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• Чому зупинено роботи 
із реконструкції переїзду 
на 35 км траси 
вул. Київський Шлях 
у Борисполі?  
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 ДОВІДКА

 ПОЗИЦІЯ

 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

 НОВИНИ КОРОТКО

СЕРГІЙ ТАРУТА ОБРАНИЙ КАНДИДАТОМ 
У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ

Іван НАГОРНИЙ

За підсумками праймеріз, 96% 
учасників висловилися «за» участь 
партії «Основа» в чергових вибо-
рах Президента України. У той же 
час, 87% партійців в якості кандида-
та від політичної партії «Основа» на 
виборах Президента України бачать 
одного з її лідерів, народного депу-
тата України Сергія Таруту.

«Я вдячний партії за підтримку мо-
єї кандидатури. Ми в партії «Основа» 
визначаємо для себе завдання по-
вернути повагу до людської праці — 
через гідні зарплати. Ми повинні по-
вернути повагу до наших старших — 
через гідні пенсії і медицину. Ми по-
винні повернути повагу до тих, хто 
вчиться — забезпечити їм гідну ро-
боту після навчання в університеті. 
Ми повинні повернути повагу кож-
ній людині. Ми повинні повернути 
повагу держави до громадян, а гро-
мадян — до держави. Але для цього 
нам потрібно буде побудувати таку 

державу, яку поважатимуть», — за-
явив Сергій Тарута, коментуючи своє 
призначення.

Торкнувся лідер «Основи» і теми 
усвідомленого вибору. Так, політик 
закликав усіх бізнесменів відпові-
дально поставитися до майбутніх 
виборів Президента України і при-
пинити фінансувати популістів і ко-
рупціонерів від політики. Якщо в 
наступному році не змінити ниніш-
ню систему влади, бізнес просто 
буде змушений емігрувати з Украї-
ни, впевнений Тарута.

«Кожна людина справи, в тому 
числі і кожен підприємець, мусить 
усвідомити, що не можна сьогодні 
бути аполітичним. Відсидітися ос-
торонь вже не вдасться. Бізнесу до-
ведеться брати участь в політиці. І я 
закликаю всіх бізнесменів — дайте 
людям можливість зробити усвідом-
лений вибір. Шановні бізнесмени, 
будьте розбірливими у виборі тих, 
кого підтримуєте. Адже якщо до вла-

ди в Україні знову прийде Порошен-
ко, багатьом з вас доведеться емі-
грувати», — застеріг Сергій Тарута.  

На з'їзді партії учасники також об-
говорили розроблену «Основою» 
модель розвитку економіки, соці-
альної сфери і системи держуправ-
ління. Як відзначили в «Основі», по-
літсила від самого початку будува-
лася як партія мультилідерського 
типу, в якій кожна людина справи 
приходить зі своїми ідеями, прив-
носить свій досвід і знання.

 Дотримуючись цих принципів, 
зробити свій внесок в розробку 
документа зможуть всі регіональ-
ні організації партії, трудові колек-
тиви, громадські організації, пред-
ставники територіальних громад. 
Було ухвалене рішення, згідно яко-
го розглянутий на з'їзді документ 
«Платформа «Наша Основа» після 
його обговорення та доопрацюван-
ня стане новою програмою партії.

Говорячи про пріоритети «Осно-

ви», голова політсили Андрій Ніко-
лаєнко розкрив деталі запропоно-
ваної партією програми «5 кроків 
до компромісу», яка передбачає 
захист національних внутрішньоу-
країнських інтересів. 

«Наша альтернатива — це загаль-
нонаціональний компроміс. Ос-
новними внутрішніми компромісами 
для України сьогодні повинні стати: 
позаблоковий статус України; вста-
новлення в Україні однієї державної 
мови — української, і двох офіційних 
(англійської та російської); заборо-
на на втручання представників цен-
тральної влади в релігійні справи і 
справи органів місцевого самовря-
дування в питаннях історичної пам'я-
ті; кримінальна відповідальність для 
політиків, чиновників, ЗМІ за розпа-
лювання ворожнечі між регіонами 
України, за образу  особистості за ре-
гіональною ознакою, заборона сепа-
ратистських і радикальних націона-
лістичних організацій», — зазначив 
Ніколаєнко. 

При цьому голова партії чітко ок-
реслив «червоні лінії» — питання, 
якими в партії не готові поступитися. 
«Ми не готові поступитися нашою 
територіальною цілісністю. І Дон-
бас і Крим — це Україна назавжди. 
Контроль нашої армії над держав-
ним кордоном — це ще одна умо-
ва, без якої миру не буде. І компен-
сація Росією всіх збитків нашій дер-
жаві і нашим громадянам, заподія-
них в результаті російської агресії. 
Це — наші червоні лінії. Про решту 
ми можемо говорити. Причому го-
ворити безпосередньо з Росією», — 
підкреслив Ніколаєнко.

Нагадаємо, в суботу, 22 верес-
ня, в Києві відбувся з'їзд політичної 
партії «Основа». У партійному з'їзді 
взяли участь близько 500 учасни-
ків з усієї України.  

 Кандидатом від 
політичної партії 
«Основа» на майбутніх 
президентських виборах, 
що мають відбутися 
у 2019 році в Україні, 
стане Сергій Тарута. 
Такими є результати 
внутрішньопартійних 
праймеріз, проведених в 
партії. Про це стало відомо 
за підсумками з'їзду 
«Основи», що пройшов у 
суботу, 22 вересня, в Києві.

• «Я вдячний партії за підтримку моєї кандидатури».

ПЕРЕЇЗД 
ЧЕКАЄ 

Ірина ГОЛУБ

Частину робіт із реконструк-
ції переїзду на 35 км вул. Ки-
ївський Шлях у Борисполі вже 
виконано, і водії встигли оці-
нити результат, проте ремонт 
ділянки призупинено на неви-
значений термін. 

Ситуацію прокоментував «Ві-
стям» Микола Корнійчук, перший 
заступник Бориспільського місь-
кого голови. «Залізничні колії да-
лі ремонтуватимуться у комплек-
сі із ремонтом дорожнього по-
криття. Днями було проведено 
тендер на поточний ремонт до-
роги вул. Київський Шлях в райо-
ні переїзду. На тендер надійшли 
три пропозиції, вивчаються доку-
менти учасників. Роботи розпоч-
нуться після того, як буде визна-
чено результат тендерних торгів 
і підписано договір із перемож-
цем», — розповів керівник. 

За його словами, до  ремонту 
залізничних колій Бориспіль не 
матиме стосунку, оскільки є до-
мовленість із керівництвом ПАТ 
«Укрзалізниця», що цю части-
ну реконструкції переїзду вони 
здійснять власними силами. Ко-
ли розпочнеться новий етап ро-
біт, які терміни та суми його ре-
алізації, наразі не уточнюється. 

НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ 
ВІДРЕМОНТУЮТЬ 
ДИТСАДОК

Ірина ГОЛУБ

У 2018 році закінчилася бага-
торічна епопея із поверненням 
у комунальну власність Бори-
споля приміщення дитсадка на 
вул. Привокзальна, 3в, у якому 
перебував «Беркут».

Після переселення спецпри-
значенців приміщення лишило-
ся у вкрай занедбаному стані і 
потребує великих вкладень для 
відновлення за бюджетний кошт. 
Але, констатують у міськвикон-
комі, розпочати капітальний ре-
монт у цьому році не вдасться. 
Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук повідомив, що нині ви-
готовляється проектно-кошто-
рисна документація на капіталь-
ний ремонт приміщення. За його 
словами, на це виділено 500 тис. 
грн з міського бюджету. «Якщо у 
бюджеті наступного року місто 
матиме кошти на ремонтні робо-
ти, буде оголошено тендер», — 
повідомив Микола Корнійчук. 

ДОБА БЕЗ ЕЛЕКТРИКИ ЧЕРЕЗ 
НЕПОРОЗУМІННЯ ІЗ ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Добу без електропостачання 
були мешканці вул. Пушкіна у 
Борисполі та житловий район за 
ринком на вул. Лугова — вийшла 
з ладу підстанція, яка знаходить-
ся у комунальній власності міста.

«Електропостачання вимкнули 
24 вересня, диспетчери у концен-
трі ПАТ «Київобленерго» заявки 
приймали, обіцяли, що бригада 
виїде. А наступного дня відмови-
ли, мовляв, підстанція міська», — 
так розповідають про негаразди 
обурені мешканці. Бориспільська 
влада до ремонту змогла присту-
пити наступного дня. Задля коор-
динації робіт Микола Корнійчук, 
перший заступник Бориспільсько-
го міського голови, прибув із нара-
ди, що проходила у Мінрегіонбу-
ді за участі голів РДА та очільників 
міст України.

Після огляду підстанції з’ясувало-
ся, що «згоріли» три автомати по-
тужністю по 250 А і два (із трьох) за-
побіжники для високовольтних лі-
ній, напругою 10 кіловольт. Автома-

ти придбали за 2700 грн, а знайти 
запобіжники потрібних параметрів 
виявилося складно. Електропоста-
чання відновили більш ніж через 
добу після відключення. Аналізу-
ючи аварію, ремонтники називали 
можливі її причини: перевантажен-
ня підстанції та коротке замикання. 

Існує парадокс: ПАТ «Київобле-
нерго» користується міськими під-
станціями, щоб надавати послуги 
споживачам, але за ремонт і обслу-
говування об’єктів не відповідає, — 
це, як видно із ситуації, компетен-
ція міської влади за кошти громади. 

• Підстанцію на вул. Пушкіна потужністю 250 кВА збудовано 10 років 
тому за кошти міської громади — тоді мікрорайон розбудовувався. 
Подібних комунальний підстанцій у Борисполі чотири. Окрім підстан-
ції №1413 на вул. Пушкіна є ще РП-11 на вул. Новій ІІ, та підстанція 918 
на вул. Франка, які залишились у спадщину від заводу «Прометей», а 
ще місто побудувало ТП 1662 на вул. Богдана Ступки. 

• У міськвиконкомі констатують, що ПАТ «Київобленерго» не бере 
підстанції ні на обслуговування, ні у господарське відання, але гото-
ве прийняти у власність. Були спроби прийняти таке рішення, але де-
путати були проти, бо законодавство забороняє передавати об’єкти 
комунальної власності у приватні руки. 

• Після огляду підстанції 
з’ясувалося, що «згоріли» три 
автомати потужністю по 250 А і 
два (із трьох) запобіжники для 
високовольтних ліній, напругою 
10 кіловольт.
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 ТОЧКА ЗОРУ

ОЛЕГ ЛЯШКО: «ВЛАДА ВИГАНЯЄ 
УКРАЇНЦІВ ІЗ РІДНОГО ДОМУ»

 Лідер Радикальної 
партії вимагає істотного 
підвищення мінімальних 
зарплат для всіх українців, 
а також перерахунку 
пенсій для чорнобильців, 
військових і колгоспників.

Катерина ЛОЗИНСЬКА

Підвищення мінімальної зарпла-
ти до 4173 гривень не допоможе 
подолати бідність і зупинити тру-
дову міграцію українців за кордон, 
заявив Олег Ляшко. Її рівень має 
бути не нижчим за 6000 гривень, 
вважає політик.

Лідер Радикальної партії роз-
критикував поданий урядом про-
ект держбюджету на 2019 рік, наз-
вавши його «бюджетом проїдан-
ня». І розповів, якими бачить шля-
хи підвищення доходів українців.

«Бюджет, який подав уряд — це 
фактично бюджет не розвитку, а за-
непаду. Бюджет, який змушує укра-
їнців тікати з рідного дому за кор-
дон, в пошуках кращого життя. Вла-
да пропонує з 1 січня наступного ро-
ку підвищити мінімальну зарплату 
до 4173 гривень. Це 12% зростання 
у порівнянні з нинішнім роком. При 
цьому, вони тільки офіційну інфля-
цію закладають 8%. А неофіційна бу-
де вдвічі більшою. У реальному ви-
мірі не буде ніякого зростання, зарп-

лата залишиться на рівні 120 євро», 
— підрахував Ляшко.

При цьому політик зазначив, що 
в сусідній Польщі мінімальна зарп-
лата зросла до 520 євро. Тому під-
вищення мінімалки в Україні на-
віть до 4200 гривень не зупинить 
трудову міграцію, переконаний 
Ляшко, і люди продовжать масово 
виїжджати на заробітки за кордон.

«Президент говорить, що зарп-
лата 4200 гривень — це відхід від 
дешевої робочої сили. Це наскіль-
ки чиновники відірвані від реалій, 
щоб таке говорити! Коли вони в ос-
танній раз до магазинів ходили? В 
аптеку? На базар? Хтось із них знає, 
що проїзд в метро вже 8 грн коштує? 
А людині двічі-тричі на день потріб-
но їздити, це тільки на транспорт пі-
де 500-600 гривень на місяць. Тому 
ми вимагаємо, щоб мінімальна зарп-
лата в бюджеті-2019 була не менше 
6000 гривень. В іншому випадку ми 
не виберемося з бідності і не подо-
лаємо трудову міграцію. Люди по-
винні гідно заробляти в рідній кра-
їні», — зазначив політик.

А слідом за підвищенням міні-
малки потрібно провести пере-
рахунок пенсій, впевнений Олег 
Ляшко. В першу чергу — чорно-
бильцям, військовим і колишнім 
колгоспникам, які залишилися не-
заслужено ображеними.

«Підвищення мінімальної зарп-
лати дасть додаткові надходжен-
ня до Пенсійного фонду — 40 млрд 
гривень. Цей ресурс можна напра-
вити на перерахунок пенсій для 

колгоспників, чорнобильців, вій-
ськовослужбовців, інших катего-
рій пенсіонерів. Сьогодні майже 4 
мільйони пенсіонерів отримують 
мінімальну пенсію — 1500 гривень 
на місяць. Виконання вимог Ради-
кальної партії дасть можливість 
підняти пенсію для цих людей мі-
німум на тисячу гривень з ново-
го року », — зазначив лідер Ради-
кальної партії.

Радикальна партія, в свою чергу, 
пропонує економічний план, який 
дозволить досягти 7-10% зростан-
ня економіки щорічно.

«Ключове —зміни до Конститу-
ції, зміна монетарної політики НБУ, 
дешеві кредити, зробити ферме-
рів, а не латифундистів, головни-
ми господарями на землі. Прези-
дент хвалиться інвестиційним бу-
мом в країні. У чому полягає цей ін-
вестиційний бум? У тому, що араби 
скупили за 200 мільйонів доларів 
300 тисяч гектарів землі в Україні? 
Це менше тисячі доларів за гектар! 
Або інвестиційний бум — це те, що 
меблевий магазин відкривають на 
околиці Києва? Вони хваляться 
цим замість того, щоб створюва-
ти робочі місця, вливати кошти в 
відновлення деревообробки та за-
хист власного лісу. Зніміть рожеві 
окуляри, немає буму, а є, на жаль, 
відсутність економічного розвитку 
і відсутність перспективи. Я пропо-
ную політику, яка дасть перспек-
тиву, яка дасть можливість розви-
ватися, а не жебракувати », — під-
креслив лідер РПЛ.

• Олег Ляшко прагне, щоб українці достойно заробляли в рідній країні.

ПАТРУЛЬНІ VS НАРКОЛОГ: 
ХТО ПРАВИЙ

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Лікар-нарколог Бориспільської ЦРЛ Наталія Головіна погодилася з 
тим, що непорозуміння існують і вважає, що бориспільські патрульні 
не хочуть працювати у правовому полі й стверджує, що усі закиди у її 
бік необґрунтовані.

«Мене звинувачують, що я 
начебто не хочу співпрацю-
вати з поліцією, причому, на 
їх думку, співпраця — це на-
писання висновків обстежень 
так, як влаштовувало б їх, — 
коментує нарколог. — Така 
співпраця неможлива, бо у 
роботі щодо обстежень воді-
їв я керуюсь Інструкцією про 
порядок виявлення у водіїв 
транспортних засобів ознак 
алкогольного, наркотично-
го сп’яніння або перебування 
під впливом лікарських пре-
паратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції; дана ін-
струкція затверджена спіль-
ним наказом між МВС та МОЗ 
України, і вона детально опи-
сує порядок проведення ме-
догляду водія. Є і наказ Бори-
спільської ЦРЛ про проведен-
ня оглядів згідно цих норма-
тивних документів. 

Який алгоритм огляду? Ко-
ли поліція привозить затри-
маного водія, я проводжу зов-
нішній огляд, адже в інструкції 
вказано: при підозрі на вжи-
вання наркотичних речовин 
чи алкоголю діагноз виставля-
ється згідно зовнішнього (ві-
зуального) огляду. Тобто лікар 
оглядає шкірний покрив, зіни-
ці, реакцію на світло, інші по-
дразники, те, як людина руха-
ється тощо. Лікар також може 
зробити пробу. Але тут є ню-
анси. Проба теж не є достовір-
ним доказом, і інколи, навіть 
якщо проба дає позитивний 
результат, висновок лікаря є 
негативним, і водія мають від-
пустити. Поясню. Проба пока-
зує реакцію на антитіла в ор-
ганізмі людини, і відповідає на 
питання, який наркотик чи ін-
шу речовину вживала люди-
на. Але є важливий момент: 
залишки даної речовини ли-
шаються у сечі людини від 3 
до 40 днів, тому проба не мо-
же відповісти на питання, 
вживала людина за кермом, у 
день затримання, чи вживала 
вчора, чи кілька тижнів тому. 
Закон не забороняє вживан-
ня наркотичних речовин, ли-
ше їх збут та зберігання. От-
же, якщо поведінка та реакція 
людини є адекватною, я маю 
написати в висновку «твере-
зий» чи «під впливом нарко-
тичних речовин не перебу-
ває» (навіть якщо у сечі є за-
лишки наркотичних речовин). 

Повторюю: висновок ліка-
ря може бути або позитивним 
(людина перебуває у неадек-
ватному стані) чи негативним 
(не перебуває), середнього 
бути не може. Якщо я оглядаю 
водія і бачу, що зіниці в ньо-
го реагують на світло, інші ві-
зуальні показники теж в нор-
мі, я не можу дати позитивний 
висновок тільки тому, що па-
трульним щось здалось. Часто 
привозять водіїв-таксистів, і 
я бачу, що вони втомлені, бо 
працюють вночі, а при огляді, 
— тверезі. Був випадок, коли 
дівчина-полісмен привезла во-
дія, я не виявила ознак ні сп’я-
ніння, ні вживання наркотиків, 
а вона каже: подивіться, який 
він блідий та худий, він точ-
но щось вживає. Дивлюся на 
дівчину: вона теж хворобливо 
худа, бліда, але ж ніхто не ка-
же їй, що вона перебуває під 
впливом наркотиків. 

Як лікар я маю виконувати 
накази та інструкції, та дотри-
муватися процедури, тобто ви-
конувати закони України. По-
ліція теж має так робити, але 
чомусь приводять водіїв на 
огляд із порушенням: тоді як 
мають офіційно направити во-
дія на проведення огляду, во-
ни спочатку приводять його 
до лікаря, і, поки той робить 
огляд чи проби, пишуть на-
правлення. Робити висновки 
огляду не згідно візуального 
огляду спеціаліста, а згідно із 
їхніми підозрами та особистим 
баченням – значить порушува-
ти закон, і я на таке не піду».

Вислухати іншу сторону конфлікту не вдалося: керівництво па-
трульної поліції міста, хоч і не заперечує існування проблеми, обгово-
рювати її відмовилося, сказавши, що вони зможуть самотужки влад-
нати ситуацію, що виникла. 

На апаратній нараді у міського голови представниками патрульної 
поліції була озвучена проблема, що перешкоджає виконанню ними 
професійних обов’язків: нарколог Бориспільської ЦРЛ не бажає 
співпрацювати з патрульними.  «Вісті» з’ясовували, у чому суть 
конфлікту, запропонувавши висловитися обом сторонам.

 КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ

 ПРЯМА МОВА

 НЕ ВСЕ ГЛАДКО

ПРО ТЕНДЕРНІ ТОРГИ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Про тендерні процеси у Бо-
рисполі розповів виконуючий 
обов’язки міського голови Мико-
ла Корнійчук на апаратній нараді 
у понеділок, 24 вересня.

За словами Миколи Петровича, 
пропозиції можливих претенден-
тів на виконання тих чи інших ро-
біт у місті постійно відхиляють че-
рез безвідповідальне відношення 
підприємців, бо вони не можуть зі-
брати необхідний пакет документа-
ції. «Так, 18 вересня повторно ого-

лошено процедуру закупівлі на бу-
дівництво системи водовідведен-
ня на вул. Європейська-Нижній 
Вал. Тепер пропозиції від кандида-
тур виконавців прийматимуться до 
3 жовтня», — говорить Корнійчук.

За словами керівника, 19 верес-
ня відмінено торги будівництва 
системи водовідведення на вул. 
Шевченка від будинків №6 до №20. 
Повторно даний тендер буде ого-
лошено у жовтні.

Повідомлялося, що 20 вересня 
відбулося розкриття пропозицій 
щодо поточного ремонту дороги на 
вул. Київський Шлях (від вул. Глібо-

ва до Броварської). Торги проходи-
ли за європейською системою, тому 
брати участь мали право і іноземні 
компанії. Учасників торгів виявило-
ся троє: ОАО «Дорожно-строитель-
ный трест №4 г. Брест» (Білорусь), 
українське ПрАТ «Броварське шля-
хо-будівельне управління №50» та 
ТОВ «Автомагістральбуд». Пропози-
ції учасників розглядаються.

Також Микола Корнійчук повідо-
мив, що 21 вересня відбулися тор-
ги щодо закупівлі послуги із при-
бирання снігу на міських дорогах 
у зимовий період. Претендентів 
на виконання робіт було двоє: КП 
Броварської міської ради «Брова-
ри-благоустрій» та бориспільське 
КП «ВУКГ», яке і виграло тендер, вар-
тість даної послуги майже 2 млн грн. 

• «Лікарі мають виконува-
ти накази та інструкції».
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 ПІЛЬГИ НА КОМУНАЛКУ

СЕКВЕСТР СУБСИДІЙ
 Перед опалювальним сезоном та прогнозованим 

збільшенням ціни на газ влада по-новому призначає 
житлову допомогу. Кого позбавлять субсидій — 
розбиралися «Вісті».

Наталія Долина

Говорить закон. 27 квітня 2018 
року Кабінетом Міністрів України 
прийнято Постанову № 329  «Про 
внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України та ви-
знання такою, що втратила чин-
ність, постанови Кабінету Міні-
стрів України від 28 грудня 2016 р. 
№ 1022», якою впроваджено онов-
лений порядок надання житлових 
субсидій. Постанова набрала чин-
ності з 1 травня 2018 року. Урядов-
ці запевняють, що обмеження не 
стосуються пенсіонерів та малоза-
безпечених людей, а нововведен-
ня скоротять випадки зловживань. 
Та чи насправді це так? Чому уряд 
раптом вирішив знизити витрати 
держбюджету та кількість отриму-
вачів субсидій? 

Зверніть увагу! Наразі одержувачів субсидій можна розділи-
ти на три категорії: ті, яким потрібно по-новому написати за-
яву та декларацію, щоб отримувати субсидію; ті, які втратять 

право на субсидію; ті, яким субсидія буде призначена автоматично.

Обіцянки і реальність. Свого ча-
су субсидії впровадили тому, що різ-
ке підвищення тарифів не відпові-
дало реальній платоспроможності 
населення. Тож це давало можли-
вість малозабезпеченим громадя-
нам вижити. Втім, в реальності ста-
лося так, як від початку прогнозу-
вали економісти. Тарифи зростали, 
а платоспроможність населення па-
дала. Кількість людей, які потребу-
вали допомоги від держави, з кож-
ним роком збільшувалася, а грошей 
платників податків, з яких, власне, 
і виплачувалися субсидії, ставало 
менше. Стало зрозуміло, що коштів 
на виплату субсидій катастрофічно 
не вистачає. Вихід знайшли за раху-
нок населення — вирішили скоро-
тити число субсидіантів.

!

Не мають права на субсидію:
 • особи, які здійснили покупку або оплатили послуги вартістю 

понад 50 тисяч гривень;
 • власники автівок, від дня випуску яких минуло менше 5 років; 
 • особи, які протягом року купили, продали, успадкували земельну 

ділянку, квартиру (будинок), транспорт;
 • особи, які заборгували за комунальні послуги понад 340 грн;
 • власники квартири, площа якої перевищує 120 кв. м, або 

будинку, площа якого понад 200 кв. м. (водночас це обмеження 
не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та 
багатодітні сім’ї);

 • особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не 
перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні;

 • якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена 
домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, в яких 
відсутні доходи, або доходи менше мінімальної заробітної плати, 
субсидія не призначається. 

Повинні подати нові декларації та заяви:
 • внутрішньо переміщені особи; 
 • особи, члени сімей яких не зареєстровані за адресою 

домогосподарства; 
 • особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
 • особи, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в 

ньому не проживають. 
Зверніть увагу! З 1 травня 2018 року змінена форма декларації 
про доходи. Відтепер декларувати необхідно доходи всіх членів 
сім’ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей): навіть тих, які 
зареєстровані за іншими адресами.

Мають право, але платитимуть більше
 • Люди, які не підпадають під ці категорії, продовжать отримувати 

субсидії автоматично. Проте їх теж чекають неприємні новації. 
 • З 1 травня 2018 року зменшено нормативи користування 

послугами для потреб опалювання: у разі використання 
природного газу з 5 до 4,5 куб. метра газу на 1 кв. м опалюваної 
площі в опалювальний період, у разі використання електричної 
енергії – з 51 до 30 кВт на 1 метр опалювальної площі. 

1

2
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Про квадратні метри. Уряд також обмежив понаднормову площу, на яку може бути призначено субсидію. 
Тепер без винятку субсидія призначається тільки на встановлену соціальну норму житла на 35 кв.м (раніше не-
працездатним особам субсидія призначалась на 75 кв.м.). Решту доведеться оплачувати. 

Непрацездатним особам, які проживають самі, субсидія може призначатись на понаднормову площу за рі-
шенням комісії. При цьому понаднормова площа не може перевищувати понад 30 % соціальну норму житла, 
розраховану для домогосподарства. 

За новими правилами значна частина сімей зовсім втратила субсидії, а решта змушена платити більше.
Люди з тривогою очікують початку опалювального сезону і, відповідно, платіжок за комунальні послуги. Які 

ще сюрпризи доведеться їм отримати в найближчому майбутньому — невідомо. Новий документ містить чима-
ло підводних каменів і хитрощів. Єдине, в чому немає сумнівів — це те, що у людей, які потребують субсидій, пе-
ревірятимуть і реєструватимуть все, починаючи наявним майном та отриманим спадком, і закінчуючи кожною 
нарахованою копійкою або простроченою виплатою. Українських субсидіантів перевіряють органи соцзахисту, 
Міністерство соціальної політики і Міністерство фінансів.

З 1 травня 2018 року Кабіне-
том Міністрів України соціаль-
ні нормативи для надання на-
селенню субсидій на оплату ко-
мунальних послуг встановлено 
в таких розмірах (в розрахун-
ку на місяць).

На природний газ:
для опалення 
загальноукраїнська норма 
становить 4,5 м3 на 1 м2 
площі; в залежності від 
регіону та поверховості 
будівлі цей показник 
коригується і для Київської 
області становить:

 • будинки на 1-2 поверхи — 
4,693 м3;

 • будинки на 3 і більше 
поверхів — 3,42 м3;

 • для газової плити 
(приготування їжі) — 3,3 м3 на 
особу; 

 • для газової плити 
(приготування їжі і підігрів 
води) — 5,4 м3 на особу; 

 • для газової плити і 
водонагрівача — 10,5 м3 на 
особу.

На теплову енергію для опален-
ня в житлових будинках, обладна-
них приладами обліку — загаль-
ноукраїнська норма 0,0431 Гкал на 
1 м2 площі, для Київської області:
 • будинки на 1-4 поверхи — 

0,0262 м3;
 • будинки на 5 і більше 

поверхів — 0,0176 м3.

На електроенергію:
для опалення 
загальнодержавна норма 
становить 30 кВт/год на 1 м2 
площі, для Київської області:

 •  будинки на 1-2 поверхи — 
31,29 кВт/год;

 •  будинки на 3 і більше 
поверхів — 22,8 кВт/год;

 •  для освітлення 70 кВт/год
на сім’ю з однієї особи і 
додатково 30 кВт/год на  
кожного іншого члена сім’ї, 
але не більш як 190 кВт/год;

 • для освітлення та 
приготування їжі (за наявності 
стаціонарної електроплити) 
—110 кВт/год на сім’ю з однієї 
особи і додатково 30 кВт/год 
на кожного іншого члена сім’ї, 

але не більш як 230 кВт/год;
 •  для освітлення, приготування 

їжі (за наявності стаціонарної 
електроплити) та підігріву 
води 130 кВт/год на місяць 
на сім’ю з однієї особи і 
додатково 30 кВт/год на 
кожного іншого члена сім’ї, 
але не більш як 250 кВт/год; 

 •  для освітлення та підігріву 
води 100 кВт/год на сім’ю з 
однієї особи і додатково 30 
кВт/год на кожного іншого 
члена сім’ї, але не більш як 
220 кВт/год.

На водопостачання 
та водовідведення:

 •  централізована холодна 
вода — 2,4 м3 на особу (за 
наявності централізованої 
гарячої води) та 4 м3 на 
особу (за відсутності 
централізованого постачання 
гарячої води);

 • централізована гаряча вода 
— 1,6 куб. м на особу;

 • централізоване 
водовідведення — 4 куб. м 
на особу.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  ПОВІДОМЛЯЄ

 ДЕТАЛЬНО
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Наталія ДОЛИНА

За коментарем щодо нових 
правил нарахування субсидій 
«Вісті» звернулись до началь-
ника управління соціального за-
хисту населення Бориспільської 
районної державної адміністра-
ції Інни Мисловської.

— Інно Юріївно, чи встигли 
вже жителі Бориспільського ра-
йону відчути на собі наслідки но-
вої ініціативи уряду?

— У нас отримували субсидії 
9800 сімей. Згідно із новою Поста-
новою Кабінету Міністрів, з 1 трав-
ня припинили надавати субсидії 
2660 сім'ям. З них 650 осіб напи-
сали нові заяви, після розгляду на 
комісії 484 особам субсидії було 
призначено.

— Які повноваження мають 
комісії з призначення субсидій?

— Єдине правило, з якого не-
має винятків, — це положення про 
те, що субсидії не призначаються 
власникам квартир 120 кв.м або 
будинків 200 кв.м. Тут жодна комі-
сія нічого змінити не може. Решту 
випадків комісія розглядає в інди-
відуальному порядку. Наприклад, 
протягом останніх 12 місяців лю-
дина придбала будь-що — земель-
ну ділянку, будинок, квартиру. За 
правилами, це позбавляє права 
на субсидію. Проте можна прийти 
на комісію і пояснити обставини. 
Можливо, ці люди є інвалідами або 
самотніми. Або в них були склад-
ні життєві обставини. У таких ви-
падках комісія може призначити 
субсидію. 

— А як вирішується ситуація з 
безробітними? За новими прави-
лами, якщо людина працездатно-
го віку не має зарплати або зарп-
лату нижче мінімальної, субсидія 
не призначається. З яких доходів 
їй платити за комуналку? 

— Дійсно, відповідно до нового 
закону непрацюючі не мають пра-
ва на субсидію. Щоб її отримати, 
передбачені варіанти. 

По-перше, треба стати на облік 
в центр зайнятості. Якщо людина 
зареєстрована в центрі зайнято-
сті і отримує допомогу, субсидія 
призначається. 

Також якщо ви не працюєте офі-
ційно, але приносите підтвердження 
того, що сплатили єдиний мінімаль-
ний соціальний внесок за 3 місяця 
(це 22 відсотка від мінімальної зарп-
лати), ви маєте право на субсидію.

Що стосується зарплати, яка 
нижча за мінімальну (наразі вона 
становить 3720 грн), то часто це 
свідчить про те, що людина отри-
мує решту зарплати в конверті. Це 
є тіньовими доходами, тому суб-
сидія не призначається. Проте в 
окремих випадках людина може 
звернутися до комісії. Позитивне 
рішення комісії про призначен-
ня субсидії може бути прийнято 
у разі, коли особи, у яких відсут-
ні доходи, середньомісячний су-
купний дохід менший, ніж розмір 
мінімальної зарплати або вони не 
сплатили єдиного внеску, пере-
бувають у складних життєвих об-
ставинах, викликаних хворобою, 

або не мають можливості працю-
вати на повну ставку, тому що до-
глядають за тяжко хворим роди-
чем. Людина надає підтверджую-
чі документи, комісія їх розглядає. 
Якщо причина поважна, субсидію 
можуть нарахувати.

Ще одна причина, по якій від-
мовляють в субсидії — проблеми 
з родичами, які прописані в квар-
тирі або будинку, але живуть окре-
мо і навіть не спілкуються. Проте, 
якщо вони придбали авто чи бу-
динок, мають доходи, то людині 
субсидію не призначать. Щоб ко-
місія прийняла позитивне рішен-
ня, треба або довести, що спіль-
ного господарства і спілкування 
немає, або виписати родича. За-
раз ми проводимо роз'яснюваль-
ну роботу, попереджаємо грома-
дян, що в таких випадках потріб-
но виписати його якнайшвидше. 
До речі, більшість з тих 2660 домо-
господарств, яким скасували суб-
сидію, мали якраз таку проблему. 
Люди там не проживали, але були 
прописані. А за новими правила-
ми ми зобов’язані враховувати їх-
ні доходи також.

— Чи має людина, яка отри-
мувала субсидію, але не підпа-
дає під нові правила, писати но-
ву заяву? Особливо це стосуєть-
ся літніх людей.

— Якщо пенсіонер отримував в 
попередньому опалювальному се-
зоні субсидію, в нього не відбуло-
ся ніяких змін в складі родини, не 
було придбано майно чи авто, суб-
сидія нараховується автоматично.

— Ходять чутки, що тепер до 
всіх, хто потребує пільг на ко-
муналку, ходитимуть з перевір-
ками в квартири і будинки. Чи 
відповідає це дійсності?

— Це стосується лише тих лю-
дей, які звернулися за субсидією 
на комісію. У таких випадках лю-
дина повинна усвідомлювати, що 
її мають право перевірити. Пра-

цівники соціального захисту в 
обов'язковому порядку їдуть і ди-
вляться на умови проживання. 

— Які наслідки загрожують 
одержувачам субсидій, які по-
дають недостовірні дані?

— Якщо громадянин подав не-
достовірні дані про доходи та май-
новий стан, надання субсидії при-
пиняється з місяця, в якому ви-
явлено порушення, сума субсидії 
повертається ним до державного 
бюджету. Коли громадянин добро-
вільно не повернув надміру пере-
раховану суму субсидії, питання 
про її стягнення вирішується у су-
довому порядку. Але я не пам’я-
таю випадків, коли справа дохо-
дила до суду. 

— Про які зміни потрібно пові-
домити в управління соцзахисту?

— Відповідно до закону, одер-
жувач субсидії зобов’язаний пові-
домити орган соціального захисту 
населення про будь-які зміни в ро-
дині, будь то зміни в складі меш-
канців, соціального статусу, дже-
рела доходів, модифікації перелі-
ку одержуваних ЖКГ послуг або 
умов їх надання, а також про при-
дбання товару або оплати послуг 
на суму понад 50 000 гривень. Ін-
формування органу соцзахисту 
про зміни, що сталися, відбуваєть-
ся у встановлений Законом тер-
мін (один місяць), шляхом подання 
відповідних документів. У разі змі-
ни складу зареєстрованих у жит-
ловому приміщенні осіб подають-
ся також нові заява та декларація.

— Чи змінюється розмір суб-
сидії у разі підвищення тарифів?

— У разі зміни цін і тарифів на 
послуги, на оплату яких призна-
чено субсидію, управління соці-
ального захисту без звернення 
громадян проводить перераху-
нок субсидії, при цьому загальний 
обов’язковий платіж сім’ї залиша-
ється незмінним, а розмір субсидії 
збільшується.

«ПОНАД 2000 МЕШКАНЦІВ 
РАЙОНУ ПОЗБАВЛЕНО 
СУБСИДІЙ»

«Якщо громадянин подав недостовірні дані про доходи та майно-
вий стан, надання субсидії припиняється з місяця, в якому виявлено 
порушення, сума субсидії повертається ним до державного бюджету».

 ЗАДЛЯ КОМФОРТУ

 ПРОІГНОРУВАВ ПОВІСТКУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Борисполі завершився кон-
курс соціальних проектів у рам-
ках Програми підтримки гро-
мадських ініціатив на 2018 рік 
за підтримки Британської ради 
в Україні. 

Бюджет проекту становив 200 
тис. грн, із яких 100 тис. грн — кош-
ти Бориспільської міської ради і та-
ка ж сума від Британської ради. 

Загалом на конкурс було пода-
но 21 проект від активних бори-
спільців, але відвідати навчання із 
фасилітаторами Британської ра-
ди, яке відбулося 18 та 19 вересня, 
прийшли 12 проектантів. «Під час 

навчань автори проектів отримали 
навики щодо підготовки, оформ-
лення та презентації своїх робіт», 
— говорить заступник міського го-
лови Людмила Ковальова.

20 вересня у залі міської ради 
відбулася фінальна презентація 
проектів соціальної дії — так зва-
ний пітчинг проектів, що подані на 
конкурс. «У фіналі конкурсній комі-
сії було представлено лише 10 про-
ектів, 5 із них отримали найвищу 
оцінку та стали переможцями кон-
курсу», — повідомила Ковальова. 

Втілення кожного проекту вар-
тує 30 тис. грн, реалізація задума-
ного відбуватиметься поетапно. 1 
березня 2019 року очікується звіт 
про результати роботи.

ЗАВЕРШИВСЯ КОНКУРС 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

І місце зайняв проект журналістки Бориспільської ТРС Ната-
лії Басюк «Будь завжди на зв’язку» — він передбачає встанов-
лення розеток електропостачання на міських зупинках громад-
ського транспорту. 

Переможець конкурсу розповіла «Вістям», що дана ідея уже запо-
чаткована у інших великих містах України: Запоріжжі, Вінниці, Одесі 
та Києві, за кордом система діє давно — облаштовані «розумні» зу-
пинки, які мають ще й wifi . «Я хочу, щоб під час очікування громад-
ського транспорту або прогулянки містом бориспільці мали змогу 
підзарядити свій телефон», — каже ініціативна Наталія.

Стало відомо, що, згідно із проектом, розетки на 5 кВт будуть об-
лаштовані на 15 міських зупинках в усіх мікрорайонах Борисполя. 
Передбачається, що кожну з них надійно заховають від дощу та віт-
ру. Бюджет втілення проекту складає 30 тис. грн «Цих коштів виста-
чить на втілення ідеї», — вважає переможниця конкурсу.

ІІ місце посів проект «Викладання інформатики за допомо-
гою ігрового світу «Minecraft» — автор Іван Шамритов, партнер 
— Бориспільська міська бібліотека. 

ІІІ місце — проект «Smotrova» Олексій Соломаха. Подано ідею 
облаштування оглядового майданчика неподалік злітної смуги ае-
ропорту, щоб містяни могли милуватися літаками.

ІV місце — «Дитячий майданчик» автора Людмили 
Гонцовської. Бориспілька запропонувала облаштувати спортивні 
тренажери в мікрорайоні Нестерівка. 

 V місце зайняв проект «Бориспіль — місто майстрів» автора 
Ірини Лаврової — запропоновано зробити відеоролик за участю 
місцевих майстрів під час їх роботи. 

 П’ЯТЬ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ 

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ ПОРУШЕНО 
КРИМІНАЛЬНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА 
УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Бориспільським відділом 
поліції ГУНП в Київській об-
ласті порушено кримінальне 
впровадження проти військо-
возобов’язаного, мешканця 
м. Бориспіль, за ухилення від 
навчальних (чи перевірних) 
або спеціальних зборів згід-
но з ч. 2 ст. 337 Кримінально-
го кодексу України.

За інформацією Бориспіль-
ського об’єднаного військово-
го комісаріату, 28 серпня 2018 
року комісія при ОМВК визна-
ла місцевого мешканця придат-
ним до військової служби. Зміст 
повістки на військові навчальні 
збори йому було доведено вій-
ськовим комісаром ОМВК Ро-
маном Горбачем у присутності 
працівників військомату. Але 
громадянин відмовився при-
ймати повістку та не з’явився на 
військові навчальні збори, чим 

порушив ч.9 ст.29 Закону Украї-
ни «Про військовий обов’язок і 
військову службу».

Причини неприбуття до вій-
ськового комісаріату в установ-
лений строк не були підтверджені 
відповідними документами.

Даний інцидент зареєстрова-
ний в Єдиному реєстрі досудо-
вих розслідувань. Триває досудо-
ве розслідування.

Офіційний веб-портал Бори-
спільської райдержадміністрації 
http://raybori.gov.ua/
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Комуналка
 ЗМІНЕНО ПІДХІД

НОВІ ПРАВИЛА КП «ВУКГ»:
А ТИ УКЛАВ ДОГОВІР НА ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ?

Тетяна ХОДЧЕНКО

Закон у дії. Діяльність 
будь-якого комунального 
підприємства України ре-
гулюється Законом «Про 
житлово-комунальні по-
слуги». У документі ви-
значено, що ці послуги 
розділяються на житло-
ві — це послуги із управ-
ління багатоквартир-
ним будинком, до яких 
входять послуги із утри-
мання ліфтів, прибиран-
ня внутрішньобудинкових 
приміщень, прибудинкової 
території, виконання санітар-
но-технічних потреб та ін., та ко-
мунальні послуги — це послуги із 
централізованого водопостачан-
ня, постачання гарячої води, тепло-
вої енергії, природного газу та по-
слуги поводження із побутовими 
відходами або, простими словами, 
— сміттям. 

Зміни на місцевому рівні. У 
зв’язку зі змінами в роботі місце-
вих ЖЕКів, комунальна функція із 
вивезення сміття від багатоквар-
тирних будинків тепер перейде 
до КП «ВУКГ». Виконавцем усіх ін-
ших житлово-комунальних послуг 
лишаються ЖЕКи. Тож із 1 жовтня 
платіжки за вивезення ТПВ від ба-
гатоквартирних будинків надхо-
дитимуть на рахунок виробничо-
го управління. Таке рішення при-
йнято виконавчим комітетом Бо-
риспільської міської ради у квітні 
2018 року строком на п’ять років 
(тобто до квітня 2023 року). У дію 
норма вступає із жовтня — від по-
чатку нового кварталу. 

Де заключити договір 
на вивезення сміття

«Для пришвидшення заключен-
ня договорів на вивезення сміття 
проводимо роз’яснювальну робо-
ту серед населення. Для зручності 
жителів спробуємо ходити до влас-
ників домогосподарств, щоб вони 
могли заключати договори вдома», 
— пояснює заступник КП «ВУКГ» 
Володимир Аврамчук. 

ть 

ї 
р-
а ко-
луги із 
тачан-
тепло-

Є АБОНЕНТСЬКИЙ 
ВІДДІЛ

 Щоб кожен житель міста мав змогу заключи-
ти договір із підприємством, організовано спеці-

альний абонентський відділ на території господар-
ства за адресою 

вул. Глибоцька, 128-А. Задля зручності бориспільців, 
робота таких відділів буде організована на території 

КП «ЖЕК-1» за адресою: вул. Київський Шлях, 27 та 
КП «ЖРЕУ» на вул. Героїв Небесної Сотні, 32 терміном 

на один рік. 
Керівництво виробничого управління не 

розраховує на швидкісну злагоджену співп-
рацю з населенням, але сподівається 

на розуміння людей та допомогу 
в організації необхідного 

процесу. 

Вартість незмінна
Для сплати послуги за вивезення побутових 

відходів мешканцям багатоповерхівок із жовтня 
цього року надходитиме окрема квитанція. По-
ки що ціна буде незмінною для мешканців міста 
— 31 грн 80 коп. з домоволодіння. 

Як стало відомо, у планах міської влади роз-
глядається пропозиція плати за вивезення сміття 
з кожного окремого жителя. Тобто, якщо в квар-
тирі проживає сім’я із чотирьох осіб, то дове-
деться платити за кожного. Якою може бути вар-
тість та як саме підраховуватимуть кількість лю-
дей, які проживають у домівці, поки не ясно. 

Чи будуть пільги на сміття?
Механізм нарахування пільг та субсидій за виве-

зення ТПВ населенню міста нині відпрацьовується. 
«Поки на рівні держави не прописані умови піль-
гових нарахувань окремо за вивезення сміття, а на 
рівні міської ради приймати такі рішення не мож-
на», — пояснив заступник начальника КП «ВУКГ». 

Як платити
Сплатити нараховані кошти за одержану по-

слугу можна, навідавшись до одного із абонент-
ських відділів, проте це не завжди і всім зруч-
но. Тому керівництво КП пропонує бориспіль-
цям скористатися послугами банків. Наприклад, 
сплатити даний комунальний платіж можна буде 
через будь-яке відділення банку, вказавши КП 
«ВУКГ» одержувачем коштів, а призначення пла-
тежу — за вивіз сміття. 

Володимир Аврамчук не при-
ховує, що бажаючих працювати 
у комунальній сфері міста неба-
гато, в основному тут люди літ-
нього віку. Заступник началь-
ника КП «ВУКГ» запевнив «Вісті», 
що людей все ж вистачить на-
віть при збільшенні функцій під-
приємства. Керівник сподіваєть-
ся, що на допомогу з вивезення 
ТПВ відгукнуться деякі двірники, 
що обслуговують прибудинко-

ву територію багатоквартирних 
будинків. 

На серпневій сесій міськради 
депутати проголосували за виді-
лення коштів на придбання до-
даткової техніки підприємству: 
сміттєвоза та тракторів із приче-
пами. Окрім того КП «ЖЕК-1» та 
«ЖРЕУ» передадуть «ВУКГ» по ро-
бочому трактору та причіпу. Нині 
на балансі «ВУКГ» перебуває п’ять 
сміттєвозів та два трактори. 

Новий досвід 
організації роботи 
«ВУКГ» Бориспіль 
запозичили в 

Обухівському районі, де хороша 
співпраця із населенням щодо 
вивезення сміття», — каже 
Аврамчук. 

За його словами, у перспективах 
діяльності КП «ВУКГ» передбачаєть-
ся придбання сміттєвих баків для 

надання їх в користування дворам 
приватного сектору міста. Щоправ-
да, механізм поки не відпрацьова-
ний. Поки ж керівництво управління 
закликає жителів Борисполя відпові-
дально поставитися до заключення 
договорів на вивезення сміття. 

«Благоустрій міста — це спра-
ва не тільки комунальних підпри-
ємств, а усіх жителів Борисполя. 
Крок за кроком ми зможемо зро-
бити наше місто кращим, а свідо-
ма співпраця із «ВУКГ» — ще й на-
багато чистішим», — підсумовує 
Володимир Аврамчук.  

ПРО РОБОЧІ РУКИ ТА ТРАНСПОРТ

КП «ВУКГ»

32250 
осіб 

450 
вулиць загальною 

протяжністю 

263 км

272

19

68 

27
23

10 4

18

31 грн 

80 коп

ОБСЛУГОВУЄОБСЛУГОВУЄ ВИВОЗИТЬ ВИВОЗИТЬ 
СМІТТЯ ІЗСМІТТЯ ІЗ

дворищ 
у приватному 
секторі.

підприємств 
міста

закладів 
освіти

магазинів

кіосків

АЗС

ринків

аптечних 
закладів

підприємств 
громадського 

харчування

багатоповерхових 
будинків

загальна кількість 
мешканців 
у висотках 
Борисполя

Сміття вивозиться на 
відстань 4-7 км від 
міста до полігону, що 
на землях Глибоцької 

сільської ради. 

договорів 
складається 

у середньому 
за один робочий 

тиждень – 
і це вкрай 
низький 

показник 

вартість вивезення сміття на 
місяць з домоволодіння. У планах 

міської влади ввести норму 
сплати за сміття із кожного 
мешканця будинку чи квартири. 

Проблема в тому, як перевірити, 
хто де проживає, а де прописаний.

домоволодінь 
заключили договори 
на вивезення ТПВ 
(це 37% загальної 

кількості міських садиб) 

Не можна внести зміни до Положення правил благоустрою задля збільшення штрафних санкцій тим, 
хто відмовляється заключати договори, адже вони встановлені Адміністративним кодексом України.

 Надання послуг на вивезення сміття у Борисполі 
змінює виконавця. Відтепер вивезенням твердих 
побутових відходів (ТПВ) на території міста займатиметься 
комунальне підприємство «Виробниче управління 
комунального господарства». «Вісті» дізнавалися про 
деталі нововведень.
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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.

*
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види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин у повітря

Товариство з обме-
женою відповідальні-
стю «Бісквітний комп-
лекс «Рошен» (юр. 
адреса: 08300, м. Ки-
ївська обл., м. Бори-
спіль, вул. Привок-
зальна, 76-а, кім. 405) 
повідомляє про наміри 
щодо отримання до-
зволу на викиди за-
бруднюючих речовин 
в атмосферне повітря 
для промплощадки – 
фабрики по виробни-
цтву виробів з борош-
на, яка розташована 
за адресою: 08300, 
Київська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Привок-
зальна, 82.

Проектом будівниц-
тва фабрики по ви-
робництву виробів з 
борошна по вул. При-
вокзальна, 82 в м. Бо-
риспіль, передбачено 
розміщення комплексу 
будівель і споруд для 
виробництва борош-
на пшеничного, кон-
дитерських та інших 
виробів з борошна 
широкого асортимен-
ту (печиво затяжне, 
печиво цукрове, кре-
кер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі 
тощо).

На підприємстві планується 74 стаціонарних 
джерела викидів забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря, з  яких 68 – організованих 
(з яких 20 обладнані ГОУ), 6 -  неорганізованих   
джерел, крім того 5 пересувних джерел.

Потужність  викиду   становить,  по  підпри-
ємству в  цілому: 

— 4,1116792 г/с - без урахування пересувних 
джерел;

— 28655,11704 т/рік - без урахування пере-
сувних джерел;

— 72,49804 т/рік - без урахування пересувних дже-
рел та діоксиду вуглецю.

Підприємство має проект «Будівництво фа-
брики по виробництву виробів з борошна по вул. 
Привокзальна, 82 в м. Бориспіль» (друге коригу-
вання), ОВНС, був розроблений у 2017 році ТОВ 
«IBC Груп» (експертний звіт щодо розгляду про-
ектної документації виданий ДП «Укрдержбу-
декспертиза» від 05.07.2018р., №00-0413-18/ПБ).

Згідно «Державних санітарних правил пла-
нування та за¬будови населених пунктів», за-
тверджених наказом МЗ Ук¬раїни від 19.06.96 
р. №173 нормативна санітарно-захисна зона під-
приємства становить — 100 м (Млини, крупоруш-
ки, зернообдиральнi пiдприємства та комбiкор-
мовi заводи); 4 клас санітарної класифікації). 

Санітарно-захисна зона витримана.
Відстань від крайнього джерела до найближ-

чої житлової забудови, яка знаходиться з пів-
денно-східної сторони, більше 250 м. 

Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, 
що перевищень встановлених ГДК в районі жит-
лової забудови по всіх інгредієнтах - не виявлено.

Зауваження та пропозиції щодо намірів  ТОВ 
«Бісквітний комплекс «Рошен» промплощадки 
– фабрики по виробництву виробів з борошна, 
яка розташована за адресою: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 82, над-
силати в місячний термін до Київської обласної 
державної адміністрації (КОДА) за адресою: 
01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. (044) 
286-84-11; 286-14-75; 286-85-52; 286-85-53.

N 
п./п

Найменування речовини
Потужність 

викиду, т/рік

1 Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,119418

2
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку 
на діоксид азоту 

23,7011

3 Азотна кислота 0,05988

4 Аміак 0,000588

5
Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони 
не ввійшли до класу І, у перерахунку на хлористий 
водень

0,01578

6 Сульфатна кислота (Н2SО4) [сірчана кислота] 0,001158

7 Оксид вуглецю 26,4906

8 Метан 0,46259

9 Бензол 0,00294

10 Толуол 0,000966

11 Вуглецю чотиpихлоpид 0,000588

12 Спирт етиловий 0,019962

13 Ацетон 0,007614

14 Кислота оцтова 0,002298

15
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом

21,566

16 Калій їдкий 0,000318

17 Вуглецю діоксид 28582,619

18 Азоту (1) оксид (N2O) 0,04624

В атмосферне повітря буде надходити 18 найменувань 
забруднюючих речовин (без урахування пересувних джерел): 
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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, 
0.45, 5.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.20 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Т/с "Школа. Недитячі ігри" 

(16+)
21.30, 22.25 "#ШОУЮРИ"
23.25, 0.50 "Танці з зірками"
2.20 "Клініка"

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

2.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот" 1, 2 с. (12+)
23.30 Х/ф "Форсаж 6" (16+)
1.45 Телемагазин
3.20 Зоряний шлях

5.20 Д/п "Таємниці пірамід"
6.05 М/ф
6.15, 0.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 "Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Тато напрокат"
12.25 Т/с "Почати спочатку. Марта"
16.10 "Чекай на мене. Україна"
17.40 Новини
18.00, 19.00, 1.50 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.40 Т/с "Поверни моє кохання" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Діномама"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.50 Корисні підказки

5.40, 19.20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

6.30 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
11.15 Не дай себе обдурити!
12.10, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.25 Х/ф "Скайлайн" (16+)
16.40 Х/ф "Скайлайн-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось! Прем’єра
21.30 Т/с "Папаньки" (16+)
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф "Бійцівський клуб" (16+)
3.15 Стоп-5

5.45 Х/ф "Провінційний роман"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Позаочі"
9.30 Х/ф "Як три мушкетери"
12.10 Т/с "Територія краси"
13.05 Х/ф "Всі повинні померти"
15.25 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.15 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Як стати щасливим"
0.45 "Ппозаочі"
1.35 "Академія сміху"
3.55 Кіно

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.50 Абзац
6.44, 8.39 Kids Time
6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.40 М/ф "Том і Джеррі: Робін Гуд 

та Миша-Сміхотунка"
9.50 Х/ф "Великий Стен" (16+)
12.00 Х/ф "Не гальмуй"
13.55 Х/ф "Таксі 3"
15.45, 0.05 Таємний агент
17.00, 1.20 Пост шоу. Таємний 

агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором

5.15, 4.55 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Дама з папугою"
8.10 "Свідок. Агенти"
8.45 Х/ф "Алмази шаха"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.35 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
7.55 Т/с "Пляжний коп" (16+)
8.50, 1.00 Т/с "Пляжний коп-2" 

(16+)
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 1.55 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)
14.50 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)
16.25 Х/ф "Бунт" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35 Т/с "Касл-7" (16+)
23.20 Х/ф "Планета акул" (16+)
4.15 "Облом.UA."

5.25, 15.25 Все буде добре!
7.15 Х/ф "Висота"
9.10 Х/ф "Знак долі"
11.20 Т/с "Анатомія Грей"
13.15 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55, 22.45 Хата на тата (12+)

6.00 М/с "Гон"
6.10 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.15, 4.30 Фольк-music
16.20 Відкривай Україну з 

Суспільним
17.00 Д/с "Як працюють міста"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 "Світ дикої природи"
20.30 Пліч-о-пліч
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 "Неповторна природа"
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
1.10, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою
1.40 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 2 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Т/с "Школа. Недитячі ігри" 

(16+)
21.30, 1.15 "Модель XL - 2"
23.10, 0.50 Х/ф "Діамантова рука"
4.45 "Клініка"

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот" 3, 4 с. (12+)
23.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

4.05, 20.00 "Подробиці"
4.55 "Top Shop"
5.25 М/ф
6.15, 0.00 "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"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 1.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
2.45 "Щоденник вагітної"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.50 Корисні підказки

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 Прорвемось!
11.10, 13.20 Х/ф "Перший лицар"
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 21.30 Т/с "Папаньки"
15.25, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона 

Прем’єра
22.45 "На трьох" Прем’єра (16+)
23.45 Х/ф "Пункт призначення" 

(16+)
1.45 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "Сімейне коло"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 0.20 "Позаочі"
9.45 " позаочі"
10.35 "Моя правда"
11.25 Т/с "Територія краси"
13.15 Х/ф "Таємничий острів"
15.05 Х/ф "Вершник без голови"
17.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "якби я був начальником"
1.10 "Академія сміху"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.20 Служба розшуку дітей
3.25, 0.50 Зона ночі
5.00 Абзац
6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00 Т/с "Друзі"
9.00 Т/с "Любов напрокат" (12+)
11.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+)
21.00 Х/ф "Прискорення" (16+)
22.50 Заробітчани

5.35 Х/ф "Не було б щастя..."
6.50 Х/ф "Викуп"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зупинився потяг"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.20 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Таємниці кримінального 

світу"
3.05 "Випадковий свідок"
3.20 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Пляжний коп" (16+)
8.55, 0.30 Т/с "Пляжний коп-2" 

(16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.15 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)
19.20, 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.30 БОКС: Разом з чемпіонами! 

Титульні бої молодих 
лідерів і світових зірок 
професійного боксу

1.25 Т/с "Терра Нова" (16+)
3.00 "Облом.UA."

5.05, 15.25 Все буде добре!
7.05, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.00 Т/с "Анатомія Грей"
12.55 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
23.40 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.00 Д/с "Як працюють міста"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 "Світ дикої природи"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 "Неповторна природа"
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Перша шпальта
1.10, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
1.40 Розсекречена історія
2.35 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1 — 7 ЖОВТНЯ

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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СЕРЕДА, 3 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.20 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Т/с "Школа. Недитячі ігри" 

(16+)
21.30, 1.35 "Король десертів"
23.20, 0.50 Х/ф "Інша жінка" (16+)

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот" 5, 6 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

4.10, 20.00 "Подробиці"
4.50 "Top Shop"
5.25 М/ф
6.15, 0.00 "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"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 1.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
2.45 "Щоденник вагітної"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Столику, накрийся"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
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, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10, 13.25 Х/ф "Пункт 

призначення" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 21.30 Т/с "Папаньки"
14.50, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.40 "На трьох" Прем’єра (16+)
23.45 Х/ф "Пункт призначення-2" 

(18+)
1.35 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "Абітурієнтка"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 " позаочі"
9.45, 1.00 "Позаочі"
10.35 "Моя правда"
11.25 Т/с "Територія краси"
13.15 Х/ф "Психопатка" (16+)
15.20 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
17.05 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
19.00, 2.30 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Різні долі"
1.50 "Академія сміху"
4.10 Кіноляпи

7.00 "Заклинач ведмедів"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі
4.45 Абзац
6.44, 7.59 Kids Time
6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00 Т/с "Друзі"
9.00 Т/с "Любов напрокат" (12+)
11.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання 

(16+)
21.00 Х/ф "Кілери" (16+)
23.00 Заробітчани
1.00 Х/ф "Прискорення" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Де 0-42?"
7.10 Х/ф "Спосіб убивства"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
10.25, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Таємниці кримінального 

світу"
3.10 "Випадковий свідок"
3.25 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп" (16+)

8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-2" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

15.15 Х/ф "Сталевий світанок" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Касл-7" (16+)

1.55 Т/с "Терра Нова" (16+)

2.35 "Облом.UA."

4.45, 15.25 Все буде добре!
6.45, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
23.40 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.00 Д/с "Як працюють міста"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.25 Д/с "Наглядачі заповідника"
20.30, 23.40, 2.35 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 "Неповторна природа"
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
1.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
1.40 Розсекречена історія
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.35 "Спільноти тварин"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1 — 7 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 4 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.05, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

володарка"
19.20, 4.45 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Т/с "Школа. Недитячі ігри" 

(16+)
21.30 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
1.00 {|a "Чорне Різдво" (12+)

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30, 4.30 Агенти 

справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот" 7, 8 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Реальна містика

4.05, 20.00 "Подробиці"
4.55 "Top Shop"
5.25 М/ф
6.15, 0.00 "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"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
0.50 Х/ф "Неприборканий" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Залізний Ганс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
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
11.15, 13.20 Х/ф "Таємничий острів" 

1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 21.30 Т/с "Папаньки"
14.45, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 Нові лідери. Прем’єра
0.00 Х/ф "Пункт призначення-3" 

(16+)
1.50 Т/с "У полі зору" (16+)

5.30 Х/ф "Вбивство в зимовій Ялті" 
(16+)

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30, 0.15 "Позаочі"
11.10 Т/с "Територія краси"
12.50 Х/ф "Їсти подано"
14.30 Х/ф "Було у батька три сини"
17.00 Х/ф "Різні долі"
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
1.05 "Академія сміху"
3.25 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.50 Телебачення

7.00 "Заклинач ведмедів"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

4.45 Абзац

6.44, 7.59 Kids Time

6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00 Т/с "Друзі"

9.00 Т/с "Любов напрокат" (12+)

11.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Коломбіана" (16+)

23.00 Заробітчани

1.00 Служба розшуку дітей

1.05 Зона ночі

5.55 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Гладіатор за наймом"
10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Таємниці кримінального 

світу"
3.10 "Випадковий свідок"
3.30 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

2" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Відеобімба

15.20 Х/ф "Ірландець" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Касл-7" (16+)

1.55 10 тур ЧУ з футболу "Зоря" 

-"Львів"

3.45 "Облом.UA."

4.30, 15.25 Все буде добре!
6.25 МастерШеф (12+)
11.20 Т/с "Анатомія Грей"
13.15 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 
0.00 Слідство ведуть екстрасенси

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05, 22.45 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.00 Д/с "Як працюють міста"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 Д/с "Наглядачі заповідника"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
23.40 Наші гроші
1.10, 4.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
1.40 Розсекречена історія
2.35 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.35 "Спільноти тварин"

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, 5 ЖОВТНЯ

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"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.20 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

володарка"
19.20, 5.10 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20, 1.20 "Вечірній Київ"
5.20 "Чистоnews 2018"

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
11.00, 3.30 Реальна містика
13.10 Т/с "Одна на двох" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Одна на двох" (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біжи не озирайся" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Біжи не озирайся" (12+)
2.00 Телемагазин
5.30 Зоряний шлях

3.30 "Щоденник вагітної"
4.55 "Top Shop"
5.25 М/ф
6.15, 22.00 "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"
10.00, 12.25 Т/с "Поверни моє 

кохання" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 1.35 

"Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "34-й швидкий"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 Х/ф "Гіббі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.45 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.35 Віталька
16.30 Х/ф "Сам удома 4"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф "Сам удома 5: Святкове 

пограбування"
22.45 Х/ф "Потанцюймо"
1.45 17+
2.45 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
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 Інсайдер
11.10, 13.20 Х/ф "Таємничий острів" 

2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Папаньки"
14.40, 16.25, 21.30 Дизель-шоу 

(12+)
17.50, 0.20 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі Прем’єра
4.00 Стоп-5

5.30 Х/ф "Градус Чорного Місяця"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.55 "Моя правда"
9.30 "Академія сміху"
10.05 "Позаочі"
11.45 Т/с "Територія краси"
13.35 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
15.20 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
17.15 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
19.00, 3.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Весілля з приданим"
1.15 Х/ф "Матрос з "Комети"

7.00 "Заклинач ведмедів"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.30, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.20 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.20 Зона ночі

4.15 Абзац

5.54, 7.49 Kids Time

5.55 М/с "Том і Джеррі шоу"

7.50 Т/с "Друзі"

9.45, 21.40 Київ вдень та вночі 

(16+)

12.35 Кохання на виживання (16+)

16.30, 19.00 Топ-модель (16+)

0.30 Х/ф "Із пітьми" (16+)

2.15 Служба розшуку дітей

5.55 Х/ф "Ще до війни"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 8.55 Т/с "Пляжний коп-2" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

13.00, 1.30 Т/с "Терра Нова" (16+)

19.25 Т/с "Разом назавжди" (16+)

23.10 "Змішані єдиноборства. UFC. 

№211"

2.50 "Облом.UA."

5.45 Т/с "Коли ми вдома"

7.40 Х/ф "Кардіограма кохання"

9.25 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 Цієї миті рік потому (12+)

22.45 Ультиматум (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

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

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05, 23.15 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.00 Д/с "Як працюють міста"
18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/с "Наглядачі заповідника"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Процес. Російська 

держава проти Олега 
Сенцова" (16+)

23.40 Схеми. Корупція в деталях
1.10 52 вікенди
1.30 Роздягалка
2.00 "Орегонський путівник"
3.40 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 6 ЖОВТНЯ

6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Гроші 2018"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100"
11.20, 23.10 "Світське життя 2018"
12.30 "Модель XL - 2"
14.25 "Король десертів"
16.35 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2018"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Жіночий квартал"
0.15 "Ігри приколів 2018"
1.15 "Вечірній Київ"
5.00 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.10 Зоряний шлях

8.10 Т/с "Кругообіг" 1, 7 с. (12+)

15.20 Т/с "Кругообіг" 8 с. (12+)

16.10 Т/с "Кров ангела" 1, 3 с. (12+)

19.40 Т/с "Кров ангела" (12+)

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с "нелюбима" 1, 3 с.

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "Нелюбима"

3.10 Реальна містика

4.00 Д/п "Ролан Биків"
4.50 "Top Shop"
5.20 "Україна вражає"
6.15 М/ф
6.55 "Чекай на мене. Україна"
8.20 Х/ф "Ключ без права передачі"
10.20 Х/ф "Доживемо до понеділка"
12.30 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
14.30 Х/ф "Про Любов"
16.15 Т/с "Криве дзеркало душі" 

(16+)
20.00, 2.00 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Новий сезон"
22.30 "Свято Великого боксу"
23.25 Х/ф "Найкраща пропозиція"
2.30 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.40 М/ф "Йосип: Володар снів"
13.00 Х/ф "Залізний Ганс"
14.30 Чотири весілля
17.50 М/ф "Рапунцель: Заплутана 

історія. Стежка до щастя"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.30 Країна У
0.30 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.20 Факти
5.40 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45 Особливості національної 

роботи-4
11.45 Особливості національної 

роботи-4. Прем’єра
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.50 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки з Костянтином 
Стогнієм

20.05 Х/ф "Шалений Макс: Дорога 
гніву" (16+)

22.35 Х/ф "Примарний вершник-2: 
Дух помсти" (16+)

0.30 Х/ф "Пункт призначення-2" 
(18+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
11.20 Т/с "Неодинокие"
15.00 Х/ф "Небезпечна гра"
18.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Золоте теля"
0.10 Х/ф "Людина нізвідки"
1.35 Х/ф "Не горюй!"
3.20 "Позаочі"
4.10 Кіноляпи
4.40 Саундтреки
5.10 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 "Українська пісня 

року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Єство звіра"
18.00 "Служба порятунку"
18.35, 1.10 Х/ф "Сім етапів кохання"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 2.55 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 3.15 Х/ф "Гріффін і Фенікс: 

на краю щастя"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.00 "Мультляндія"

3.00, 1.50 Зона ночі
5.54, 7.09 Kids Time
5.55 М/с "Лунтик і його друзі"
7.10 Ревізор
10.00 Страсті за Ревізором
12.15 Хто проти блондинок? (12+)
14.15 Хто зверху? (12+)
16.15 М/ф "Рататуй"
18.20 Х/ф "Кінгсмен: Таємна 

служба" (16+)
21.00 Х/ф "Кінгсмен: Золоте 

кільце" (16+)
0.00 Х/ф "Ультраамериканці" (16+)

5.10, 4.50 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Слухати у відсіках"
8.50 Х/ф "Товариш генерал"
10.35 Х/ф "Міцний горішок"
12.00 "Україна вражає"
12.55, 3.25 "Речовий доказ"
15.05 "Склад злочину"
16.40 "Круті 90-ті"
18.25 "Свідок. Агенти"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
21.15 Х/ф "Блеф"
23.30 Х/ф "Шлях війни" (18+)
1.15 "Таємниці кримінального світу"
2.50 "Випадковий свідок"
3.55 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.10 "102. Поліція"

9.05 "Загублений світ"

13.10 Т/с "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

Смертельний танець" (16+)

17.25 Х/ф "Аттіла" (16+)

19.10 Х/ф "Царство небесне" (16+)

22.00 "Неминуча війна"

23.55 Т/с "Терра Нова" (16+)

3.05 "Цілком таємно"

4.45 "Облом.UA."

5.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

229 "Nurmagomedov vs. 

McGregor"

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
8.30 Караоке на Майдані
9.30 Все буде смачно!
11.30 Цієї миті рік потому (12+)
13.30 Зважені та щасливі (12+)
16.30 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.00, 9.35 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.30 

Новини
10.05 Прем’єра. "Це цікаво"
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф "Йосип прекрасний. 

Намісник фараона"
13.45 Телепродаж
14.10 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/с "Імперія"
21.30 Олімпійська доба
21.50 "Неповторна природа"
0.05, 4.00 "Дива Китаю"
0.35, 4.30 "Китайський живопис"
2.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Церемонія 
відкриття

5.05 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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НЕДІЛЯ, 7 ЖОВТНЯ

6.00 ТСН

7.00, 2.05 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 "Лото-Забава"

9.45 М/ф "Маша і ведмідь"

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00 

"Світ навиворіт - 4: В'єтнам"

15.05 Х/ф "Інша жінка"

17.30 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"

19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"

21.00 "Танці з зірками"

0.00 "Ліга сміху 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.40 Т/с "Кров ангела" (12+)
12.30 Т/с "Біжи не озирайся" (12+)
16.50 Т/с "З минулого з любов'ю" 

1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "З минулого з любов'ю" 

(12+)
23.10 Х/ф "Я буду поруч"
1.10, 2.30 Історія одного злочину 

-3 (16+)
2.00 Телемагазин

4.00, 5.55 М/ф
4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
6.25 Х/ф "Раз на раз не 

приходиться"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 Т/с "Політ метелика" (16+)
15.50 Х/ф "Мільйонер"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.30 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
0.30 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
12.15 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
14.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф "Сам удома 5: Святкове 

пограбування"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Х/ф "Хороші діти" (16+)
0.30 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Інсайдер
7.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.30 Х/ф "Примарний вершник-2: 

Дух помсти" (16+)
16.15 Х/ф "Шалений Макс: Дорога 

гніву" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф "Оселя зла: Фінальна 

битва" (16+)
22.50 Х/ф "Дедпул" (16+)
0.55 Х/ф "Пункт призначення-3" 

(16+)
2.35 Т/с "У полі зору" (16+)
3.15 Х/ф "Бережіть жінок" 2 с.

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
11.10 Т/с "Торгаші"
15.00 Х/ф "Невиправний брехун"
16.20 Х/ф "Зайчик"
18.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Небесні ластівки"
0.00 Х/ф "кажан"
3.40 "Позаочі"
4.20 Кіноляпи
4.40 Саундтреки
5.10 Телебачення

7.55 "Єство звіра"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Вікно а Європу"
15.35 "Х ювілейний фестиваль 

"Родина"
18.00, 1.30 Х/ф "Син вчителя"
21.00, 0.40, 4.20 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.50 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Агент 117: місія в Ріо"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.50 Стендап-Шоу
5.40, 6.50 Kids Time
5.45 М/ф "Том і Джеррі: Робін Гуд 

та Миша-Сміхотунка"
6.55 М/ф "Вартові джунглів"
8.55 М/ф "Рататуй"
11.00 Х/ф "Коломбіана" (16+)
13.00 Х/ф "Кінгсмен: Таємна 

служба" (16+)
15.30 Х/ф "Кінгсмен: Золоте 

кільце" (16+)
18.30 Х/ф "Шпигунка" (16+)
21.00 Х/ф "Повітряна в'язниця" 

(16+)
23.15 Х/ф "Швидкість: Автобус 756" 

(16+)

5.55 Х/ф "Останній гейм"

7.20 "Страх у твоєму домі"

11.00 Х/ф "Три тополі на Плющисі"

12.30 Х/ф "Це було в Пенькові"

14.25 Х/ф "Скарби стародавнього 

храму"

16.55 Х/ф "Блеф"

19.00 Х/ф "Солодка жінка"

21.00 Х/ф "Дівчина без адреси"

22.40 Х/ф "Тіло"

0.45 Х/ф "Шлях війни" (18+)

6.00, 0.00 "Змішані єдиноборства. 

UFC 229 "Nurmagomedov vs. 

McGregor"

8.00 М/ф

10.00 "Він, вона та телевізор"

13.05 Т/с "Разом назавжди" (16+)

16.50 11 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" -"Олімпік"

19.00 Х/ф "12 раундів" (16+)

21.10 Х/ф "12 раундів 2: 

Перезавантаження" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

2.30 "Облом.UA."

5.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата (12+)
13.00 МастерШеф (12+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Х-Фактор

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.40 Х/ф "Йосип прекрасний. 

Намісник фараона"
11.15 Телепродаж
11.40 Своя земля
12.10 #ВУКРАЇНІ
12.40 Перший на селі
13.10 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Церемонія 
відкриття

15.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. 

16.05 "Незвичайні культури"
16.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 
18.10 Д/с "Імперія"
19.15 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018
20.10 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018
21.30 Олімпійська доба
21.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Спортивні танці

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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1. Інвестор (замовник) Приватне акціонер-
не товариство «Агробудмеханізація»

Поштова і електронна адреса 08300, Київська 
область, м. Бориспіль, Привокзальна,76А

2. Місце розташування майданчиків (трас) 
будівництва (варіанти) Будівництво комплексу 
зблокованих одноповерхових будинків котедж-
ного типу з цокольним поверхом та мансардою 
по вул. Польова,1/1 в м. Бориспіль

3. Характеристика діяльності (об'єкта) 
Об’єкт житлової  забудови не належить до 
об’єктів , що (орієнтовно за об'єктами-анало-
гами, належність  до об'єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку, наявність 
становлять підвищену екологічну  небезпе-
ку, транскордонний вплив відсутній. тран-
скордонного впливу) 

Технічні і технологічні дані : зблоковані 48 
двохквартирні та  3 одноквартирні  житлові 
будинки  

(види та обсяги продукції, що 
виробляється, термін експлуатації)

з  квартирами, що мають свій власний 
вхід з вулиці  в кількості  — 99 шт. Термін 
експлуатації — 100 років

4. Соціально-економічна необхідність плано-
ваної діяльності _забезпечення жителів міста ко-
мерційними кварирами від класу «комфорт» до 
«преміум», що мають  усі складові урбаністичних 
зручностей та свій шматочок прибудинкової ді-
лянки і при будівництві яких використовуються 
сучасні будівельні конструкції, матеріали , інже-
нерне обладнання на виконання вимог з енергоз-
береження та енергоефективності будівлі.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і екс-
плуатації: земельних  земельна ділянка  пло-
щею 2.6671 га перебуває в довгостроковому 
платному

(площа земель, що вилучаються в тимчасо-
ве і постійне користування, вид використання)

користуванні ( договір суборенди землі від  
19 лютого 2018  року, зареєстрований в Дер-
жавному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію іншого речового пра-
ва  20.02.2018 року за № 1066828432105), з ці-
льовим використанням для котеджної мало-
поверхової житлової забудови

сировинних: споживання газу загальне 310 
нм3/год. Газопостачання від існуючих мереж,

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, 
джерела одержання)

підключення згідно ТУ
енергетичних (паливо, електроенергія, те-

пло) Розрахункова потреба  в електроенер-
гії – 130  кВт,  підключення  згідно ТУ.

Теплопостачання — індивідуальне, котли  
Navien Deluxe Coaxial

(види, обсяги, джерела)
водних розрахункова кількість води на 

господарчо-питні потреби — 126.72 м3 /
добу; на пожежегасіння – 20 л/с. На техно-
логічні потреби вода не використовується. 
Постачання від існуючих міських мереж, 
підключення згідно ТУ

(обсяги, необхідна якість, джерела водоза-
безпечення )

6. Транспортне забезпечення (при будівництві 
й експлуатації) транспорт замовника при будів-
ництві та міський транспорт при експлуатації

7. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами відсутні

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за варіантам не виконується

9. Можливі впливи планованої діяльності 
(при будівництві й експлуатації) на навколишнє 
середовище:

клімат і мікроклімат відсутні
повітряне очікувані  рівні забруднення ат-

мосферного повітря на межі СЗЗ в межах 
встановлених ГДК населених місць з ураху-
ванням фонових концентрацій;

водне відсутні
грунт відсутні
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти відсутні
навколишнє соціальне середовище (насе-

лення) відсутні
навколишнє техногенне середовище відсутні
10. Відходи виробництва і можливість їх повтор-

ного використання, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення збирання та вивезення 
побутових відходів за договорами зі спеціалі-
зованими підприємствами, що укладаються 
після введення об’єкту в експлуатацію

11. Обсяг виконання ОВНС в повному обся-
зі згідно вимог ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості з матеріалами про-
екту можна ознайомитися за адресою: м. Бо-
риспіль, (адреса, телефон і час ознайомлення 
з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропо-
зицій) вул. Привокзальна,76 А  з 8 год. до 15 
год.  тел..( 04595) 7 25 84.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Приватне акціонерне товариство 

«Агробудмеханізація» планує в 2018 
році будівництво комплексу зблоко-
ваних одноповерхових будинків ко-
теджного типу з цокольним поверхом 
та мансардою по вул. Польова,1/1 в 
м. Бориспіль.

Майданчик будівництва розташова-
ний на вул. Польова 1/1 у м. Бориспо-
лі Київської області. Площа земельної 
ділянки 2.6671 га. Землекористування 
на підставі договору суборенди землі 
від 19 лютого 2018, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншо-
го речового права 20.02.2018 року за 
№1066828432105.

Цільове призначення — для котеджної 
малоповерхової житлової забудови

Характеристика об’єкта: зблоковані 
двохквартирні та одноквартирні житло-
ві будинки з квартирами, що мають свій 
власний вхід з вулиці в кількості — 99 шт. 

Загальна кількість зблокованих будин-
ків — 51. 

Для життєдіяльності зазначеного 
об’єкта передбачається:

Водопостачання — споживання від іс-
нуючої водопровідної мережі — 126.72 
м3/добу.

Каналізація — стоків — 126.72 м3/добу.
Опалення — індивідуальне — котли 

Navien Deluxe Coaxial на газовому паливі.
Газопостачання — 310 нм3/добу.
Електропостачання — 130 кВ.
На стан навколишнього природного 

середовища при експлуатації об’єкта бу-
дуть впливати викиди від тимчасово при-

паркованих автомобілів та індивідуаль-
них газових котлів.

Для забезпечення стану навколиш-
нього природного середовища проектом 
передбачаються природоохоронні захо-
ди, що виключають понаднормативний 
вплив на навколишнє середовище:

— забезпечення об’єкту внутрішніми 
майданчиковими інженерними мережами;

— благоустрій та озеленення території;
— використання сучасного котельного 

та технологічного обладнання, яке відпо-
відає вимогам безпеки, має низькі показ-
ники емісії викиду забруднюючих речових 
в атмосферне повітря;

 — організація збору і вивезення твер-
дих побутових відходів, що утворюються 
під час реалізації проектних рішень і екс-
плуатації об’єкту.

Максимальні очікуванні рівні забруд-
нення атмосферного повітря на прилеглій 
до об’єкту території в межах встановле-
них ГДК з урахуванням фонових кон-
центрацій. Вплив об’єкту на водоносний 
горизонт, техногенне середовище, рос-
линний та тваринний світ, соціальне се-
редовище, мікроклімат відсутній. Вплив 
об’єкту на атмосферне повітря в межах 
дозволених рівнів.

Адміністрація ПрАТ «Агробудмеханіза-
ція» зобов’язується здійснювати проек-
тні рішення у відповідності з нормами та 
правилами охорони навколишнього сере-
довища та вимогами екологічної безпеки 
на всіх етапах будівництва та експлуата-
ції об’єкту.

Адміністрація.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Продам Богдан 2111 по запчастинах.Рік випуску 

2012. Тел.: 0 98 5895807.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Захисників вітчизни,12 вул., 53 кв.м., 3/5 від госпо-

даря. Тел.: 0 99 3720521,0 68 3505403.

Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку, єв-
роремонт, меблі, тепла підлога, лічильники, 
поряд дитсадок, школа, зупинка, магазини, 
832000 грн. Терміново. Тел: 0 50 3387216.

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Камінського вул., 7/9, цегляний,68,5/48/9, окремі, 2 

лоджії засклені, якісний ремонт, побутова техніка, меблі, 
1000204 грн, торг. Тел.: 0 97 2526578.

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати окремі, 
євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, продаж із вбудо-
ваними меблями, 1120000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

Бориспіль
ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 Р., ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 Р., 

85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕРА-85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕРА-
СА, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 ГРН, СА, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 ГРН, 
ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000. ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

м.Бориспіль, вул. Карпенка. Будинок 35 кв.м, 10 соток, 
газ, вода в хаті. В дворі гараж, скважина. Ціна договір-
на. Тел: 0 63 1419039.

ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 
СПАЛЬНІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕМОНТ, СПАЛЬНІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕМОНТ, 
ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 ГРН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 ГРН, 
ТОРГ, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.ТОРГ, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, 
ЖИТЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПО-ЖИТЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПО-
ГРІБ, САРАЙ, ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕНТИ ГРІБ, САРАЙ, ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕНТИ 
ГОТОВІ, 997500 ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: ГОТОВІ, 997500 ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 
0 97 3434212.0 97 3434212.

ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХ-ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХ-
НЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СОТКИ, НЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СОТКИ, 
1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000.1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000.

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

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

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

ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХНЯ ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХНЯ 
— 12 КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ КОМУ-— 12 КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ КОМУ-
НІКАЦІЇ, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, САРАЙ, НІКАЦІЇ, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, САРАЙ, 
КОЛОДЯЗЬ, ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧКА, ПО-КОЛОДЯЗЬ, ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧКА, ПО-
РУЧ БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ, МАГАЗИНИ, ШКОЛА, РУЧ БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ, МАГАЗИНИ, ШКОЛА, 
САДОК, 142500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 САДОК, 142500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 
3434212.3434212.

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
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ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна 
95200 грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, господар. Тел.: 

0 63 3529749.
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.

КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 
456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

Н-Левицького пров., під забудову, 10 соток, 19600 грн. 
Тел.: 0 97 2526578.

Фізкультурна вул., під забудову, 10 соток, ціна договір-
на. Тел.: 0 97 2526578.

Шкіля вул., центр, під забудову, тиха вулиця, об-
городжена, молодий сад, поруч школа №4, світло, 
газ. Тел.: 0 67 4665419, Михайло. 

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

Щорса пров., під забудову, 10 соток, висипана, ас-
фальтований під’їзд, комунікації, в новій забудові, 
278250 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будівниц-
тво, електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. Тел.: 0 66 
7558661.

КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПА-КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПА-
РУС», 8 СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ РУС», 8 СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ 
ПЛЯЖ, 1567500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. ПЛЯЖ, 1567500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. 
ТЕЛ.: 0 93 2505000. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

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

Проців с., кооп. «Соцмістечко», 12 соток, 256000 
грн. Тел.: 0 63 7699150.

Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у господаря. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-

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

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

Здам

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

67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к кв., гостинка, р-н Соцмістечко, житловий стан, ча-

стково меблі, 3700+ комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673.

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

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)

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Бориспільська міська державна нотаріальна 
контора роз'яснює, що у випадку смерті влас-
ника нерухомого майна, який за життя не за-
реєстрував право власності та за наявності 
правовстановлюючого документа на нерухоме 
майно, державна реєстрація права власності 
спадкодавця(померлого) за заявою спадкоємця 
може бути здійснена суб'єктом державної реє-
страції прав, державним реєстратором (в тому 
числі нотаріусом).

Згідно із пунктом 4 частини 1 статті 2 За-
кону України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень», заявником в процедурі державної 
реєстрації прав серед інших є спадкоємець 
під час  оформлення спадщини, до складу 
якої входять речові права на нерухоме майно, 
що підлягають державній реєстрації згідно з 
цим Законом.

В пункті 66 Порядку державної реєстрації ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 2015 року № 1127, в ре-
дакції постанови Кабінету Міністрів України від 
23 серпня 2016 року № 553,  встановлено, що 
для державної реєстрації права власності спад-

кодавця(померлого) на підставі заяви спадко-
ємця подаються:

— документи, необхідні для відповідної реє-
страції, передбачені статтею 27 Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень» та  Порядком № 1127, 
що підтверджують набуття спадкодавцем(порме-
лим) права власності на нерухоме майно;

— витяг із Спадкового реєстру про наявність 
заведеної спадкової справи;

— документ, що містить відомості про склад 
спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповнова-
женою на це посадовою особою органу місце-
вого самоврядування, якими заведено відповід-
ну спадкову справу.

Державна реєстрація права власності на під-
ставі заяви спадкоємця проводиться держав-
ним реєстратором шляхом внесення до Дер-
жавного реєстру прав відомостей про суб'єкта 
права власності — спадкодавця(пормерлого) 
з обов'язковим зазначенням відомостей про 
смерть такої особи.

Завідувач Бориспільської
міської державної нотаріальної контори

М.В.Кардашевська

будинок для сімейної пари, центр, кімната 16 кв.м, 
кухня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, га-
зове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, вранці 
та ввечері. 

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

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

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

кімнату, безкоштовно, усі зручності в будинку, для 
людей без місця проживання, за умови допомоги на 
присадибній ділянці. Тел.: 0 66 4249193, 0 67 7695807.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
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Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч авто-
бусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. Тел.: 0 
95 7395679.

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

Продуктовий магазин 42 кв.м, та кафе 300 кв.м. 
Тел.: 0 66 2288228, 0 93 7882187.

Найму
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В Польщу зварювальники, будівельники, токарі, слю-
сарі, швеї. З/п від 40 000 до 75 000 грн. Оформленння 
безкоштовно. Тел.: 0 67 5775560.

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРО-В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРО-
ДАВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК. ДАВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК. 
ТЕЛ.: 0 66 5452055.ТЕЛ.: 0 66 5452055.

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

На постійну роботу (м. Бориспіль) потрібен 
охоронник, з/п вчасно. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 
5123000, Юлія.

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

На постійну роботу потрібен продавець в продук-
товий магазин, г/р позмінно, з/п висока. Тел.: 0 67 
3374611.

На постійну роботу потрібні мийники автомобілів. 
Тел.: 0 68 6875604.

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

На роботу потрібен бухгалтер, знання ПК, з д/р, 5-ти 
дення робоча неділя. Тел.: 0 4595 66243, 0 67 6647708.

На роботу потрібен водій категорії «Е» (зерновоз). 
Зарплата 8000,00 грн. З поганими рекомендаціями 
з попереднього місця роботи прохання не турбува-
ти. Тел.:0 68 7593044 Ігор, з 8.00 до 18.00. 

На роботу потрібен водій категорії «Е» (зерновоз). 
Зарплата 8000,00 грн. З поганими рекомендаціями 
з попереднього місця роботи прохання не турбува-
ти. Тел.:0 68 7593044, Ігор, з 8.00 до 18.00. 

На роботу потрібен кухар с. Проліски, спорткомплекс, 
г/р 2/2, з 9.0 до 18.00. Тел.: 0 66 5977710.

На роботу потрібен працівник міні-ферми/садівник, г/р 
5/2, с. Проліски. Тел.: 0 95 4119089.

На роботу потрібна прибиральниця с. Проліски, спорт-
комплекс, г/р 2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На роботу у м. Бориспіль потрібні автомийники, з/п 
10000-12000 грн. Тел.: 0 68 5059939.

Охоронці потрібні на постійну роботу в охо-
ронну компанію, г/р 1/3, 1/2, 2/4, вахта. Офіцій-
не працевлаштування, висока з/п. Тел.: 0 50 
4658526, 0 67 6924212, 0 44 2494000. 

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Водії кат «С». Робота по Україні, з/п договір-
на, д/р обов`язковий. Телефонувати з 09.00 до 
17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 1517798, Сергій. 

Водій кат «С», різноробочий, штукатур, автоелектрик, 
майстер-приймальник, прибиральниця на роботу в Лит-
ву! Житло і робоча віза надаються. З/п від 25000 грн. 
Ліц. АЕ №460901 від 09.10.2014р вид. Державний центр 
зайнятості. Тел.: 0 99 6585683.

Двірників-прибиральниць запрошує на роботу ТОВ 
«Перший український експертний центр». Офіційне 
працевлаштування, соцпакет. Надаємо житло. Тел.: 0 
67 4697520.

Діагност, автослюсар. Г/р 5-ти деннний з 9.00 
до 18.00. З/п при співбесіді. Хороші умови. 
Робота в центрі міста. Тел.: 0 98 2742165, 0 66 
2474087. 

Додатковий заробіток. Потрібена помічниця для 
роботи на присадибній ділянці, часткова зайня-
тість. Тел.: 0 68 1239374.

Запрошуємо до співпраці продавця в про-
дуктовий магазин, зручний г/р, з/п висока. 
Тел.: 0 66 9712171.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПО-ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПО-
ЛІС» БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНОВО! ЛІС» БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНОВО! 
ТЕЛ.: 0 67 2333707.ТЕЛ.: 0 67 2333707.

Муляри (каменярі), шткукатури, облицю-
вальники та бетонярі. З/п висока, від 20000 
грн. Робота в Київській області. Житло надає-
мо безкоштовно. Тел.: 0 50 3100753. 

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 

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вільні вакантні посади станом на 25.09.2018 року

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпош-
та», начальник відділу поштового зв'язку, з/п 
5160,00 грн.

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпошта», 
листоноша (поштар), з/п 3860,00 грн.

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпошта», 
оператор поштового зв'язку, з/п 4000,00  грн.

Головне Управління Національної поліції в 
Київській області, поліцейський (інспектор) па-
трульної служби, з/п 9000,00 грн.

КПТМ «Бориспільтепломережа»,  оператор 
з уведення даних в ЕОМ (ОМ), з/п 6000,00 грн.

Приватний ДНЗ Центр розвитку дитини "ДЗИ-
ГА", адміністратор, з/п          5000,00 грн.

ТОВ "Глуск Рітейл", кухар, з/п 11000,00 грн.
ПрАТ «Марбет», оператор автоматичних та 

напівавтоматичнихліній верстатів та установок, 
з/п 6080,00 грн.

ТОВ "РОМ ХАУС", бармен, з/п 4000,00 грн.
ТОВ «Роял Кейтерінг», прибиральник вироб-

ничих приміщень, з/п 8470,00 грн.
ТОВ ПКФ "АРОЗА", укладальник-пакуваль-

ник, з/п 4500,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
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ОХОРОНЕЦЬ

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР

На постійну роботу в м. Бориспіль 
ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, Юлія 

095-793-80-58, Олександр

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

г/р 1/3, офіційне працевлаштування 

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря
Адміністратора 
ресторану
Швейцара
Техніка-доглядача
Бухгалтера-ревізора
Прибиральницю в офіс
Покоївку в готель 
(г/р 2/2 або 1/3)

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
ОХОРОНЦІ
ТОВ «Енергія-плюс ЛТД» 

на постійну роботу потрібні

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п від 12000 грн, 

робота в м. Бориспіль

(067) 659-85-65, Володимир

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Майстер цеху Інженер-електронік
Прибиральник виробничих приміщень

Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Майстер цеху Інженер-електронік
Прибиральник виробничих приміщень

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

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

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Підприємству в м.Бориспіль на опалюваль-
ний період потрібен оператор котельні на де-
ревині, г/р 1/3. Тел.: 0 50 3536783, 0 96 4571137.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З Д/Р. ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З Д/Р. 
ТЕЛ.: 0 67 3278510.ТЕЛ.: 0 67 3278510.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 
3965185.3965185.

Потрібні охоронці на постійну роботу у м. 
Київ та область, добові та вахта, з/п залежить 
від графіка роботи, від 5000 грн. Тел.: 0 67 
4057326.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу 
диспетчера по доставці води, г/р позмінно. Тел.: 0 
50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу на-
повнювача води, г/р позмінно. Тел.: 0 50 3348190, 0 
50 3348191.

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

Терміново потрібен АПАРАТНИК на виробництво, 
офіційна з/п + премії та відпустка, позмінний г/р. 
Тел.: 0 67 5094275, Ірина.

Терміново потрібні прибиральниці, двірни-
ки.З/п 7000грн.Тел:0 67 2426183

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

Торгівельній компанії потрібні терміново на робо-
ту продавці із д/р. З/п та умови праці при співбесіді. 
Тел: 0 67 9048082,0 97 1706585

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

У фітнес-клуб (ТЦ «Mix Mall») потрібна прибираль-
ниця, г/р 2/2. Тел.: 0 68 5441519.

Київ
Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. З/п 12 000 грн. 

Можливо без д/р. Г/р — 2/2 дня. Хороші умови праці. 
Іногороднім надаємо гуртожиток. Тел.: 0 98 2799914. 

Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної 
машини на роботу в м. Київ. Висока з/п. Надаємо житло. 
Тел.: 0 67 3417292, 0 67 3417323.

Водії-далекобійники на тягач Renault. Ві-

дрядження по ближньому зарубіжжю. Д/р 

на автомобілях іноземного виробництва від 

2-х років. Наявність закордонного паспорта, 

медичної довідки. З/п 20000 грн. МР: м. Київ, 

вул. Березнева, 10. Тел.: 0 44 5374337,0 67 

5475326,0 67 4435652.

На постійну сезонну роботу потрібні шиномон-
тажники. Можливо без д/р, м. Київ, лівий берег. 
Тел.: 0 50 4443129, Олег Степанович. 

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної кім-
нати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 500 грн. 
Тел.: 0 67 9952786. 

Телевізор «Соні», ціна 1000 грн, гарний стан;телеві-
зор “Піонер”,ціна 500грн електродуховка — 300 грн; дві 
пральні машини «Рига» — 600 грн, «Урал», 500 грн; чу-
гунна ванна, 1,70х0,73, 1200 грн, гарний стан. Тел.: 0 97 
3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Коза дійна, зааненської породи, біла, безрога, жир-

ність молока висока, великий процент виходу сиру з 
молока. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 сам-
ців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
2321359.

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

Продаються елітні цюценята німецької вівчар-
ки,чорні,три місяці,привиті,з паспортом.Ціна 
2500грн. Тел.: 0 68 3638377,0 95 3647142

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Гарбузи. Самовивіз із с. Глибоке, підійдуть як для ху-

доби, так і для продажу насіння. Тел.: 0 97 7472834.
Каропля велика, їстівна, 6 грн/кг, м. Бориспіль. Тел.: 

0 63 3529749.
Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 31298, 0 98 

9248590, с. Глибоке.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
Продається картопля, квасоля. с. Любарці, вул.Воло-

шкова,14(Пролетарська,14).Тел.:0 97 2903947.
Продам картоплю с. Глибоке. Тел.: 0 96 5020701.
Продам не дорого картоплю їстивну,посадкову,дріб-

ну.Гарбузи різних сортів,буряки кормові. Тел.: 0 97 
9646912.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дублянки жіночі, 48 р.; шкіряні плащі, чоловічі, 50 р., 

жіночі, 50 р.. Тел.: 0 67 4973872.
Котел чугунний «Уні-100», новий, ціна договірна, вул. 

Полтавська, 3. Тел.: 0 50 0544135.

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.

Сітка армувальна для будівельних робіт від вироб-
ника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 грн/кв.м, а 
також сітка рябиця для огородження. Тел.: 0 98 9814287.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з шухля-

дою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 
Продам дитячі речі 6-11 років, стіл-книжка. Тел.: 

0 66 6442710.
Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову Ін-

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор LG, б/в, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 93 1878720.

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
АДМІНІСТРАТОР

(не студент) (не студент)

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки) ПОТРІБНІ

Помічник головного 
бухгалтера 
Бухгалтер 

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.

067-209-55-51, 067-402-41-49

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

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

Трюмо, аерогриль, м’ясорубка «Мулінекс», сходи са-
дові, шафа тридверна Тел.: 0 67 4973872.

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.

СКИДКИ на роботу та матеріали. Ремонт 
квартир, будинків; перепланування, опа-
лення, водопровід, каналізація. Будівництво 
— будинки, прибудови, гаражі, павільйони, 
навіси, альтанки, лазні, ворота, паркани. По-
крівельні роботи під ключ, мансардні дахи. 
Утеплення, облицювання будинків, квартир. 
Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене Свідоцтво про базову середню освіту 
№279732, видане на ім’я Лухтая Сергія Олександрови-
ча Бориспільською середньою школою №6 11.06.1986 
р., вважати недійсним. 
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЛАДНАННЯ: ЯКІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Виробництво — основа економіки

У 2014 р. Великоолександрівська сільська рада нада-
ла згоду на розміщення виробничих потужностей Київ-
ського заводу підйомно-транспортного обладнання у 
селі  Велика Олександрівка. Проектні та підготовчі ро-
боти з будівництва заводського комплексу розпочалися 
одразу після підписання угоди. Після завершення будів-
ництва було завезене сучасне промислове обладнання, 
за допомогою якого почалося виробництво вантажопід-
йомної кранової техніки, яка користується попитом в 
Україні та за кордоном.

Сучасний завод на території міста чи села — це нові 
робочі місця, високооплачувана робота та покращення 
місцевої інфраструктури.

Довіра клієнтів
Відомо, що серйозність компанії можна оцінити за спи-

ском її партнерів. Серед клієнтів КЗПТО — основні про-
мислові підприємства України: металургійні комбiнати, 
підприємства паливно-енергетичного комплексу, шах-
ти і обленерго, машинобудівні заводи, транспортні ком-
панії, підприємства хімічного і переробного комплексу.

ТОВ «Київський завод ПТО» регулярно приймає участь 
в тематичних виставках, конференціях, що дає змогу фа-
хівцям компанії постійно модернізувати виробництво і 
йти в ногу з часом, орієнтуючись на світових лідерів галузі.

Світові стандарти
Сьогодні Київський завод ПТО 

є одним із провідних українських 
підприємств у своїй сфері. 

КЗПТО виконує повний цикл ви-
робництва найбільш затребуваної 
вантажопідйомної техніки: мосто-
вих, козлових і консольно-поворот-
них кранів, а також кранових компо-
нентів — від проектування до піс-
лягарантійного сервісного обслуго-
вування, ремонту та реконструкції.

У процесі виробництва кранів 
та суміжної продукції використо-
вуються передові інноваційні тех-
нології та устаткування, а основ-
ні комплектуючі постачають відо-
мі європейські та світові компанії: 
PodemCrane AD (Болгарія), Demag 
Cranes & Components (Німеччи-
на), Schneider Electric (Франція), 
OMIS (Італія), By Carpel (Італія), FELS 
(Франція). Завдяки цьому, продук-
ція заводу відповідає усім діючим 
світовим стандартам з якості та 
безпеки, а вартість кранової техні-
ки залишається помірною.

Віра в майбутнє
Генеральний директор КЗПТО Олексій Севастьянов став ініціатором ство-

рення корпоративного проекту «Допомагай дітям». У благодійний фонд, що 
допомагає дітям працівників заводу та дітям, батьки яких не мають стосун-
ку до КЗПТО, але потребують підтримки, йде частина прибутку підприємства. 
Керівництво КЗПТО впевнене, що чужих дітей не буває, а сьогоднішній стан в 
Україні не дає змоги сподіватися на підтримку держави. Випадки, на які нада-
ється допомога, бувають різні — від грошей на лікування до підтримки дитя-
чо-юнацького спорту.

Спорт також допомагає підтримувати корпоративний дух на підприємстві 
— власна футбольна команда заводу приймає участь та займає призові місця 
в першості Києва з міні-футболу. 

Все це дало змогу створити міцний кістяк висококваліфікованих фахівців — 
інженерів, конструкторів та працівників, які своєю щоденною працею вивели 
підприємство на перші місця в Україні, а всередині колективу й у відносинах з 
клієнтами панують відкритість та взаємоповага.

• Приєднуйся до компанії євро-
пейського рівня. КЗПТО продовжує 
впевнено працювати в наш склад-
ний час, а отже, давати робочі міс-
ця та виплачувати гідну зарплатню 
співробітникам. Підприємство роз-
вивається та розширюється, у зв’яз-
ку з чим на постійній основі запро-
шуються на роботу зварювальники, 
електрики, слюсарі та адміністратив-
ний персонал: діловоди, інженери, 
менеджери.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОДУКЦІЄЮ ТА НОВИНАМИ У СФЕРІ КРАНОБУДУВАННЯ МОЖНА НА САЙТІ ПІДПРИЄМСТВА  WWW.KZPTO.COM.UA. Тел.: 044 570-00-64

Амбіції для розвитку. КЗПТО ставить мету — забезпе-
чити своїх клієнтів надійним вантажопідйомним облад-
нанням європейської якості для виконання всіх видів ви-
робничих задач, а головною цінністю підприємство вва-
жає своїх партнерів, для кожного з яких завжди індивіду-
ально розробляється оптимальне та ефективне рішення.

 КОМПАНІЯ

www.kzpto.com.ua
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БАРАХОЛКА: 
КУДИ ПОДІТИ СТАРІ РЕЧІ

 У кожного з нас з роками назбиралися речі, яких ми 
не носимо, з яких  виросли діти. Щось вийшло з моди, 
набридло, не пасує чи куплене під впливом емоцій. Що 
робити з речовим непотребом?

• Згідно із дослідженнями, із гарде-
робу середньостатистичної сім’ї, ви-
користовується лише біля 40% речей, 
решта роками накопичуються у шафі. 
Психологи та езотерики кажуть, що ре-
чі, якими не користуємося, захламлю-
ють не тільки шафи, а й наше життя, 
енергетику, не дають шляху новому.

• Існує і проблема вселенського 
масштабу — криза перевиробни-
цтва – щорічно у світі виготовляєть-
ся понад 80 мільярдів одиниць одя-
гу, і цифра постійно зростає. Із пере-
даного на благодійність одягу лише 
10% потрапляє на секонд-хенди та 
спецмагазини, решта — на смітник. 

Цього року я вирішила серйозно підійти до вирішення проблеми із 
непотрібним одягом.  Переглянувши інформацію в інтернеті, вибрала 
кілька варіантів для «прилаштування» ще гарних речей. 

 
До благодійного фонду з допомоги переселенцям поїхала 
частина дитячого одягу: був серпень, час підготовки до шко-
ли, тому шкільні форми, блузи, жакети, взуття там знадобилися. 

До благодійного магазину «Ласка» в Києві відправила 
брендові речі. «Ласка» — це перший магазин, який займа-
ється розповсюдженням за світовим принципом: приймають 

всі без винятку речі та відсортовують їх. Потім одяг та взуття відомих 
брендів, а також речі, зроблені українськими дизайнерами, залиша-
ються в магазині та продаються, виручені кошти йдуть на утримання 
магазину та добрі справи: «Ласка» співробітничає із фондом «Таблеточ-
ки» (допомога тяжкохворим дітям) та «Хеппі Пау» (опіка над бездомни-
ми тваринами). Інші речі відправляються до будинків престарілих, ди-
тячих будинків, організацій із допомоги переселенцям. Зношені речі, 
не придатні до використання, не викидаються: із них роблять ресай-
клінг-коврики для дому на продаж.

Магазин приймає не тільки одяг та взуття, а й різні речі: сумки, 
біжутерію, книги, аксесуари, пластинки, фотоапарати, предмети ін-
тер’єру, меблі тощо.

 Адреса магазину: вул. Липинського, буд. 3 та вул. Малопідваль-
на, буд. 15. Час роботи: с 10:00 до 21:00 Телефон: 097 996- 27-14.

У соціальні мережі.  Зареєструвалася у групах «Допомога ма-
мам», а також «Віддам, подарую в Україні» у мережі Фейсбук 
(такі платформи існують і на місцевих рівнях, наприклад, є 

подібна група і в Борисполі, але через малу кількість зареєстрованих  
вони неефективні). У всеукраїнській групі для мам понад  30 000 заре-
єстрованих, але у мене склалося враження, що більшість із них — із 
Києва, області та великих міст і віддають перевагу дитячим речам, кра-
ще новим, відомих брендів. Також у групі повідомляли про шахраїв, які 
видавали себе за багатодітників, а потім продавали отримані безко-
штовно речі на інтернет-ресурсах. Група «Віддам, подарую в Україні» 
(біля 19 000 зареєстрованих) навпаки, порадувала. За три тижні я поз-
булася майже всіх речей осінньо-зимового сезону (літні не пропону-
вала). Звісно, довелося побігати на поштове відділення з купою поси-
лок (відправила їх майже 40), але тішуся, що допомогла тим, хто цьо-
го потребував. Звернула увагу, що більшість відправлень були до сіл 
в Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та інших областях: 
адже рівень життя там нижчий, ніж в Київській області.

МАРШРУТ: ІЗ ШАФИ НА БЛАГОДІЙНІСТЬ

ЯКІ ВАРІАНТИ У БОРИСПОЛІ 
Натрапила в групі «Довідковий Бориспіль» на подібну тему. У комен-

тарях мешканці міста рекомендували кілька місць збуту речей, тож за-
вітала у кожне з них, щоб довідатись, чи там приймають одяг. 

Управління у справах дітей,  що на  вул. Бежівка, 1 (будівля 
гуртожитку). Керівник Ірина Величко пояснила, що ношений 
одяг вони не можуть приймати, бо не мають ані компетенції 

цим займатися, ані можливостей для його санітарної обробки. Інколи 
в порядку виключення та в обмеженій кількості управління приймає 
дитячий одяг до 1-го року для діток, яких батьки полишили в полого-
вому будинку, або для діток від 1-го до 3-х років, що перебувають на 
обліку. Каже, інколи приходять люди з проханням прийняти одяг, та 
такий, що стає соромно: ті речі можна лише викинути.
 

Волонтери. З Ігорем Філатовим, волонтером благодійної ор-
ганізації «Твори добро» з Борисполя, знайомлюся через со-
цмережі. Ігор розповідає, що вони регулярно відвідують ди-

тячі будинки. Коли стає відома дата найближчої поїздки (приблизно 
за місяць) він розміщує пост про це у мережах та оголошує збір ре-
чей (одягу, взуття, іграшок тощо) та коштів. Ігор каже, що інколи люди 
звертаються з проханням забрати дитячий одяг та іграшки, коли да-
та та адреса наступної поїздки ще не відомі; в таких випадках вони не 
відмовляються, а зібрані речі зберігаються в гаражі.
 

Товариство Червоного Хреста України, що на території Бо-
риспільської ЦРЛ. Із представниками товариства поспілкува-
тися не вдалося,  поговорила із їхніми сусідами — співробітни-

ками кабінету УЗД. Працівниця кабінету Лариса Середа повідала, що 
раніше Червоний Хрест активно приймав та розповсюджував серед 
нужденних одяг та взуття, дитячі коляски, ходунки, консервацію, ово-
чі та фрукти – усе,  що приносили благодійники. До товариства звер-
талися за допомогою багатодітні родини,  переселенці, ті, хто опини-
лися в складних обставинах, старенькі. Каже, було приміщення для 
зберігання допомоги, але багато місяців, як товариство з невідомих 
причин припинило таку роботу.
 

Свято-Миколаївський храм. «Раніше приймали речі, але за-
раз, коли є інші організації, які цим займаються, така потреба 
відпала», — кажуть прцівники храму

Поважайте себе та інших. Отже, якщо вам шкода викидати уже 
не потрібний вам одяг і ви хочете, щоб він ще послужив, вибе-
ріть найбільш оптимальний варіант із запропонованих вище — 

станьте благодійником, звільнивши місце у своїй шафі. І головне — пова-
жайте себе та людей, яким віддаєте речі, не даруйте їх в брудному, воло-
гому чи непридатному для використання стані, без ґудзиків чи застібок.

У Бориспільському 
міському територі-
альному центрі со-

ціального обслуговування, 
а саме його відділені з ор-
ганізації адресної натураль-
ної і грошової допомоги на 
вул. Соборна, 8 біля рестора-
ну «МЕД» (раніше — ресторан 
«Олександр») речі приймають 
речі від населення. Завідувач 
відділення Надія Ложеніци-
на підтвердила це і погодила-
ся розповісти про їхню робо-
ту. Дане відділення — одне з 
трьох відділень міського те-
риторіального центру соцо-
обслуговування у Бориспо-
лі. Крім відділення на вул. Со-
борній, ще є відділення соц-
допомоги вдома та відділення 
соціальної адаптації і реабілі-
тації, де працює медсестра, є 
масажний кабінет та спортзал. 
Але зупинимося на першому 
відділенні, яке надає такі по-
слуги, як стрижка пенсіонерів 
за зниженою ціною, прання 
білизни, ремонт одягу та за-
безпечення одягом підопіч-
них (тобто зареєстрованих у 
відділі осіб), хоч не відмовлять 
надати одяг і тим, хто не пере-
буває на обліку. 

За словами пані Надії, у 
відділенні є кімната, яка слу-
гує Банком речей — невели-
ка, але охайна і облаштова-
на поличками для зберігання. 
Одяг, взуття ті інші речі при-
ймають без обмежень. Єди-
на вимога, каже керівник,  — 
одяг має бути чистим, у гар-
ному стані, придатним для 
використання, — бо, нарі-
кає, часто приносять і бруд-
ний та зіпсований — ганчір’я, 
яке уже нікому не потрібне.

• Банк одягу — маленька, але охайна кімната знаходиться у  Бориспільському міському територіальному центрі 
соціального обслуговування – у відділені з організації адресної натуральної і грошової допомоги на вул. Соборна, 8.

У БОРИСПОЛІ У ВСЬОМУ СВІТІ

!

• Килимок, зроблений із непридатного до подальшого використання 
ношеного одягу.

 ВЛАСНИЙ ДОСВІД
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

БОРИС 
ШАПІРО

26 ВЕРЕСНЯ БОРИС ШАПІРО ВІДЗНАЧИВ 60-РІЧЧЯ. КЕРІВНИК АРХІТЕКТУРНОГО БЮРО «БАЗИС», ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ, ГОЛОВА ГО 
«ЗОДЧИЙ», ЗАСНОВНИК ГО ПІДТРИМКИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВ «ФЕСТКЛАБ». БУВ ДЕПУТАТОМ МІСЬКОЇ РАДИ, АЛЕ В ЦЮ КАДЕНЦІЮ 
ВИРІШИВ НЕ ОБИРАТИСЯ І ВЛАШТУВАВ «ДЕМБЕЛЬСЬКУ» ВЕЧІРКУ У ВИГЛЯДІ РОК-КОНЦЕРТУ. СТОЯВ БІЛЯ ВИТОКІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
«САМОПОМОЧІ», АЛЕ РОЗЧАРУВАВСЯ В ПОЛІТИЦІ. 

«ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ ПРОХОДЯТЬ 
ДВІ РЕЧІ: КАМІНЬ У АРХІТЕКТУРІ,
ТА СЛОВО — У КНИЗІ»

Борис Шапіро — почесний громадянин Борисполя, отримав це 
звання ще у 1991 р. і випадково дізнався про нього лише влітку цьо-
го року, коли його було повторно представлено на цю відзнаку. Ор-
ганізатор та співорганізатор безлічі громадських, культурних та мис-
тецьких подій, виставок, ярмарків, більшість з яких мають благо-
дійну складову. Будівельник, який звів та спроектував у Борисполі 
завод «Прометей», ТЦ «Аеромол», «Золоте Руно», логістичні та про-
мислові об’єкти.

— Пане Борисе, ваше бюро по-
дало ескізи реконструкції старої 
пожежної частини.

— Архітектурне бюро «Базис» 
виконує контрактні замовлення, а 
некомерційні проектні пропозиції 
розробляють архітектори ГО «Зод-
чий», до якого входять не тільки на-
ші співробітники. Створене воно ві-
сім років тому — ми надаємо своє 
бачення забудови та благоустрою 
як ініціативу, вже дещо було реа-
лізовано як проекти. Одним з та-
ких проблемних місць ми вважає-
мо стару пожежну частину, яка зна-
ходиться в незадовільному — але 
не в аварійному — стані.

— Яке ваше бачення?
— Можна за бюджетні кошти 

зробити реконструкцію існуючої 
будівлі — підсилити фундаменти, 
створити новий каркас, над гара-
жем надбудувати мансардний по-
верх, зробити його об'ємнішим. Іс-
торична частина будівлі — це вежа 
і гараж для автомобілів, все, що да-
лі, не має архітектурної цінності. Ту 
частину можна підсилити, чи зне-
сти, це мають визначати містобу-
дівна рада і представники депутат-
ського корпусу. 

— Що б там могло бути? 
— Я б залишив громадську функ-

цію. Наприклад — Центр надання 
адмінпослуг та Управління місто-
будування. Будівля стоїть на розі, 
там можна зробити два-три входи і 
так розділити громадську і додати 
освітньо-культурну функцію. Ска-
жімо, створити невелику художню 
галерею. Що б там не було, воно 
має сформувати певний ансамбль 
з пам’ятником Чубинському та кра-
єзнавчим музеєм. З іншого боку є 
кафе «Ельдорадо», яке, мені здаєть-
ся, нормально вписане в середо-
вище. Можливо, на тій площі тре-
ба більше зелених насаджень. Усе 
треба досліджувати — пропоную-
чи ескіз, ми розпочинаємо діалог з 
громадою та  владою.

— Також ви пропонували різ-
ні ескізи мистецьких об’єктів на 
території колишньої вечірньої 
школи.

— Ми зробили перший ескіз-
ний проект багатофункціонально-
го мистецького центру ще півроку 
тому. Містобудівна рада його під-
тримала, але потім з’явилася про-
позиція збудувати там мистецький 

центр з великою глядацькою за-
лою. Зараз над цим працюємо.

— Чому такі пропозиції чи про-
екти часто не знаходять відгуку?

— Сьогодні є більш нагальні на-
прямки бюджетних витрат: меди-
цина, освіта, благоустрій… Як завж-
ди, нажаль, культура — не на пер-
шому місці.

— Над чим працює ваше архі-
тектурне бюро?

— Наші визитівки — «Аеромол», 
«Гранат», «Золоте Руно», які було 
створено 7-10 років тому. Сьогодні 
працюємо над проектами комер-

ційної забудови у Києві та Бориспо-
лі, а також за останній рік виконали 
проекти скверів по вул Бабкіна, Ва-
тутіна, благоустрою Княжицького 
озера та інші.

— У Борисполя нема архітек-
турної самобутності. У чому при-
чини? Хто має цим займатися?  

— Архітектурне обличчя міста 
складається історично. Думаю, що 
ми запізнилися з цим навіть не на 
25, а на 200 років. 

— Але ж починати колись тре-
ба. І зараз продовжують в місті 
з’являтися нові споруди — їх 

можна будувати так, а можна 
інакше.

— Я хочу сказати так: всі витоки 
містобудівних проблем лежать у 
періоді 200-250 років тому. Давайте 
порівняємо міста одного масштабу 
— Мукачево та Бориспіль, Львів та 
Київ. Яскраво видно, як розвива-
лися міста та громади в Російській 
Імперії, а як — в Австро-Угорщи-
ні. Той самий Львів, який займав в 
історії скромніше місце, ніж Київ 
— зберіг своє обличчя, там досі є 
квартали модернової забудови. У 
Києві є комплекс Києво-Печерської 

ЙОГО ГРОМАДСЬКА 
АКТИВНІСТЬ МАЄ 
ДЕКІЛЬКА  НАПРЯМКІВ:

АРХІТЕКТУРА ТА БЛАГОУСТРІЙ: 
Метою ГО «Зодчий» є виявлення 
проблемних місць у забудові та 
благоустрої міста та розробка 
концепцій громадських просторів; 
реконструкція проблемних 
будівель громадського 
призначення. Ескізні пропозиції 
мають на меті привернути увагу 
громадськості, керівництва міста 
та виправити ситуацію.

МУЗИКА: Борис Шапіро — 
організатор щорічного фестивалю 
«Музичний Компот», у якому 
виступають як вихованці та 
педагоги Бориспільської дитячої 
музичної школи, так і найкращі 
українські джазові, фольклорні 
та рок-музиканти. Діапазон 
концертних заходів «Фестклаб»  
— від вечорів авторської пісні та 
академічного вокалу до виступу 
рок- та блюзових колективів.

ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА: 
З 2010 р. проводиться фестиваль 
дитячого малюнка «Золоті 
Барви Осені», який кілька років 
тому об’єднався з конкурсом 
новорічного малюнка газети 
«Трудова Слава». ГО «Фестклаб» 
організувало у 2014 р. масштабну 
міжнародну фотовиставку «Обрії», 
на якій було представлено 
світлини 20 авторів.

ЛІТЕРАТУРА Й КНИГОВИДАННЯ: 
Завдяки Шапіро вийшли єдина 
прижиттєва збірка Олександра 
Колоса «Танго на мінному полі» (із 
записаним у студії CD диском, на 
якому автор читає власні вірші); 
книга світлин Сергія Кручиніна 
«Поезія Моменту»; друге видання 
«Автосенсів» Ксенії Дмитренко; 
збірка «Світла і Тіні» Світлани 
Дідух-Романенко; в цьому році — 
«Черлені Олені» Сергія Дячука та 
переклад українською Шолом-
Алейхема в серії «Бібліотека 
«Літературна Бориспільщина» під 
редакцією Володимира Литвина. 
Багато років він намагається 
«розкрутити» місто на достойне 
видання альбому світлин 
видатного бориспільця Віктора 
Співака — фотографа вже нема, 
ідея чекає втілення.

 ДЕТАЛЬНО

• «Якими принципами керуюся в житті? Принципів багато, але основні такі: не роби і не бажай іншому того, 
чого не бажаєш собі, та люби свою справу більше за гроші й роби її так, як для себе».
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лаври, але навколо нього збудова-
ні хрущовки, поваги до власної іс-
торії не було. Або Софія Київська, 
біля якої все намагаються щось 
побудовувати. 

— Лавра — це було дуже дав-
но, модернізм — 100 років тому, 
а що робити зараз?

— Бориспіль стрімко виріс за 
30 років, населення збільшилося 
майже вдвічі. І коли йшла актив-
на житлова забудова, вона прово-
дилася «у ручному режимі». Тіль-
ки у 2012 р. затвердили Генплан 
міста, але вже за рік-півтора еко-
номіка та житловий ринок впали. 
Сьогодні треба знов перегляда-
ти Генплан. Забудовники мають 
вкладати в інфраструктуру мереж 
та соціальну. Але часи, коли при-
буток був на рівні 200% і в буді-
вельників були великі можливо-
сті, вже минули. Тоді норми бу-
ли іншими — вони віддавали свій 
внесок квартирами. Нормативи 
про Фонд розвитку з’явилися ро-
ків 10-12 тому і сьогодні він біль-
ше наповнюється завдяки про-
мисловим та комерційним об’єк-
там. Я знаю, що ми проектували 
«Аеромол» і наш замовник спла-
тив суттєві кошти в фонд розвит-
ку міста. Проектували «Золоте ру-
но» і «Гранат» — сплатили в пов-
ному обсязі, що було нараховано. 
Як сплачуються ці кошти зараз — 
мені невідомо.

— Супермаркетів стало в цен-
трі забагато, ні?

— Мабуть, ці магазини потріб-
ні, якщо вони конкурують на ко-
ристь покупця. Але треба розумі-
ти: з’явився АТБ — «Урожайний» 
закрився. Так, «Урожайний» — за-
старілий формат і не розвивався, 
але шлях, яким прийшов сюди АТБ, 
мені не до вподоби.

— Що робити з «Урожайним»?
— Це — торгівельне приміщен-

ня, але, думаю, торгівля там вже не 
виживе. У місті книжкового мага-
зину немає, але продаж книжок — 
то бізнес.

— Книжковий з’явився у ТЦ 
«Парктаун», але практично ні-
хто з тих, хто читає книги, про 
нього не знає. Книга там все од-
но буде дорожчою, ніж в інтер-
нет-магазині. Тому книжковий 
має пропонувати людині щось 
більше — атмосферу, спілкуван-
ня, спільноту.

— Книжка сьогодні — недеше-
ве задоволення. У великих містах 
книжкові магазини прибуткові 
і в центрі, і на масивах. Малень-
ким, часом спеціалізованим кни-
гарням, метрів по 15-20, складні-
ше. Фактично, є 2-3 великі мере-
жі: Книгарня «Є» та «Буква». Кни-

гарня «Є» не просто продає книги, 
вона несе просвітницьку функцію 
і щотижня влаштовує презента-
ції чи зустрічі. Є інший формат — 
книгарня-кав’ярня. Ми це пробу-
вали робити, це був «Марципан» 
у парку. Там були книжки — хо-
ча ми не продавали, їх можна бу-
ло брати читати чи обмінювати — 
але ними мало хто цікавився. Всі 
просили пива і горілки, і мало хто 
хотів тістечко і книжку. Ця історія 
яскраво показує, чому в Бориспо-
лі справжньої міської кав’ярні по-
ки що немає. Я маю на увазі за-
клад, де є кава й тістечка, без їжі 
та алкоголю. Є певні бізнеси, які 
не працюють в містах до 100 ти-
сяч населення. Книга та спілкуван-
ня за кавою, на жаль, не товар по-
всякденного попиту для міст на-
шого масштабу.

— Сьогодні я їхав у метро і в 
моїй частині вагону три люди-
ни читали паперові книги: дві ді-
вчини і молодий чоловік. 

— На презентації книги «Черлені 
Олені» ми побачили 35-40 чоловік. 
Я думаю, це десята частина всіх, 
хто в Борисполі свідомо цікавить-
ся книгою. Сподіваюся, нас більше. 
А поки що ми бачимо на наших лі-
тературних заходах коло постійних 
прихильників.

Колись 10 карбованців на місяць 
людина, при зарплатні 150, могла 
витратити на покупку 5-7-ми кни-
жок. Сьогодні середня зарплата 

5-6 тис.грн, а вартість пристойної 
книги — 150. Разом з тим, все на-
стільки подорожчало, що не кожен 
може виділити на книги хоча б 300 
грн на місяць. Тому хороші форма-
ти — міська бібліотека чи обмін з 
друзями. 

— Молодь хоче читати, але 
для цього в міській бібліотеці 
мають регулярно з’являтися 
нові сучасні книги й видання. По-
тенціал серед юні великий, але 
мало можливостей. 

— Коли навесні відбувся Діалог 
(«Діалогу у дії: «Культурний обмін 
як шлях до порозуміння», відбувся 
в Борисполі 4 квітня зусиллями ГО 
«Інститут Юдаїки» та ГО «Зодчий» 
— ред.), то в мене була можли-
вість рекомендувати, куди напра-
вити кошти, і ми тоді половину бю-
джету витратили на придбання для 
бібліотеки десятків книг. Ми прове-
ли свої зустрічі, випили кави і розі-
йшлисяся. А книжки залишаться у 
місті! Це важливо. Через століття 
проходять дві речі — камінь у ви-
гляді архітектурних споруд, та сло-
во — у книзі. 

На презентації митці підняли пи-
тання: давайте за бюджетні кошти 
фінансувати видання бориспіль-
ських авторів. Є серія «Літературна 
Бориспільщина», вже 5 книжок ви-
пущено. Ще одну («З ярмарку» Шо-
лом-Алейхема — ред.) я допоміг 
видати. А чому в бібліотеці цих 5 
книг немає? Я говорив з двома чле-

нами редколегії і не отримав відпо-
віді. Що це означає? — вибачте на 
слові, це «відбувальщина». Мало 
придумати проект та втілити йо-
го у життя, він має приносити ко-
ристь громаді. У випадку з книгою 
— дійти до читача. Відбувальщи-
на — слово підходить у багатьох 
випадках до культурних заходів та 
громадської роботи.

— Навіщо робити книгу, якщо 
її немає в бібліотеках?

— Так і напишіть — навіщо? Як-
би людина займалася відбуваль-
щиною в бізнесі, він би давно збан-
крутував. У місті робиться багато 
цікавої культурної роботи, але, 
можливо, не треба нон-стоп фес-
тивалі на півроку, а зробити один-
два, але високого рівня. Приклад: 
коли 5 років тому ми розпочинали 
клубну діяльність у «Фестклаб», то 
щотижня проводили 2-3 концертні 
заходи. Це було кльово перші три 
тижні — хоча ми запрошували хо-
роших музикантів, виявилося, що 
свята достатньо раз-два на місяць. 
Зараз в Dr.Pub грає жива музика, 
але це інший формат. Його підхо-
пили ще декілька ресторанів та па-
бів, але в нас він найкращий. І 3-5 
разів на рік ми влаштовуємо там 
фестивальні події. Разом з тим, я 
ціную роботу, яка проводиться у 
місті працівниками культурної га-
лузі. Шкода, що в Борисполі, пред-
ставлені майже всі всі музи, крім 
живопису. 

— Чому так трапилося?
— На мою думку, Борисполь мо-

же прикрасити художня галерея. 
Але не така, куди всі будуть зноси-
ти свої вироби, а де будуть вистав-
лятися художники високого рів-
ня. Запросити провідного сучас-
ного художника з 20-25 роботами 
— не проблема, я б міг це забезпе-
чити. І знайшов би меценатів, які 
б допомагали створювати худож-
ній фонд. Кілька місяців тому я за-
пропонував керівництву міста пе-
редати добірку з моєї колекції, за 
умови, що така галерея з’явиться. 
Поки що все на місці. Хіба що на 
останній сесії прийняли зміни до 
програми розвитку культурної га-
лузі, де це передбачено — створи-
ти до 2020 р.

— У Борисполі є талановиті 
музиканти: і аматори, і профе-
сіонали. Багатьом з них «Фест-
клаб» надає площу для виступів

— Аматорство — це не пога-
но. Треба давати аматорам мож-
ливість показати себе. Поганим 
є аматорство в політиці й бізне-
сі. А в мистецтві аматори ство-
рюють нові напрямки. Вважаю, 
що рок-концерт має проходити 
в клубі або зібрати стадіон. Як-
що стадіон він не збирає, має по-
вернутися в клуб. Наш клуб — це 
місце для спілкування, а не ра-
дянський будинок культури. Ти 
прийшов на події пару раз — і 
ти в спільноті. Якщо ти сам щось 
твориш і прийшов поділився — 
тим більше! На презентації «Че-
рлених оленів» мені було при-
ємно бачити кількох авторів. Це 
значить, вони прийшли послу-
хати колегу, вловити ідеї та на-
строї, поспілкуватися.

У місті живуть та творять кіль-
ка потужних рок-гуртів і мені при-
ємно бути товаришем деяких му-
зикантів. Лідер рок-клубу Дмитро 
Футорний вкладає свій час, талант 
і серце в розвиток цього середо-
вища.

Чи можна те ж саме сказати про 
тусовку живописну? Є спілка мит-
ців, але саме живопис там не ду-
же представлений. У Борисполі є 
2, ну 3 художники, роботи яких я б 
купив до своєї колекції і рекомен-
дував до майбутньої галереї. Нази-
вати їх я не буду, бо інші образять-
ся. У невеличкому місті ми всі зна-
ємо один одного і цей фактор «щоб 
не образити» — добрий у безпо-
середніх відносинах, але шкодить 
у розвитку спільноти. Сподіваюся, 
громада та керівництво Борисполя  
підтримають наші ідеї і місто буде 
не тільки динамічно розвиватися, 
а й  ставати сучасним та зручним 
для мешканців. 

• Один із запропонованих ескізів мистецького центру (територія колишньої школи №2).

Одним 
проблемних 
місць ми 

вважаємо стару пожежну 
частину, яка знаходиться в 
незадовільному — але не 
в аварійному — стані».

«Можна за бюджетні кошти 
зробити реконструкцію існуючої 

будівлі — підсилити фундаменти, 
створити новий каркас, над гаражем 

надбудувати мансардний поверх, 
зробити його об'ємнішим. Історична 

частина будівлі — це вежа і гараж 
для автомобілів; все, що далі, не має 

архітектурної цінності. Ту частину 
можна підсилити».

«Я б залишив громадську функцію. 
Наприклад — Центр надання 
адмінпослуг та Управління 
містобудування. Будівля стоїть на 
розі, там можна зробити два-три 
входи і так розділити громадську і 
додати освітньо-культурну функцію. 
Скажімо, створити 
невелику художню 
галерею. 
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 ПОКАЗОВІ НАВЧАННЯ

У «БОРИСПОЛІ» ВЧИЛИСЯ ЛІКВІДОВУВАТИ 
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

  Головне летовище країни стало ареною для 
надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися із 
повітряними суднами – відбулися повномасштабні 
навчання аварійно-рятувальних служб.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

Безпеки багато не буває
«Для «Борисполя» питання безпеки 

та попередження надзвичайних ситу-
ацій є пріоритетом», — наголосив у 
вступному слові гендиректор  «Бо-
рисполя» Павло РЯБІКІН, даючи 
старт початку навчань. 

Він зазначив, що протягом остан-
ніх років аеропорт інвестує у рятуваль-
ну техніку. «Торік було придбано пожеж-
ний автомобіль «Пантера» — поки єдиний 
в Україні пожежний транспорт такого класу. У 
наступному році планується придбати ще один. 
Великі кошти витрачено на придбання літака для навчальних цілей. За-
раз рятувальники відпрацьовують навички на тренажері Боїнг 737-200», 
— сказав керівник. Безпеки багато не буває — це головний меседж нав-
чань. У «Борисполі» їх проводять один раз на два роки. 

Училися усі
У навчаннях були задіяні всі підрозділи, відповідальні за реагуван-

ня на можливі надзвичайні події з повітряним судном — 170 людей та 
35 одиниць техніки, транспортний літак Ан-26 та вертоліт Мі-8 Зброй-
них Сил України; у якості спостерігачів були залучені 120 представни-
ків органів управління авіаційною галуззю, авіакомпаній та взаємоді-
ючих структур. У відпрацюванні спільних дій брали участь персонал 
аеропорту та підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, 
Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, особовий склад Національної поліціі в аеропорту «Бори-
спіль», Бориспільський відділ поліції в Київський області, Військово-По-
вітряні Сили ЗС України, Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» 
Державної прикордонної служби України, представники Київської об-
ласної організації Товариства Червоного Хреста України — Бориспіль-
ський загін швидкого реагування ТЧХУ. 

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

— У Борисполі не вистачає му-
зичної школи. Знаю, що на будів-
ництво потрібні десятки мільйонів 
гривень. Із простих речей — не ви-
стачає лавочок для відпочинку, осо-
бливо біля супермаркетів. 

 — Будинок культури вар-
то побудувати у центрі міста, бо 
він давно планувався; підзем-
ні переходи обіцяли, дуже по-
трібний великий центр розваг 
для дітей.  

 — Борисполю потрібен новий 
спорткомплекс для дітей, бо бага-
то школярів хочуть ходити на пла-
вання, але немає додаткового ба-
сейну. Парк у Борисполі теж дуже 
переповнений.  

 — Потрібно думати про інвес-
тиції та розширення промислових 
підприємств у місті та збільшення 
робочих місць. Актуально будува-
ти школи та садочки, щоб школярі 
не навчалися у другу зміну.

— Не вистачає паркових зон, 
де можна було б погуляти з ма-
ленькими дітьми на приро-
ді. У парку культури багато роз-
важальних і торгових зон, ніде 
й пройтися. 

«ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ У НАШОМУ МІСТІ?»
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Ярослава КАВЕЦЬКА, фото автора 

Аварійна посадка судна з пошкодженням пневматичного шасі на пінну подушку.  
За легендою, військовий літак АН-26 вилетів із міста Дніпро. На борту 24 пасажири та 6 членів екіпажу. 

У Дніпрі після огляду злітно-посадкової смуги знайшли гуму. Інформацію передали до «Борисполя». Ін-
женерно-авіаційна група виїхала у контрольну точку. Літак перед заходом на посадку зробив проліт над 
смугою на висоті 5-7 м, щоб інженерно-технічна група візуально перевірила наявність пошкодження. Бу-
ло підтверджено, що на передній стойці шасі відсутній пневматик. Злітно-посадкову смугу покрили пін-
ною подушкою. Коли літак зайшов на посадку, його супроводжувала «Пантера». 

Виконувала маневри ВЧ А2215, роль «постраждалого» літака — «Фенікс» — літак, який був відновле-
ний силами волонтерів за участі громади Борисполя.

Гасіння розлитого палива. 
Розлитий гас загорівся, підняв-
ши в небо чорний стовп диму. 
«Пантері» знадобилося кілька 
хвилин, щоб приборкати по-
лум’я при наближенні до епі-
центру. Струмені били з обох 
лафетів, коли авто на швидкості 
наближалося до місця пожежі: 
дальність струменя води — 100 
м. Це єдиний автомобіль, який 
дає на швидкості 112-115 км/год 
струмінь із двох лафетів.

20 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ У ДП МА «БОРИСПІЛЬ» 
ГОРІЛО, ЗДІЙМАЮЧИ СТОВПИ ДИМУ; ЗДІЙСНЮВАЛИ 

АВАРІЙНІ ПОСАДКИ ЛІТАКИ; РЯТУВАЛЬНИКИ 
ШУКАЛИ ТА ЕВАКУЮВАЛИ ПОСТРАЖДАЛИХ…

Гасіння пожежі на висоті. За сигналом тривоги розпочинаються 
аварійно-рятувальні роботи на Боїнг 737-200. За легендою, після га-
сіння пожежі необхідно було ліквідувати задимлення всередині са-
лону — працювали професійні рятувальники і волонтери Червоно-
го Хреста. Евакуацію проводили в умовах, коли літак димить і тра-
пи підвезти неможливо. Дії рятувальних служб координував штаб 
із ліквідації надзвичайної ситуації. 

Panther 5 може нести 14500 літрів вогнегасних речовин. Про-
дуктивність подачі вогнегасної речовини на осередок пожежі — 152 
л в секунду— понад 9 тон за хвилину. Це єдиний автомобіль, який дає 
на швидкості 112-115 км/год струмінь із двох лафетів і може гасити 
вогонь на ходу, не зупиняючись. 



23№38 (947), 28 вересня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Вікенд

 ТАКЕ БУВАЄ ЦЕ ЦІКАВО

 СМАЧНОГО!

 АНЕКДОТИ

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 

Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав-Хмельницький, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
ми. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
редрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №180926-37.

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Гірська порода, різновид відбілюю-

чих глин. 4. Грошова одиниця Таїланду, 
що дорівнює 100 сантангів. 7. Народні 
збори у фінікійських містах-держа-
вах. 8. Об'єднана держава Сирійської 
Республіки та Республіки Єгипет, що 
існувала з лютого 1958 по вересень 
1961 року. 10. Вираження заперечення 
співрозмовникові. 11. Замазка, якою 
шпаклюють яку-небудь поверхню. 12. 
Муніципалітет в Італії, у регіоні Лігу-
рія, провінція Генуя. 13. Організація 
Об'єднаних Націй. 14. Кім... Сен (кому-
ністичний диктатор («великий вождь») 
Північної Кореї). 15. Індіанське плем'я. 
17. Неосвітлений простір; темрява. 18. 
Звернення до іспанської принцеси. 19. 
Задня частина, сторона чого-небудь. 
20. Назва східної сторони світу у мо-
реплавстві та метеорології. 22.... Пар-
кер (британський сценаріст, режисер, 
продюсер — стрічки «Now Is Good», 
2012; «The Best Exotic Marigold Hotel», 
2011). 23. Напівлегендарний київський 
князь, який згадується у «Повісті мину-
лих літ». 25. Єднальний сполучник. 26. 
Той, хто ненавидить людей, цурається 
їх. 27. Майстер, висококласний спеці-
аліст. 28. Китайська Народна Республі-
ка. 29. Одна із складових назв звуків, 
те ж саме, що E або e. 30. Російська 

телекомпанія. 31. Двадцять четверта літера 
грузинської абетки.

За вертикаллю:
1. Хустка або шарф, що одягають на шию. 2. 

Великий капіталіст, представник монополістич-
ного капіталу. 3. Витоплювання сала (як галузь 
харчової промисловості). 5. Збудник анкілосто-
мозу. 6. Триярусний головний убір римського 
папи. 8. Орган зору. 9. Ріка в Німеччині, протікає 
землею Бранденбург. 16. Річка в Південній Азії, 
яка витікає з Тибету й впадає в Індійський оке-
ан. 17. Машина технічного обслуговування. 19. 
Фосфорорганічна сполука, безбарвна, мало-
летка рідина; отруйна речовина нервово-па-
ралітичної дії. 21. Великий непарнокопитний 
ссавець тропічних лісів Південної Америки та 
Південно-Східної Азії з невеликим хоботом. 23. 
Представник північнофракійських племен, які 
заселяли місцевість від Дунаю до Карпат. 24. 
Російське телебачення і радіо.

За горизонталлю:
1. Кіл. 4. Бат. 7. Ам. 8. Оар. 10. Ні. 11. Шпаклів-

ка. 12. Не. 13. Оон. 14. Ір. 15. Ері. 17. Мла. 18. 
Інфанто. 19. Зад. 20. Ост. 22. Ол. 23. Дір. 25. Та. 

26. Мізантроп. 27. Ас. 28. Кнр. 29. Мі. 30. Нтв. 
31. Кар.

За вертикаллю:
1. Кашне. 2. Імперіаліст. 3. Саловаріння. 5. 

Анкілостома. 6. Тіара. 8. Око. 9. Рін. 16. Інд. 17. 
Мто. 19. Зоман. 21. Тапір. 23. Дак. 24. Ртр.

Перший :
— Ось би накупити китай-

ських годинників дешевих, на 
машині часу махнути в мину-
ле на 20 років, там їх прода-
ти по високих цінах і накупи-
ти на виручені гроші долари 
за копійки!

Другий:
— Або краще придумати 

таку машину, як ксерокс. Але 
для предметів! А потім взяти 
кусок золота, і ксерити його, 
ксерити!

Третій (головний):
— Так, панове міністри… ще 

будуть пропозиції, як підняти 
економіку України?

• • •
Прийшов додому, а на сто-

лі записка:
— «Любий! Терміново поїха-

ла погостювати на тиждень до 
мами».

Швиденько збігав до сусід-
ки і запросив її попити чайку 
з шампанським. І тут, коли вже 
були в ліжку, згадав, що сьо-
годні — 1 квітня ...

• • •
Поїхали два українці на за-

робітки у Францію. Пішли в ка-
фе обідати. Один другому каже: 

— Куме, як ми будемо за-
мовляти?.. Мови не знаємо... 

— Ти не переживай, я вже тут 
раз був. Французька мова дуже 
легка, додаємо до слова часточ-
ку «ля -», а все решту те саме. 

Замовили вони два ля-бор-
щі, два ля-салати, дві ля-кор-
топлі-фрі. Їм все принесли, во-
ни наїлися. І йдуть до офіціан-
та розраховуватися. 

І знову один другому каже: 
— Ну ти, куме, молодець, як-

би не ти, лишилися би ми голод-
ні. Я б в житті не додумався... 

А офіціант дивиться на них 
і каже: 

— Їли би ви ля-гівно, якби я 
не зі Львова був...

• • •
Працівник радісно виходить 

із кабінету начальника. Його 
зустрічає співробітник:

— Можеш зайти, у шефа 
сьогодні чудовий настрій.

— Чому ти так вирішив?
— На прохання збільшити 

мені зарплату він голосно за-
сміявся!

• • •
— Скільки людей тут працює?
— З бригадиром чи без?
— А яка різниця?
— Без бригадира тут взагалі 

ніхто не працює.
• • •

— Коханий, не підкажеш, що 
це за корова з тобою на фото?

— Сестра.
— Ой, така симпатичненька.

• • •
Коли хворіє дівчина:
— Все в порядку, просто 

трохи втомилась.
Коли хворіє хлопець:
— Слухай мене уважно, жін-

ко. Це мої останні слова...
• • •

У кінотеатрі закінчився 
фільм. У залі спалахнуло світ-
ло, і дружина побачила сидя-
чого перед нею чоловіка:

— Ах, ось як ти, значить, си-
диш вдома з дітьми, поки я до-
пізна працюю!

ВОСЕНИ ДЕРЕВА В ЦВІТУ
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КАБАЧКОВІ ОЛАДКИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Квітуючі каштани порадува-
ли бориспільців вдруге за рік, 
однак така активність згубна 
для дерев.

Про те, що осінь з весною мо-
жуть зустрітися, ми всі читали у 
казці «12 місяців», проте такий фе-
номен можна побачити нині наяву. 
У центрі міста на вул. Київський 
Шлях перед міським парком за-
цвіло кілька старих каштанів. Де-
рева не встигли позбутися жов-
того листя, а вже рясно викинули 
білосніжні свічки. Така активність 

кінського каштану повторюється 
з року в рік.

Чому дерева проявляють ано-
мальну активність та як це впли-
ває них, розповіла Ольга Кли-
менко, головний спеціаліст місь-
кого зеленого господарства КП 
«ВУКГ». «Дана ситуація пов’яза-
на зі зміною клімату на території 
України у бік потепління та засух. 
Під час літньої спеки дерева пе-
режили шок, каштанам дошкуляє 
мінуюча міль, яка шкодить їхнє 
листя, призводить до його опа-
дання і наближає стан спокою. 
Тепер, коли добова температура 
повітря знижується, дерева по-

чинають прокидатися вдруге, пе-
реходячи зі стану спокою у веге-
таційний період, тому й цвітуть», 
— пояснює Ольга Іванівна. За її 
словами, розквітлі восени кашта-
ни також демонструють надміру 
довгу, суху та теплу осінь, що схо-
жа на весну.

Співрозмовниця підтверджує, 
що під час другого цвітіння кашта-
ни виснажуються, тому пережити 
зиму їм буде важче, ніж тим, які не 
збилися із природнього графіку. 

Існує версія, що вдруге за рік 
квітучі каштани наступної весни 
не зацвітуть. Ми це обов’язково 
перевіримо. 

Пізнім цвітінням відзнача-
ються і яблуні. Мешканка Бори-
споля Наталія К. розповідає: «Три 
роки тому я вперше побачила 
цвіт яблуні восени (дерево пло-
доносило, а поряд із яблуками 
було кілька суцвіть) і здивувала-
ся, адже кажуть, що це аномалія 
і таке дерево не виживе. Але та 
яблуня росте досі, рясно родить 
і цвіте щоосені. Минулої осені, у 
жовтні, зацвіла інша яблуня і теж 
плодоносила цього літа»

Фахівці-біологи сходяться на 
тому, що цвітіння двічі на рік 
окремих видів дерев стає роз-
повсюдженим у нашому регіо-
ні, що не є аномалією, а озна-
кою потеплішання клімату.

Інгредієнти: 1 кабачок звичайний або цукіні середнього 
розміру; 1 яйце; 1 цибулина; пучок петрушки або будь-якої 
іншої зелені; сир кисломолочний зернистий або бринза чи 
сулугуні; борошно кукурудзяне; сіль, перець.

Приготування: кабачок потерти на крупній терці, сік від-
жати. Додати дрібно посічену цибулю, зелень, подрібнений 
сир, сире яйце, сіль та перець, перемішати. До суміші дода-
ти кілька столових ложок кукурудзяного борошна, щоб ті-
сто набуло необхідної густоти. Смажити на олії.

На фото — не декор для бу-
динку чи саду, як здається на 
перший погляд. Це — будино-
чок для комах, який виконує 
функцію такого собі готелю 
для корисних комах в холод-
ний час року. 

У кожній зоні всередині буди-
ночка розміщені різні матеріали 
(шматки дерева та кори, солома, 
шишки, глина, сухі стеблі злаків, 
кукурудзи, соняха, шматки цегли 
з отворами, сухі суцвіття, дерев-
на стружка тощо), в яких зазвичай 
селяться комахи в живій природі, 
щоб перезимувати. Таким чином 
створені всі умови для того, щоб з 
часом дикі бджоли, сонечка, золо-
тоочки, наїзники, жужелиці та інші 
освоїли його, та він став для них 
справжнім домом. Головна функ-
ція готелю — зимівля, крім того, 
таким чином господарі приманю-
ють жуків до своєї садової ділянки 
та зберігають їх популяцію в при-
роді, сприяючи розмноженню. А 
ще такий будиночок стане справ-
ді стильною та оригінальною при-
красою будь-якого саду. 

Готель для комах розміщують 
на теплій сонячній ділянці, захи-
щеній від сильних опадів та вітру. 
На зиму його розміщують в тако-
му місці, щоб будиночок могло 
занести снігом — максимум на 
метровій висоті чи на землі.

то — не декор для бу-
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• Різке похолодання не вплинуло на цвітіння.
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ОВЕН. Досить непро-
стий тиждень, тож ре-
ально розраховуй-

те свої сили та можливості. На-
магайтесь уникати суперечок з 
батьками та начальством. 

ТЕЛЕЦЬ. Не квапте по-
дії – швидкий успіх може 
так само швидко розча-

рувати. Будьте спокійні та ввічли-
ві з навколишніми. 

БЛИЗНЮКИ. Сприят-
ливий час для реаліза-
ції сміливих та креатив-

них задумів. Налаштуйтеся на 
досягнення цілей і одержання 
прибутку. 

РА К .  Вда лий тиж-
день.  Зможете до-
сить легко впорати-

ся з усіма справами та завдан-
нями. Не бійтеся брати на себе 
відповідальність.

ЛЕВ. Великий обсяг ро-
боти навряд чи вдасть-
ся «перелопатити» са-

мотужки. Потрібні будуть поміч-
ники. Обережніше з новими зна-
йомими. 

ДІВА. Відчуєте приплив 
оптимізму й бадьорості, 
тож вдасться реалізува-

ти давно намічені проекти. Віль-
ний час проведіть на самоті. 

ТЕРЕЗИ. Приділіть осо-
бливу увагу роботі й 
кар'єрі. Можливо, дове-

деться відкоригувати свої пла-
ни. Не заважить обережність 
у словах.

СКОРПІОН. Постарай-
тесь відгородити себе 
від зайвої роботи та кло-

потів, частіше відпочивайте і ана-
лізуйте ситуацію у всіх її аспектах. 

СТРІЛЕЦЬ. Ваші ідеї 
та плани знайдуть ро-
зуміння і підтримку. 

Час розкрити свої таланти та 
здібності. Більше впевненості 
у своїх силах! 

КОЗЕРІГ. Будьте тро-
хи жорсткіші. Ви над-
то довго поводили-

ся за чужими правилами, тепер 
можна дати вихід внутрішньому 
напруженню. 

ВОДОЛІЙ. Від вашої від-
повідальності та серйоз-
ного підходу залежить 

діловий успіх. Вихідні чудово бу-
ло би провести у дружньому колі. 

РИБИ. Завдяки вашо-
му гарному настрою та 
оптимізму все намічене 

виходитиме практично з першо-
го разу. Перешкод у досягненні 
мети не виникне. 
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