригади. 

Воїнам цієї бригади бориспільці 
допомагали неодноразово, а цьо-
го разу вирішили придбати необ-
хідний автомобіль. Депутати Бо-
риспільської міської ради та під-
приємці, серед яких Володимир 
Шалімов, Валерій Мартишко, Юрій 
Шелудько, Ярослав Годунок, Дми-
тро Гопанчук, Микола Грона, Єв-

ген Грона купили потужний леген-
дарний позашляховик Мітсубісі 
Паджеро (Mitsubishi Pajero) 2002 
р. в колишнього АТОвця, який 
зробив знижку. Така ідея спала на 
думку бориспільцю Юрію Харито-
нчику, колишньому учаснику АТО. 
Велерій Мартишко  підтримав її та 
звернувся до громади. 

Бориспільські волонтери мо-
більно зібрали одяг та інші необ-
хідні речі, тож автівка вируши-
ла на передову не порожньою. 
Вже у суботу 18 серпня авто бу-
ла на місці призначення. Бій-
ці 72-ї бригади сердечно дяку-
вали за гарний подарунок, який 
послужить Україні.

АВТО ДЛЯ ПЕРЕДОВОЇ

 БЛАГОУСТРІЙ

 ФОТОФАКТ

ПРОСТІР ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сергій КРУЧИНІН

Командир батальйону Патруль-
ної поліції в Борисполі Віталій Гор-
кун пояснив: «В місті є такі місця, 
де водії систематично нехтують 
ПДР. Стоянку на тротуарах та рух 
авто тротуарами заборонено, ад-
же тротуар — це місце для безпеч-
ного руху пішоходів. Зокрема, це 

спостерігається біля будинків Ки-
ївський Шлях, 73, 75 та 77. 

Щоб масово не штрафувати во-
діїв на тротуарах в цих місцях, ми 
вирішили зробити так, щоб вони 
туди не могли заїхати, і цим попе-
редити правопорушення. Ми звер-
нулися до житлово-комунально-
го господарства, яке очолює В’я-
чеслав Толкач — оскільки органи 

місцевого самоврядування мають 
вживати заходів, щоб люди не по-
рушували ПДР. Вони й замовили ці 
півсфери. Поки ми намагаємося 
вирішити проблему в центральній 
частині міста».

Обмежувачі в’їзду встановили, 
але вже були випадки, коли їх зсу-
вали з місця, щоб заїхати в парк чи 
на тротуар. Порушники аргумен-
тують це тим, що так зручно і що 
більше паркуватися ніде. Таким 
чином, щоб не утискати права пі-
шоходів, перед містом постає пи-
тання облаштування нових парко-
вок у центрі. Подальше зменшення 
площі зелених насаджень і пішо-
хідних зон має бути компенсовано 
започаткуванням практики плат-
них стоянок у центрі, як це робить-
ся в цивілізованих містах.

«Не можна допускати, щоб авто 
їздили парком чи паркувалися там, 
де їм зручно, порушуючи права пі-
шоходів, — продовжує Віталій Гор-
кун. — Ми маємо поважати один 
одного. Користуючись нагодою, я 
хочу привітати всіх зі святом Неза-
лежності й нагадати, що незалеж-
ними ми маємо стати в серцях і в 
голові. Маємо бути патріотами сво-
єї країни і працювати на інтереси 
нашої держави, а не на власні, бо 
всі ми добре пам’ятаємо про свої 
права, а про обов’язки чомусь за-
буваємо. На п’ятому році війни нам 
час нарешті усвідомити, що за та-
кі цінності гинуть хлопці, віддають 
найдорожче – власне життя, а ми 
тут, сидячи в комфорті за 800 км, 
не бажаємо поступитися шкідли-
вою звичкою чи примхою».

 Невеликий, але важливий крок було нещодавно зроблено 
в Борисполі. На підтвердження того, що тротуар існує для 
пішоходів, на обох сторонах рогу вулиць Європейська 
та Київський Шлях, на в’їзді в алею Тисячоліття з боку 
податкової та на в’їзді в парк біля «Маріанни» з’явилися 
жовті півсфери, що закрили заїзд машин. 

• В центрі міста встановили бетонні півсфери, що обмежуть в'їзд авто на тротуари та до парку.
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 КОМПАНІЯ

 ЧЕРГОВИЙ ДОВГОБУД

!

!

ЯК СЬОГОДНІ ОТРИМАТИ КРЕДИТ 
ТА НЕ ЗРОБИТИ ПОМИЛКИ?

Нині ситуація у нашій державі 
вкрай непроста і багатьом людям 
потрібні кошти на найнеобхідніше, 
але фінансові можливості вичерпа-
ні. Багато людей опинились у скрут-
ному становищі і готові практично 
на все, аби отримати потрібну су-
му коштів для купівлі необхідного. 
У цей же час у газетах та на реклам-
них щитах ви бачите низки оголо-
шень кредитних спілок, банків, ін-
ших фінансових установ та органі-
зацій, які пропонують іноді аж за-
надто низькі відсотки. Увага — не 
завжди це правда! Ніколи не відда-
вайте кошти наперед у вигляді по-
передньої оплати, коли вам обіця-
ють велику привабливу суму креди-
ту та просять зачекати деякий час. 
У результаті, як правило, люди нічо-
го не отримують, а лише втрачають 
свої кровно зароблені кошти.

Дійсно, перевірено часом, у такій 
ситуації може розгубитись не лише 

пересічний громадянин, але і люди-
на з економічною освітою. Як же не 
розгубитись, не втратити свої кошти 
та взагалі не зробити фатальну по-
милку, звернувшись за кредитом?! 

Саме тому хочу познайомити чита-
чів газети «Вісті» з установою, переві-
реною часом та добрими відгуками 
людей не лише з нашої області, а й 
інших регіонів присутності компанії. 

Потрібні кошти? Вам з радістю на 
високому професійному рівні до-
поможуть в організації «Всеукраїн-
ський центр персональних фінансів, 

кредитування та інвестицій» (засно-
вана в січні 2013 р.; веде діяльність 
майже у всіх регіонах України).

Вам запропонують таку програ-
му кредитування, де дійсно від-
сотки будуть мінімальні, а кредит 
принесе користь, а не змусить від-
давати останню копійку в пога-
шення боргу. У вас завжди є мож-
ливість звернутись до нас, розпо-
вісти про свої проблеми, потреби і 
відповідь неодмінно не забариться. 
Ваше питання буде вирішено про-
фесійно та в найкоротший термін. 
Кредо компанії – висока якість об-
слуговування громадян, професіо-
налізм співробітників, відкритість 
та чесність з кожним клієнтом.

Віковий ценз: від 21 до 75 
років (тобто, якщо ваш вік 
входить у цей проміжок, 
сміливо можете звернутись за 
кредитом).

Необхідні документи: 
паспорт та ідентифікаційний 
код (пенсіонерам також – 
пенсійне посвідчення).

Сума кредиту: 
від 1 тис. до 300 тис. грн.

Строк кредиту: 
від 1 дня до 4-х років.

Погашення кредиту: у будь-
який час достроково без 
штрафних санкцій.

Комісія за видачу кредиту: 
береться тільки після 
отримання грошових 
коштів та складає від 1 до 15 
відсотків, в залежності від 
програми кредитування.

Пенсіонерам пільги: до 
них індивідуальне особливе 
ставлення в цей скрутний 
час, коли пенсія та допомога 

держави мінімальні.

Погашення кредиту: 
можливе за місцем 
проживання через місцеві 
установи банків.

Строки видачі кредиту: від 
1 до 3-х годин, в залежності 
від суми та кредитної 
програми.

Зверніть увагу, якщо ви 
звертались багато разів в 
інші фінансові установи, 
організації чи банки і 
вам відмовляли у видачі 
кредитних коштів, не сумуйте, 
звертайтесь до нас — 
справжніх професіоналів та 
надайте детальну інформацію 
про себе та свій майновий 
стан. У найкоротші терміни 
ви отримаєте кредитні 
кошти, або чітку відповідь 
про причину відмови та що 
потрібно змінити, які кроки 
зробити для покращення 
вашої кредитної історії та 
безперешкодного отримання 
кредитних грошових коштів у 
майбутньому.

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ:

Важливо: для читачів газети «Вісті», які хочуть стати наши-
ми клієнтами, ми надамо знижку в розмірі 2% від суми кре-
диту по оплаті комісії за оформлення кредиту. Для отриман-

ня знижки потрібно принести з собою цей номер газети зі статтею. 
Ми зробимо для вас кредит дешевшим!

ПАМ’ЯТАЙТЕ: «Ніколи не віддавайте кошти наперед у вигляді 
попередніх оплат, — в результаті нічого не отримаєте, а лише 
втратите свої кровно зароблені»!

Андрій БАЛИЦЬКИЙ, 
керівник ПП «Всеукраїнський 
центр персональних фінансів,
кредитування і інвестицій» Як знайти організацію «Всеукраїнський центр персональних 

фінансів, кредитування і інвестицій»?
Приходьте за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського, буд. 101.
У самому центрі міста, зупинки станцій метро «Університет», «Вок-

зальна», «Палац Спорту».
Контакти: приймальня гол.офісу 044-289-14-41, для клієнтів: 

067-334-2-333 (МОЖЛИВА ЗАЯВКА ПО ТЕЛЕФОНУ та повідомлення 
результату протягом 5-ти хвилин!)

(відправте смс і ми вам зателефонуємо, якщо немає коштів).
Графік роботи: з пн. по пт. з 9.30 до 18.30, сб. з 10.00 до 15.00
E-mail.: fi n_2018 @ukr.net

«НІ» — попереднім оплатам та прихованим комісіям! Цілі, на які можливо брати кредит: 
ремонт, весілля, відпочинок, лікування, навчання, придбання авто, 
житла, розвиток власної справи та інші нагальні потреби.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Заморожене будівництво до-
будови корпусу Бориспільської 
ЦРЛ вже найближчим часом має 
продовжитись. Керівництво за-
кладу запевняє, що вже цього 
року новий корпус прийматиме 
перших пацієнтів.

У травні 2017 р. виконком Бо-
риспільської міськради прийняв 
рішення про надання містобудів-
них умов для будівництва ново-
го діагностичного центру Бори-
спільської ЦРЛ. Ініціатором бу-
дівництва була лікарня, початок 
робіт анонсувався на умовах 
державно-приватного партнер-
ства. Це означає, що приватний 
забудовник за власні кошти зво-
дить корпус на території лікарні 
та передає його у власність ЦРЛ, 
але має право розпоряджатися 
на власний розсуд частиною но-
возведеної будівлі. Планувало-
ся, що в приватній частині буде 

відкрито лабораторію, а на ін-
шій лікарня проводитиме проце-
дури гемодіалізу та встановить 
мамограф. 

Добудову мали звести між полі-
клінікою та центральним корпусом 
до кінця 2017 року. Проте, щойно 
звели стіни, роботи зупинилися. 

«Із певних причин інвестування 
будівництва припинилося, наразі 
маємо нового інвестора. Сподіва-
юся, що вже цього року корпус за-
працює, лікарня на нього має ве-
ликі плани», — пояснив головний 
лікар Олександр Щур.  

Загальна площа корпусу має 
становити 360 кв.м., з них 150 на-
лежатиме безпосередньо забу-
довнику. Перспективи викори-
стання теж змінились: відомо, що 
облаштування кабінету для гемо-
діалізу там вже не планується, під 
питанням і встановлення мамо-
графу. Що буде на території при-
ватного забудовника, ніхто го-
ворити не наважується, як і те, 
хто він.

Що таке ДПП?
Даржавно-приватне партнер-

ство (ДПП) — це система відно-
син між державою та приватними 
партнерами, при реалізації яких 
ресурси обох партнерів об'єдну-
ються. Із досвіду більш економіч-
но-розвинених країн відомо, що 
спільні проекти державно-при-
ватного партнерства дозволя-
ють в стислі строки залучити при-
ватний капітал в інфраструктур-
ні проекти, забезпечивши стрім-
ке економічне зростання навіть 
за відсутності значних державних 
вкладень. Наприклад, у 2017 році 
в Європі в проекти ДПП було за-
лучено 14,4 млрд. євро (в 2016 р. 
— 11,8 млрд. євро). В Україні ДПП 
регулюється ЗУ «Про держав-
но-приватне партнерство» від 
1.07.2010 р. Усі об’єкти, що буду-
ються за цим принципом, не під-
лягають приватизації та перебу-
вають у державні чи комунальній 
власності. 

ЗАСЕКРЕЧЕНЕ БУДІВНИЦТВО КОРПУСУ ЛІКАРНІ
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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

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16

Шановна громадо Бориспільського району!
     

З повагою Бориспільський міський голова                        Анатолій ФЕДОРЧУК

Прагнення до позитивних змін, стабільного Прагнення до позитивних змін, стабільного 
майбутнього Бориспільського краю сьогодні майбутнього Бориспільського краю сьогодні 
об’єднує жителів району і міста. Наша об’єднує жителів району і міста. Наша 
культурно-історична спадщина, соціально-культурно-історична спадщина, соціально-
економічний розвиток нерозривно пов’язані економічний розвиток нерозривно пов’язані 
не лише територіальною спорідненістю, не лише територіальною спорідненістю, 
а й найголовнішим — людьми, які а й найголовнішим — людьми, які 
спрямовують власний потенціал та досвід, спрямовують власний потенціал та досвід, 
сили та знання на благо розвитку рідної сили та знання на благо розвитку рідної 
землі. землі. 

Нині Бориспільський район є вагомим Нині Бориспільський район є вагомим 
регіоном Київської області. А мешканці регіоном Київської області. А мешканці 
мальовничих сіл своєю працьовитістю, мальовничих сіл своєю працьовитістю, 

інтелектом та старанністю інтелектом та старанністю 
забезпечують його стабільний розвиток.забезпечують його стабільний розвиток.

У цей святковий день дозвольте побажати У цей святковий день дозвольте побажати 
громаді Бориспільщини пишатися громаді Бориспільщини пишатися 
своїм краєм, творити, зберігати та своїм краєм, творити, зберігати та 
збагачувати його унікальне культурно-збагачувати його унікальне культурно-
історичне надбання. Нехай на цьому шляху історичне надбання. Нехай на цьому шляху 
Вас супроводжують успіх та натхнення! Вас супроводжують успіх та натхнення! 
Хочу побажати, щоб у подальшому на Хочу побажати, щоб у подальшому на 
нашій землі були мир та злагода, панували нашій землі були мир та злагода, панували 
закони справедливості та добра, а життя закони справедливості та добра, а життя 
кожного мешканця району було гідним та кожного мешканця району було гідним та 
самодостатнім.самодостатнім.

Від імені жителів міста Борисполя, міської ради та її виконавчого 
комітету щиро вітаю з 95-річчям Бориспільського району!
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
20.30, 21.30 Мелодрама "Школа. 

Недитячі ігри"
22.45 "Танці з зірками"
2.00 Мелодрама "Все одно ти 

будеш мій"

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

2.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затьмарення" 1, 2 с. 

(12+)
23.30 Х/ф "Різники" (18+)
2.00 Телемагазин
3.20 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.30, 20.00, 5.15 "Подробиці"
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 Х/ф "За двома зайцями"
12.25 "Великий концерт "Україна 

від А до Я"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 4.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
19.00 Д/п "Програма, яка змінює 

життя" Прем'єра
20.40 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.25 Т/с "Лілії" (16+)
2.45 "уДачний проект"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Джастін та лицарі 

доблесті"
11.00, 0.30 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
1.30 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

5.45, 19.20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

6.35 Факти тижня. 100 хвилин з 
Оксаною Соколовою

8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки 

з Костянтином Стогнієм
10.15 Антизомбі. Дайджест
11.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Х/ф "Гарлі Девідсон та 

ковбой Мальборо" (16+)
17.00 Х/ф "Поліцейська академія-7. 

Місія у Москві" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
22.55 "На трьох" (16+)
23.55 Х/ф "Січнева людина" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Дівчата"
9.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Параджанов"
12.00 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"
14.15 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
16.05 Т/с "Тіні зникають опівдні"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Ділові люди"
0.30 "Позаочи"
1.20 "Академія сміху"
1.50 Х/ф "Політ золотий мушки" 

(16+)

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 "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
4.50 Абзац
6.49, 8.29 Kids Time
6.50 М/ф "Синбад: Легенда семи 

морів"
8.30 Х/ф "Погана компанія" (16+)
10.50 Х/ф "Без почуттів" (16+)
12.50 Х/ф "Нічого втрачати"
14.50 Х/ф "Інфоголик" (12+)
16.40 Х/ф "Відпадний препод" (16+)
19.00 Х/ф "Відпадний препод 2" 

(16+)
21.20 Х/ф "Відпадний препод 3" 

(16+)
23.30 Х/ф "Механік" (18+)
1.20 Х/ф "Шалена карта" (16+)

8.00 "Свідок. Агенти"
8.35 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)
10.35 "Україна вражає"
11.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 Х/ф "Сорочинський ярмарок 

на НТН"
14.30, 3.30 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
21.10, 1.15 Т/с "Дуель під сонцем"
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.20 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

10.10, 2.05 Т/с "Команда" (16+)

14.05 Х/ф "Кіборги" (16+)

16.20 Х/ф "Загнаний" (16+)

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40 Т/с "Касл-6" (16+)

23.25 Х/ф "Вуличний воїн" (18+)

1.10 Т/с "Моссад-2" (16+)

2.50 "Облом.UA."

6.25 МастерШеф (12+)
11.10 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
23.35 Один за всіх (16+)

6.00, 19.20 Д/ф "Спільноти тварин"
6.30, 7.00, 15.00, 21.00, Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55, 22.45 Д/ф "Неповторна 

природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 Перша шпальта
15.20, 4.30 Фольк-music
16.35 Д/ф "Гордість світу"
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Д/ф "Пліч-о-пліч"
20.10 Д/ф "Жива природа"
20.30 Посттравматичний синдром
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
23.45, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 28 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, 
5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
20.30, 21.30 Мелодрама "Школа. 

Недитячі ігри"
22.35 Комедія "Усі в захваті від 

мері"
1.00 Мелодрама "Все одно ти 

будеш мій"

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 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затьмарення" 3, 4 с. 

(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

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"
13.00 Х/ф "Час відпочинку із 

суботи до понеділка"
14.50 "Речдок" Прем'єра
15.45, 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного" спецвипуск до 
5-річчя програми

20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.25 Т/с "Лілії" (16+)
2.50 "уДачний проект"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Румпельштільцхен"
11.00, 0.30 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
1.30 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

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
11.15 Антизомбі
12.05, 13.20 Х/ф "Січнева людина" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.25, 21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 "На трьох" (16+)
23.55 Х/ф "З життя таємих агентів"
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.05 Топ-5

5.45, 7.40, 8.30 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50 "Невідома версія. Висота"
9.30, 0.25 "Позаочи"
10.20 "Моя правда"
11.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
13.00 Т/с "Нероби"
14.50 Х/ф "Хід конем"
16.15 Т/с "Тіні зникають опівдні"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Багато галасу з нічого"
1.15 "Академія сміху"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "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"
19.25 "Мумії, що ожили"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Найбільші танкові битви"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.10 Служба розшуку дітей
3.15, 2.20 Зона ночі
5.20 Абзац
7.09, 8.29 Kids Time
7.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.30 Половинки (16+)
13.00 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани
18.00 Шоу Оля
19.00 Хто проти блондинок (12+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Блейд" (16+)
0.20 Х/ф "Нічого втрачати"

6.00 Х/ф "Жіноча робота з ризиком 
для життя"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.25, 3.40 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.15 Т/с "Дуель під сонцем"
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

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

6.00 М/ф

8.00, 2.45 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.20 Х/ф "Некерований"

15.20 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Касл-6" (16+)

1.05 Т/с "Моссад-2" (16+)

2.00 Т/с "Команда" (16+)

6.15, 19.55, 22.45 МастерШеф 
(12+)

11.15 Т/с "Анатомія Грей"
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
23.45 Один за всіх (16+)

6.00, 19.25 Д/ф "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!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55, 22.45 Д/ф "Неповторна 

природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 Складна розмова
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.35 Д/ф "Гордість світу"
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Таємниці людського 

мозку" (12+)
23.45, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ 

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, 29 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, 

5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45, 12.20 "Одруження наосліп"

12.30, 14.10 "Міняю жінку"

15.45 "Сімейні мелодрами"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

20.30, 21.35 Мелодрама "Школа. 

Недитячі ігри"

22.40 Комедія "Любов зла"

0.50 Мелодрама "Шанс на кохання"

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 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затьмарення" 5, 6 с. 

(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

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, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
13.00 Х/ф "Двоє під однією 

парасолькою"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.20 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.25 Т/с "Лілії" (16+)
2.50 "уДачний проект"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Русалонька"
11.00, 0.30 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
1.30 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.00 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00, 17.30, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.10, 13.20 Х/ф "З життя таємих 

агентів"
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 "На трьох" (16+)
0.00 Х/ф "Божевільня"
1.50 Т/с "У полі зору" (16+)
3.15 Топ-5

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Моя правда"
9.30, 0.25 "Позаочи"
11.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
13.10 Т/с "Нероби"
15.00 Х/ф "Сім няньок"
16.20 Т/с "Тіні зникають опівдні"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Хід конем"
1.15 "Академія сміху"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00, 19.25 "Мумії, що ожили"
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 "Таємниці мумій"
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, 2.40 Зона ночі
5.00 Абзац
6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.20, 18.00 Шоу Оля
9.20 Половинки (16+)
13.10 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани
19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Блейд 2" (16+)
0.10 Х/ф "Блейд" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей

5.10, 4.45 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Провінційний анекдот"
6.55 Х/ф "Добрі наміри"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Небезпечно для життя!"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

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

розшуку"
21.20, 1.15 Т/с "Дуель під сонцем"
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

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

6.00 М/ф
8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.10 "Загублений світ"
13.00 "Помста природи"
13.20 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилася" (16+)
15.20 Х/ф "Ікар" (16+)
19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)
21.45, 23.30 Т/с "Касл-6" (16+)
1.10 Т/с "Моссад-2" (16+)
2.05 Т/с "Команда" (16+)
3.35 "Облом.UA."

5.55, 20.00, 22.45 МастерШеф 
(12+)

11.15 Т/с "Анатомія Грей"
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
23.40 Один за всіх (16+)

6.00 Д/ф "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!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55 Д/ф "Неповторна природа"
12.00 Д/ф "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 Наші гроші
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.35 Д/ф "Гордість світу"
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 Спецпроект до річниці 

Іловайської трагедії
19.35 Документальна програма
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Війна химер" (16+)
23.45, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
1.15 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ 

ЧЕТВЕР, 30 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, 
5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
20.30, 21.45 Мелодрама "Школа. 

Недитячі ігри"
22.45 Комедія "Ржевський проти 

Наполеона"
0.30 Х/ф "Здійнятися над сонцем"
4.40 Мелодрама "Шанс на кохання"

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

3.45 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар - 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затьмарення" (12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
4.30 Реальна містика

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, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Ідеальний чоловік"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі 2" (12+)
0.25 Т/с "Лілії" (16+)
2.50 "уДачний проект"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Зоряні таляри"
11.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 ЛавЛавCar 2
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
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, 17.35, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Божевільня"
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.40 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Дівчина з тату дракона" 

(18+)
2.45 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.25 "Моя правда"
9.30, 0.20 "Позаочи"
11.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
13.10 Т/с "Нероби"
15.00 Х/ф "До Чорного моря"
16.20 Т/с "Тіні зникають опівдні"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Сім няньок"
1.10 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00, 19.25 "Мумії, що ожили"
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 "Таємниці мумій"
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, 2.30 Зона ночі
5.10 Абзац
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.10, 18.00 Шоу Оля
9.10 Половинки (16+)
13.10 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Блейд: Трійця" (16+)
0.10 Х/ф "Блейд 2" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Дрібниці життя"
7.00 Х/ф "Шкіра"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40 "Речовий доказ"
15.55, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.20, 1.15 Т/с "Дуель під сонцем"
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.35 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 13.05 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.00, 1.05 Х/ф "Термінова 

доставка" (16+)

19.25 ЛЄ "Лейпциг"-"Зоря"

21.25, 23.15 Т/с "Касл-6" (16+)

3.05 "Облом.UA."

6.45 МастерШеф (12+)
11.10 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 
0.05 Один за всіх (16+)

6.00, 19.25 Д/ф "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!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.35 Телепродаж
10.55 Д/ф "Неповторна природа"
11.55 Енеїда
12.25 Д/ф "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 До справи
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.35 Д/ф "Гордість світу"
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 "Мустафа"
23.45, 4.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
1.15 Розсекречена історія
2.10 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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П'ЯТНИЦЯ, 31 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 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45, 12.20 "Одруження наосліп"

12.30, 14.10 "Міняю жінку"

15.45 "Сімейні мелодрами"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

20.15, 22.25, 0.35 "Ліга сміху"

4.40 М/ф

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 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20, 3.45 Реальна містика
12.20 Х/ф "Її серце"
14.20 Т/с "Будинок Надії" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Будинок Надії" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
23.20 По слідах
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
5.20 Зоряний 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, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.20, 12.25 Т/с "Гречанка"
12.50 Х/ф "Коли настає вересень..."
14.50, 15.45, 16.45, 0.30 "Речдок"
18.00, 3.05 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Дім, милий дім!"
3.45 Д/п "Євген Леонов. Я король, 

дорогі мої!"
4.25 "Україна вражає"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Герцог"
11.00, 0.30 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
21.00 М/ф "Льодовиковий період 5: 

Курс на зіткнення"
22.45 Х/ф "Підняти перископ"
1.30 17+
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 2.20 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.10, 17.40 Т/с "Нюхач" (16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Бездоганна 

репутація"
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

(12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
0.20 "На трьох" (16+)
2.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.20 Стоп-5

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Top Shop"
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Позаочи"
11.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
13.00 Т/с "Нероби"
15.45 Х/ф "Анна на шиї"
17.15 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Карусель"
0.45 Х/ф "Ідеальний чоловік"
3.50 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00, 19.25 "Мумії, що ожили"
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 "Таємниці мумій"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.05 "Найбільші танкові 

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

Лотерея"
4.50 "Мультляндія"

3.00, 2.15 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.09 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.10, 18.00 Шоу Оля
8.10, 21.30 Київ вдень та вночі 

(16+)
11.10 Хто зверху? (12+)
17.00 Заробітчани
19.00 Топ-модель (16+)
22.20 Кохання на виживання (16+)
0.20 Х/ф "Не дихай" (18+)
2.10 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Ярослав Мудрий"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Один шанс із тисячі"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 3.20 "Свідок"
12.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 4.00 "Речовий доказ"
15.55, 16.55 "Легенди карного 

розшуку"
21.10, 1.30 Т/с "Дуель під сонцем"
23.15 Свідок
23.45 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
3.55 "Випадковий свідок"
4.30 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 4.35 "Облом.UA."

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)

19.25 Х/ф "Погоня"

21.10 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилася" (16+)

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC 

FN Gaethje vs. Vick"

1.25 "Цілком таємно"

3.05 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

6.55 Х/ф "Вам і не снилося"
8.50 Х/ф "Жереб долі"
13.00 Х/ф "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
19.55 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00, 19.25 Д/ф "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!
9.35 М/с "Гон"
9.50 Додолики
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Телепродаж
10.55 Д/ф "Неповторна природа"
11.55 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.45 Лайфхак українською
13.55 Схеми. Корупція в деталях
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.35 Д/ф "Гордість світу"
17.05 Т/с "Монро" (12+)
18.00, 0.15 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Букоголіки
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 "Батурин. Ренесанс 

Незалежності"
23.45, 4.05 Як дивитися кіно
1.10 Д/ф "Пліч-о-пліч"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 1 ВЕРЕСНЯ

6.00, 19.30, 5.30 ТСН

6.40 "Гроші"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Життя без обману"

11.25 "Світське життя. Дайджест 

2018"

12.40 Мелодрама "Інша жінка"

16.30, 21.45 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка"

20.10 "Неминуча війна"

0.00 "Світське життя 2018"

1.05 "Ліга сміху"

5.05 М/ф

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 4.00 Зоряний шлях

9.10 Т/с "Затьмарення" 1, 6 с. (12+)

15.20 Т/с "Затьмарення" (12+)

17.00 Т/с "Настане світанок" 1, 2 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Настане світанок" (12+)

21.45 Х/ф "Її серце"

23.45, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

1.30 Телемагазин

6.45 М/ф
7.10 "Жди меня. Україна"
8.45 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Танечки"
10.30 Х/ф "Пригоди Електроніка"
14.30 Х/ф "Невловимі месники"
16.10 Х/ф "Дім, милий дім!"
18.10 Х/ф "Півзахисник" (12+)
20.00, 2.45, 5.25 "Подробиці"
20.30 "Концерт Олега Винника "Я 

не втомлюся"
23.00 Т/с "Шкідливі поради"
3.15 Д/п "Семен Фарада. Уно 

моменто!"
4.10 Ток-шоу "Стосується кожного"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф "Король Сафарі"
12.50 Х/ф "Русалонька"
14.00 Чотири весілля
17.30 Х/ф "Підняти перископ"
19.00, 20.30, 22.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 21.00, 22.30, 23.30 Країна У
20.00, 21.30 Казки У
23.00 Казки У Кіно
0.30 Т/с "Якось у казці"
1.30 17+
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.40 Факти
6.00 Більше ніж правда
7.45 Я зняв!
9.30 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної 

роботи-2
11.45 Особливості національної 

роботи-3
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.20 Х/ф "Чорна діра" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянтином 
Стогнієм

20.05 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
22.15 Х/ф "Ріддік" (16+)
0.40 Х/ф "Дівчина з тату дракона" 

(18+)
3.30 Провокатор

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

Бензоколонки"
11.05 Х/ф "Зіта і Гіта"
13.55 Х/ф "Рідна дитина"
16.40 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
21.00 Х/ф "Зникла експедиція"
23.25 Х/ф "Золота річка"
1.15 Х/ф "Дорога на Січ"
2.45 "Позаочи"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.50 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 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.20 "Ректор"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Служба порятунку"
17.30, 2.45 Х/ф "Безіменний 

король"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 2.25 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Нортенгерське абатство"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
0.35 Х/ф "Двійник"
5.40 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі

5.19, 6.29 Kids Time

5.20 М/с "Лунтик і його друзі"

6.30 Х/ф "Відпадний препод" (16+)

9.00 Шоу Оля

13.00 Хто проти блондинок (12+)

15.00 Хто зверху? (12+)

17.00 М/ф "Бебі-бос"

18.50 Х/ф "П'ята хвиля" (16+)

21.00 Х/ф "Дивергент" (16+)

23.50 Х/ф "Керрі" (18+)

7.10 Х/ф "Будні карного розшуку"
8.50 Х/ф "Останнє полювання"
10.20 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
12.00 "Свідок. Агенти"
12.35, 2.45 "Речовий доказ"
15.30 "Склад злочину"
17.10 "Таємниці радянського 

дефіциту"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "За двома зайцями"
21.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
22.30 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
0.30 "Таємниці кримінального 

світу"
4.15 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 Х/ф "Грачі"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Некерований"

17.10 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)

19.00 Х/ф "Морський піхотинець-2" 

(16+)

20.55 Х/ф "Морський піхотинець-3: 

Тил" (16+)

22.40 Т/с "Величний Джо" (16+)

1.40 "Цілком таємно"

3.20 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

4.05 "Облом.UA."

6.10 ВусоЛапоХвіст
7.45 Караоке на Майдані
8.45 Все буде смачно!
10.50 Зважені та щасливі (12+)
14.10 Цієї миті рік потому (12+)
16.10 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.50 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"

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 М/с "Гон"
10.05 "Відкривай Україну з 

Суспільним"
10.30 Чудова гра
11.00, 22.10 Сильна доля
12.00 Х/ф "Генріх VIII" 1 с. (16+)
13.55 Телепродаж
14.20 Д/ф "Фестивалі планети"
15.25, 23.10, 1.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
16.35 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

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

Марченком (16+)
23.50 Д/ф "Незвідані шляхи"
0.45 Д/ф "Гордість світу"
2.00 Світ навколо
2.10 Д/ф "Смаки Культур"
3.25 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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6.10 "Неминуча війна"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00, 11.15 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
12.30 Комедія "Усі в захваті від 

Мері"
15.00 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
17.30 Х/ф "Фантастична четвірка"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
0.00 "Ліга сміху 2017"
2.00 "Аргумент кiно"
4.30 М/ф

6.30 Сьогодні
7.10 Зоряний шлях
8.45 Х/ф "якби та якби" (12+)
10.50 Т/с "Настане світанок" (12+)
14.45 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
16.45 Т/с "Стрекоза" 1, 2 с. (12+)
19.00, 3.10 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Стрекоза" (12+)
23.20 Т/с "Випробування вірністю" 

1, 3 с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Випробування вірністю" 

(16+)
4.00 Ток-шоу "Говорить Україна"
5.00 Профілактика передавального 

устаткування

6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Любочка"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.10 Х/ф "Далі нікуди"
14.10, 20.30 Т/с "Друге життя" (12+)
20.00 "Подробиці"
23.10 Х/ф "Ой, мамоньки!" (16+)
1.05 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.45 Х/ф "Бібі та Тіна"
14.00 Чотири весілля
17.20 М/ф "Льодовиковий період 5: 

Курс на зіткнення"
19.00, 20.30, 22.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 21.00, 22.30, 23.30 Країна У
20.00, 21.30 Казки У
23.00 Казки У Кіно
0.30 БарДак
1.30 Х/ф "Тримайся, козаче!"
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Інсайдер
7.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Чорна діра" (16+)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
16.20 Х/ф "Ріддік" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
23.10 Х/ф "Шерлок Холмс-2: Гра 

тіней" (16+)
1.30 Х/ф "Бездоганна репутація"
3.00 Провокатор

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

зайцями"
10.15 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
12.30 Х/ф "Гуси-лебеді летять"
14.00 Х/ф "Без року тиждень"
15.15 Х/ф "Капітан Пілігрима"
17.00 Т/с "Міс Фрайни Фішер" (16+)
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"
0.30 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
2.15 "Позаочи"

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 "Euroshow" М.Поплавського"
15.55 "Ювілейний концерт гурту 

"Фрістайл"
18.10, 2.05 Х/ф "Моє серце 

належить тобі"
21.00, 1.15 "СТН-тижневик"
21.30, 1.45 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Одного разу у Франції"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 Х/ф "Смертельне полювання"
4.50 "Мультляндія"

3.00, 1.30 Зона ночі
4.40 Стендап-шоу
5.39, 6.59 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00 Х/ф "Відпадний препод 2" 

(16+)
9.10 Х/ф "Відпадний препод 3" 

(16+)
11.30 М/ф "Фердинанд"
13.30 Х/ф "П'ята хвиля" (16+)
15.40 Х/ф "Дивергент" (16+)
18.30 Х/ф "Інсургент" (16+)
21.00 Х/ф "Дивергент, частина 3: 

Віддана" (16+)
23.20 Х/ф "Злиття двух місяців" 

(18+)

6.10, 9.00 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

11.00 Х/ф "За двома зайцями"

12.35 Х/ф "Королева бензоколонки"

14.05 Х/ф "Оцеола"

16.10 Х/ф "Полум'я"

19.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)

22.00 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)

23.55 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)

2.00 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

11.10 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)

13.00 Х/ф "Таємниця татуйованої 

мумії"

15.00 Х/ф "Після шторму" (16+)

17.05 Х/ф "Храм черепів" (16+)

19.20 7 тур ЧУ по футболу 

"Динамо" - "Карпати"

21.25 Х/ф "Погоня"

23.10 "ПРОФУТБОЛ"

0.10 "Змішані єдиноборства. UFC № 

210"

2.40 "Облом.UA."

6.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.15 Х/ф "Вам і не снилося"
9.05 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.00 Хата на тата (12+)
13.05 МастерШеф (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.20 Х-Фактор
2.00 Профілактика

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 21.00, 23.30, 1.10 Новини
9.35 Х/ф "Генріх VIII" 1 с. (16+)
11.30 Д/ф "Дешевий відпочинок"
12.10 Перший на селі
12.40 Енеїда
13.40, 0.45 Д/ф "Китайський 

живопис"
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.30, 22.50, 1.30 Д/ф "Незвичайні 

культури"
16.35 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
18.55, 21.25 Д/ф "Неповторна 

природа"
20.00 Промінь живий
22.05 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
23.50 Д/ф "Незвідані шляхи"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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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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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

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

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

Куплю
Бориспіль

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нерозмит-
нених. Швидкий розрахунок, оформлення за 
наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

кона, 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, Володи-
мир. 

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Захисників Вітчизни вул., Borispol Delux, 
5/5, 76,4 кв.м, кухня 18 кв.м, індивідуальне 
опалення, лічильник тепла, будинок зданий 
в експлуатацію, поруч садок, школа, закри-
та територія, паркінг, 1170000 грн. Тел.: 0 67 
2891644, 0 63 1368510.

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 про-
даж, ціна договірна. Тел.: 0 97 6372345, 0 50 
5179696.

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

Переяслав-Хмельницький

Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1 
поверх або обмін на житло у м. Бориспіль чи р-ні. 
Тел.: 0 99 5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати 
окремі, 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, 
лічильники, 2 бойлери, вільна, 1080000 грн. Тел.: 
0 67 7000343.

БУДИНКИ

Бориспіль

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-
гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, ко-
лодязь у дворі, близько ліс і річка, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 1708272, Ольга.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 

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

ПІВБУДИНКУ

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

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

Городище с., півбудинку та земельну ділянку 24 
сотки. Тел.: 0 99 0420672, Олексій. 

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автолюбитель-1», р-н заправ-

ка «ОККО»,оглядова яма, погріб, в гарному 
стані. Тел.: 0 97 0227044.

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. 

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна 
договірна. Терміново. Тел.: 0 63 6148927. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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, го-
сподар, 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 

забудову, комунікації поруч, держакт, прива-
тизована, господар. Тел.: 0 95 8292052.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
336000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

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

Городище с., 21 сотка, світло поруч, право 
власності, посаджений молодий сад, влас-
ник. 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: 
одноповерхова будівля, продаж 1/2 частини, 100 
кв.м, без внутрішніх робіт, не приватизована, по-
руч музична школа, магазини, школа, до м. Київ 
7 км, до аеропорту «Бориспіль» 8 км, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 68 9636640.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, у 
господаря, розгляну пропозиції, посередникам 
не турбувати, викуп 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, гаряча 
вода, все в будинку, без компослуг. Тел.: 0 66 
7701019.

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

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»

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

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

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

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 
1500+комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, 
на 2 поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, 
техніка, будиночок для гостей, 3000 грн+світло, 
або продам, 780000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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.

У зв’язку із відновленням меж 
земельної ділянки, що розташована за 

адресою: Київська обл., 
Бориспільський р., 

Гнідинська с/рада, кадастровий номер: 
3220882600:04:001:1431, прошу бути 

присутнім 05.09.18 р. о 10:00 
власників/користувачів суміжних 

земельних ділянок, для погодження 
меж земельної ділянки. 

Контактний тел.: 067-693-33-15, Віктор.

095-793-80-58, 
Олександр 

На підприємство у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

РІЗНОРОБОЧІ
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кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.

Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч 

автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + кому-

нальні. 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, 

Наталія. 

житло у господаря, порядність гарантуємо. 

Тел.: 0 95 7395679.

Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі 

зручностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та 

своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.

Міняю

Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-

мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-

анти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на 

приватний будинок у м.Бориспіль, можливо 

без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 

5056064.

Дитячому садку «Веселка» на постійну ро-
боту потрібні вихователі. Тел.: 0 97 3996613.

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

Завод-виробник гумотехнічних виробів 
«БЗГВ» запрошує на роботу операторів гід-
ро/преса та операторів міксера, з/п до 15000 
грн; вантажників, з/п від 6000 грн; робітників 
в цех готової продукції, з/п до 15000 грн. Ві-
тається досвід роботи на виробництві, або 
робота з гідрообладнанням. Підприємство 
надає транспорт з міста Бориспіль до місця 
роботи. Тел.: 0 67 4877368. 

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

Компанія з будівництва доріг та благоустрою 
запрошує на роботу прорабів, дорожніх робіт-
ників, машиніста катка, д/р в дорожньому будів-
ницвті, з/п висока, своєчасно. Тел.: 0 63 2332359, 
0 63 5743689. 

На підприємство у м. Бориспіль потрібні різно-
робочі. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

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

Оголошення та реклама

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

OSTERIA KORLEONE ТЕРМІНОВО ЗАПРО-OSTERIA KORLEONE ТЕРМІНОВО ЗАПРО-
ШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУХАРІВ, ОФІ-ШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУХАРІВ, ОФІ-
ЦІАНТІВ І ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ЗВЕРТАТИСЬ ЦІАНТІВ І ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ЗВЕРТАТИСЬ 
ЗА АДРЕСОЮ: М.БОРИСПІЛЬ, ТЦ «ГРАНАТ», ЗА АДРЕСОЮ: М.БОРИСПІЛЬ, ТЦ «ГРАНАТ», 
ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 71А\1. ТЕЛ.: 0 63 ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 71А\1. ТЕЛ.: 0 63 
7414669.7414669.

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

В ресторан KIDEV терміново потрібні: приби-
ральниці, посудомийниці, кухар у ресторан (гаря-
чий цех), двірник, вантажник, машиніст котельні, 
садівник. Ми надаємо 2-х разове харчування 
та проживання. Бориспільський р-н. Тел.: 0 95 
5045781, Наталія, 0 50 3697907, Едуард Володи-
мирович (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, 
постійний потік клієнтів, офіційне оформлен-
ня 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.

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.
Введений в експлуатацію в 2014 р. 

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 постійну роботу в нотаріальну конто-
ру потрібен секретар-діловод, оператор 
комп’ютерного набору. Вимоги: відмінне во-
лодіння комп’ютером, укр.мовою, грамотне 
письмо, д/р з документами, охайність, здат-
ність швидко вчитися. Переваги: д/р в нота-
ріаті, юриспруденції, з/п від 7000 грн. Тел.: 0 
98 3534499.

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. Бори-
спіль потрібен охоронець, бажано з д/р, офіційне 
працевлаштування, 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 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 м. Бориспіль потрі-
бен водій кат. «Е» на автомобіль МАЗ, ГАЗ-
3309, Вольво, з д/р, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 95 
7959009, 0 67 4480159.

На постійну роботу у с. Проліски потрібен 
інженер; 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 автослюсар вантажних 
автомобілів та автомеханік, з/п від 10000 грн, 
м. Бориспіль. Тел.: 0 95 7959009, 0 67 4480159.

На роботу потрібні водій на МАЗ-самоскид 
20 т, оплата щоденно, 650-750 грн/день; 
бульдозерист ДТ-75, оплата договірна; охо-
ронець, робота в районі с. Горобіївка. Тел.: 
0 67 2334242. 

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

На роботу у м. Київ потрібні двірники, приби-
ральниці, оператори підлогомийної машини, ви-
сока з/п, надаємо житло. Тел.: 0 67 3417292.

На СТО потрібні автослюсарі, мийники 
авто, шиномонтажники. З/п висока, за до-
мовленістю, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 
1/1. Тел.: 0 67 3828225, 0 67 3271147. 

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 осві-
та, можна без д/р. Умови роботи: пн-пт з 9.00 до 
18.00, офіційне працевлаштування, з/п при спів-
бесіді. Тел.: 0 67 3257555. 

Охоронці в охоронну компанію. Вахтовий метод 
роботи — 2 тижня/2 тижня. З/п 5500 грн. Тел.: 0 
68 3839522.

Підприємству у м Бориспіль (вул. Головатого 
83) потрібні працівники в цех виробництва папе-
рової упаковки, без шкідливих звичок, повний 
робочий день, навчання, офіційне працевлашту-
вання. Тел.: 0 63 8596633, 0 50 4690672. 

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. 

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

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

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

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

Служба доставки запрошує до співпраці 
водіїв із власним авто та на авто компанії. 
Вимоги: знання міста, порядність, охайність. 
Детальніше при співбесіді. Тел.: 0 95 0094119, 
0 97 6005166.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує 
на роботу автослюсаря з ремонту ходової 
частини, автослюсаря-моториста, автоелек-
трика-діагноста, охоронця, г/р доба/три, во-
дій кат. «В», «С», «D», «Е», шиномонтажника, 
інжерена-електрика по збірці електроприла-
дів. З/п при співбесіді, іногороднім надається 
гуртожиток. Тел.: 0 50 3574386. 

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

Терміново потрібен мийник скла, можна 
без досвіду роботи, г/р 5/2 з 8.00 до 17.00, 
сб-нд вихідні. З/п 6000 грн + премії. Тел.: 0 73 
2137091, 0 97 2031947.

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

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

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

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 
з/п від 9000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 6000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 5000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ 
РОЗДАЧІ, 
з/п від 6000 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 у м Бориспіль 
(вул. Головатого 83) ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
в цех виробництва паперової упаковки

Без шкідливих звичок.
Повний робочий день, навчання, 

офіційне працевлаштування.

063-85966-33, 050-469-06-72

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

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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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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу кухаря-універсала, г/р день/
ніч 2 дома; повара гарячого, холодного цеху, 
адміністратора рексторану, швейцара в рес-
торан, г/р 2/2, техніка-доглядача, г/р 2/2, з/п 
при співбесіді, іногороднім надається гур-
тожиток. 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 запро-
шуємо до співпраці (с. Іванків) наладчиків авто-
матичних ліній та агрегатних станків, машиністів 
екструдера, бляхарів, гібщіків. Офіційне працев-
лаштування, стабільна з/п, оплачувану відпустку 
та лікарняні, безкоштовний проїзд м. Києва та 
м. Борисполя. Г/р 5/2 або позмінний. Тел.: 0 66 
2228653. 

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. 
Бориспіль) потрібні вихователь, медична се-
стра, повар. Тел.: 0 66 8654613, 0 68 9433044.

У спортивно-оздоровчий комплекс потрі-
бен адміністратор критого тенісного корту. 
Тел.: 0 66 3655114.
Київ

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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., двері 
гаражні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). 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. 
Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову 

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

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.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Корова, молочна, сива, недорого, м. Бровари. 

Тел.: 0 97 3580652.

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.

Металеві листи, 3 шт., 2,70х1,27 м, товщина 2,2 

мм. Тел.: 0 67 1956205.

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. Розчи-

щення, планування та озеленення ділянок. Де-

монтажні роботи. 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.

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 
процесор інтелкор 2.4 гегагерц, + мишка+заряд-
ний пристрій 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.

Кози та козеняти різного віку а також моло-
ко смачне без запаху. Тел.: 0 68 3611077, 0 66 
7645613.

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)
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День Незалежності — свято свободи, громадянського 
миру і доброї згоди всіх людей.
У цей день хочеться побажати вам мудрості у прийнятті 
рішень, благополуччя та стабільності на ринку і 
в бізнесі, сердечності до своїх співгромадян 
і розуміння до близьких.
Нехай кожен з нас, прагнучи жити у вільній і 
демократичній державі, втілює свої мрії в 
конкретних справах. Бажаю вам міцного здоров'я, 
особистого щастя, віри, надії, любові, здійснення 
найзаповітніших бажань! Любіть Україну!

Шановні жителі міста Бориспіль! 
Прийміть найщиріші вітання 
з Днем Незалежності України!

кого 

йнятті 

,

З найкращими побажаннями голова 
правління ПрАТ «БКБМ», депутат 

Бориспільської міської ради    Ігор ШАЛІМОВ

Минулі роки були для нашої країни непростими. Молода держава 
пережила політичні та економічні кризи. Безліч болючих, але 
необхідних стратегічних реформ ще належить провести. 
Але головне — незалежна Україна все ж вистояла на карті 
світу. Вистояла саме завдяки вам — простим українцям, 
які повірили в свою державу. Українцям, які, незважаючи 
на тернистий шлях, своєю кропіткою працею побудують 
сильну і процвітаючу Україну.
Вітаю вас з Днем Незалежності України і бажаю вам 
міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, 
взаєморозуміння, злагоди і благополуччя. Нехай 
кожен день вашого життя буде наповнений 
радістю, теплом і новими здобутками, а ваші 
добрі справи примножать славу рідної України. 

Дорогі співвітчизники!

зризи. Безліч болючих, але
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ми, а ваші
дної України. 

З повагою голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація», 
депутат Бориспільської міської ради  
Володимир ШАЛІМОВ

У цей день хочеться підкреслити, що громадянам 
незалежної країни ніхто і ніколи не зможе диктувати 

свої правила. Говорити, з ким співпрацювати, з ким 
заводити дружбу, як вести справу.
Бажаю вам, щоб ви ніколи не залежали від поганих 
і шкідливих звичок, від фінансів, від оточуючих 

повсякденних негараздів. Душевного тепла і 
достатку, спокійного розміреного життя, здоров'я. 
Нехай ваші промови завжди будуть мудрими, а 
думки — вільними!

Шановні жителі міста Бориспіль! 
Сьогодні у нас з Вами спільне свято, свято 

свободи, рівноправності, свято нашої 
незалежної держави — України!

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Рустам ХАМРАКУЛОВ

Від усієї душі, вітаючи вас з великим національним святом, 
зичу вам, вашим рідним та колегам міцного здоров’я, 
щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, подальших 

успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання 
незалежної України, добробуту її народу.

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу 
державу, прагненням до єдності та порозуміння, 

а ваша плідна праця буде надійною запорукою 
щасливого майбутнього.
Нехай невичерпним буде джерело віри, надії й 
любові до України!

Дорогі земляки, прийміть найщиріші вітання 
з 27 річницею Незалежності України!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Від усі
зичу в
щастя

успі
не

Дорог
з 

З тих пір, як була проголошена незалежність, 
наша країна пройшла декілька етапів духовного 
оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції 
і духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з 
кожним роком це свято додавало всім нам 
наснаги і впевненості в нашому майбутньому. 
Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, 
міцного здоров'я, щастя і благополуччя.

Дорогі співвітчизники, від щирого серця вітаю 
вас із загальнонаціональним святом — 
Днем Незалежності України! 

З повагою депутат Бориспільської міської ради  

Сергій ПАСЬКО

го 

м — 

27 років тому здійснилася мрія багатьох поколінь 
українського народу — Україна стала вільною 
і незалежною державою. Та нині мусимо цю 
незалежність захищати зі зброєю в руках. Ми 
з гідністю долаємо тернистий шлях, будуємо 
квітучу, вільну, Незалежну Україну! 
Щиро бажаю сили і наснаги, сміливих 
мрій і нових перемог. Нехай здобутками 
винагороджує нас доля, хай щедро розквітає 
рідний край!

Поздоровляю жителів Борисполя 
і Бориспільщини із 27-ю річницею 
Незалежності України!

 Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
Олександр СИЧ
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З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Євгеній ГРОНА

В цей день бажаю вам міцного здоров'я, великого 
родинного щастя і затишку, миру і любові, 

взаєморозуміння, злагоди і благополуччя. 
Нехай кожен день вашого життя буде 
наповнений радістю, теплом, новими 
досягненнями та можливостями, а ваші 
добрі справи примножать славу нашої 

Батьківщини — України!

Прийміть мої щирі вітання з Днем Незалежності 
України!

Наша країна, наш народ вже в 27 раз святкує 
здійснення одвічної мрії українців — бути 

господарями на своїй прекрасній землі.
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Сьогодні Незалежній Україні 27. Це були роки надії, 
помилок, перемог і звершень. Ніхто не обіцяв, що 
молодій державі буде легко. Але Україна була, є і буде! 
Хоча за своє прагнення до незалежності мусила платити 
найдорожчим — життям своїх кращих синів і дочок. 
У цей день хочеться побажати нашій державі мудрості і 
далекоглядності, а усім вам міцного здоров'я, сімейної 
злагоди, бадьорості духу, щастя, віри, надії, любові 
та здійснення найзаповітніших мрій і бажань!
Любіть Україну!

Дорогі бориспільці! 
Прийміть найщиріші вітання 
із Днем Незалежності України!
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ші вітання 
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З повагою перший заступник Бориспільського 

міського голови  Микола КОРНІЙЧУК
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З найкращими побажаннями Віктор Молодий

Багато поколінь українців могли про це хіба що мріяти. 
Нам, сьогоднішнім українцям, дано долею нагоду жити в 
такий період. Жити  як? Жити, як Людина, як Громадянин, 
як Українець.
Безумовно, ці роки незалежності стали 
випробовуванням для всіх нас — випробовуванням 
на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті — 
на здоровий глузд. І не може бути сумніву в тому, що 
працелюбний народ України в змозі поліпшити життя у 
своїй власній державі. 

Багато що в нашій країні зараз викликає подив. Багато що 
—  обурення. Є чим пишатися, є що виправляти, є що 
вдосконалювати. Перш за все, завжди слід пам'ятати, 
що змінити світ можна, тільки змінивши себе.
Від усієї душі бажаю, вам міцного здоров'я, 
щастя, добра, достатку, миру, наполегливості 
і перемог у вирішенні життєво важливих 
проблем нашого міста та подальших успіхів у 
всіх справах і починаннях в ім'я процвітання 
незалежної України.

Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України!
Цей день для нас є святом єднання, переоцінки наших ідеалів і ориєнтирів розвитку 

державності і зміцнення стабільності. 
агато що 
є що 
ати, 

итку 

Що таке Незалежність для кожного 
з нас?

Це можливість жити, працювати на 
своїй, батьківській землі. А для цього 
мають бути високі зарплати, доступні 
кредити для молоді, щоб люди не їхали 
за кордон в пошуках кращої долі, а 
мали достойну роботу в рідній країні. 
Ми створимо умови, щоб мільйони 
заробітчан повернулися додому, до 
своїх родин, які на них чекають 
десятки років.

Це повага до старості. Пенсіонери, 
особливо в сільській місцевості, все 
життя важко пропрацювали за мішок 
дерті, а сьогодні не можуть звести кінці 
з кінцями на мізерні виплати. Пенсії 
мають бути високими, а ціни на ліки — 
доступними. Щоб люди не виживали, а 
щасливо доживали свій вік — вони на 
це заслужили.

Це гідне майбутнє для наших дітей 
і онуків. А найкраща інвестиція в 
майбутнє — це знання і здоров’я, про 
яке треба дбати змолоду. Тому ми 
домагаємося збільшення фінансування 
освіти і спорту, побудови шкіл, 

дитсадків, спортивної інфраструктури 
в містах і селищах.

Це безпечні вулиці та мир на наших 
кордонах, що неможливо без сильної 
армії. Військові мають бути нагодовані, 
озброєні, а їхні родини — соціально 
захищені. 

Це безкрайні ліси та родючі землі, 
які годують українців і які ми нікому 
не дамо в нас забрати. Моя команда 
добилася заборони на вивіз лісу, на 
продаж землі.  Ми конституційно 
закріпимо землю навічно за 
українськими фермерами і не 
дозволимо торгувати національними 
багатствами.

Це потужна промисловість і 
виробництво, відновлення стабільної 
роботи заводів та фабрик. Держава 
повинна жорстко відстоювати 
національні інтереси на зовнішніх 
ринках, створювати умови для 
реалізації продукції на внутрішньому 
ринку, захищати власного виробника, 
на що націлений наш законопроект 
«Купуй українське, плати українцям». 
Щоб бути багатими, потрібно 

торгувати не сировиною, а 
продукцією. Вивозити не метал, а 
трактори і комбайни, які в нас не 
гірші за імпортні!

Це багате село. А село неможливо 
уявити без корови. Саме вона 
є символом багатства кожної 
родини. Корова має стати нашою 
національною ідеєю. Коли ми 
повернемо її в кожну хату, коли наші 
діти будуть пити справжнє домашнє 
молоко, а не пальмову олію — ми 
відродимо село. Для цього потрібні 
державні дотації на тваринництво, 

агропереробка в селі, пільговий 
режим оподаткування, дешеві 
кредити фермерам.

Це наведення порядку, припинення 
хаосу та анархії.

Такою я бачу по-справжньому 
незалежну Україну, і ми разом її 
збудуємо.

З Днем Незалежності, українці!

Незалежність — це робота 
і зарплата для українців!
Двадцять сім років тому ми відновили 
Незалежність нашої України.

Ваш Олег ЛЯШКО

Умита срібною серпневою росою, заквітчана вінком 
із золотим колоссям та яскраво-червоними кетягами 

калини, у вишиванці, гаптованій квітами та зеленню 
трав, зустрічає свій 27 День народження наша 

Незалежна Україна. І хоча серце болісно щемить 
за дітьми, які на бойовому посту ризикують 
життям, захищаючи рідну землю, душу 
переповнює невимовна гордість, бо наша 
Незалежність у надійних руках.
Ми подолаємо усі незгоди й лихоліття. На 
заздрість всім мужніє, розквітає Україна, щоб 
дарувати щастя в кожен дім!
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З повагою директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Щиро вітаю Бориспільську громаду з 
Днем Незалежності України!
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1991 / 2018
 27 років тому Україна 

стала незалежною. Все 
менше лишається з нами 
тих, хто доклав для цього 
зусиль. 7 липня не стало 
Левка Лук’яненка — 24 
серпня цій незламній 
людині виповнилося б 
90 років. Не всі знають, 
що співавтор Акту 
проголошення незалежності 
мешкає на Бориспільщині.

Леонтій САНДУЛЯК — почесний громадянин Чернівців, перший надзвичайний по-
вноважний посол України в Румунії, голова топонімічної комісії при Бориспільській МР, 
доктор медичних наук, професор. Леонтій Іванович згадує події 1991 року, Левка Лук’я-
ненка та ділиться своїми думками про сьогодні й завтра України.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Я був на похороні Левка 9-го 
липня в Хотеві, попрощався, погово-
рив з дружиною. У Володимирський 
собор не йшов, бо мені важко стояти. 

В ті часи я був народним депута-
том СРСР, але більше часу прово-
див в Києві, ніж в Москві. В Народ-
ній Раді, яку очолював Ігор Юхнов-
ський, я познайомився з Левком 
Лук’яненком. Після ГКЧП (Государ-
ственный комитет по чрезвычай-
ному положению в СССР — са-
мопроголошений орган влади, іс-
нував 18—21 серпня 1991 р.) я зра-
зу приїхав у Київ до ВР. Як це було: 
я був з дружиною в рідному селі у 
відпустці, і ранком племінник ска-
зав, що трапилося в Москві. Коли я 
почув — скажу вам правду — я хо-
тів втекти. До кордону 10 км, в мене 
закордонний паспорт. Думаю, тре-
ба тікати, бо мене знищать, і дійс-
но, я був в списках на розстріл десь 
там в першій сотні. Але подумав — 
а що скажуть виборці, люди? Як я 
буду з внуками-правнуками? Тоді я 
поїхав у Чернівці, зайшов на ТБ, по-
просив прямий ефір — прямий ме-
ні не дали. Але виступ записали на 
плівку; наприкінці я звернувся до 
генерала КДБ, до начальника мілі-
ції області, до командирів військо-
вих частин, щоб вони не виконува-
ли вказівки ГКЧП. Мене показали 
вже потім, коли ГКЧП було заареш-
товано, тому що журналіст, який за-
писав інтерв’ю, поніс його в КДБ. 

У столиці
— В Києві було дуже тривожно. 

Приїздив генерал Варенніков, він 
командував сухопутними військами, 
тиснув на голову ВР Кравчука, той з 
кабінету не виходив. Зібралася На-
родна Рада (фракція ВР) і вирішила, 
що треба проголошувати незалеж-
ність. Лук’яненко каже: «Я складу до-
кумент, хто ще? Може, ви мені помо-
жете?». От ми сіли вдвох за столи-
ком на 3-му поверсі, де знаходяться 
журналісти, і обговорили концеп-
цію. Вирішили, що це має бути дуже 
короткий документ, щоб його при-
йняли. Левко витягнув домашні за-
готовки — він все життя готувався 
до цього. Запропонував назвати це 
«універсал». Я кажу: «Універсал не 
можна, бо 239 комуністів, для них 
це як червона ганчірка для бика». — 
«А як?» — «Давайте «акт». Акт це ра-
зова урочиста дія, нейтральне сло-
во». Він відразу погодився і почали 
ми складати текст. Він хотів проголо-
сити відновлення державності. Каю-
ся, я теж підказав, що за «відновити 
УНР» 239 комуністів не проголосу-

ють. Але зараз жалкую, бо тоді доку-
мент мав би зовсім інший юридич-
ний статус, в тому числі міжнарод-
ний — «відновлення державності». 

Чорновик ми склали 22 серпня 
— писав я, бо на 9 років молодший 
— внизу на проекті підписи Левка 
та мій, дата.

Леонід Макарович призначив ко-
місію відредагувати — перше ре-
чення Д.Павличко змінив. Тоді Акт 
почали обговорювати окремо 239 
комуністів внизу — там кінозал є, і 
окремо члени НР — нагорі. Пам’я-
таю, біжить Чорновіл і каже: «Па-
не Сандуляк, ми нагорі, ви куди 
йдете?» — «До комуністів іду». — 
«Як??» — «А кого я там буду агітува-
ти за прийняття — вас?». Спустив-
ся вниз, виступає Гуренко, росій-
ською, що «ни в коем случае….». В 
першому ряду сиділо 13 депутатів 
від Буковини, махають головами. 
Секретар райкому Сторожинецько-
го району каже: «Я хотел бы видеть, 
кто это написал». — «Я тут», — ка-
жу. Встав — всі замовкли, слова ні-
хто не дає, сам беру. Виступив, що 
розумію їх дипломатичну стурбова-
ність. «А тепер, — кажу, — вирішуй-
те, що буде. Якщо ви не приймете, 
то вас звідси не випустять, гляньте 
в вікно». А там тисяч 50 людей з си-
ньо-жовтими прапорами. 

24.08.91
— Перед голосуванням я підій-

шов до Кравчука. «Леоніде Макаро-

вичу, дозвольте, щоб Левко Лук’я-
ненко зачитав Акт». Мовчить. З дру-
гого боку кажу: «Людина 27 років 
просиділа в таборах, в тюрмах, з 
них 72 доби — в камері смертни-
ків». Мовчить. «В кінці-кінців, він 
написав акт». Мовчить. «В нього 
сьогодні День народження, може-
те зробити подарунок?!». Тут Крав-
чук не витримав: «Та пішли ви!» А 
сам аж зблід, бо думав, що мікро-
фон включений. Акт зачитав він, а 
чорновий варіант перед цим зачи-
тував Яворівський. А Левко Лук’я-
ненко ввечері виступив біля Софії 
на майдані, на всю Україну. Це було 
дійсно його свято, той день, до яко-
го він ішов все життя. 

Людина-легенда
— Наскільки я його знаю, він був 

пасіонарій. Це люди з надлишком 
енергії, які втрачають почуття са-
мозбереження, діють і ніколи не ду-
мають про себе. Левко Лук’яненко 
— легендарна особистість, націо-
нальний герой. Він цілком свідомо 
і вступив до КП, і закінчив юрфак в 
Москві, і попросився на роботу в 
Західну Україну. Їздив по селах, за-
ймався тим, щоб Україна була неза-
лежною. Ви собі уявляєте — в ті ро-
ки! Знав, що з ним буде — відсидів 
15 років, вийшов, знов посадили, то-
му що він і в таборах тільки цим і за-
ймався, працював на Україну і біль-
ше ні про що не думав. Дуже був 
працьовитий, кілька місяців не до-

жив до 90-ліття і весь час писав, го-
тував 13-томник своїх праць, не міг 
без роботи сидіти. Не пив — оскіль-
ки був дипломатом, то приходилося 
десь там пригубити, але не вживав, 
навіть вино. Я дуже добре знаю, бо 
я був у нього довіреною особою на 
виборах першого президента, їздив 
з ним. Він мав своєрідний характер, 
був дуже принциповий. Був першим 
надзвичайним послом в Канаді, але 
через кілька місяців написав заяву 
і відмовився від посади, бо був не 
згідний з керівництвом держави. 
На жаль, не побачив він тої України, 
якою хотів її бачити — заможною, 
незалежною, українською. 

З моєї точки зору, в нас був єди-
ний Президент, який будував Укра-
їну українською — Леонід Кравчук. 
Заслуга його — він розвалив Радян-
ський Союз. Єльцин підписав Біло-
везьку угоду (7—8 грудня 1991 р., 
оголошено розпуск СРСР і створен-
ня СНД) з кар’єрних міркувань — 
хотів позбутися Горбачова, бо ж не 
може бути два президенти. Він не 
розумів, що робить і погодився. Ні-
якої п’янки не було — я не був там, 
але добре знайомий з людьми, які 
там були — випили вже після. Ко-
жен в угоду вкладав своє — Єльцин 
думав, що це буде оновлений РС, а 
Кравчук — що буде ширма, за якою 
будуть будувати незалежну Україну. 

Ще одне ми погано написали в Ак-
ті — про незалежність. Зараз я розу-
мію, що в цьому світі незалежності не 
буває, ні державної, ніякої. Треба бу-

ло назвати «про суверенітет», тобто 
самостійність. І Америка залежна від 
когось, і Росія, все в цьому світі вза-
ємопов’язано. А самостійність — це 
самостійність. І Левко був з цим зго-
ден, бо ми потім говорили, чому так 
не написали. Я з ним спілкувався не 
часто, знав, що людина зайнята. Але 
він ніколи не відмовляв, декілька ра-
зів приїздив до Борисполя, в універ-
ситет, де я працював проректором з 
національно-патріотичного вихован-
ня (у МАУП). Зустрічався зі студента-
ми, в міській бібліотеці був, у міській 
раді на конференції з Магдебурзь-
кого права.

Важкі часи
— Зараз у нас важкі часи. Ніколи 

за 27 років Україна не була в такій не-
безпеці. Попереду президентські ви-
бори, де буде 20 кандидатів, які набе-
руть по 2—3%, Порошенко набере 
4%. Я думаю, що небезпечнішого за 
нього президента для України не бу-
ло. Навіть Кучма і Янукович. Ющенко 
був націоналіст, патріот, українець, 
але не державний діяч, не було в 
нього тої волі. Янукович був дурний, 
а цей розумний — бізнесмен, хапуга. 
Я голосував за нього, я знав, що він 
не буде робити, як Янукович, бо його 
чекає доля Януковича. Але, як кажуть 
росіяни, «жадность фраера сгубила».

До влади люди рвуться, щоб зба-
гатитися, вирішити свої справи, ні-
кого Україна не цікавить. Була най-
багатшою республікою — а тепер 
серед найвідсталіших, навіть Мол-
дова попереду. Патріотичні сили 
мають зібратися і обрати когось 
одного на вибори. Невже не розу-
міє той же Тягнибок, що не пройде? 
То навіщо йти, розпорошувати го-
лоси? Треба поступитися, зроби-
ти щось для України. А люди мають 
знати, що Порошенко обіцяв і що 
зробив, з цифрами, фактами. 

Залишається сподіватися, що на-
шому народові притаманна само-
врядність. Ще до Київської Русі в нас 
громада обирала князів, а згадайте 
чорні ради козаків, де обирали геть-
мана — український народ завжди 
контролював владу. Найстрашніше 
сталося в радянські часи — раніше 
нищили мову, сварили між собою ін-
телігенцію, перетягували на свій бік, 
а ці просто фізично винищили всю 
інтелігенцію. А 5 млн. розкулачених, 
яких вислали з сім’ями до Сибіру —  
це теж був цвіт нації. І залишилося 
те, що залишилося. 

Влада народу
— Багато можна говорити, але 

ми маємо пам’ятати — крім україн-
ського народу, влада нікому не на-
лежить. Тільки нам! Кравчук казав: 
«Маємо, що маємо». А я кажу: «Ма-
ємо те, чого варті». Бо владу обира-
ли ми — не турки, не німці. В Укра-
їні багато розумних людей, госпо-
дарників, юристів. Щоб вони опи-
нилися у ВР, ми маємо обирати за 
програмою партії. Як в США, де дві 
основні партії — одна керує, друга 
контролює. Тільки так. 

Наш менталітет 350 років в скла-
ді Російської імперії нищили — ма-
ємо тяжкий спадок. Але треба зро-
бити зусилля, щоб жити. Бачте, ба-
гато наговорили всякого, а могли 
про Левка. От Левко був один та-
кий справжній українець. Я чекав 
24 серпня, щоб його привітати, а 
він помер.

 НАША ІСТОРІЯ

• Двоє співавторів Акту проголошення Незалежності 
Леонтій Сандуляк і Левко Лук’яненко на презентації 
книги Л.Сандуляка «Не мовчіть і вас почують», міська 
бібліотека Борисполя, 24 червня 2011 р.
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Врятувати 
Україну

6 вересня, не дивлячись 
на те, що мені важко, я пі-
ду до ВР. Там збираються 
люди вимагати прийняття 
закону про вибори за від-
критими партійними спис-
ками. Мажоритарщик може 
пообіцяти золоті гори, а по-
тім скаже: «Я ж один». Ма-
жоритарки не має бути, во-
ни купують голоси. Я бачу, в 
селі дитячий майданчик по-
будували. Хто? Якщо депу-
тат, то за нього в жоднім ра-
зі не можна голосувати, бо 
то за наші ж гроші він нас 
купляє, вміло, не гречкою. 
А при голосуванні за пар-
тійними списками ми буде-
мо голосувати за партійну 
програму.

 
Децентралізація — її 

зараз почали, але це паро-
дія, бо має бути фінансова 
незалежність і не має бути 
президентської вертикалі. 
Представники Президента 
до районів — це що таке? 
Регіони мають сплачувати 
однаковий податок на утри-
мання центральної влади, 
армії, Кабміну — визначе-
ний процент. Багатий регі-
он буде багатий, бідний — 
не вмієш господарювати 
— буде бідний. Але при де-
централізації контроль над 
владою здійснювати легше.

У нас прекрасна Консти-
туція, особливо, що стосу-
ється прав людини. Але во-
на не діє. В СРСР приймали, 
щоб була, і тут так. В нашої 
конституції лиш один недо-
лік — судова влада має бу-
ти незалежною. Народних 
суддів має обирати народ і 
вони мають бути з присяж-
ними. Як формувати вищі 
суди? Я думаю, самі судді 
України мають обирати, але 
ніхто не має їх призначати. 

Президентська чи пар-
ламентська республіка?

— Зараз війна, тому 
президентська, бо він го-
ловнокомандувач, сило-
ві структури мають підко-
рятися йому. Ще — міжна-
родна політика. Решта — 
керівництво державою, 
економіка — не справа 
президента, а ВР та Кабмі-
ну, який призначається ВР. 

Має бути прийнятий за-
кон про державну мову. 
Вдома, з друзями — якою 
хочеш, а на роботі говорити 
можна тільки українською. 
У ВР взагалі! Ви собі уявля-
єте, щоб в Лондоні в пар-
ламенті хтось виступав ні-
мецькою чи французькою?

 ЛЮДИ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ

ЛЮБИТИ ОДНУ УКРАЇНУ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото Богдана МАРТИШКО

Я прийшов, коли Валерій Івано-
вич якраз переглядав Фейсбук і 
читав повідомлення від жінки з Ав-
діївки зі словами вдячності за пісню 
«Авдіївський вальс»: вона пише, що 
молиться за Україну. З 2014 р. Вале-
рій Мартишко їздить з допомогою в 
зону проведення АТО. Під час нашої 
розмови йому зателефонував один 
з командирів на передньому краї і, 
почувши коментар жінки, запевнив, 
що якщо там буде хоча б одна така 
людина, то вони битимуться за неї 
до останнього. 

«Такі речі відволікають від сує-
ти, від негараздів, — каже Вале-
рій Мартишко. — Якісь недоліки 
в нашому місті — маячня, треба 
бачити далі. Мої сини і брат у від-
пустці, я залишився на господар-
стві. Робота в полі та війна — оцим 
зараз живу».

Сто років тому
Говорять «громадянська війна» 

1917-21 рр. — а ніякої громадян-
ської війни не було, була окупа-
ція України Росією, що вони зараз 
зробили нам в Криму і на Донба-
сі, один до одного. Ще тоді в них 
була задумка відрізати від нас 
промислові райони. Історію тре-
ба знати, щоб самому мати думку, 
проводити аналіз та зробити пра-
вильний висновок. Наприклад, 
стосовно розподілу землі і робо-
ти на ній — я маю історичний дос-
від, як було при царі і до царя, як і 
ким оброблялась земля і що сьо-
годні робиться. І я бачу, як воно бу-
де в майбутньому, де буде також і 
моє місце. 

Державна 
незалежність

Незалежність для держави — це 
вільні люди. Коли в нас люди бу-
дуть вільні, тоді буде незалежна 
держава. Тільки свідома нація мо-
же створити сильну державу. Сьо-
годні люди покріпачені, їх права ні-
хто не виконує, є ця корупція, цей 
«беспредєл» у судово-виконавчій 
та правовій інституціях. 

На Заході людина, яка працює, 
добивається успіхів за життя. Там 
суспільство так побудовано — як-
що працюєш, то маєш. Незалежно 
від того, чи ти письменник, чи фо-
тограф, столяр, хлібороб чи журна-
ліст, бібліотекар — коли натхнен-
но працюєш, то протягом 50 років 
трудової діяльності заробиш ста-
ток, який дасть можливість це кві-
туче життя достойно закінчити.

Я виступаю інколи перед студен-
тами: «Зрозумійте — не будуйте в 
собі кріпацьку натуру, не говоріть 

«закінчу інститут і мене візьмуть на 
гарну роботу». На випуску в тре-
тій школі я сказав три прості речі: 
не працюйте на когось — будуйте 
свою фірму; не живіть в чужій ха-
ті — будуйте свою; не їдьте в чужу 
країну — відбудовуйте свою. Тоді 
будете щасливі у своїй рідній краї-
ні. Тому треба, щоб і система освіти 
працювала в цьому напрямку, щоб 
виховувала людей, які завтра праг-
нули б створити свою невелику 
справу, як робиться це в Туреччи-
ні, Німеччині чи Данії. Там працю-
ють на землі від 1 га до 200 га і всі 
живуть добре. А у нас що — ота-
кенний холдинг, живе одна сім’я, 
купляє яхти, острови, квартали в 
Лондоні — а всі решта покріпачені 
і «пашуть» на них. Це що за систе-
ма така? Люди зараз гірше живуть, 
ніж за царя до І-ої світової. 95% лю-
дей тут були земельні, а земля да-
вала завжди волю. Я не кажу, що 
було по 10 пар чобіт чи по 5 пар 
коней виїзних — було все необхід-
не, люди жили на своєму хлібі і ко-
жен був сам собі господар, і в ре-
зультаті — господар своєї країни. 
Я кажу — повинні працювати під-
приємства «малі і менші». А в нас 
зараз йде глобалізація — і про-
мисловості, і сільського господар-
ства. Це шлях в нікуди, добром це 
не закінчиться. 

Що дітям робити на 
практиці

Дуже проста схема. Є тяга до 
техніки, хочеш мати свою СТО — 
йдеш на саму круту техстанцію 
простим прибиральником і вчиш-
ся. Потім помічником майстра, по-
тім майстром, набив свою клієн-
туру, а за той час заробив копійку. 
Аби ж ще була держава, щоб мож-
на було отримати кредит на побу-
дову бокса, ти б став вже на себе 
працювати, а тут в тебе діти під-
росли, вже з дітьми працюєш, вже 

інші приходять до тебе вчитися, а 
діти кажуть — давай добудуєм ще 
два бокси. В 91-му році я був у За-
хідній Німеччині, де мені бізнесмен 
показував розвиток своєї справи. 
«Оце кузня — дід прийшов після 
першої світової, побудував і пра-
цював. Батько перед другою сві-
товою збудував цех по ремонту 
на 4 трактори. Я добудував ще на 
12 тракторів і почав торгівлю зап-
частинами, а мій син побудував ці-
лий супермаркет для фермерів».  

У нас нічого цього немає — в 
прадідів все забрали. Можна по-
чути «наши деды воевали!» — я пи-
таю, а прадіди де? Ступор. Ніхто не 
знає, де вони поділися! Я не знаю! 
А це люди, які були дорослі на по-
чаток першої світової — їх всіх ви-
ни-щи-ли, їх немає! Хто залишився, 
в 41-у добили і навіть пам’ять про 
них стерли — що вони були госпо-
дарями, що жили в заможних се-
лах, в заможних родинах. От я ви-
ріс в козацькому селі, де пана вза-
галі не було. Люди мали небагато 
— по 10-20 га. Але що таке селян-
ська сім’я на своїй землі? Пара во-
лів, пара коней, 4-5 корів, з деся-
ток свиней, кури-гуси не рахува-
лись. Ніколи люди на такому гос-
подарстві не будуть голодувати! 
Отак і жили. Такі люди самодостат-
ні — тільки за ідею буду голосува-
ти, тільки ідею буду підтримувати, 
ніякий чинник мене не придавить. 
Що варто зараз схилити міське на-
селення на один чи інший бік? Від-
ключити газ для початку, ще світло, 
воду, хліб не завезти. 

Не буде села — не буде Украї-
ни. А щоб було село, треба, щоб 
залишалися малі і менші ферме-
ри; не може бути, щоб 60 тисяч га 
обробляла одна фірма. Сьогодні в 
нас так і є — великий бізнес насту-
пає, і тут або заберуть, або прода-
вай. Сумно. В усьому так в Украї-
ні. Йде знищення середнього кла-
су, який є стабілізатором між бага-
тими і бідними. В нас бідних тьма 

— і відсоток багатіїв, а середній 
клас — стримуючий фактор, бо се-
редній клас вийшов звідси, в ньо-
го тут друзі, і товаришує з багати-
ми, справи веде. Якщо він піде, за-
лишаться вічно ворогуючі класи і 
почнуть знищувати один одного, 
завжди так було.  

Про одну Україну
Кожен свою Україну любить — а 

треба любить одну! Вони люблять 
Україну, яка їм дає доходи, вони 
їх вивозять «за бугор», у них там 
статки, вони вишиванки оділи — і 
«вип’ємо ще й за Україну!».

В нас багато неосвічених людей 
— прірва! Для нашого історично-
го клубу «Холодний Яр» головне 
— просвітницька робота. Роман 
Коваль, Тарас Силенко, Тарас Ком-
паніченко, Сергій Василюк, Василь 
Лютий — ми всі намагаємся до ши-
роких мас доносити поняття Укра-
їни, намагаємося закохати в нашу 
історію. Іншої землі й іншого май-
бутнього в нас не буде. 

Дякуючи тим, хто боровся за 
Україну сто років тому, сьогодні 
вона нам вломилася з імперсько-
го пирога — ми за неї кров не про-
ливали. Я в Романа Коваля питаю: 
«Що ж така погана держава?» А він 
відповідає: «А ми що, її збудува-
ли?». Будують на крові — тоді ці-
нують і бережуть. 

Гетьман Скоропадський декла-
рував армію 350 тис., Петлюра — 
500 тис. У нас армія сьогодні — і 
250 не буде, а в нас йде війна. Чого 
ми чекаємо? Держава — це коли 
сильна армія, сильна правова ін-
ституція і вільний народ. 

Українцю будь-яка влада — зло. 
Ми традиційно, історично, гене-
тично самоуправляючий народ: 
можемо навести порядок у своє-
му обійсті, у своєму селі, нас вчи-
ли шанувати старших, бути грома-
дянами, дотримуватися звичаєво-
го права, набутого тисячоліттями.

 Напередодні Дня 
Незалежності ми 
поговорили з Валерієм 
Мартишком — фермером, 
депутатом Бориспільської 
міськради, діячем 
історичного клубу 
«Холодний Яр», поетом та 
виконавцем власних пісень.

• 21 серпня Валерій Мартишко був нагороджений відзнакою Президента України «За гуманітарну 
участь в антитерористичній операції».
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 НАБОЛІЛЕ

УКРТЕЛЕКОМ: НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ВІД АБОНЕНТІВ

Наталія ДОЛИНА

Десята годину ранку. Біля бу-
дівлі Укртелекому величезна кіль-
кість людей чекають відкриття, 
здебільшого люди похилого віку. 
Нарешті двері відчиняються. Пра-
цює лише один комп'ютер, дру-
гий «завис». Лагодили його про-
тягом години.

Чоловік, який тримає в руках 
списки, представляється Миколою 
Івановичем. «Люди записуються з 
6-ї ранку. Зараз, на 11, записалося 
вже 78 осіб», — розповідає він.

Більшість відвідувачів прийшли 
сюди відмовитися від послуг Укр-
телекому.

«Рік не працює телефон. Відправ-
ляла заявки по контакт-центру, але 
нічого не зробили. Проте абонпла-
ту нараховують».

«Я з села Мирне. Приїжджаю вже 
третій раз, витратила 150 гривень 
з пенсії на дорогу. Телефон не пра-
цює, на заявки ніхто не реагує. Хо-
чу відмовитися взагалі».

«Щоб відмовитись від їхніх по-
слуг, треба займати чергу о 6-й го-
дині. Це як? В мене шок». 

«Я намагався відключитися від 
їхніх послуг понад трьох місяців. 
Одну заяву вони «загубили», дру-
гу теж. А борг тим часом зростав 
ще більше. Не сплачувати рахунки 
— не вихід, адже вони наймають 
колекторів».

Співробітниця, яка в режимі ре-
ального часу приймає заявки, пові-
домляє, що вона взагалі не з Бори-
споля, приїхала сюди у відряджен-
ня з Яготина. Каже, що сама в шоці 
від того, що тут відбувається.

Чому тут не працюють мешкан-
ці Борисполя? Невідомо. В Бори-
спільському міжміському центрі 
зайнятості повідомили, що жодних 
вакансій від ПАТ «Укртелеком» не 
надходило. 

Поза зоною 
досяжності

На сайті ПАТ «Укртелеком» є гра-
фік роботи центрів обслуговування 
абонентів в Київській області. В мі-
стах Бородянка, Біла Церква, Бари-
шівка вони працюють з понеділка 
по п'ятницю. Лише в Борисполі — 
один день на тиждень, у вівторок з 
10.00 до 15.00.

З'ясувати на місці, за які грі-
хи саме Бориспіль зазнав такої 
дискримінації, не вдалося, ад-
же керівництво компанії знахо-
диться в Києві. Міських телефо-
нів Укртелекому теж більше не 

існує. На сайті жодних розпізна-
вальних знаків, крім загально-
го телефону контакт-центру, не-
має. За власними журналістськи-
ми каналами нам вдалося знайти 
телефон регіонального мене-
джера в Києві. Втім, суворий жі-
ночий голос відповів, що наше 
звернення є некоректним. Щоб 
дізнатися будь-яку інформацію, 
слід телефонувати на єдиний но-
мер контакт-центру. Там нас за-
пишуть на прийом до керівни-
цтва компанії.

Зателефонувати можна як з мо-
більного телефону, так і зі  стаці-
онарного на номер 0800506800. 
Щоб додзвонитися до оператора, 
довелося витратити чимало часу. 
Нарешті відповідає «живий» голос. 
Далі – дуже цікавий діалог.

— Доброго дня. Чим можу до-
помогти?

— Доброго дня. Вас турбує газе-
та «Вісті». Ми хочемо дізнатися, чо-
му в Борисполі центр обслугову-
вання абонентів працює лише один 
день на тиждень.

— Хвилинку, почекайте на лінії.
Чекаю одну, дві, три хвилини.
— Дякую, що чекали на лінії. 

В Борисполі є центр по вул. Київ-
ський шлях, 86а, який працює у ві-
второк з 10 до 15.

— Дякую, але ми це знаємо. Ми 
б хотіли отримати інформацію, 
чому центр працює лише один 
день на тиждень.

— Хвилинку, почекайте на лінії, я 
з'ясую це питання.

Чекаю дві, три, п'ять хвилин.
— Дякую, що ви залишалися на 

лінії. Такий графік встановлено рег-
ламентом компанії.

— Чому саме такий графік? Чи 
можемо ми зв'язатися з керів-
ництвом компанії?

— Ні, це неможливо.
— На яку адресу можна відпра-

вити офіційний журналістський 
запит?

— Це вся інформація, яку ми мо-
жемо вам надати.

І співробітник контакт-центру 
відключився.

Небезпечний зв'язок
Висновок: навіть журналісту, 

чиє право на отримання повної 
і достовірної інформації гаранту-
ється законом України «Про ін-
формацію», відмовили. Хто змо-
же скористатися послугами та-
кого контакт-центру — питання 
риторичне.

У час сучасних технологій чима-
ло служб запровадили автовідпо-
відачі. Але подекуди це обертаєть-
ся чималими проблемами. Люди не 
можуть добитися справедливості, 
бо весь час натикаються на робота.

Чому таке ставлення до клієн-
тів в ПАТ «Укртелеком»? Чи не то-
му, що це приватна компанія, де 
власник — єдина інстанція? Ос-
танніми роками суспільству напо-
легливо втлумачували думку про 
те, що держава — неефективний 
управлінець, що треба якнайшвид-
ше все продати, а то й просто від-
дати приватному власнику. Ті, хто 
успішно скористався такою прива-
тизацією, залишилися в виграші. А 
чи виграли ми, пересічні громадя-
ни? Приватна монополія сьогодні 
ще більш проблемна, ніж держав-
на. При державній у нас є можли-
вість впливати на неї через хоча б 
якісь механізми контролю. Зараз 
жодних механізмів немає. Навіть 
право відмовитися від своїх по-
слуг ПАТ «Укртелеком» перетво-
рило на принизливе очікування 
людей в безкінечних чергах.   

Не кажучи вже про те, що підпри-
ємства зв'язку є стратегічними для 
держави. Монополія на них може 
стати міною, закладеною під фун-
дамент національної безпеки. Осо-
бливо в складних політичних умо-
вах сьогодення. 

 В Борисполі — понад 
15 тисяч користувачів 
послугами ПАТ 
«Укртелеком». Проте центр 
обслуговування абонентів 
працює лише один день 
на тиждень. Чому — 
розбиралися «Вісті».

Старший інженер станційної 
лінійної дільниці №2 районно-
го центру комунікації  №223 
Олег ВЕРЕС розповів «Вістям» 
про особливості роботи ра-
йонної інтернет-мережі.

— Олеже Олександровичу, 
скільки мешканців Бориспіль-
щини користуються послу-
гами ПАТ «Укртелеком»?

— 15 тисяч осіб. Дві третини 
користувачів — жителі Бори-
споля, решта — району. Значна 
частина споживачів стаціонар-
них телефонів є користувачами 
інтернету. Це найбільша інтер-
нет-мережа в районі.

— Люди скаржаться, що їх 
не влаштовує якість послуг 
Укртелекому.

— Тут дуже багато «фейків». 
Якщо людина просто читає 
сайти, дивиться онлайн відео, 
фільми, їй достатньо 5-6 Мбіт. 
Для закачування великого об-
сягу інформації, професійної 
роботи дійсно потрібен більш 
швидкісний інтернет. А для пе-
ресічного користувача нашої 
швидкості достатньо. Особи-
сто мене все влаштовує. Ще 28 
років тому я не міг уявити, що 
зможу користуватися телефо-
ном, інтернетом та інтерактив-
ним телебаченням по одній те-
лефонній лінії.

— Чи є проблеми з ремон-
том телефонних ліній?

— Іноді неможливо їх вчасно 
відремонтувати, тому що біль-
шість наших ліній йде під зем-
лею. А коли кабель під землею, 
а зверху лежить асфальт, тут ви-
никають проблеми. Ламати ас-
фальт ми не маємо права. Але 
таких абонентів не багато.

— Раніше в центрі обслуго-
вування абонентів щодня пра-

цювали професійні і чемні спів-
робітниці. Вони могли відпові-
сти на будь-яке питання. Чо-
му їх зараз немає?

— Вони звільнилися. Зараз 
один раз на тиждень приїздять 
працівники з навколишніх міст 
— Переяслава, Березані, Бари-
шівки, Києва. Їх сюди просто ко-
мандирують. 

— Люди скаржаться, що 
складно додзвонитися по га-
рячій лінії, щоб відправити 
заявку на ремонт.

— Алгоритм дуже простий. 
Без заявки в колл-центр я не 
маю права працювати. По га-
рячій лінії подзвонити можна 
безкоштовно. Мене часто лю-
ди зустрічають на вулиці або 
приходять сюди і кажуть: я не 
можу додзвонитися. Я наби-
раю номер і за 3 хвилини ро-
блю заявку. До речі, платити за 
час пошкодження телекомуні-
каційної мережі, якщо заявка 
пройшла через комп'ютер, не 
потрібно. Дата реєстрації опе-
ратором заявки є початком 
строку, з якого виникає право 
не сплачувати абонплату.

— Які прогнози щодо існу-
вання стаціонарних телефо-
нів, адже все більше користу-
вачів переходить на мобіль-
ний зв'язок?

— В планах — зберегти 
стаціонарні телефони. Зараз 
є вигідні умови для користу-
вачів, наприклад, надається 
500 хвилин на безкоштовний 
стаціонарний зв'язок по Укра-
їні. Компанія постійно працює 
над збільшенням швидкості 
інтернету, над наданням но-
вих послуг. У зв'язку з відклю-
ченням аналогового Тб, може 
бути цікава послуга інтерак-
тивного Тб.

ТЕЛЕФОН, ІНТЕРНЕТ, 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПО ОДНІЙ ЛІНІЇ

• «Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв'язку 
України. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українсько-
го бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

 ІНТЕРВ'Ю З ПРИВОДУ
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 ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

 СМАЧНОГО!

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Тарілка в терезах, на яку кладуть 

зважувану річ або гирі. 4. Про бра-
товбивця, зрадника, злочинця тощо 
(зневажл.). 7. В українських народних 
повір'ях — пес з вовчими зубами, 
якого боїться нечиста сила. 9. В дав-
ньоєгипетській релігії — бог Сонця, 
творець світу. 11. Грошова одиниця 
Албанії. 12. «Добре» у американців. 
13. Скляний товстостінний прилад 
для повільного висушування або 
для збереження речовин, що легко 
вбирають вологу з повітря. 14. Піс-
толет Токарєва. 15. Двадцять друга 
буква грузинської абетки. 16. Відгук 
на звертання. 17. Бойовий заклик під 
час атаки. 18. Самець кози. 19. Не ми, 
а .... 20. Комічний трюк. 22. Мілілітр. 23. 
Швидко наступаюче стомлення очей 
під час зорової роботи, особливо при 
малій відстані від ока до об’єкта. 24. 
Франкфурт-...-Майні. 25. Китайська 
Народна Республіка. 26.... II Казимир 
(король Речі Посполитої (1648—1668) 
і титулярний король Швеції (до 1660)). 
27.... Кравченко (українська письмен-
ниця). 29. Спортивне або туристське 
моторне, вітрильне чи вітрильно-мо-
торне судно. 30. Щось надто велике, 
незграбне (розм.).

За вертикаллю:
1. Відділяння оболонки, оббирання лузги 

від ядра зерна, насіння на шеретівні. 2. Шостий 
звук музичної гами, а також нота, що позначає 
цей звук. 3. Грамота, письмовий указ хана Зо-
лотої Орди, що надавав право на управління 
окремими підлеглими їй областями або дер-
жавами. 4. У рибалок — тонка мотузка, на яку 
нанизують пійману рибу. 5. Автомат Калашни-
кова. 6. Покривання чого-небудь крапками, 
бризками. 8. Виготовлення металевих виробів 
з вибиванням на їхній поверхні якого-небудь 
зображення. 10. Жінка-виконавець ролей у 
театральних виставах. 12. Тип статевого про-
цесу у тварин та багатьох рослин, що полягає 
у злитті великої нерухливої жіночої статевої 
клітини з дрібною, здебільшого рухливою, 
чоловічою (біол.). 20. Найвідоміший активний 
вулкан Ісландії. 21. Проста відкрита піч для на-
грівання або плавлення металів. 27. Первісна 
назва звука C в григоріанській сольмізації, яку 
пізніше замінив склад до. 28. Стара назва лі-
тери «а».

За горизонталлю:
1. Шаля. 4. Каїн. 7. Ярчук. 9. Ра. 11. Лек. 12. Ок. 13. 

Ексикатор. 14. Тт. 15. Кан. 16. Га. 17. Ура. 18. Цап. 19. Ви. 
20. Гег. 22. Мл. 23. Астенопія. 24. На. 25. Кнр. 26. Ян. 27. 

Уляна. 29. Яхта. 30. Озія.

За вертикаллю:
1. Шеретування. 2. Ля. 3. Ярлик. 4. Кукан. 5. Ак. 6. 

Накрапляння. 8. Чеканення. 10. Актриса. 12. Оогамія. 
20. Гекла. 21. Горно. 27. Ут. 28. Аз.
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 РОЗУМНА ФРАЗА

Три лиха є в людини: 
смерть, старість і погані 
діти. Від старості і смерті 
ніхто не може зачинити 
двері свого будинку, але 

від поганих дітей дім 
можуть уберегти самі діти.

Сухомлинський В. А.

Їх не потрібно використовувати 
кожного дня, але й не варто забу-
вати про них.

1. Я вірю в тебе.
2. Ніколи не здавайся.
3. Ми вчимося в процесі.
Ця фраза дає дитині зрозуміти, 

що не потрібно засмучуватись, ко-
ли ти зазнаєш невдачі. Нагадувати 
про це потрібно не лише під час 
складних викликів, але й перед 
важливими рішеннями і подіями.

4. Кожен фахівець колись був 
учнем — як і ти.

Час від часу дітям потрібно на-
гадувати, що талановиті та успішні 
люди теж колись були новачками. 

Діти повинні розуміти, що по-
милки — це нормально. Про-

гравати і боротися — теж нор-
мально. Але ненормально, ко-
ли помилки і поразки стають 
постійними. Навчіть дитину, що 
помилки — це тільки міст на шля-
ху до мети, а старання, терпіння 
і наполегливість важливіші за 
досконалість.

5. Помилка — не твій вибір.
Цю фразу дитині потрібно по-

яснити. Її суть полягає в тому, що 
завжди потрібно продовжувати 
старатись, вчитись, не сприймати 
невдачі негативно,  а робити із них 

урок, ще один шанс для розвитку. 
Тому невдача — це не вибір. Це 
навчання, розвиток, бажання про-
бувати щось знову і знову.

6. Вчитись потрібно на кожній 
набитій ґулі.

Кожного разу, коли ваша дити-
на розсипле щось, розіллє, ро-
зіб’є чи пораниться — не втом-
люйтесь повторювати, що таким 
чином вона має засвоїти певні 
уроки. А після цього запитайте її, 
що вона затямила з того чи іншо-
го досвіду.

Дайте дитині зрозуміти, що всі 
люди час від часу набивають ґу-
лі, але після цього потрібно роби-
ти висновки, і не допускати повто-
рення таких ситуацій.

7. Ти в безпеці, і тебе люблять.
Згадайте часи зі свого дитинства, 

коли ви відчували любов і турботу 
своєї сім'ї. Це був час спокою, тепла 
і гармонії. Щоб дитина почувала се-
бе в безпеці, потрібно виховувати 
її в атмосфері любові. Тоді дитина 
буде рости сильною і хороброю, з 
нормальною самооцінкою.

 Ви можете багатьма 
способами показати 
дитині свою любов, не 
кажучи самої фрази 
«Я тебе люблю». Карен 
Сальмансон, письменниця, 
гуру позитивного 
мислення, пропонує 
батькам 7 альтернативних 
способів висловлення своєї 
любові та турботи. 

ЕКСПРЕС-М'ЯСО ЗА 5 ХВ
Інгредієнти: будь-яке м'ясо — 

500 г, яйце куряче — 2 шт., гірчиця 1 
ст. л., крохмаль картопляний — 0.5 
ст.л., олія — 1 ст. л., сіль 1 ч. л., суміш 
перців — 0.5 ч. л., кунжут 2 ч. л.

Приготування: для заливки змі-
шуємо яйця, крохмаль, гірчицю, 
сіль, перець. Можна додати улю-
блені спеції. 

Нарізати м'ясо шматочками і 
перемішати із заливкою. Відпра-
вити ємність у холодильник, ба-
жано на ніч. Підсмажити із обох 
сторін, посипаючи кунжутом. Го-
тується швидко, як зарум'янило-
ся — готове. Мариноване м'ясо 
може зберігатися у холоді навіть 
кілька днів. 

ГОВОРІМО ПРО ЛЮБОВ ЩОДНЯ Миша почула нявкання 
кішки, і тихенько причаїла-
ся в нірці. Тут почувся гав-
кіт собаки. Миша тихенько 
сказала:

— Гмм, якщо поблизу со-
бака, то кішка, напевно, вте-
кла. Тепер можна вилізти 
назовні.

Кішка тут же зловила ми-
шу і, проковтнувши її, задо-
волена, промовила:

— Муррр! Як добре знати 
іноземну мову!

• • •
Діалог в Одесі:
— Скажіть, Моня, ви віри-

те, що у нас переможуть ко-
рупцію?

— Вірю, Сьома! Ось тільки 
мене хвилює таке питання: 
раніше, при корупції, чино-
вники в середньому брали 
за послугу по 1000 доларів, 
зараз, під час жорстокої бо-
ротьби з корупцією, беруть 
уже по 3000.

Скільки ж братимуть, коли 
корупція буде переможена?

• • •
Дружина сусіда - жінка мо-

єї мрії: завжди мріяв, щоб у 
мене такої дружини не було.

• • •
Продовжив закордонний 

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

• • •
Дай телефон свого колиш-

нього, зараз я йому подзво-
ню, і нехай він тебе назад 
забирає...

• • •
— Ви переїхали суцільну, з 

вас штраф!
— За що? Я її пом'яв або 

пересунув?
• • •

— Доктор, ось тільки 
чесно скажіть. Від цих ва-
ших цілющих трав користь 
реальна є?

— А як же! Ось я синові 
вже дачу купив, та й доньці 
будинок майже добудував.

• • •
Біда України: ті, хто по-

винен приймати таблетки, 
замість цього приймають 
закони.

• • •
Приходить чоловік в біблі-

отеку і каже:
— Я у вас книгу взяв «Як 

заробити мільйон», а тут по-
ловина сторінок видерта!

Бібліотекар:
— Ну то й що! Півмільйона 

теж непогано.
• • •

Газ, нафта належать наро-
ду. Це зрозуміло. Незрозумі-
ло, чому народ сам собі про-
дає їх за такі шалені гроші.

• • •
Фотограф на весіллі:
— А де ж наша щаслива 

пара?
Один з гостей:
— Так ось же вони: наре-

чена і її мама...
• • •

Нові батарейки «Діти про-
курорів».

«Діти прокурорів» ніколи 
не сядуть!
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ОВЕН. У вас з'являться 
нові сили для досягнення 
поставленої мети. На ро-

боті пануватиме літня розслабле-
ність. Займіться особистим життям.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий 
період. Довіртеся інтуї-
ції, вона підкаже, хто вам 

друг, а хто — не зовсім. Докла-
діть більше зусиль для додатко-
вого заробітку. 

БЛИЗНЮКИ. Гарний 
час для тих, хто звик 
працювати з душею і 

з азартом. На вас чекає успіх і 
прибуток. Можна планувати дов-
гострокові заходи.

РАК. Смуга невдач за-
лишилася позаду. Мож-
на радіти та діяти, тим 

більше, що вас переповняє твор-
ча енергія. Навчіться чогось 
нового. 

ЛЕВ. Може здавати-
ся, що вас просто вико-
ристовують, нічого не 

даючи натомість. Втихомирте са-
молюбство і підкоріться ситуації. 

ДІВА. Рішуче втілюй-
те в життя свої плани і 
задуми, але при цьому 

бажано заручитися підтримкою 
колег. Не сприймайте серйозно 
плітки.

ТЕРЕЗИ. Виберіть го-
ловне завдання та уваж-
но продумайте страте-

гію його рішення. Робота, кар'є-
ра — чудово, але здоров'я 
дорожче. 

С КО Р П І О Н . Буду ть 
вдалими поїздки та від-
починок на природі. 

Причому ви не витратите багато 
грошей. Зірки обіцяють додатко-
вий заробіток. 

СТРІЛЕЦЬ. Ви здат-
ні розібратися в бага-
тьох заплутаних речах. 

Імовірні довгоочікувані грошові 
надходження і термінові справи. 

КОЗЕРІГ. Досить ме-
тушливий період. На-
стає час змін на робо-

ті й у навчанні, й вам необхідно 
підготуватися до нових завдань.

ВОДОЛІЙ. Приділяй-
те особливу увагу спіл-
куванню з потрібними 

й впливовими людьми. Порадує 
несподіване визнання ваших 
знань і талантів.

РИБИ. Зараз вам кра-
ще розслабитися та від-
почити. Будьте готові до 

будь-яких сюрпризів в особи-
стому житті. Стосунки можуть 
змінитися.
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