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 НЕПОРЯДОК ЯК ЗАВЖДИ

 НАГОРОДЖЕННЯ

Дорогі діти, шановні вчителі, батьки!Дорогі діти, шановні вчителі, батьки!

З повагою Бориспільський міський голова Анатолій ФедорчукЗ повагою Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук

Знову на календарі 1 вересня. Як влучно назва-Знову на календарі 1 вересня. Як влучно назва-
не це свято — День знань!не це свято — День знань!

Свято, яке об’єднує всю країну: вчителів та ви-Свято, яке об’єднує всю країну: вчителів та ви-
кладачів, учнів, студентів, батьків. Звідусіль по-кладачів, учнів, студентів, батьків. Звідусіль по-
спішають діти до школи, в те місце, де відкрита спішають діти до школи, в те місце, де відкрита 
скарбниця знань, де панує відчуття радості пізнан-скарбниця знань, де панує відчуття радості пізнан-
ня цілого світу!ня цілого світу!

На вас, першокласники, чекає нова сторінка На вас, першокласники, чекає нова сторінка 
життя, ошатні класні кімнати, шкільний дзвінок, життя, ошатні класні кімнати, шкільний дзвінок, 
який покличе у нескінченну дорогу знань.який покличе у нескінченну дорогу знань.

З серцем, переповненим почуттям віри в майбут-З серцем, переповненим почуттям віри в майбут-
нє, щирим хвилюючим юним коханням, роблять ще нє, щирим хвилюючим юним коханням, роблять ще 
один крок у доросле життя старшокласники.один крок у доросле життя старшокласники.

Учительство знову готове ділитися знаннями, Учительство знову готове ділитися знаннями, 
своєю мудрістю, життєвим досвідом зі своїми своєю мудрістю, життєвим досвідом зі своїми 
вихованцями, засівати зерна на новий урожай вихованцями, засівати зерна на новий урожай 
— достойну зміну своїм батькам, майбутніх бу-— достойну зміну своїм батькам, майбутніх бу-
дівничих Української держави.дівничих Української держави.

Тож з нагоди Дня знань прийміть найщирі-Тож з нагоди Дня знань прийміть найщирі-
ші вітання зі святом. Нехай прагнення до но-ші вітання зі святом. Нехай прагнення до но-
вих інтелектуальних та духовних висот у дітла-вих інтелектуальних та духовних висот у дітла-
хів та учнівської молоді буде бажаним! Нехай хів та учнівської молоді буде бажаним! Нехай 
шанованою буде учительська праця! Бажаю шанованою буде учительська праця! Бажаю 
сили і віри батькам у те, що ваші діти зустрі-сили і віри батькам у те, що ваші діти зустрі-
нуть добрих і надійних друзів та досягнуть нуть добрих і надійних друзів та досягнуть 
омріяної мети!омріяної мети!

ПРО ДОВІДКИ 
ТА ЧЕРГИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Кінець літніх канікул. Батьки метушать-
ся, мов бджілки, поспішаючи закінчи-
ти останні приготування до школи та са-
дочків. Одним із найважливіших момен-
тів нового навчального року є медична 
довідка із поліклініки про стан здоров’я 
кожного учасника навчального процесу.

Великі черги у бориспільській дитячій 
поліклініці зовсім не дивина, а особливо 
перед 1 вересня. Щороку батьки година-
ми простоюють у вузьких задушливих ко-
ридорах медзакладу замість того, щоб по-
дбати про необхідне обстеження ще влітку. 
Через це вони часто бувають роздратова-
ні, а подекуди ще й обурюються.

«Такі великі черги під кабінетами через 
безвідповідальність з боку батьків. Кожен із 
них ще у червні знав про новий навчальний 
рік, і тоді довідку можна було отримати спо-
кійно та без паніки», — говорить завідуюча 
дитячою поліклінікою Світлана Грона.

Та великий потік за довідками обурює не 
лише заклопотаних батьків, а й медперсо-
нал. Якщо перші невдоволені довгим очі-
куванням у чергах під дверима кабінетів, то 
самі лікарі наголошують на тому, що у них 
є робочий графік і затримуватися на роботі 
вони не повинні. А для тих, хто не дочекався 
своєї черги, є інший робочий день.

У поліклініці пояснюють, що повне ме-
дичне обстеження вузькими спеціалістами 
кожного року проходити дитині не обов’яз-
ково (звичайно, якщо нічого не турбує). По 
минулорічному огляду можна отримати но-
ву довідку. А от для першокласників та уч-
нів п’ятих класів медогляд є обов’язковим. 

Як знак вдячності за мужність, гаряче 
серце та високий патріотизм, 23 серпня 
2017 року вручили започатковану до ти-
сячолітнього ювілею Борисполя нагоро-
ду — медаль Князя Бориса. Рішенням ви-
конавчого комітету міської ради № 456 
від 14 серпня 2017 року посвідчення та 
грошову премію у розмірі 3 тис. грн от-
римали Ашот Айрапетян, Володимир Гре-
бенніков, Андрій Зарубін, Сергій Корх, 
Ярослав Манастирський, Володимир Ма-
руженко, Євгеній Прокопенко, Юрій Про-
сняков, Євген Семиз, Євгеній Ярмак.

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Сторінки з оголошеннями є в усіх місцевих 
газетах. А папірці з оголошеннями та вказів-
ники підприємств продовжують «прикраша-
ти» Бориспіль. Тільки у багатьох випадках ви-
нахідливості у «рекламодавців» побільшало.

Покажу тільки невеликий відрізок з од-
ного боку вулиці Київський Шлях — від по-
вороту на Глибоцьку. Якраз при виїзді з Гли-
боцької на трасу нещодавно встановлено 
новий світлофор. А на стійці світлофора уже 
красується оголошення про послуги, які мо-
жуть зацікавити водіїв. Питання: кермуваль-
нику на дорогу дивитися чи оголошення ви-
вчати? Воно ж мимоволі відволікає від доро-
ги. Проходячи тротуаром у бік центру, помі-
чаємо навпроти приміщення «Укртелекому» 
папірець, приклеєний до стовбура каталь-
пи. Щоправда, сьогодні він уже не висить — 
принципово зриваю усі оголошення, якщо 
бачу їх у недозволених місцях.

Чи не найпопулярнішим об’єктом для ого-
лошень у центрі міста є автобусна зупинка пе-
ред приміщенням тресту «Бориспільсільбуд». 
Деякі із залишків старих оголошень у неї так 
в’їлися, що, не розмочивши, їх не віддереш. 
Днями зірвала там папірці, які інформували, 
що потрібні вихователі в один із приватних ди-

тячих закладів Бориспільщини. Чому навчать 
дітей у такому закладі, якщо власники не мо-
жуть проконтролювати дотримання елемен-
тарних вимог благоустрою? Не минають цю зу-
пинку і підприємці. Щоправда, їхні вказівники 
мають більш цивілізований вигляд, але на засі-
даннях виконавчого комітету не чула, щоб їм 
давали дозволи на такі вказівники.

Мимоволі пригадуються розмальовані 
картинами зупинки у селах Бориспільщини. 

Напевне, якби ця міська зупинка перетвори-
лася на картину, навряд чи у когось підняла-
ся б рука ліпити туди папірці. Тим більше, що 
неподалік стоїть дошка для оголошень.

Майорить оголошеннями паркан навпро-
ти «Сільпо». Частина з них інформують про 
послуги, які надають підприємці, що оренду-
ють приміщення у цій будівлі. Дизайн вихо-
дить не найпривабливіший. І знову ж таки — 
дошка для оголошень поряд.

Бориспільський міський відділ бла-
гоустрою знаходиться через дорогу від 
світлофора з оголошенням. Хіба його 
працівники не ходять тим тротуаром? 

Що вже говорити про дерева, обвіша-
ні папірцями, які ростуть вздовж Київ-
ського Шляху, але вже далі від центру? Ні-
хто чомусь не реагує, навіть коли паль-
цем ткнеш чи фото покажеш. Підприєм-
ця ж легко вирахувати. Замовте послугу, 
вказану на папірці — він сам до вас при-
біжить, щоб домовитися. Достатньо одно-
го представника поліції поряд, щоб про-
токол скласти.

Бориспільська міська влада дуже багато 
робить для благоустрою, для поліпшення 
якості життя. Але для мешканців і гостей мі-
ста оті «дизайнерські перли», про які йдеть-
ся у статті, начисто змінюють враження про 
Бориспіль. На жаль, не в кращий бік.

ЦІ НЕВМИРУЩІ ОГОЛОШЕННЯ 
НА ПАРКАНАХ

 Бориспіль як був, так і залиша-
ється містом, обклеєним оголошен-
нями. Їх ліплять скрізь, незважаючи 
на те, що встановлено досить до-
шок для оголошень, підприємцям 
пропонують білборди, сітілайти, ре-
кламні вивіски. 

Оголошення, яке приклеєно до стовбура катальпи, Оголошення, яке приклеєно до стовбура катальпи, 
навпроти приміщення «Укртелекому». навпроти приміщення «Укртелекому». 

Оголошення на новому світлофорі. Оголошення на новому світлофорі. 
Оголошення на паркані Оголошення на паркані 

навпроти  «Сільпо».навпроти  «Сільпо».
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Патрульна поліція Борисполя визна-
чила місця, де найчастіше трапляються 
ДТП. Не дивно, що такими місцями є пе-
рехрестя з найбільшим транспортним 
навантаженням, а саме: головна вулиця 
міста — Київський Шлях та прилеглі до 
неї вулиці. Наведемо кілька фактів за пів-
річчя 2017 року:

• вулиця Головатого: 7 ДТП;
• вулиця Європейська: 5 ДТП;
• вулиця Лютнева: 4 ДТП;
• вулиця Володимира Момота: 
4 ДТП;
• вулиця Броварська: 4 ДТП; 
• вулиця Сергія Камінського: 
3 ДТП;
• вулиці Київський Шлях — 
Глибоцька — Бежівка: 7 ДТП.
Основною причиною скоєння ДТП па-

трульні називають порушення правил до-
рожнього руху або нехтування правила-
ми дорожнього руху.

МОВОЮ ЦИФР

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Про знаки на дорогах Борисполя впев-
нено можна сказати: «Їх катастрофічно не 
вистачає!» А буває навіть таке, коли знак 
є, але його не видно… Зі слів бориспіль-
ських водіїв ми вирішили скласти рейтинг 
складних для руху перехресть та на власно-
му досвіді переконатися, наскільки вони є 
небезпечними.

Перехрестя вулиці та 
провулку Пушкіна 
(район Розвилки)

Це зона приватного сектору і автівок тут 
небагато. Проте район розбудовується. Го-
ловна вулиця Пушкіна дозволяє роз’їхати-
ся двом машинам. А ось на провулку, коли 
їде машина, подекуди немає змоги навіть пі-
шоходам безпечно пройти узбіччям. Адже 
його там майже немає. Тому, наприклад, міс-
цеві школярі часто вимушені перечікувати 
проїзд авто прямо під довколишніми пар-
канами. Чи то так сама вулиця запланована, 
чи жителі порушили дозволене планування 
території та вийшли за межу, ми не можемо 
напевно сказати.

Та, окрім цього, на перехресті при виїзді 
із провулку відсутній знак «Дати дорогу». А 
за станом самого дорожнього покриття не-
можливо визначити, де дорога є другоряд-
ною. Крім того, через розлогі зелені наса-
дження при виїзді з провулку на перехресті 
взагалі не видно повороту направо. Анало-
гічна ситуація із поворотом від вулиці у про-
вулок.

Перехрестя вулиць 
Пушкіна — Лугова

На цьому Т-подібному перехресті є знак 
«Дати дорогу» та табличка до цього дорож-
нього знаку із вказівником головної дороги, 
але все це лише із одного напрямку. Та хо-
ча знаки наявні, на жаль, вони давно зарос-
ли хащами.

Інші два напрямки без пізнавальних зна-
ків, ще й паркани приватних будинків роз-

ташовані вкрай близько до дороги, тому ма-
шину збоку дуже важко помітити.

От і виходить: «Зупинись і подумай, де го-
ловна дорога, звісно, якщо із поворотів у те-
бе не в’їдуть». Тому на цьому перехресті ав-
толюбителі самі вирішують, кого пропуска-
ти, а хто, може, і почекає.

Перехрестя вулиць Героїв 
Небесної Сотні — Глибоцька 

Саме це перехрестя за день проїжджає 
чи не більша половина жителів усього Бо-
риспільського району, тому що тут проля-
гає дорога до районної лікарні та дорога на 
довколишні села.

Через великий потік машин тут часто 
можна почути звук сигналу автівки чи не-
цензурну лексику від водіїв. Частіше за все 
— заслужено. Та самі водії не завжди винні 
у порушенні дорожніх правил на цьому три-
кутнику. Якщо виїжджати від Героїв Небес-
ної Сотні, то знак «Дати дорогу» присутній, а 
от будь-яких попереджувальних знаків про 
повороти немає. Можна послатися на те, що 
їх добре видно…

На самій Глибоцькій можна лише здогада-
тись, що ця вулиця веде лівіше та є голов-
ною, адже в обох напрямках на ній знаки 
взагалі відсутні. Зате про безпеку пішоходів 
тут подбали — інформаційно-вказівних зна-
ків «Пішохідний перехід» я нарахувала аж 
три (із трьох вулиць, які сходяться на цьому 
небезпечному перехресті).

Перехрестя вулиць Сергія 
Камінського — Толстого

На вулиці Толстого знак пріоритету «Го-
ловна дорога» є з обох боків. Але ніяких 
попереджувальних знаків про перехрестя 
немає. 

Якщо їхати із вулиці Сергія Камінського, 
знак «Дати дорогу» є, проте він далеко від 
перехрестя та ще й за деревами. Саме ж пе-
рехрестя погано проглядається через до-
вколишні паркани, які вкрай близько стоять 
до головної дороги. Тому навіть пішоходам 
нелегко перетинати ці вулиці.

Перехрестя вулиць 
Коцюбинського — Бежівка 

На цьому Т-подібному перехресті при ви-
їзді з Коцюбинського немає ніяких знаків, 
навіть про наявність самого перехрестя чи 
повороти. Тож водії можуть лише уявляти, 
хто ж їде по головній. По стану дорожнього 
покриття теж не здогадаєшся, де другоряд-
на, а де головна вулиця. Виходить, якщо ви 
не місцевий, то можете втрапити у халепу зі 
штрафом за порушення правил дорожньо-
го руху чи створити аварійну ситуацію цьо-
го не бажаючи. До речі, цими вулицями їз-
дять і місцеві маршрутки.

Перехрестя вулиць Ватутіна 
— Володимира Момота

Коли їдеш по Ватутіна, пріоритетний знак 
«Дати дорогу» встановлено, але попере-
джувальних знаків про повороти і перехре-
стя нема. Може, знаки про повороти не го-
ловні і не завжди потрібні, та все ж часто во-
ни можуть попередити аварійну ситуацію. 
На вулиці Володимира Момота будь-які зна-
ки про перехрестя також відсутні.

• • •
Свого часу мене вчили: «На будь-якій до-

розі найкраще діє правило трьох Д». Вияв-
ляється, у Борисполі цим правилом потріб-
но користуватися чи не при кожному пово-
роті та на усіх перехрестях. Тож будьте обе-
режні. Щасливої дороги!

ЗУПИНИСЬ І ПОДУМАЙ, ДЕ ГОЛОВНА ДОРОГА, 
або РЕАЛІЇ БОРИСПІЛЬСЬКИХ ПЕРЕХРЕСТЬ

 Бориспіль на всю Україну сла-
виться чи не найбільшою кількі-
стю світлофорів на одній вулиці. 
А от із дорожньою розміткою та  
обов’язковими дорожніми знака-
ми у нас чомусь не склалося.

Микола Корнійчук, перший заступ-
ник міського голови, говорить, що усі 
знаки встановлюються відповідно до по-
треб дорожнього руху. Цим займаєть-
ся комунальне підприємство «ВУКГ». А от 
чи потрібен на тій чи іншій дорозі певний 
знак, узгоджує виконавчий комітет місь-
кої ради разом із працівниками патруль-
ної поліції. Далі на виготовлення знаків 
із міського бюджету  виділяються кошти. 
І лише після усіх цих процедур знак має 
право на існування на певній ділянці до-
роги. «Несовісні громадяни нашого міста 
дуже часто руйнують чи крадуть дорож-
ні знаки. Навіщо їм це, незрозуміло. Мо-
же хтось у такий спосіб розважається. Вже 
неодноразово патрульними, під час їхніх 
чергувань, виявлялися викрадені знаки 

— то десь неподалік у посадках, то прямо 
на місці встановлення цього знаку, у траві. 
От і виходить, що одні будують, інші руй-
нують», — додає Микола Петрович.

До речі, Микола Корнійчук люб’язно по-
годився проїхати зі мною вулицями міста, 
щоб побачити реальну картину дорож-
нього руху на дорогах. Там, де ми були, 
знаки є, проте кілька з них були не у від-
повідному стані: один був розвернутий в 
інший бік від дороги, а другий мало того, 
що теж розвернутий — його ще й зігнули. 
Також ми побачили пару знаків, які погано 
продивлялися через гілля дерев.

Виходить, що дорожні знаки встановлю-
ють, особливо після капітального ремонту 
вулиць, але є в місті безвідповідальні лю-
ди, які нищать те, що зроблено для них. 

ДО ТЕМИ

Перехрестя вулиці та провулку Пушкіна (район Розвилки).Перехрестя вулиці та провулку Пушкіна (район Розвилки).

Перехрестя вулиць Пушкіна — Лугова  (з боку вул. Пушкіна).Перехрестя вулиць Пушкіна — Лугова  (з боку вул. Пушкіна).

Перехрестя вулиць Героїв Небесної Сотні — Глибоцька.Перехрестя вулиць Героїв Небесної Сотні — Глибоцька.

Перехрестя вулиць Сергія Камінського — Толстого.Перехрестя вулиць Сергія Камінського — Толстого.

Перехрестя вулиць Коцюбинського — Бежівка.Перехрестя вулиць Коцюбинського — Бежівка.
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 СВЯТКУВАННЯ

 ДОБРА СПРАВА

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Попри гарний розмах гулянь, 
бориспільці, які в цей день бу-
ли по вуха в роботі, святкової 
атмосфери навіть не помітили. 
Для містян, які цього дня ма-
ли вихідний, розгорнулося ціле 
асорті заходів.

У небо і в руки 
військовим

Традиційно, ранок 23 серпня в 
Борисполі розпочинається уро-
чистою церемонією підняття дер-
жавного стягу.

Цьогоріч право підняти пра-
пори України та Борисполя нада-
ли Почесному громадянину на-
шого міста Миколі Стариченку, 
учаснику бойових дій АТО, стар-
шому сержанту, головному сер-
жанту взводу матеріально-тех-
нічного забезпечення механізо-
ваного батальйону 128 окремої 

гірсько-пішохідної бригади Юрію 
Проснякову, переможцю Чемпі-
онату Європи з таеквандо Юрію 
Шерстюку та лауреату премії іме-
ні Павла Чубинського Бориспіль-
ської міської ради 2017 року Ва-
лентині Устьянцевій.

Після промов керівного складу 
міста хвилиною мовчання вшану-
вали пам'ять усіх загиблих за тери-
торіальну цілісність України.

Четверо учнів Борисполя та 
тринадцятеро школярів району, 

дата народження яких співпадає 
з відзначенням цього державно-
го свята, отримали паспорти та 
пам’ятні подарунки з символікою 
України та нашого міста.

Кульмінацією зібрання став старт 
акції «Прапор України — оберіг для 
військової родини»: бориспільці за-
лишали свої побажання і підписи на 
стязі, який згодом передали воїнам 
АТО. Після мітингу відбулося покла-
дання квітів до пам’ятників видат-
ним діячам українського державо-
творення, борцям за незалежність.

Ярмарок на будь-який 
смак і гаманець

Виставка-ярмарок творчих ро-
біт місцевих майстрів «Рідна зем-
ле, у красі і силі, у своїх талан-
тах розквітай» здивувала масш-
табом. Європейська площа міста 
перетворилася на вишиванко-
во-оберегову країну, з неповтор-
ним колоритом і смаком. Кожен 
відвідувач міг втішити забаганку 
на будь-який смак, віднайшовши 
і автентичні вроби, і перли сучас-
ного хенд-мейду. Кожен митець 
подбав, щоб його територія мала 

привабливий і яскравий вигляд. 
Не сполохав майстрів навіть дощ, 
який неодноразово намагався зі-
псувати святковий настрій.

Концерт «У рідному краї і сер-
це співає» — територія шануван-
ня талантів міста. Бориспільці от-
римували дарунки-вітання від на-
родного аматорського хору «Чер-
вона калина» імені Володимира 
Денисенка, народного аматор-
ського хору «Терниця», народно-
го ансамблю танцю «Міленіум», 
народного фольклорного ансамб-
лю «Травневі роси», народного ан-
самблю «Бориспільські молодич-
ки», гурту «Троїсті музики», во-
кального ансамблю «Оріяна» та ін. 
Продовжили естафету вітань мо-
лодіжні гурти міста.

У Горі їли вареники
і слухали концерт

А от районне свято було потрій-
но особливим: до двох державних 
додалося відзначення Дня села Го-
ра, де й відбувалися урочистості. 
На гостину до горян завітали де-
сять найсильніших атлетів Украї-

ни, до яких була прикута увага чи 
не найбільшої кількості гостей. Всі 
вони стали свідками зйомки теле-
передачі «Богатирські ігри», що 
транслюватиметься на 24-у кана-
лі. Найбільш очікуваним був зір-
ковий гість — головний суддя ігор 
силанів Василь Вірастюк. Найсиль-
ніший чоловік країни, окрім зйо-
мок проекту, виконав ще одну мі-
сію — дав старт велопробігу з 
прапорами, який у Горі проводять 
уже вдруге. 

Найсмачнішою і найпісеннішою 
частиною дня був фестиваль сіль-
ських рад Бориспільського райо-
ну, під час якого представники на-
селених пунктів зустрічали очіль-
ників районної державної адміні-
страції, господарів святкування та 
гостей Гори хлібом-сіллю, запаль-
ними танцями та навіть актор-
ськими етюдами.

Поки дорослі частувалися сма-
коликами, діти розважалися з 
Фіксиками та чарівницями-аніма-
торками, стрибали на батуті, при-
міряли нові образи з аквагриму 
та шукали нових захоплень у зо-
ні розваг.

Справжня раптова злива увір-
валася в урочисту частину свят-
кування. Дві концертні програми 
(районну і Гірську) довелося де-
що підкоригувати, однак дощ не 
зупинив жодного музичного акор-
ду. Глядачі розкривали парасолі, 
діставали з сумок дощовики, на-
віть ховалися під пластмасовими 
столиками, однак розходитися по 
домівках не поспішали. Можли-
во, ця атмосфера змусила пого-
ду пом’якшити характер і посеред 
дійства дощ припинився.

Серед асорті розваг у Горі були 
і лотерея, і вогняне шоу, і дискоте-
ка. Виступив й оркестр Почесної 
варти окремого полку Президен-
та України.

Село до свята теж одягнуло свят-
кове вбрання: на оновленій пло-
щі перед будівлею сільської ради 
з’явилася клумба із малим гербом 
України, який виклали із щебеню, 
висадили кущі троянд та приготува-
ли кілька фотозон, що користували-
ся популярністю у відвідувачів.

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ — АВАНСОМ, 
або СВЯТО, ЯКЕ ПОБАЧИЛИ НЕ ВСІ

 Головне свято країни 
— День Незалежності — і 
в місті, і в районі цьогоріч 
відзначили на день раніше, 
23 серпня, об’єднавши уро-
чистості із святкуванням 
Дня Державного Прапора. 

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Побачити квіт японської виш-
ні тепер можна буде не лише в Кі-
ото чи Ужгороді, а й у Борисполі. 
23 серпня на Книшовому меморі-
альному комплексі вздовж однієї 
з алей у центрі парку партія «Наш 
край» висадила 26 восьмирічних 
дерев сакури — до 26-ї річниці Не-
залежності України.

Навесні вони мають стати ще 
одним улюбленим місцем бори-
спільців — як ним став фонтан на 
центральній площі.

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук пояснив, що дерева бу-
ли оплачені з партійної картки — 
близько 50 тисяч гривень: «Ідея 
благоустрою буде продовжена 
— до Дня міста бориспільців че-
кає ще один сюрприз від «Нашо-

го краю». Якщо в іншої політич-
ної партії буде якась пропозиція, 
спрямована на підвищення ком-
фортності проживання у Бориспо-
лі, то я готовий долучатися і залу-
чати всі комунальні служби. Хочу 
подякувати центральному апара-
ту партії та місцевим партійцям, 
які зробили цей подарунок. Неза-
лежність для мене — це вільно ду-
мати і вільно робити свій вибір, не 
порушуючи одночасно права лю-
дини, яка знаходиться поруч».

Лідер фракції «Наш край» Ігор 
Шалімов: «Для кожного окремо-
го громадянина, людини, суспіль-
ства та міста незалежність означає 
щось своє. Для когось це вступ до 
університету, початок самостійно-
го життя, перша робота. Для ко-
гось — можливість вийти здому і 
вільно почуватися на вулиці, щоб 

ніхто не тягнув за рукав і не пере-
віряв документи. Комусь для неза-
лежності потрібен мільйон дола-
рів на рахунку. Всі ми різні, але ми 
— єдина громада.

Для мене незалежність — це 
можливість зробити щось для Бо-
рисполя, в якому я народився і ви-
ріс, зробити не за чиєюсь вказів-
кою чи примусом, а з доброї волі.

Щоразу, коли я їду Київським 
Шляхом, я бачу окрасу міста — 
наші каштани. Ці квітучі красені 
вздовж дороги свого часу саджа-
ли школярі 8-9 класів, саджали мої 
батьки.

На виборах партія «Наш край» 
за кількістю голосів перемогла у 
30-и округах з 34-х. Ми вдячні бо-
риспільцям за довіру і відчуває-
мо на собі відповідальність. Щоб 
зробити Бориспіль гарнішим і зе-

ленішим, «Наш край» і створив 
цю алею.

Україна — дуже молода. Неза-
лежність нам дісталася досить лег-

ким шляхом, але тепер за це дово-
диться розплачуватися. Важливо 
пам’ятати одне — майбутнє зале-
жить лише від нас».

САКУРИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Складний шлях
Цей тендер проходив ще у листопаді 

минулого року. Це сьогодні забудовник, 
яка виборола на тому тендері право про-
дати у збудованих нею багатоповерхів-
ках квартири для військових, згадує про 
свою співпрацю із Міністерством оборо-
ни кількома словами і вже без тривоги та 
хвилювання. Насправді, навіть стати учас-
ником тендеру було непросто. Адже необ-
хідно було вкластися у надзвичайно стис-
лі терміни. Докуметацію довелося готува-
ти днями і ночами. Та й перемога ще не 
означала гарантованого продажу квар-
тир. Адже забудовникам ставилися жор-
сткі вимоги. Зокрема, квартири мали бу-
ти з ремонтом і найнеобхіднішим облад-
нанням, щоб можна було заселятися і жи-
ти. У квартирах є газова плита, раковина, 
ванна, унітаз, радіатори і газовий котел. У 
будинку індивідуальне опалення, у квар-
тирах встановлено безпечні та високое-
кономічні двоконтурні котли німецької 
фірми «Viessmann» — однієї з найкращих 
торгових марок у світі. Закуповували кот-
ли напряму з Німеччини. На стінах покле-
єно шпалери, зроблено натяжні стелі. 

У ході виконання ремонтних робіт прово-
дився жорсткий контроль представниками 
Міністерства оборони. І кожна із численних 
комісій, які перевіряли майбутнє житло вій-
ськовослужбовців, додавала нові вимоги і 
зауваження, які необхідно було врахувати. 
Це при тому, що вартість квадратного метра 
житлової площі при продажу квартир була 
нижчою, ніж ринкова. На запитання корес-
пондентів, чи не накладно це було для забу-
довника, Світлана Вікторівна  відповіла:  

— Ми вважаємо, що і наше підприєм-
ство повинне внести свій вклад у справу 
підтримки військових, які захищають нашу 
державу. Рада, що люди нарешті змогли от-
римати омріяне житло. 

Свято, яке повинно стати 
буденною подією

Цю думку висловив хтось із високих вій-
ськових чинів, які напередодні проводили 
заходи у Бориспільському гарнізоні, коли їх 
запрошували на нинішнє свято. Прозвуча-
ла фраза, що необхідно відходити від уро-
чистостей щодо вручення ключів та орде-
рів. Це має стати буденною справою. Кожен 
військовослужбовець повинен отримувати 
житло з перших днів служби. 

Але якщо поглянути на Бориспільський 
гарнізон, то, на жаль, у ряду черговиків на 
квартири сьогодні стоять військовослуж-
бовці, які відслужили 20, 25 і до 30 років. І ли-
ше сьогодні вони отримують своє житло. Ба-
гато сімей наймає помешкання, деякі прожи-
вають у гуртожитках у таких умовах, що й уя-
вити страшно. 

Саме тому нинішній захід не міг бути бу-
денним. Це справжнє свято для всіх вій-
ськових Борисполя. 

Серед гостей, які прийшли привітати но-
воселів, були Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук, забудовник Світ-
лана Танцюра, депутат Бориспільської місь-
кої ради Марина Добровольська, заступник 
командира військової частини полковник 
Олег Михайленко. 

У тому, що вручення перших 47 ордерів 
вдалося провести саме цього дня і його не 
довелося відкладати, велика заслуга бори-
спільської міської влади. Завдяки підтримці 
і сприянню міського голови та його коман-
ди документи на отримання квартир у стислі 
терміни пройшли всі необхідні погодження. 

— Армію потрібно годувати, озброю-
вати і забезпечувати житлом, — наголо-
сив у своєму вітальному слові Анатолій 
Федорчук. — І дуже добре, що держава, не-

зважаючи на воєнні дії, почала нарешті вирі-
шувати і проблему житла. Щиро бажаю, щоб 
ви проживали у нових квартирах у затишку 
і комфорті, щоб вас посмішками зустрічали 
дружини, щоб щасливими зростали діти. 

Крига скресла, віримо, що 
це тільки початок

Пізніше, даючи коментар пресі, ведуча за-
ходу Марина Добровольська зазначила, що 
у Бориспільському гарнізоні проблема забез-
печення житлом військовослужбовців стоїть 
гостро. На черзі перебуває близько 600 чоло-
вік. Близько ста має службові квартири. 

На сьогодні для майбутніх господарів 
решти зі ста уже придбаних квартир ще 
триває процедура оформлення документів. 
А шлях від тендеру до отримання ордерів 
став таким тривалим тому, що документи 
усіх претендентів проходять багаторівневу 
перевірку, що дозволяє виключити коруп-
ційну складову і забезпечити прозорість 
розподілу квартир. У той же час перевірка 
показала, що і сама черга потребує ретель-
ного аналізу та приведення у відповідність 
до діючого законодавства. Адже у роки, ко-
ли надії на житло практично не було, вона 
не дуже прискіпливо відслідковувалася.

Що ж маємо надію, що держава і нада-
лі виконуватиме зобов’язання перед сво-
їми захисниками, а до того часу, коли на-
ступні бориспільські військові чергови-
ки отримають шанс на поліпшення житло-
вих умов, усі недоліки буде виправлено. 
І шлях до отримання ордерів уже буде 
значно коротшим.

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
ГАРНІЗОНУ СВЯТКУЮТЬ ВЕЛИКЕ НОВОСІЛЛЯ

 У ході тендерних закупівель, 
які проводило Міністерство обо-
рони України в рамках виконан-
ня програми забезпечення військо-
вих житлом, було придбано більше 
100 квартир для військовослуж-
бовців Бориспільського гарнізону. 
29 серпня 2017 року відбулося уро-
чисте вручення перших 47 орде-
рів щасливим власниками квартир 
у багатоповерхівці на вулиці Нова, 
31б, яку зводила бориспільський 
забудовник Світлана Танцюра.

Світлана Танцюра:
— Багато родин військовослужбов-

ців Бориспільського гарнізону оренду-
ють житло у будинку на Ватутіна, 99, який 
моє підприємство зводило раніше. Я ба-
чила очі військових, які приходили диви-
тися на майбутні квартири, коли ще три-
вали численні перевірки. Очі були пов-
ні тривоги і надії. Стискається серце, ко-
ли бачиш воїнів, захисників Вітчизни, які 
мусять десятиліттями очікувати житла. Я 
щаслива за військовослужбовців, які на-
решті отримають квартири, і щаслива, що 
наше підприємство допомагало у цьому.

Володимир Ребріков
Саме до його квартири, №17, завітали гос-

ті свята разом із забудовником та міським 
головою, щоб побачити, які оселі отримали 
військовослужбовці. 

В армії Володимир 15 років. Служить за-
ступником командира транспортної авіа-
ційної ескадрильї «Блакитна стежа» вій-
ськової частини А-2215. 

— Ми дуже довго очікували на власне жит-
ло. Це була мрія всієї родини. Діти підроста-
ють. Старшій донечці вже 8 років, а молодшо-
му синочку 2 роки. Тож це для нас величезна 
подія, здійснена мрія. Планування квартири 
досить непогане, хоча досконалості немає 
меж. Хотілося б, може, коридор трохи біль-
ший і кухню просторішу. Але то дрібниці, го-
ловне — що вже маємо власний дах над го-
ловою. Бо до цього жили у найманій кварти-
рі. Чотири рази довелося переїжджати.

Василь Максімов
Він на службі уже 22 роки, 12 із них про-

служив у Борисполі. Нині — начальник 
групи регламенту. Як людина військова, 
пан Василь уміє стримувати емоції, тому 

враженнями від події, знаменної для його 
сім’ї, ділиться скупо. Але родинна світлина 
із ордером в руках на порозі будинку, де 
знаходиться власна квартира, є красно-
мовнішою за всі слова. 

Василь Максімов із родиною.Василь Максімов із родиною.



6 №33 (892), 1 вересня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Правопорядок

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Крім того, формування займає активну 
громадську позицію. Їм є діло до забудови 
історичних ділянок на вулиці Героїв Небес-
ної Сотні, є діло до спроб незаконних будів-
ництв на Соцмістечку. Їхня хата не скраю — і 
люди їм довіряють.

Макова соломка у відкриту
Нещодавно активісти ГФ «Сектор Безпе-

ки» разом з побратимами з ГФ «Східна Вар-
та» (Харків) у Києві викрили одну з точок 
продажу макової соломки. За словами хар-
ківських активістів, до Києва їх привів слід 
наркотрафіка. Тут вони і попросили допомо-
ги бориспільських колег. 

Виявляється, сировину для важкого нар-
котика продають відкрито у людних місцях. 
Цього разу це була акуратна крамничка схід-
них солодощів та сухофруктів біля однієї зі 
станцій метро. Подрібнену макову соломку 
змішують зі звичайним «кондитерським» ма-
ком. Коштує, на перший погляд, другосорт-
ний мак дорожче, ніж очищений — 150-250 
грн замість 110 грн за кілограм. Для виготов-
лення наркотику соломка відсіюється, і з неї 
готується до десяти кубів речовини, здатної 
за кілька років фізично знищити людину. 

Після попереднього нагляду та контроль-
ної закупки, активісти затримали продавця 
та викликали патрульних, які, в свою чергу, 
викликали СОГ. Цього разу слідчі вилучили з 
магазину якісних східних солодощів 15 кг су-

міші маку з маковою соломкою — і фасова-
них по 1 кг, і в мішку. Настрій слідчих не був 
бадьорим — за їхніми словами, вони не зна-
ють, що з цим усім робити по Києву. Продав-
ця вони забрали до відділку. Через кілька го-
дин знімальна група телеканалу ПравдаТУТ 
намагалася дізнатися більше, але до райвід-
ділку їх не пустили.

Відомо, що таких місць продажу в Києві 
вистачає. Поки тривали слідчі дії, повз мага-
зин проходило чимало осіб, по яких видно 
факт вживання наркотиків. Побачивши, що 
в магазині поліція, вони йшли далі — до на-
ступної точки. 

Злочинці за кермом
Богдан Меташоп говорить, що недоскона-

лість законодавства змушує «Сектор Безпе-
ки» знаходити методи впливу на порушників 
самотужки, особливо це стосується п’яних за 
кермом. Одним з таких методів є суспільний 
осуд. На своїй сторінці у facebook активісти 
викладають фото та відео спілкування зі зло-
чинцями, небезпечними для суспільства. Ад-
же п’яний водій — вже наполовину вбивця.

Минулого тижня люди звернулися до «СБ» 
— Daewoo Matiz гасав між будинків у райо-
ні школи №3. Очевидці зазначали, що за кер-
мом була молода жінка у стані алкогольного 
сп'яніння, яка кілька разів ледь не скоїла на-
їзд на пішоходів. Екіпаж знайшов порушницю 
в районі магазину «Роян». Затримати її вияви-
лося складно — жінка рухалася зі швидкістю 
більше 100 км/год. Хлопцям довелося дві го-
дини відстежувати її, скеровуючи екіпаж по-
ліції. І кермувальниця, і її п’яний молодий чо-
ловік поводилися надзвичайно по-хамськи. 

Інший випадок — екіпаж «СБ» побачив, як 
двоє чоловіків, похитуючись, вийшли з «То-
польки» та сіли до авто — хлопці виклика-
ли поліцію, попрямували за порушниками і 
заблокували в дворі, де ті зупинилися. В ре-
зультаті водій не пред'явив поліції ніяких до-
кументів. Тому, через невстановлену особу, 
не склали жодного протоколу, так само як і 
на власника машини. Причому, водія вже ра-

ніше було позбавлено прав згідно зі ст.130 
КУпАП. До порушників приїхала група під-
тримки — брат водія, колишній ДАІшник, та 
його товариш. Розмовляла компанія ненор-
мативною лексикою.

Ніч з 24 на 25 серпня також не минула 
без пригод. Десь опівночі під час пішого па-
трулювання в районі Ощадкаси екіпаж ГФ 
«Сектор Безпеки» помітив двох п’яних чо-
ловіків, які сідали до авто. Хлопці не всти-
гли попередити правопорушення, тому ви-
кликали поліцію та поїхали слідом. В райо-
ні перетину вулиць Головатого та Лютневої 
порушника наздогнав екіпаж патрульної 
поліції, але на вимогу зупинитися водій по-
чав тікати і, перевищуючи швидкість, гасав 
дворами багатоповерхівок та дивом нікого 
не збив. Нарешті його було заблоковано на 
одному зі спортмайданчиків. Були складені 
протоколи за керування в стані сп'яніння та 
за спробу втечі.

Майбутнє України
Ближче до третьої години ночі 18 серп-

ня екіпаж СБ не вперше затримав молодо-
го хлопця. Цього разу при ньому були нар-
котики — а починалося з пива. Сиділи вони 
разом з його 16-річною знайомою з Києва. 
Тієї ж ночі у дворі багатоповерхівки екіпаж 
зустрів двох молодих дівчат, які пили. Це ті 
люди, які стануть матерями й вихователями 
майбутнього покоління українців. Бачити всі 
ці непоодинокі випадки самознищення мо-
лодих людей боляче. Як суспільство може 
змінити ситуацію і що робити, зокрема СБ, 
невідомо. Всі ці люди живуть порожнім жит-
тям, яке вони заповнюють алкоголем, нарко-
тиками, ігровими автоматами. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ГФ «СЕКТОР БЕЗПЕКИ»

 Щоночі патруль ГФ «Сектор 
Безпеки» виїздить на вулиці міста. 
Вони допомагають поліції боротися 
з порушниками, спілкуються з бо-
риспільцями, що полюбляють ніч-
не життя, проводять профілактичні 
бесіди з молоддю. 

Набір до патрульної поліції стар-
тував у Борисполі 12 червня. Перші 
кандидати вже успішно пройшли від-
бір та вирушили на навчання, щоб за 
чотири місяці поповнити лави поліції. 

Для тих, хто бажає захищати право-
порядок, існує п’ять етапів випробу-
вань. Спочатку тестування, яке скла-
дається з двох блоків по 60 питань у 
кожному. Перший перевіряє інтелек-
туальні та логічні здібності, а другий 
— знання законодавства. Другий етап 
— це військово-лікарська комісія, пе-
ревірка здоров'я. Наступний етап — 
перевірка фізичної підготовки. Канди-
дати здають біг на дистанцію кілометр 
та 100 метрів, чоловіки віджимаються 
та качають прес, дівчата — віджима-
ються. Четвертий та п’ятий етапи — це 
спілкування з психологом та співбесі-
да із кваліфікованою комісією.

Набір до патрульної поліції триває. 
Для початку необхідно заповнити ан-
кету на сайті — 80.91.161.100

НОВІ ПАТРУЛЬНІ 
ВЖЕ НАВЧАЮТЬСЯ

ЗАКОН КАЖЕ

У своїй роботі ГФ «Сектор Безпеки» 
керується ст. 11 ЗУ «Про Національну 
поліцію» та ЗУ «Про участь громадян в 
ОГП і держкордону». Закон передба-
чає, що члени громадських формувань 
під час виконання своїх обов'язків з 
ОГП і держкордону після обов'язково-
го пред'явлення посвідчення члена гро-
мадського формування мають право: 

• у разі підозри у вчиненні адміністра-
тивних правопорушень і злочинів пе-
ревіряти у громадян документи, що по-
свідчують їх особу; 

• спільно з поліцейськими затриму-
вати і доставляти до поліції осіб, які ви-
явили злісну непокору законним вимо-
гам члена ГФ з ОГП і не виконують вимог 
щодо припинення адмінпорушення;

• складати протоколи про адміністра-
тивні правопорушення; 

• входити до клубів, кінотеатрів, стаді-
онів, інших громадських місць і примі-
щень за згодою власника для переслі-
дування правопорушника;

• у невідкладних випадках використо-
вувати ТЗ, що належать підприємствам, 
установам, організаціям або громадя-
нам (за їхньою згодою);

• у разі порушення водіями ПДР, ство-
рення загрози життю або здоров'ю гро-
мадян вживати заходів до припинення 
порушення, здійснювати перевірку доку-
ментів, а також не допускати осіб, які не 
мають документів або перебувають у ста-
ні сп'яніння, до подальшого керування ТЗ;

• застосовувати в установленому по-
рядку заходи фізичного впливу, спеці-
альні засоби індивідуального захисту та 
самооборони.

Злісна непокора членові ГФ з ОГП, 
його образа та інші дії, що перешкод-
жають виконанню покладених на ньо-
го обов'язків, тягнуть за собою відпові-
дальність згідно з законом.

ТЕЛЕФОН ЧЕРГОВОГО 
ГФ «Сектор Безпеки»

(093) 197-9997

Крамничка східних солодощів та сухофруктів Крамничка східних солодощів та сухофруктів 
біля однієї зі станцій  столичного метро.біля однієї зі станцій  столичного метро.

Суміш маку з маковою соломкою — Суміш маку з маковою соломкою — 
і фасована по 1 кг, і в мішку. і фасована по 1 кг, і в мішку. 
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

Електрозварювальника
Технолога   
Оператора БЗВ
Бульдозериста  
Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
Водія кари

стор. 18стор. 18

стор. 12стор. 12
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля -2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 11"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Х/ф "Догори дриґом" (16+)
22.00 "Гроші"
23.15 "Танці з зірками"
00.10 "Танці с зірками"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля -2"
10.55 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 5"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Х/ф "Догори дриґом" (16+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 00.10 Х/ф "Правдива брехня"

06.00 Профілактика!!!
07.00 Зірковий шлях. Новий сезон
08.45 Реальна містика
10.50 Т/с "Квіти від Лізи" 16+
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
15.00 19.00 23.00 01.30 Сьогодні
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 02.20 Ток-шоу "Говорить 

Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Х/ф "Форсаж 4" 16+
03.30 Зірковий шлях
04.30 Т/с "Черговий лікар 3" 12+

06.00 13.40 15.30 Т/с "Черговий 
лікар 3" 12+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 
03.50 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
16.00 Т/с "Адвокат" 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧМ-2018. Ісландія - Україна
00.10 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
02.05 Х/ф "Форсаж 4" 16+
04.35 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

06.00 Мультфільм
06.20 13.50 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Чоловік повинен 

платити!"
11.10 12.25 Т/с "Східні солодощі" 

12+
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Заборонене кохання" 16+
00.25 Т/с "Перша спроба" 16+
03.45 "Готуємо разом"

06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Курортний роман" 16+
03.00 "Україна вражає"
03.20 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф "Щоденник слабака 3. 

Собачі дні" 16+
12.20 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 Х/ф "Хоробрий кравчик"
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 03.40 Віталька
16.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
22.00 02.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.50 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 Х/ф "Пастушка"
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 03.40 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.00 02.35 04.45 Дивитись усім!
05.40 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
09.55 Антизомбі
10.55 13.20 Х/ф "Чорна діра" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 16.10 Х/ф "Хроніки Ріддіка" 

16+
16.20 Х/ф "Ріддік" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Таємниці і брехня" 16+
22.40 Свобода слова
00.55 Х/ф "Холодне світло дня" 16+
03.15 Провокатор
04.25 Факти

05.35 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Політ золотої 

мушки" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Т/с "На трьох"
14.10 16.10 Т/с "Молодий 

Вовкодав" 16+
16.30 Т/с "Полювання на 

Вервольфа" 16+
17.40 21.25 Т/с "Таємниці і брехня" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
23.25 Х/ф "Шакал" 16+
01.55 Х/ф "Холодне світло дня" 16+
03.30 04.50 Дивитись усім!
04.20 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.50 Х/ф "Чорна стріла"
11.40 Х/ф "34-й швидкий"
13.20 Х/ф "Зникла експедиція"
15.45 Х/ф "Вершник без голови"
17.45 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 02.05 Х/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
23.30 "Моя правда"
00.20 "Новорічне Криве дзеркало"
03.45 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.05 "Осінній жарт з..."
11.00 Х/ф "Перш, ніж розстатися"
12.45 Х/ф "Молоді"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "Мачуха"
18.05 Х/ф "Суєта суєт"
21.30 Х/с "Нотатки про Шерлока 

Холмса"
00.20 "Новорічне Криве дзеркало"
02.05 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
03.45 Кіноляпи
04.30 Саундтреки

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Акулячий маг"
19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.15 03.05 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Акулячий маг"
19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.15 03.05 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 Профілактика

12.00 Х/ф "Попелюшка"

14.15 Т/с "Не родись вродлива"

18.00 Абзац

19.00 Заробітчани

21.00 Дешево та сердито

22.10 Х/ф "Великий Стен" 16+

00.20 Х/ф "Закляття" 16+

02.45 Служба розшуку дітей

02.50 Зона ночі

03.00 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Половинки
21.00 Х/ф "Ціпонька" 16+
23.10 Х/ф "Кохання та інші 

негаразди" 16+
01.00 Х/ф "Закляття 2" 16+

04.45 Х/ф "Дама з папугою"
06.20 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
09.35 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.30 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.20 Т/с "13" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Речовий доказ"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"
05.05 Х/ф "Остання субота"
06.15 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.40 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
13.50 Х/ф "Потоп" (16+)
15.30 Х/ф "В ім'я помсти" (16+)
17.15 "Загублений світ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса" (16+)
21.30 Х/ф "Володар морів: На краю 

світу"
00.10 Х/ф "Деяка справедливість" 

(18+)
02.10 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.15 17.15 00.05 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Літак проти вулкана" 

(16+)
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.30 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)
20.30 Т/с "Ментівські війни. Одеса - 

2" (16+)
21.30 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)
01.05 Т/с "Інспектор Алекс" (6 

сезон)
02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.10 "Облом.UA."

06.00 Профілактика

12.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

15.30 "Все буде добре!"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "Хата на тата"

06.35 15.30 "Все буде добре!"

08.30 "Все буде смачно!"

11.05 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "МастерШеф - 7"

23.25 "Один за всіх"

06.00 ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Розсекречена історія
14.45 17.10 Світ он лайн
15.00 18.30 21.00 01.25 Новини
15.20 Д/с "Бог в Америці"
16.40 Д/с "Садові скарби"
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
17.40 02.35 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник"
21.30 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Нові світи"
23.00 Перша шпальта
23.30 Д/с "Увесь цей джаз"
02.55 Д/с"Традиційні свята Мацурі"
03.45 Т/с "Таксі"

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/с "Дика планета"
09.00 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Д/ф "Микола Руденко. 

Формулу життя знайдено"
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с "Садові скарби"
17.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Наші гроші
21.30 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Нові світи"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80 Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

Тел.: 050-516-66-75, 
Костянтин Васильович

ІНЖЕНЕРА
ТЕПЛОТЕХНІКА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль
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СЕРЕДА, 6 ВЕРЕСНЯ

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

06.00 07.00 16.45 19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля -2"
10.55 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 5"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Х/ф "Догори дриґом" (16+)
22.00 "Міняю жінку - 12"
23.15 00.10 Х/ф "Як викрасти 

мільйон"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Це я"
02.50 "Україна вражає"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф "Пастушка"
11.50 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 Х/ф "Розумна селянська 

донька"
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 03.40 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.35 10.05 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 13.20 Х/ф "Шакал" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.15 16.10 Т/с "Молодий 

Вовкодав" 16+
16.30 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.40 21.25 Т/с "Таємниці і брехня" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф "Співучасник" 16+
01.50 Х/ф "Політ золотої мушки" 

16+
03.30 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.05 "Осінній жарт з..."
11.00 Х/ф "Самий останній день"
12.55 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
14.45 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
16.10 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
21.30 Х/с "Нотатки про Шерлока 

Холмса"
00.20 "Новорічне Криве дзеркало"
02.05 Х/ф "Перш, ніж розстатися"
03.25 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Акулячий маг"
19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.15 03.05 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.45 Зона ночі
05.10 18.00 Абзац
05.59 07.19 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.20 Т/с "Щасливі разом"
10.20 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Х/ф "Тварина"
22.45 Х/ф "Ціпонька" 16+
00.50 Х/ф "Великий Стен" 16+
02.55 Служба розшуку дітей

04.00 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
06.15 Х/ф "Будні карного розшуку"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.40 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.15 17.15 23.55 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Астероїд проти Землі" 

(16+)
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Чужий-3" (16+)
00.55 Т/с "Інспектор Алекс" (6 

сезон)
01.50 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.05 "Облом.UA."

06.30 15.30 "Все буде добре!"

08.25 "Битва екстрасенсів 16"

10.40 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "МастерШеф - 7"

23.25 "Один за всіх"

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Нью-Йорк"
16.30 Д/с "Садові скарби"
16.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.20 Хочу бути
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.30 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Нові світи"
22.50 Мегалот

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ,
САЛОН КРАСИ — ВІД 15 КВ.М

Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

В продуктовий магазин потрібен 

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00

район — центр
З/п 6000 грн
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ЧЕТВЕР, 7 ВЕРЕСНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 8 ВЕРЕСНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля -2"
11.00 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 5"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Х/ф "Догори дриґом" (16+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.15 00.10 Х/ф "Піраміда" (18+)
01.15 "Ворожка"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.55 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 5"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 23.05 "Ліга сміху 3"
01.55 "Вечірній Київ "

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

06.00 16.00 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.20 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.20 Спеціальний репортаж
00.00 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
04.00 Реальна містика
05.40 Зірковий шлях

06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.00 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Про нього" 16+
02.40 "Україна вражає"
03.00 "уДачний проект"
03.40 "Готуємо разом"

06.00 Мультфільм
06.20 14.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 Т/с "Заборонене 

кохання" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.20 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Нічний випадок"
23.50 Х/ф "Будні карного розшуку"
01.30 Д/п "Україна: забута історія"
04.00 "Жди меня"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф "Розумна селянська 

донька"
11.50 23.00 Розсміши коміка
12.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.50 Х/ф "Стоптані туфельки"
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 03.40 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 02.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.20 Х/ф "Красуня й чудовисько"
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 03.35 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50 01.10 Країна У
18.50 00.10 Танька і Володька
20.00 М/ф "Льодовиковий період 2: 

Глобальне потепління"
21.40 М/ф "Льодовиковий період: 

Різдвяна пригода"
22.10 Х/ф "Я, знову я та Ірен"

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.50 Секретний фронт
10.50 13.20 Х/ф "Співучасник" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "На трьох"
14.15 16.10 Т/с "Молодий 

Вовкодав" 16+
16.30 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.40 21.25 Т/с "Таємниці і брехня" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Куленепробивний" 16+
01.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.30 04.50 Дивитись усім!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05 13.20 Х/ф "Куленепробивний" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "На трьох"
14.15 16.10 Т/с "Молодий 

Вовкодав" 16+
16.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.40 Т/с "Таємниці і брехня" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф "Два стволи" 16+
01.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.20 Дивитись усім!
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.20 "Зимовий жарт з..."
11.10 Х/ф "Молоді"
13.00 Х/ф "Мачуха"
14.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.30 Х/ф "Дівчина без адреси"
18.20 Х/ф "Стряпуха"
21.30 Х/с "Нотатки про Шерлока 

Холмса"
00.20 "Новорічне Криве дзеркало"
02.05 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
11.00 "Зимовий жарт з..."
11.50 Х/ф "Не чекали - не гадали"
13.25 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
15.05 Х/ф "Стряпуха"
16.25 Х/ф "Живіть в радості"
18.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
23.30 Х/ф "З вечора до полудня"
02.05 Х/ф "Готель "У загиблого 

альпініста"
03.25 Кіноляпи

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Акулячий маг"
19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.15 03.05 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 04.00 "Останній шанс 

побачити"
19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.15 03.05 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зіркові яйця
21.00 Х/ф "Кілери" 16+
23.00 Х/ф "Дружина напрокат" 16+
01.10 Х/ф "Кохання та інші 

негаразди" 16+

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
05.00 18.00 Абзац
05.49 07.09 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 Половинки
09.15 Київ вдень та вночі
13.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи
21.40 Х/ф "Скільки у тебе?" 16+
23.50 Х/ф "Вкрадене побачення" 

16+
01.40 Х/ф "Дружина напрокат" 16+

04.00 03.40 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.20 Х/ф "Інспектор Лосєв"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.40 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

04.05 Х/ф "Процес"
06.25 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.40 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.25 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.15 17.15 00.10 "Загублений світ"

13.05 Х/ф "Чужий-3" (16+)

15.25 Т/с "Команда" (16+)

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

01.10 "Територія обману"

02.10 Х/ф "Лісова пісня"

03.40 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.25 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 "Бандерлоги"

11.15 17.15 "Загублений світ"

12.55 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

15.30 Т/с "Команда" (16+)

19.10 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

21.00 Х/ф "Міцний горішок: Гарний 

день, аби померти" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.35 "Цілком таємно"

02.00 Х/ф "Камінна душа"

03.35 "Облом.UA."

06.35 15.30 "Все буде добре!"

08.20 "Все буде смачно!"

09.15 "Битва екстрасенсів 16"

11.45 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"

23.55 "Один за всіх"

05.35 23.30 Х/ф "Молода дружина"

07.35 Х/ф "Диши зі мною"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір'я. Долі
16.30 Д/с "Садові скарби"
16.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 02.05 Новини. Спорт

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 09.25 Анонс дня
06.35 07.30 07.40 08.15 09.20 10.55 

14.50 20.45 Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.35 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.30 Д/с "Садові скарби"
16.50 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ (повтор)
18.45 01.50 Щоденне ток-шоу
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Пенсійна реформа. 

Спецпроект
21.30 02.05 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.55 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 "Життя без обману 2017"
12.30 Х/ф "Догори дриґом" (16+)
16.25 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 "Вечірній Київ "
02.30 Х/ф "Піраміда" (18+)
05.40 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.00 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.50 М/ф "Маша і ведмідь"
07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 "Світ навиворіт - 9"
10.55 12.00 13.00 Т/с "Свати - 3"
14.00 16.45 "Ліга сміху 3"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.00 "Міс україна 2017"
00.45 "Аргумент кiно"
01.40 "Світське життя"
04.25 "Розсміши коміка 2017"

07.00 15.00 19.00 03.00 Сьогодні

07.15 05.40 Зірковий шлях

08.10 15.20 Т/с "Вікно життя" 12+

16.45 19.40 Т/с "Дитина на мільйон"

21.45 Т/с "Сила серця" 16+

01.20 Реальна містика

03.40 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.50 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

14.50 Х/ф "Моє кохання" 16+

17.00 20.00 Т/с "Школа 

проживання" 16+

19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

21.45 Т/с "Дитина на мільйон"

01.50 Реальна містика

03.30 Т/с "Черговий лікар 3" 12+

06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф "Іноземка"
08.00 Х/ф "День весілля 

доведеться уточнити"
10.00 Д/п "Тетяна Дороніна. Не 

люблю кіно"
11.00 02.50 Х/ф "Мачуха"
12.50 04.15 Х/ф "Три тополі на 

Плющисі"
14.15 Х/ф "Золоті небеса"
16.00 Х/ф "Передбачення"
18.00 20.30 Т/с "Жереб долі"
20.00 02.00 05.30 "Подробиці"
22.30 "Великий бокс. Олександр 

Усик - Марко Хук"
02.30 Д/п "Великі українці"

06.00 "Великий бокс. Олександр 
Усик - Марко Хук"

08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел и решка. Рай і пекло 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 Х/ф "Ой, мамоньки!"
14.45 Х/ф "Бережись автомобіля"
16.45 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
18.30 "Круче всех"
20.00 01.55 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Так буває"
22.30 Х/ф "Передбачення"
00.15 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"

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

місті"
11.10 Х/ф "Красуня й чудовисько"
12.40 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
14.20 Готель Галіція
16.35 19.50 Танька і Володька
17.55 М/ф "Льодовиковий період: 

Різдвяна пригода"
18.20 М/ф "Льодовиковий період 2: 

Глобальне потепління"
22.25 Одного разу в Одесі
23.30 Х/ф "Я, знову я та Ірен"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.40 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
12.20 Х/ф "Король сноуборду"
14.00 Готель Галіція
16.15 00.00 Країна У
21.00 Танька і Володька
22.25 Одного разу в Одесі
02.10 Х/ф "Сон"
03.40 Віталька

06.15 Дивитись усім!
07.10 Без гальм
08.10 М і Ж
09.10 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "На трьох"
14.45 Х/ф "Два стволи" 16+
16.50 Х/ф "Нью-йоркське таксі"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Таксі" 16+
21.55 Х/ф "Таксі-2" 16+
23.45 Х/ф "Скажені перегони" 16+
01.30 Т/с "Слідчі" 16+
03.10 Провокатор
04.30 Факти
04.55 Т/с "Код Костянтина" 16+

07.25 Т/с "Відділ 44" 16+

11.15 13.00 Т/с "На трьох"

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф "Нью-йоркське таксі"

15.05 Х/ф "Таксі" 16+

16.55 Х/ф "Таксі-2" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Таксі-3" 16+

22.20 Х/ф "Таксі-4" 16+

00.20 Х/ф "Скажені перегони" 16+

01.55 Т/с "Слідчі" 16+

03.35 Провокатор

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.15 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

11.00 Х/с "Нотатки про Шерлока 
Холмса"

17.00 Х/ф "Живіть в радості"
18.25 Х/ф "За вітриною універмагу"
20.20 Х/ф "Вірні друзі"
22.20 "Невідома версія. Вірні друзі"
23.00 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"
00.30 Х/ф "Голос трави"
02.10 Х/ф "Як коваль щастя шукав"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. Вірні друзі"
10.10 Х/ф "Прекрасна мірошничка" 

(12+)
12.00 Х/с "Банкирши"
19.30 Х/ф "Цілуються зорі"
21.05 Х/ф "Діти понеділка"
23.00 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

23.45 Х/ф "Готель "У загиблого 
альпініста"

01.15 Х/ф "Як коваль щастя шукав"
02.40 Х/ф "Голос трави"
04.10 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.10 "Мультляндія"
15.10 "Концерт М.Поплавського 

"Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 04.50 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.45 03.45 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Картуш"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Зимова сплячка"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.35 "Мультляндія"
15.50 "Вікно в Європу"
16.15 "Якісне життя"
16.45 Х/ф "Картуш"
18.30 01.30 Х/ф "Скарби 

стародавнього храму"
21.00 00.40 03.45 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Великий приз"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.50 Служба розшуку дітей
03.55 Зона ночі
06.09 07.59 Kids Time
06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.00 Т/с "Татусеві дочки"
09.00 Заробітчани
11.00 Дешево та сердито
12.20 Зірки під гіпнозом
14.20 Зіркові яйця
16.20 М/ф "Хороший динозавр"
18.15 Х/ф "Земля майбутнього" 16+
21.00 Х/ф "Реальна сталь" 16+
23.30 Х/ф "Чужі на районі" 18+
01.20 Х/ф "Скільки у тебе?" 16+

03.20 01.40 Зона ночі
04.49 06.09 Kids Time
04.50 М/с "Губка Боб Прямокутні 

штани"
06.10 Топ-модель по-українськи
08.50 М/ф "Хороший динозавр"
10.45 Х/ф "Кілери" 16+
12.40 Х/ф "Тварина"
14.10 Х/ф "Земля майбутнього" 16+
17.00 Х/ф "Реальна сталь" 16+
19.40 Х/ф "Робот Чаппі" 16+
22.00 Х/ф "Інший світ: Повстання 

ліканів" 18+
23.50 Х/ф "Заноза" 18+

04.15 "Легенди бандитської Одеси"
05.05 "Правда життя. Професії"
06.05 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 03.40 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Таємниці радянського 

дефіциту"
16.25 "Південь. Нерадянський 

Союз"
17.20 "Речдок"
19.00 02.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Перевертень у погонах" 

(16+)
21.10 Х/ф "Ларго Вінч - 2: змова в 

Бірмі" (16+)
23.20 Х/ф "Сліпий горизонт"
01.15 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.40 "Правда життя. Професії"
05.10 Х/ф "Розплата"
06.40 Х/ф "Зухвалість"
08.25 Т/с "Життя, якого не було" 

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

(16+)
13.10 Х/ф "Ділові люди"
14.45 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.25 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
22.40 Х/ф "Вороги серед нас" (16+)
00.15 Х/ф "Ларго Вінч - 2: змова в 

Бірмі" (16+)
02.20 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 "Загублений світ"

12.00 "Цілком таємно"

12.35 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

16.10 Х/ф "Міцний горішок: Гарний 

день, аби померти" (16+)

18.00 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)

19.50 Х/ф "Гарячі голови"

21.20 Х/ф "Гарячі голови 2"

23.05 Х/ф "Ідеальні канікули" (18+)

00.50 "Територія обману"

01.50 Х/ф "Москаль-чарівник"

03.05 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

09.10 "Він, Вона і телевізор"

12.55 Х/ф "Гарячі голови"

14.30 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

17.00 Х/ф "Чужий 4: Воскресіння" 

(16+)

19.20 8 тур ЧУ з футболу "Динамо" 

- "Олександрія"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Х/ф "Все перемагає любов"

03.10 "Облом.UA."

06.00 "ВусоЛапоХвіст"
07.05 "Судді Х - Небачені факти!"
08.05 "Караоке на Майдан"
09.00 "Все буде смачно!"
10.20 "Зважені та щасливі - 7"
13.30 "Сюрприз, сюрприз!"
16.20 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.25 Т/с "Тато Ден"

07.10 Х/Ф "Будьте моїм 
чоловіком..."

08.55 "Все буде смачно!"
10.10 "Караоке на Майдан"
11.05 "Хата на тата"
13.45 "МастерШеф - 7"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"
22.10 "Х-Фактор - 8"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 09.25 Анонс дня
06.35 07.30 07.55 08.00 08.15 09.20 

Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 На слуху
08.35 Д/с"Традиційні свята Мацурі"
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.45 Хочу бути
11.05 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.50 01.30 Театральні сезони
13.15 Т/с "Нові світи"
18.30 Богатирські ігри
19.15 Х/ф "Дитячий секрет"
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с "Бог в Америці"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
02.00 Надвечір'я. Долі
02.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 09.25 Анонс дня
06.35 07.30 07.30 07.45 08.15 22.55 

Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.50 Смакота
08.35 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.30 Х/ф "Дитячий секрет"
11.30 01.30 Театральні сезони
11.55 Мистецькі історії
12.10 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с "Гранд готель"
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 Д/с "Вагасі - японські 

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

сьогодні"
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV



12 №33 (892), 1 вересня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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



13№33 (892), 1 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Авторозбірка: Foton, ГАЗель, ГАЗ, ЗІЛ, КамАЗ, 

КРАЗ, МАЗ, автокрани, бульдозери, екскаватори по 
запчастинах. Тел.: 0 67 6757770.

Хюндай-Туксон, 2008 р., 1 господар, повний 
привід, ручна коробка, не битий, не фарбований, 
колір — чорний, ціна договірна. Тел.: 0 97 8552384. 

ВАЗ-2103; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 6511144.
ВАЗ-2104, 1988 р., червоного кольору, об’єм 4,5, 

4-ст. КПП, 28500 грн, торг. Тел.: 0 96 9658345.
Волгу ГАЗ-24, 1984 р., ціна договірна. Тел.: 0 98 

3759835.
Екскаватор ЮМЗ ЕО-2621, можна сам трактор, 

бульдозер ДТ-75 болотник. Тел.: 0 67 6757770.
Соболь, 2007 р., пробіг 65000 км, газ/бензин, бі-

лого кольору, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 68 
8170727.

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

Двигуни ГАЗель А-01, А-41, Д-65, Д-144, Д-160, 
Д-240, Д-245, СМД, ЯМЗ, ГАЗ, ЗІЛ, колінвали, короб-
ки. Тел.: 0 67 6757770.

Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: двигун, гарний стан, 
компресія 10 у кожному циліндрі, стартер, карбюра-
тор, радіатор, вакум, мост у зібраному виді. Тел.: 0 
93 1420848.

Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; карбюра-
тор-2140 на Москвич. Тел.: 0 97 3012661.

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварюваль-
ний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер 
«Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Обладнання, б/в: автозаправочні блокпункти, боч-
ки, цистерни, компресори, станки металообробні, 
деревообробні, кран-балки, електротельфери зі збе-
реження. Тел.: 0 67 6757770.

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

Рогозів с., 1/3, новобудова, 45/24/12, ремонт, 
сантехніка, бойлер, індивідуальне електрич-
не опалення, 409500 грн, без комісії. Тел.: 0 98 
1527981.

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

Старе с., 2/4, 31/14/7,5, не кутова, нова сантехніка, 
опалення — електро, економні обігрівачі, м/п вікна, 
на вікнах решітки, нова проводка, розетки, частково 
меблі, Інтернет, супутникове ТБ, 234000 грн (еквіва-
лентно 9000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

Горького, 40 вул., ремонт, бронедвері, тепла, го-
сподар, 998400 грн (еквівалентно 39000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 97 4843179, 0 67 5031445.

К.Шлях вул., р-н Орбіти, потребує ремонту, кварти-
ра в будинку на 4 господарі, є власний двір, 42/20/5, 2 
кімнати окремо, с/в разом, вода — каналізація місь-
ка, газоопалення — котел, 598000 грн (еквівалентно 
13000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

3-К. КВАРТИРИ

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

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

Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, 
бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані меблі, 
918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

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

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

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо, 
великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ла-
мінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 754000 
грн (еквівалентно 29000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

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

на. Тел.: 0 98 8654720. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, 
меблі, Інтернет, ТВ, охорона, 1161000 грн (еквіва-
лентно 45000 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

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

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

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

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

Іванків с., Незалежності вул., 107/86/9, гарний стан, 
зручності в будинку, поруч д/с та школа, у дворі га-
раж, погріб, 20 соток, власник, 780000 грн (30000 
у.о.). Тел.: 0 93 7442472.

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

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

Оголошення та реклама



14 №33 (892), 1 вересня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»

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

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

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, 

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

3278353.

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

Новий, 4 пров., центр,5 соток, 269000 грн . Тел.: 
0 98 3621913. 

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

Гора с., 13 соток, під забудову, комунікації поруч, 
асфальт, до м. Київ 12 км, ціна договірна. Тел.: 0 68 
9636640.

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

Любарці с., 15 соток, власник, цільове призна-
чення — для ведення особистого селянського 
господарства, 300000 грн, торг. Тел.: 0 63 3001782.

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

Сеньківка с., 12 соток, цільове призначення 
— для індивідуального садівництва, господар, 
155000 грн, торг. Тел.: 0 63 3001782.

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

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

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

1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допо-
мога в оформленні, погашення комунальних боргів, 
окрім останнього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, терміновий 
викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. Тел.: 
0 67 6596222. 

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

йоні. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 

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

комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

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

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 
6596222.

Здам
Бориспіль

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к.кв., житловий стан, необхідні меблі та техні-

ка, 3800 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

1-к.кв., р-н школи №3, меблі, пральна машина, холо-
дильник, бойлер, для порядних людей, 3000 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 97 2762499, 0 66 0751335, Тетяна.

2-к.кв., Момота вул., 3/5 п., 53/30,5/9,5, гарний 
стан, все окремо, меблі, побутова техніка, сигналі-
зація, Інтернет, кабельне ТБ, ціна договірна. Тел.: 0 
99 9743938.

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

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

кімната в будинку, р-н розвилки, меблі, всі зручнос-
ті в будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 2762499, 0 66 
0751335.

Офіс, вул. К.Шлях,108, 19,8 кв.м, автостоянка, охо-
ронна сигналізація, індивідуальне опалення, кому-
нальні послуги. Тел.: 0 50 1810897.

приміщення на 1 поверсі, 230 кв.м, є підвал для 
складу, ціна договірна, смт Баришівка. Тел.: 0 97 
4901710.

приміщення під комерцію, 90 кв.м, цокольне, 
вул. Головатого, 89. Тел.: 0 66 4515494, 0 66 1264153.

приміщення під магазин, у центрі села, 190 
кв.м. Тел.: 0 97 4901710.

Найму
Бориспіль

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

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
Шановні жителі міста, я, Євту-

шенко Лариса Арсеніївна, про-
живаю у м. Бориспіль. Прошу 
вашої матеріальної допомоги 
з приводу операції тазостег-
нового суглоба за діагнозом 
«коксартроз ІІІ-ІV стадії».

Кошти можна перераховувати 
на банківський рахунок Приватбанку
№5168 7456 0034 8632

Тел.: 096-366-71-28 Буду дуже вам вдячна 
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ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

В будівельну компанію потрібна прибиральни-
ця в офісне приміщення, с. Чубинське, неповна 
зайнятість, з/п 2500 грн. Тел.: 0 67 4473570.

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

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

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

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

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

В ЦЕНТР КРАСИ ПОТРІБНІ НАСТУПНІ МАЙС-В ЦЕНТР КРАСИ ПОТРІБНІ НАСТУПНІ МАЙС-
ТРИ: ПЕРУКАР, МАСАЖИСТ, МАЙСТЕР МА-ТРИ: ПЕРУКАР, МАСАЖИСТ, МАЙСТЕР МА-
НІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ. ДОСТОЙНА З/П, ВЕ-НІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ. ДОСТОЙНА З/П, ВЕ-
ЛИКИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ. ТЕЛ.: 0 67 2344440, 0 63 ЛИКИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ. ТЕЛ.: 0 67 2344440, 0 63 
5273171.5273171.

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

Для роботи в ательє запрошуємо швачок та 
закрійників із д/р; з/п від 5000 грн. Тел.: 0 63 
6010080, 0 63 2360580.

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу інвалідів (прибирання тери-
торії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

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

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

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

Запрошуємо на роботу продавця, забезпечу-
ємо безкоштовним житлом, можливо з сім’єю. 
Тел.: 0 99 0499254, 0 50 5820586.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні прибиральни-
ці службових приміщень, двірник, кухарі, кухонний пра-
цівник. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 93 8601014.

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

Курсам «Гуд Лайн» потрібні вчителі англійської 
мови; швачка. Тел.: (04595) 65590, 0 93 6109029.

НА АЗС ПОТРІБНІ ЗАПРАВНИЦЯ ТА ОХОРОН-НА АЗС ПОТРІБНІ ЗАПРАВНИЦЯ ТА ОХОРОН-
НИЦЯ. ТЕЛ.: 0 50 5059176, ОЛЕГ КИРИЛОВИЧ. НИЦЯ. ТЕЛ.: 0 50 5059176, ОЛЕГ КИРИЛОВИЧ. 

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

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБЕН НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБЕН 
ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, З/П ВИСОКА, ТЕХНІК-МЕХАНІК (КВПІА), Г/Р 2/2, З/П ВИСОКА, 
ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 
96 1440766.96 1440766.

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

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

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

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІАНТ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІАНТ, 
Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 24.00, З/П Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 24.00, З/П 
ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 
63 4075992.63 4075992.

На постійну роботу потрібен працівник на хар-
чове виробництво, без ш/з, з/п від 5500 грн, м.Бо-
риспіль, р-н «Промінь». Тел.: 0 67 9382703.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комп-
лекс, с. Проліски, потрібна прибиральниця, г/р 2/2. 
Тел.: 0 66 3655114.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВ-
НИК НА АВТОКРАН МАШЕКО, АВТОСЛЮСАР, НИК НА АВТОКРАН МАШЕКО, АВТОСЛЮСАР, 
ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ ДАФ, БЕЗ Ш/З, З/П ДО-ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ ДАФ, БЕЗ Ш/З, З/П ДО-
ГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.ГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.

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

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

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

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

На роботу потрібні зварювальник на напівавто-
мат + різноробочі, с. Вороньків. Висока з/п, офі-
ційне працевлаштування, стабільна робота на 
фабриці спортивного обладнання Бойко Спорт. 
Тел.: 0 67 7532448, 0 66 0609987.

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

Підприємству в м. Бориспіль на постійне місце ро-
боти потрібен електрозварювальник, д/р від 5 років 
та слюсар-збиральник. Іногороднім надається ліж-
ко-місце в гуртожитку. З/п від 8000-12000грн. Тел.: 0 
99 6391169, 0 98 1024469, Роман. 

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБНА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-ТРІБНА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, З 9.00 ДО 14.00, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 ДЕНЬ, З 9.00 ДО 14.00, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 
3102474, 0 63 4075992.3102474, 0 63 4075992.

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

Підприємству у м.Бориспіль потрібні працівни-
ки в цех виробництва паперової упаковки, без 
ш/з, повний робочий день, навчання. Офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 67 5084967.

Оголошення та реклама

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
м.Бориспіль ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
ВАНТАЖНИКА

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

Потрібен водій на легкове авто; різноробочий на 
разові роботи; домогосподарка. Тел.: 0 67 2331855.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р 
ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П 
ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 
3996710.3996710.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 5970868, 0 95 0855640.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 5970868, 0 95 0855640.

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

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

Продавці у продовольчий магазин. Зручний 
графік роботи, з/п достойна. Тел.: 0 66 3165781, 
0 67 3374611.

Пропонуємо посади! Шукаємо кухаря, з/п від 
6000 грн; шеф-кухаря; помічника кухаря, з/п від 
4500 грн; посудомийницю; касира; буфетника; 
комірника-вантажника. Аеропорт, г/р з 8.00 до 
16.40, пн-пт, сб-нд — вихідні. Тел.: 0 95 5768200. 

Робота (м. Бориспіль). Провідна клінінгова ком-
панія запрошує на роботу прибиральників. З/п 
3600 грн. Зручні графіки роботи (денні та ніч-
ні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 93 4919662, 0 99 
0023386.

Творчому колективу на постійну роботу потрі-
бен столяр-мебльовик, можливо житло та 2-ра-
зове харчування. Тел.: 0 68 5944879. 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР 
НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БО-НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БО-
РИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІЦІЙНЕ РИСПІЛЬ ТА КИЇВ ОБОВ’ЯЗКОВО, ОФІЦІЙНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 4410766, ОФОРМЛЕННЯ, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 
0 96 1440766.0 96 1440766.

Терміново потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. Робота позмінна. Тел.: 0 50 
5698072. 

Терміново потрібні охоронники, м. Київ, г/р 
різний, з/п вчасно. Телефонувати у будні з 9.00 
до 17.00 по тел.: 0 96 9924790, 0 50 0647898, 0 93 
3725530. 

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

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асеніза-
тор «Рено» (викачування каналізацій) по Бори-
сполю та району, бажано з д/р; токар; автослю-
сар на СТО. Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 
7218601.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТО-РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТО-
МАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-МАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТ-ВАННЯ, ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТ-
ЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

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

У будівельну компанію потрібен кранівник на 
автокран на базі КРАЗу. Постійна зайнятість, з/п 
від 10000 грн. Тел.: 0 67 4473570, 0 97 7511335.

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

У магазин «Чай/кава» (супермаркет «Сільпо») 
потрібен продавець-бариста, г/р тиждень/тиж-
день з 9.00 до 21.00. Тел.: 0 67 8117140.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні секретар та ме-
неджер. Тел.: 0 96 2499983.

Швачки. Висока заробітна плата, офіційне 
працевлаштування, можливий вахтовий графік 
роботи. Фабрика розташована поруч з м. «Бори-
спільська», іногороднім надається житло. Тел: 0 
68 7891085.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

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

З/б блоки, з/б кільця 1 м — 1 шт., 1,5 м — 1 шт., 
вапно гашене в мішках — 1 т., ціна договірна, с. 
Гора. Тел.: 0 68 9636640.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 грн. Тел.: 0 96 

3907074.

МЕБЛІ

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

фа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.
Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м, б/в, 

гарний стан, 2000 грн; шафа від спального гарнітуру, 
800 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

Стінка, відмінний стан, недорого. Тел.: 0 95 
8092042.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА; ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬ-ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА; ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬ-

НІ (ШАФА) ПІД СКЛЯНІ ДВЕРІ, Б/В, ЦІНА ДОГО-НІ (ШАФА) ПІД СКЛЯНІ ДВЕРІ, Б/В, ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.ВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.

Газовий котел круглий, 1000 грн; раковина для 
умивальника, 250 грн; балон кисневий — 500 грн, 
цвяхи різні — 1 кг/20 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695.

Твердопаливний котел 18 кВт, лопата «сапер-
ка», 60 грн, 1 шт., шланг кисневий, діаметр 6 мм, 
11 грн/1м. Тел.: 0 97 1224730, 0 66 7806657.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag 

HSTNN-IB79DV6 11/1V, нова, є товарний чек, ціна 
по чеку 1288 грн, продам за 1000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для ван-
ної кімнати; мийка тюльпан; унітаз з бачком; плита 
газова, 4 конфорки, б/в; електроплита, нова. Тел.: 0 
97 3012661.

Телевізор ДУ; кисневий балон, 500 грн; умиваль-
ник для ванної кімнати, комплект 2000 грн; шафа 
книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 дійні кози, одна з 4 окотом, друга — з 2 окотом; 

молоко без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 0 67 
8982125.

Коза молочна з 2 окотом, 2 козенят — 4 міс. Тел.: 
0 97 7408815.

Корова голштинка, 26000 грн, тільна теличка, 
14000 грн. Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.

Корова з п’ятим телям, 7 місяців тільності. Тел.: 0 
96 7190724.

Корова сименталка, червона, за 2 телям, 8 міс. 
тільності. Тел.: 0 93 7443632. 

Корова червоно-ряба, тільна другим телям, 6,5 
міс., доїться добре, здорова. Тел.: 0 96 2588659.

Корову. Тел.: 0 98 2759783.
Поросята в’єтнамські, вислобрюха зведена з 

мангалом, дата народження 24.06.2017 р., ростуть 
120-140 кг. Тел.: 0 50 4468804, 0 67 3204695, 0 96 
0558587.

Теличка, чорно-ряба, 7 місяців тільності. Тел.: 0 96 
9329135. Теличка червоно-ряба, 6 місяців, на плем’я. 
Тел.: 0 99 2864003, 0 96 1407045. 

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

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

НА РОБОТУ у м. Бориспіль ПОТРІБНІ 

СТОЛЯР 
ДЛЯ ЗБИРАННЯ 

ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 
Тел.: 050-357-43-86, 

Анатолій Володимирович

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

 

Курси іноземних мов «Гуд Лайн»

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА,
ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА МОВИ
для дітей та дорослих можливо на базі вашої школи 
м. Бориспіль, вул. Головатого, 19 (у дворі школи №6)
Тел.: (04595) 6-55-90, 093-610-90-29 Д

ов
ід

ка
 А

Б
 №

53
41

95

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухар-універсал
Шеф-кухаря
Мангальщика
Су-шефа

Адміністратора ресторану
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

Лівий берег Києва   Надається житло
Можна без досвіду роботи З/п висока, % від виробітку

Можлива часткова зайнятість 

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50
095-164-04-04, 098-108-00-00

на автомийку

ПОТРІБНІ

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля їстівна елітних сортів з власної земельної 

ділянки. Можлива доставка. Тел.: 0 97 2378240.

РІЗНЕ

Бориспіль
Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий 

балон з газом, 2 шт.; газову плиту, холодильник, 
швейна машинка, ножна; серванти 3 шт. Тел.: 0 97 
3012661.

Газову плиту, недорого, три конфорки газові, одна 
— електро; бутлі для вина, 20 літрів. Тел.: (4595) 
68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне з 
матрацом; диван 2 шт.; шифанер, 3-стулковий; кріс-
ло-ліжко. Тел.: 0 97 3012661.

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

ЗДІЙСНЮЄМО ДОСТАВКУ КРУПНОЇ СОРТОВОЇ ЗДІЙСНЮЄМО ДОСТАВКУ КРУПНОЇ СОРТОВОЇ 
МАЛИНИ. РИНОК ДАЛЕКО — ЗВЕРТАЙТЕСЬ, МАЛИНИ. РИНОК ДАЛЕКО — ЗВЕРТАЙТЕСЬ, 
ДОСТАВИМО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДО ПІД’ЇЗ-ДОСТАВИМО В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДО ПІД’ЇЗ-
ДУ ВАШОГО БУДИНКУ АБО ОФІСА. ТЕЛ.: 0 66 ДУ ВАШОГО БУДИНКУ АБО ОФІСА. ТЕЛ.: 0 66 
9624927, ОЛЕНА.9624927, ОЛЕНА.

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

Втрачений військовий квиток на ім’я Симанчука 

Анатолія Миколайовича, 1965 р.н., виданий Бо-

риспільським військкоматом 1984 р., вважати не-

дійсним.

Втрачений паспорт громадянина України, серія СМ 

№211864, виданий на ім’я Цілик Тетяни Миколаївни 

Бориспільським МРВГУ МВС України в Київський 

обл. 14 грудня 1999 р., вважати недійсним. 

Втрачений студентський квиток, серія КВ 

№11354711, виданий на ім’я Гльози Марії Юріївни 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 01.09.2016 р., вважати 

недійсним.

ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД 

КВАРТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 КВАРТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ, 76 

(Р-Н «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. (Р-Н «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАЧЕНА. 

ТЕЛ.: 0 95 2704177.ТЕЛ.: 0 95 2704177.

Догляну людину похилого віку за право насліду-

вання майна. Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бе-

тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «EASY WAYS», КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «EASY WAYS», 

ЦЕНТР МІСТА. НАБІР ІДЕ ЗАРАЗ. ТЕЛ.: 0 68 ЦЕНТР МІСТА. НАБІР ІДЕ ЗАРАЗ. ТЕЛ.: 0 68 

2709030.2709030.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Жінка, 40 років, бажає познайомитися з чолові-

ком для створення сім’ї, без ш/з, телефонуйте після 

17.00. Тел.: 0 98 2812556.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

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

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

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

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок двох маленьких кошенят-хлоп-
чиків. Матуся сибірської породи. Приносить в дім 
удачу та достаток та котика, білого, порода — ан-
гора, 2 міс. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

ОПЕРАТОРИ ПК
Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КОМІРНИК
Фасування та зберігання насіння для посадки

Робота із засобами захисту рослин
З/п 4000 грн, неповна зайнятість , моб. зв'язок, 

офіційне працевлаштування. Готові прийняти на роботу студента.

м. Бориспіль   Тел.: 067-215-21-80, Тарас

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

Січкарня електрична, без мотору, 1200 грн; борони, 
200 грн; станок для виробництва шлакоблоку, 3000 
грн. Тел.: (4595) 30730, 0 66 5632840, 0 98 2148201.

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

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

Циркулярки, 2 шт., на 100 та 250 нош. Тел.: 0 97 
3286785.
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Допитливим читайликам
Кросворд Відгадай ключове слово

1

2

3

7

5

6

4

1. Смугаста доріжка, якою ти переходиш вулицю.
2. Зазвичай, ним рухаються пішоходи.
3. Автобус, що рухається рейками.
4. Головний регулювальник на дорозі.
5. Колір світлофора, що дозволяє рух.
6. Артерії міст і сіл.
7. Кажуть: «Рейсовий…»

Куточок безпеки
Правила пішохода

Розгадай

Настрибаюсь вволю
По чистому полю.
Правда, трішки ніс стешу,
Як малюю чи пишу.

Книжечки маленькі,
Аркуші біленькі.
В них ми вчимося писати,
І складати, й віднімати.

Швидко мчить, бо поспішає,
Пасажирів підбирає.
І хвилинка у хвилинку
Їх доставить на зупинку.

Знизу вгору, потім вниз
Чудо-віз мене привіз.
Без руля і без коліс
Тягне вгору — потім вниз.

(Олівець) (Автобус)

(Зошит) (Ескалатор)
Історія

Історики кажуть, що перші школи 
з’явилися у Стародавньому Єгипті. Пі-
зніше у Стародавній Греції філософ 
Платон відкрив першу школу, яку наз-
вав «академія». У давнину школярі зби-
ралися на майданчиках, де тренували-
ся військові чи відбувалися паради. Та-
кі майданчики називали «гімназіями». 
Аристотель школу називав «ліцеєм». 
Цікаво, що в Німеччині школи почали 
називати гімназіями, у Франції — ліце-
ями, а в Шотландії — академіями.

Давні школи зовсім не нагадували су-
часні. Наприклад, у Стародавній Греції 
до школи у вільний час приходили бага-
ті люди, щоб почути новини, повправля-
тися у суперечках.

У Київській Русі школи з’явилися у 10 
столітті. Русичі навчалися спочатку в еле-
ментарній школі, потім — у граматичній, 
а пізніше — у школі риторів.

Першу школу, схожу на теперішню, у 
1650 році створив чеський просвітитель 

Ян Коменський. Він придумав ге-
ніальну систему масового нав-
чання «всіх усьому». Єпископ 
розділив учнів на класи, науку 
— на дисципліни, ввів понят-
тя «навчальний день», «урок», 

«оцінка», «вправа». Коменський 
придумав приводити дитину во-

сени на навчання, влаштовувати 
канікули тощо.

Цікаво
• Першого вересня до школи 

йдуть діти у 122 країнах, 1 січня 
навчальний рік починається у 
43 державах, у 16 він починаєть-
ся у березні, а в 10 — у серпні.
• У більшості країн учні пишуть 

зліва направо. Справа наліво пишуть в 
арабських школах.

• Японські діти обідають прямо в класах, 
оскільки у більшості шкіл немає їдалень.

• У Фінляндії не прийнято викликати до 
дошки дитину, яка не хоче виходити туди. 
На кожній перерві учні мають гуляти на 
вулиці, незалежно від погоди і пори року.

• Норвезьким учням до 8 класу не став-
лять оцінки.

• У Німеччині батьків штрафують за 
прогули школи їхніми дітьми.

• Французи у початкову школу відда-
ють дітей з 3-4 років. Правда, вчитель там 
працює нарівні з психологом.

• У В’єтнамі у школах викладають йо-
гу. Дітям цікава така гімнастика, а духов-
на складова допомагає позбутися стресу, 
впевнено прямувати до своєї мети.

• Давньогрецьке слово «схоле», від 
якого пішло наше «школа», означало «до-
звілля», «заняття у вільний час».

• Слово «педагог» означає «той, хто ве-
де дитину». Так у Давній Греції називали 
раба, який відводив дитину до школи.

Хто вигадав школу

Я

п
сен
ка

Ц

й
н
4

,,
ХІД (Передіх)

Ніколи не слід перебігати вулицю перед 
машиною — це надзвичайно небезпечно. 
Пам’ятай, що швидкість машини значно 
більша за твою, щоб зупинитися, водію 
потрібно вчасно тебе побачити.

Пішохід ходить тротуаром. Йти слід справа, 
щоб не заважати іншим учасникам руху.

Якщо немає тротуарів, слід триматися 
лівого боку дороги. Тобто варто йти 
назустріч транспорту, що рухається.

Дорогу переходити лише пішохідним 
переходом на зелене світло світлофора.

Коли пішохідного переходу немає, то 
переходять дорогу там, де гарно видно 
проїжджу частину і поблизу немає машин.

Переходячи дорогу, треба завжди дивитися 
ліворуч, а на середині дороги — праворуч.
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Олександр МАТВІЄНКО

— Олександре Дмитровичу, 
Ви родом із Переяслава?

— Так, я народився в Переясла-
ві 1940 року. Зовсім недавно ме-
ні виповнилося 77. Батько був ро-
дом із села Пристроми, мати — з 
Переяслава. Цікаво, що мій дід по 
материній лінії — Остап Прокопо-
вич Корж — був козаком. Дід дру-
жив з Ігнатом Павловичем Забо-
лотним, батьком видатного укра-
їнського архітектора Володимира 
Заболотного. Часто бував у нього 
вдома, брав і мене з собою. Порів-
няно недавно бачив дані з реєстру 
Переяславського полку за 1648 
рік, так знайшов там аж шість Ігна-
тенків. Можливо, по батьковій лі-
нії я теж козак.

— Яку школу Ви закінчували? 
Де продовжили навчання?

— Закінчив другу школу з золо-
тою медаллю. До слова, єдиний у 
випуску 1957 року. Після школи 
навчався на лісогосподарському 
факультеті Української сільсько-
господарської академії, що зна-
ходилася в Голосіївському райо-
ні Києва. Отримав спеціальність 
інженера лісового господарства. 
Першим місцем роботи була орга-
нізація «Ліспроект». Центральний 
офіс, висловлюючись по-сучасно-
му, знаходився в Києві, а я числив-
ся у конторі в Ірпені. Щодня їздив 
у це місто з Куренівки. Електри-
чок тоді не було, вранці сідав у ди-
зель-поїзд і ввечері назад тим же 
шляхом. 

— У лісі проводили багато часу?
— Так. Один сезон працював у 

Костромській області. Там взага-
лі були жахливі умови. Будинки — 
зруби з круглих колод, між ними 
покладений мох. Зсередини, щоб 
хоч якось причепурити чорні сті-
ни, їх обклеювали газетами. А під 
газетами водилося безліч клопів. 
Мусив спати в сараї, там цих па-
разитів не було. Що характерно, 
житло, комора та сарай знаходи-
лися під одним дахом. У вологих 
костромських лісах мої кирзові 
чоботи врятували тільки пляшка 
дьогтю та пляшка риб’ячого жи-
ру. Мастив їх так, що аж на онучах 
проступало. Отак ми там займали-
ся лісовпорядними роботами. 

Після «Ліспроекту» перейшов 
на екстрактово-лісообробний 
комбінат, що знаходився на Куре-
нівці. Там із дубових дров робили 
дубильний екстракт, який постав-
лявся на шкірзаводи. Ще на ком-
бінаті був лісозаготівельний цех, 
який із берези робив заготовки 
для закаблуків. Там працював на-
чальником цеху, мав 60 підлеглих. 
Звідти потрапив у міністерство ав-
томобільного транспорту і шосей-

них шляхів, яке розміщувалося 
поряд із палацом «Україна». Пра-
цював чиновником у відділі озе-
ленення й благоустрою автомо-
більних шляхів.

Після міністерства, а це вже були 
1966-67 роки, працював старшим 
інженером у проектному інститу-
ті «Укрдіпроміськпромгаз». У відді-
лі комплексного благоустрою №1 
проектував парки, лісопарки, озе-
ленення вулиць. До слова, у відділі 
№2 начальником був Василь Георгі-
йович Гнєздилов, автор переяслав-
ського пам’ятника «Навіки разом», 
що на центральній площі міста.

— Скільки часу працювали 
проектантом? 

— Та років із 20. Був начальни-
ком відділу архітектурно-ланд-
шафтного проектування проектної 
організації «Укрдіпродор». Проек-
тували озеленення шляхів, зупин-
ки автотранспорту, майданчики 
для відпочинку, павільйони… Піс-
ля того, в кінці 80-х, трохи ще поро-
бив в Агропромі, в управлінні під-
собних підприємств та промислів. 
А коли при Горбачову прийняли 
закон про кооперацію, ми з одно-
думцями 1989 року створили про-
ектно-технологічний кооператив 
«Ескіз». Те, що інститут робив за два 
роки, ми закінчували за три місяці. 
У нас не було зайвих посад, ми бу-
ли зацікавлені в кінцевому резуль-
таті. Самі знаходили замовників. 
Крім іншого, проектували автодо-
рогу на Переяславщині, в селі Гай-
шин. Із найбільших проектів можу 
назвати лікарню в Сумській облас-
ті. Так ми пропрацювали два роки, 
аж поки не розвалився СРСР.

Потім зайнявся продажем 
мастила. У мене був гарний зна-

йомий, кандидат наук із інституту 
нафтохімії, який вирішив відкрити 
своє підприємство з виробництва 
різних видів мастила. І я займав-
ся в нього збутом продукції. Тіль-
ки в столиці я налагодив зв’язки з 
близько 200 клієнтами. Доводило-
ся тяжко, особливо, коли ще не бу-
ло факсів і гроші ходили тижнями. 
Тільки Віктор Ющенко, ставши гла-
вою Нацбанку, запровадив елек-
тронну систему перерахунку ко-
штів, коли гроші надходили на ра-
хунки день у день. Отож, мастила-
ми займався років 15, закінчивши 
аж 2005-го, коли пішов на пенсію.

— Пенсія — не завжди означає 
спокій…

— Так, я півтора десятка років 
збирав гроші на будинок. Купив 
у Переяславі ділянку. Вийшов на 
пенсію і побудував будинок за тех-
нологією «Теплий дім». Це будинок 
із бетону і пінополістиролу, який 
добре тримає тепло. Сусід для опа-
лення 70 кв.м загальної площі ви-
трачає щомісяця 400-500 куб.м га-
зу, а в мене на 125 кв.м — 250 куб.м.

— Звідки витоки Вашої ак-
тивної громадянської позиції?

— Колись у СРСР при прийо-
мі на роботу заповнювали листок 
обліку кадрів. У ньому була графа: 
«Чи був на окупованій території?» 
Пізніше вона зникла. Коли вперше 
заповнював цей листок, то заду-
мався. Я був в окупації ще немов-
лям. Це рахується чи ні? Написав 
правду: «Був». А пізніше до мене 
дійшло, що все життя жив на оку-
пованій території, тільки окупанти 
змінювалися.

Мабуть, мою нинішню грома-
дянську позицію і громадську ак-
тивність зумовили, перш за все, 

гени. Починаючи від діда-коза-
ка й продовжуючи батьками. Ад-
же батьки, хоч і не афішували пе-
ред дітьми своїх поглядів, бо за це 
можна було поплатитися життям, 
добре пам’ятали про «гуманність» 
радянської влади, представни-
ки якої у 20-30 роки в Переясла-
ві розстрілювали інакомислячих, 
молодих хлопців. Це вони бачили 
на власні очі. 

Я багато що чув і знав через 
своїх родичів. Наприклад, мій 
старший брат дружив із Михай-
лом Іщенком, відомим краєзнав-
цем, батько якого, Єфрем Федо-
тович, служив в армії Української 
народної республіки, брав участь 
у штурмі Арсеналу в Києві, охо-
роняв майдан біля Софіївського 
собору, коли виголошувався Акт 
Злуки УНР і ЗУНР. Він був ініціато-
ром заснування переяславсько-
го музею просто неба. Я ще сту-
дентом допомагав йому прово-
дити геодезичну зйомку в районі 
старого єврейського кладовища, 
на основі якої він зробив проект 
українського села, одним словом, 
майбутнього музею просто неба. 
А Михайло Сікорський цю ідею 
підхопив. Ось такі цікаві люди ме-
не оточували.

— Але ж, мабуть, не тільки 
сім’я та оточення вплинули на 
Ваш світогляд?

— Колосальне враження спра-
вила на мене знаменита наукова 
праця Івана Дзюби «Інтернаціона-
лізм чи русифікація?». Вона й досі 
зберігається в мене на фотопапері. 
Тоді працював у проектному інсти-
туті, а це кінець 60-х років. До нас 
із інженерно-будівельного інститу-
ту прислали на практику двох архі-

текторів. І вони ризикнули дати ме-
ні фотоплівку з цією статтею. Я ніч 
просидів із кумом, ми надрукува-
ли 125 фотографій «Інтернаціона-
лізму чи русифікації». У ті часи тіль-
ки за прочитання цієї праці давали 
10 років. Так, як і за трактат Михай-
ла Брайчевського «Приєднання чи 
возз’єднання?», з яким теж свого 
часу ознайомився у самвидаві. Тоб-
то, шістдесятництво мало значний 
вплив на мій світогляд.

— Ви займаєтеся пам’ятни-
ком на відзначення 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, 
що стоїть на центральній пло-
щі міста…

— Вважаю, що колосальним 
проривом у нашому державотво-
ренні є чотири закони про деко-
мунізацію, а особливо «Про засу-
дження комуністичного та націо-
нал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої 
символіки». На мій погляд, їх по-
трібно викладати в школах. 

Декомунізація — це тільки по-
чаток. Нам треба зайнятися деко-
лонізацією. Бо всі кутузови, суво-
рови, переяславські ради позали-
шалися. Це спричиняє до значної 
роздвоєності у свідомості жителів. 
Ви виходите на центральну площу 
Переяслава і з одного боку бачите 
синьо-жовтий прапор, який сим-
волізує свободу та незалежність 
України. А з другого боку стоїть 
пам’ятник «Навіки разом», тобто, 
ми залишаємося московськими 
лакузами. То хто ж ми є? Чому не 
називаємо речі своїми іменами? 

Ми з великою помпою святку-
ємо день визволення від німець-
ко-фашистських загарбників. А в 
законі про декомунізацію чітко на-
писано, що нацистський і комуніс-
тичний — це ідентичні злочинні 
режими. Я пам’ятаю, як мені було 
три роки й ми, троє хлопчаків, сиді-
ли під парканом на центральній ву-
лиці Переяслава, яка раніше нази-
валася не Богдана Хмельницького, 
а Шевченка. Дивилися на відступ 
німців і махали їм на прощання ру-
ками. І в той же день у місто зайшли 
радянські війська. Тобто, один оку-
пант пішов, другий повернувся. То 
що ж ми святкуємо? Реокупацію?

— Що Ви пропонуєте зробити 
з пам’ятником?

— Цей пам’ятник обвішаний ра-
дянською символікою «з ніг до го-
лови». Він повністю підпадає під 
закон про декомунізацію. Я маю 
відповідний висновок Українсько-
го інституту національної пам’я-
ті, в якому чітко написано, що йо-
го необхідно або привести у від-
повідність до законодавства, або 
демонтувати. Просто хочу, щоб 
був виконаний закон. Яким чином 
— це вже інше питання. А в нас 
цей закон порушують усі, хто мо-
же. І міська рада, і міський голова, 
і голова облдержадміністрації. Чи-
тайте закон, там розписаний поря-
док прийняття рішень по декому-
нізації.

— Що б Ви побажали переяс-
лавцям?

— Багато молодих людей вва-
жають, що все погано, зрада, «всьо 
пропало». А з точки зору людей 
мого віку, яким є з чим порівняти 
— маємо приголомшливий про-
грес. Не треба панікувати. Боріте-
ся — поборете!

Олександр ІГНАТЕНКО: «ПРОСТО ХОЧУ, 
ЩОБ БУВ ВИКОНАНИЙ ЗАКОН»

 Громадянська актив-
ність, небайдужість, дос-
від у поєднанні з сучасним 
мисленням — визначальні 
риси переяславського гро-
мадського діяча Олексан-
дра Ігнатенка. Інтерв’ю з 
цією неординарною люди-
ною ми пропонуємо увазі 
наших читачів.

«Декомунізація — це тільки початок. Нам треба зайнятися деколонізацією. Бо всі кутузови, 
суворови, переяславські ради позалишалися. Це спричиняє до значної роздвоєності у свідо-
мості жителів.»
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Треті в області
За рейтинговою оцінкою Де-

партаменту освіти і науки щодо 
діяльності освітніх систем міст та 
районів Київської області за 2016 
— 2017 роки, освітня галузь Бо-
рисполя займає третю сходинку 
серед міст Київської області. 

Цей гарний результат — наслі-
док плідної праці педагогів. Цьо-
горіч Борисполю є чим пишати-
ся. Випускниця НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» Галина Бабенко — 
одна із 5 випускників усієї України, 
які склали ЗНО з української мови 
та літератури на максимальні 200 
балів. Підготувала до найважливі-
шого іспиту абітурієнтку вчитель 
ліцею Олена Захарченко, за що бу-
ла відзначена під час конференції. 
Тринадцять викладачі навчальних 
закладів міста, які плекали обда-
ровану молодь, здобуваючи пере-
моги на всеукраїнському та між-
народному рівнях, отримали сер-
тифікати на отримання надбавки 
до посадового окладу в розмірі 10 
або 20 відсотків.

Вітання молодій 
когорті 

З перервою в один рік продовжи-
ли гарну традицію: вітання молодих 
фахівців, які поповнили лави осві-
тян міста. До рядів педагогів НВК ім. 
Костянтина Могилка додалися Іри-
на Соломоненко, Лілія Романюк, Лі-
на Генюк, які мають диплом за спеці-
альністю «Початкова освіта». Окса-
на Яцюта працюватиме за спеціаль-
ністю «Початкова освіта» у ЗОШ №6. 
Новачками ЗОШ №7 стали Дар’я  Са-
мойленко (українська мова та літе-
ратура), Валентина Пасічко та Віта 
Пархомович (початкова освіта). До 
педагогічної сім’ї ЗОШ №8 приєд-
налися Лілія Жакун, Ірина Кривчук 
(початкова освіта) та Катерина Ко-
тяж (біологія).

Два перші класи 
працюватимуть за 
новими принципами

Статистикою зібрання не пере-
вантажували. 2016 — 2017 рік у 
цифрах вмістили в інформацій-
но-аналітичному збірнику. В ньо-

му розписали досягнення та не-
доліки навчально-виховного про-
цесу кожного закладу в минулому 
році: від навчальної діяльності до 
охорони праці.

Головна тема пленарного засі-
дання — нова українська школа. 
Про практичну реалізацію кон-
цептуальних засад «Нової школи» 
в Борисполі розповіла начальник 
управління освіти і науки Те-
тяна Чернойван: «Все хороше в 
українській школі ми маємо зали-
шити, але разом з тим маємо йти 
в ногу із часом і змінами в суспіль-
стві. У вересні 2018 року старту-
ватиме повномасштабна рефор-
ма загальної середньої освіти. Уч-
ні 1-х класів почнуть навчатися 
за новим стандартом. Державний 
стандарт початкової загальної се-
редньої освіти визначає, що саме 
мають вміти і знати учні після за-
кінчення певного циклу навчання, 
окреслює певні засади та принци-
пи навчально-виховного процесу, 
логіку його організації тощо. Стан-
дарт проголошує презумпцію та-
лановитості дитини, рівний до-
ступ до освіти і відсутність будь-
яких форм дискримінації. Серед 
основних принципів:

• цінність дитинства (відповід-
ність вимог віковим особливос-
тям дитини), 

• радість пізнання та розвиток 
особистості (плекання самостій-
ності, незалежності мислення за-
мість навченої бездарності), 

• принцип здоров’я та безпеки 

(формування здорового спосо-
бу життя та створення безпечних 
умов для фізичного і психоемоцій-
ного розвитку дітей). 

Школярі мають навчатися в ат-
мосфері взаємної довіри та пова-
ги, без цькувань і насильства.

Проект стандарту передбачає, 
що між 2-ю і 3-ю академічними го-
динами варто проводити рухли-
ві ігри і, зазвичай, на повітрі. У на-
вчальних програмах з усіх пред-
метів і курсів передбачено 20 
відсотків резервного часу, який 
учитель може використовувати на 
свій розсуд: засвоєння навчаль-
ного матеріалу, похід з учнями до 
музею тощо. Наприкінці кожної 

чверті — корекційно-рефлекцій-
ний тиждень для подолання роз-
біжностей учнів, адже всі діти на-
вчаються згідно зі своїми темпами 
і особливостями. Крім того, про-
ект стандарту вводить інтегро-
ване навчання в початковій шко-
лі. Зміст початкової освіти розро-
блено на основі компетентнісно-
го підходу. 

За таким принципом і змістом з 
1 вересня вже цього навчально-
го року 2 перших класи ЗОШ №6  
розпочнуть навчання в експери-
ментальному порядку. 

Із вересня 2017 року учні 5 — 9 
класів почнуть навчатися за онов-
леними програмами. Акцент у них 

зроблено на умінні вчитися, кри-
тично мислити, діяти в команді. Та-
кож замість вимог до учнів у про-
грамах передбачено очікувані ре-
зультати роботи школярів. Вво-
дитимуть сучасні теми та більшу 
кількість практичних робіт. Обра-
ти ефективні форми роботи нині 
може сам педагог. 

Школа, в якій діти тихо сидять 
за партами і чемно слухають вчи-
теля, відходить у минуле. Учням не 
цікаво вислухати 45 хвилин те, що 
можна прочитати в підручнику і 
знайти в Інтернеті. Діти хочуть ко-
мунікації з педагогом і сприйняття 
його як порадника, а не критика.

Школа має стати місцем, куди 
хочеться повертатися, куди хо-
четься іти з великою радістю. А 
вчитель партнером, який допома-
гатиме пізнавати.»

Потенціал є, 
а бажання…

Про роботу ГО «Асоціація уч-
нівського самоврядування» роз-
повіла одинадцятикласниця НВК 
ім. Костянтина Могилка Валерія 
Чоботок. Дівчина закцентува-
ла увагу на розвитку лідерських 
якостей, які сьогодні необхідні 
суспільству, і місії вчителя допо-
могти дитині розкритися. Тільки 
от біда: теоретично до партнер-
ства освітяни міста готові, але ж 
практика показала геть інші ре-
зультати. Виступ Валерії не про-
сто ігнорувався більшістю при-
сутніх, а й супроводжувався ак-
тивним обговоренням їхніх про-
блем. «Крапки над і» розставила 
директор БДЮТ «Дивоцвіт» На-
талія Тименко: «Соромно знахо-
дитися в цій залі! Колеги, про яке 
партнерство з дитиною може бу-
ти мова, якщо ви її навіть не слу-
хаєте!» Чи то голос совісті, чи від-
чуття присоромленості змусили 
вчителів у тиші дослухати виступ 
активістки. 

«Нам потрібна підтримка вчите-
лів. Ми хочемо, щоб вони нас не 
тільки слухали, а й чули!» — на-
голосила Валерія у своїй промові, 
окресливши «слабкі місця» ниніш-
ньої філософії підходу викладачів 
до учнів. 

Після півторагодинного заходу 
в актовій залі викладачі розійшли-
ся по кабінетах працювати в робо-
чих групах з метою розроблення 
заходів відповідно до нової про-
грами розвитку освіти міста.

ОСВІТЯНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ: ПІЛОТНА 
СПРОБА, УМІННЯ СЛУХАТИ ТА 10 НОВАЧКІВ

 Як працювалося в ми-
нулому навчальному році, 
над якими питаннями дове-
деться трудитися в наступ-
ному і як сприймати потре-
би й виклики суспільства. 
Ці та інші питання обгово-
рювалися на щорічній кон-
ференції педагогічних пра-
цівників Борисполя, яка 
зібрала в актовій залі НВК 
«Гімназія «Перспектива» 
команду вчителів, пред-
ставників влади й активних 
учнів міста.

Павлина ОСТРОЗОРА

«Чиновник місцевого рангу повинен ходити до 
школи в усі дні, крім першого вересня», — жартома 
зреагував на батьківське звернення активістів гро-
мадської організації «Батьки SOS» міський голова Ана-
толій Федорчук. Лист від батьків до верхівки влади 
та органів місцевого самоврядування із закликом не 
приходити на першовересневі шкільні свята ширив-
ся Інтернетом з блискавичною швидкістю на початку 
серпня. «Ваша присутність змушує наших дітей влаш-
товувати свято вам — інколи ви запізнюєтесь, інколи 
ваші промови занадто нудні та довгі», — йшлося в тек-
сті, опублікованому у facebook.

«Я проникнувся цим зверненням, адже Перше ве-
ресня — свято вчителів та учнів. Тож я прийняв нег-

ласне рішення: я і мої заступники не прийдуть у жо-
ден навчальний заклад. Ми можемо з’явитися в цей 
день у школах в ролі батька, матері, бабусі чи діду-
ся. Ніхто не буде втомлювати дітей, піаритися, гово-
рити про досягнення. З цього кроку буде починати-
ся нова українська школа в нашому місті», — зазна-
чив під час пленарного засідання щорічної серпне-
вої конференції педагогічних працівників очільник 
Борисполя.

Анатолій Федорчук додав, що готовий приходи-
ти на батьківські збори в навчальні заклади та на-
давати відповіді на всі питання, які хвилюють бать-
ків. Також, за його словами, інформацію про вкла-
дені кошти в освітню галузь та зміни в місті можна 
буде побачити на стендах, які розмістять у школах 
Борисполя.

ЛІНІЙКИ БЕЗ ГОСТЕЙ

Школа, в якій діти тихо сидять за партами і чемно слухають вчителя, відходить у минуле.
 Учням не цікаво вислухати 45 хвилин те, що можна прочитати в підручнику і знайти в Інтернеті.
Діти хочуть комунікації з педагогом і сприйняття його як порадника, а не критика.

Триває обговорення Триває обговорення 
проблемних питань у робочих групах.проблемних питань у робочих групах.

Тетяна Чернойван презентує інформаційний Тетяна Чернойван презентує інформаційний 
збірник, створений управлінням освіти і науки.збірник, створений управлінням освіти і науки.

Пленарне засідання сесії. Методист БДЮТ «Дивоцвіт»Пленарне засідання сесії. Методист БДЮТ «Дивоцвіт»
 Ольга Чуловська і одинацятикласниця, активістка Валерія Чоботок. Ольга Чуловська і одинацятикласниця, активістка Валерія Чоботок.
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 ВІТАЄМО

ЯГОТИНЕЦЬ 
ВСТАНОВИВ 
СВІТОВИЙ 
РЕКОРД!

Валерій ГІРЧЕНКО

Уродженець Яготина, пре-
зидент Київського міського 
автомотоклубу Сергій Малик 
на мотоциклі вітчизняно-
го виробництва «Дніпро МТ» 
встановив світовий рекорд 
швидкості у класі 650 М-РВG. 

Це досягнення було зафік-
совано на Speed Week 2017 
(«тиждень швидкості»), що тра-
диційно проходить на висох-
лому солоному озері в Бонне-
віллі (США). Його ще називають 
«озером швидкості». Модерні-
зований мотоцикл «Дніпро» по-
казав максимальну швидкість 
73,041 милі на годину (116,86 
км/год), побивши тим самим по-
передній рекорд у цьому класі 
— 51 миля на годину (82,2 км/
год). Слід зазначити, що, порів-
няно з асфальтом, на солоному 
покритті розвинути ту чи іншу 
швидкість складніше.

— Пишаюся тим, що цей ре-
корд показав саме на нашому, 
українському мотоциклі, діти-
щі київського заводу. Його ми 
модернізували і готували до го-
нок, можна сказати, всією кра-
їною — в різних містах. Було 
приблизно сто спонсорів, дуже 
вдячний цим людям. Хтось до-
поміг з екіпіруванням, хтось із 
грошима, хтось із фарбуванням. 
Коротше кажучи, все робили на 
ентузіазмі. Випробували момо-
цикл на Ірпінській трасі. Україна 
вперше брала участь у змаган-
нях, що проходять по дну соло-
ного озера у Бонневіллі у штаті 
Юта вже 69 років поспіль, і всі 
ми дуже раді успіху. Між іншим, 
цього разу за перемогу там зма-
галися представники 30-ти кра-
їн, — сказав Сергій Малик.

Додамо, що усього під час 
«Тижня швидкості» одразу три 
українські гоночні команди 
змогли встановити світові ре-
корди у своїх класах. Під час 
прес-конференції у Києві Сер-
гій Малик, а також ще один ре-
кордсмен Бонневілля Максим 
Сагдієв отримали відповідні 
сертифікати від Національно-
го реєстру рекордів України.

 МОТОСПОРТ ФУТБОЛ

Валерій ГІРЧЕНКО, 
фото Віктора Перегняка

В очному протистоянні зійшли-
ся одні з кращих на сьогодні ама-
торських колективів Київщи-
ни, у складах яких виступає ба-
гато відомих колишніх професій-
них гравців. Гостями футбольного 
свята стали віп-уболівальники: 
мер Борисполя Анатолій Федор-
чук, член виконкому Федерації 
футболу України, народний депу-
тат України Ярослав Москален-
ко, відомі футбольні діячі і меце-
нати Василь Наливайко, Леонід 
Джужик, Леонід П'ята, Елізбар Са-
рія, Ігор Ковалевич.

Представники Броварського ра-
йону ніколи доти не були задіяні на 
фінальноному етапі цих популяр-
них змагань. «Авангард», новачок 
офіційних обласних турнірів, бу-

квально з першої спроби пробив-
ся у вирішальну стадію Кубку Ки-
ївщини. Для регіону цей успіх осо-
бливий, позаяк останнього разу до 
цього фіналістом од Баришівсько-
го краю була березанська команда 
«КСП» аж 1996 року.

Дрібний дощ і прохолодна по-
года не завадили святковій ат-
мосфері передматчевого висту-
пу дитячих танцювальних колек-
тивів і проведенню поєдинку. На 
поле вийшли команди гідні од-
на одної як за рівнем майстерно-
сті, так і за нестримним бажанням 
завоювати Кубок. Це виражалося 
протягом всієї гри у взаємних ата-
ках, боротьбі по всьому полю. Ко-
тра з команд грала першим номе-
ром, зрозуміти було неможливо. 
Оборона і воротарі обох колекти-
вів своєю майстерністю не дозво-
ляли суперникам доводити атаки 
до взяття воріт. Було помітно, що 
ніхто не хотів ризикувати. Взага-
лі, рідко можна побачити у таких 
відповідальних матчах феєричні 
атаки і зливу забитих м’ячів. Ча-
сто захисники «Десни» і «Аван-
гарду» вдавалися до порушень 
правил — суддя матчу справед-
ливо показав сім жовтих і одну 
червону картки футболістам. Але 
в цілому гра була не груба і бри-
гада арбітрів гідно провела матч, 
припиняючи будь-якого роду не-
дозволені дії гравців. Команди 
продемонстрували організовану 

гру, непогано тримали м'яч, різ-
номанітно комбінували і, голов-
не, були націлені на ворота в на-
дії здобути перемогу. Такий пере-
біг подій на полі припав до душі 
вболівальникам, які заповнили 
трибуни вщерть. Вони підтриму-
вали команди гучно, з «побажан-
нями» на адресу гравців і суд-
дів, але ж без цього футбол важ-
ко уявити. По грі все йшло до то-
го, що переможець повинен був 
визначитися в серії післяматче-
вих пенальті. Але його величність 
«фарт» посміхнувся «Десні» , яка 
на 88-й хвилині забила єдиний 
м'яч, що став переможним. Тут 
«респект» тренерові деснянців 
В’ячеславу Руженцеву, який вга-
дав із заміною. Екс-професіонал 
Олександр Місько, який вийшов 
на поле у другому таймі, зумів ре-
алізувати штрафний, призначе-
ний в 25-ти метрах від воріт. До 
слова, не обійшлося без рикоше-
ту, який дезорієнтував голкіпе-
ра «Авангарду» Андрія Товта. 1:0 
на користь «Десни», яка завойо-
вує Кубок Київської області 2017 
року. Радості вболівальників, які 
приїхали з Погребів підтримати 
своїх улюбленців, не було меж.

Зазначимо, що одним з кращих 
бомбардирів і лідерів у команді з 
Броварщини є легендарний у ми-
нулому футболіст національної 
збірної України і донецького «Шах-
таря» 38-річний Андрій Воробей. 

Ось уже декілька сезонів чверть-
фіналіст чемпіонату світу виступає 
на аматорському рівні на Київщині 
і йому тут подобається.

Після матчу відбулося нагоро-
дження учасників. Команди отри-
мали медалі, почесні грамоти, а 
головний приз — Кубок області 
Ярослав Москаленко вручив капі-
тану ФК «Десна» Євгену Воробею. 
Кращим футболістом поєдинку 
був визнаний гравець «Десни» Во-
лодимир Бондаренко. Не забули 
і про «людей у чорному», пам'ят-
ні призи вручили бригаді арбітрів 
— Дмитру Денисюку, Юрію Вишне-
вському, Віктору Аврамчуку та Ан-
дрію Радіоненку.

Футбольне свято — фінал Кубку 
Київської області — було організо-
вано та проведено професійно, що 
обернулося аншлагом на стадіо-
ні, — розповідає головний тренер 
переможців В’ячеслав Руженцев. 
— Задоволення від футбольного 
дійства отримали як його учасни-
ки, так і глядачі. Поєдинок видався 
по-справжньому кубковим, бойо-
вим. Ми прагнули перемогти у цьо-
му матчі та довести, що ФК «Десна» 
(Погреби) є кращою командою Ки-
ївщини. Тепер спробуємо здобу-
ти перемогу і в обласному чемпіо-
наті, оформивши тим самим золо-
тий «дубль». Вдячний усім хлопцям 
за боротьбу на кожному клап-
тику поля і шалену самовіддачу. 
Я ними пишаюся.

ОБЛАСНЕ СВЯТО ФУТБОЛУ У БОРИСПОЛІ

 У Борисполі на стадіоні 
«Колос» відбувся фіналь-
ний поєдинок Кубку Київ-
ської області між команда-
ми ФК «Десна» (Погреби ) 
Броварського району і ФК 
«Авангард», який представ-
ляє село Бзів Баришівсько-
го району. 
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Ірина МОНАСТИРСЬКА

Одним з ініціаторів свята був україн-
ський громадсько-політичний діяч, пер-
ший Надзвичайний і Повноважний Посол 
України в Румунії, науковець, професор, 
доктор медичних наук, співавтор з Лев-
ком Лук’яненком «Акту проголошення Не-
залежність України», надзвичайно мудрий 
та відкритий чоловік — Леонтій Сандуляк.

З нагоди свята було професійно органі-
зовано змістовну культурно-розважаль-
ну програму, яку склала та провела моло-
да, талановита, енергійна та чарівна веду-
ча Ірина Дуденко.

Потішив мешканців села та гостей свята 
своїм співом вокально-хоровий колектив 
«Черешенька», музичний керівник якого 
Зоя Тимченко.

Також лунали пісні в сольному виконан-
ні заслуженого діяча мистецтв України Зої 
Тимченко, господині гурту, організатора 
Надії Коропець, художнього керівника, ве-

селого, кмітливого, улюбленого гармоніста 
Володимира Сидоренка, талановитої жінки 
з голосом, який проникає в кожен куточок 
душі, Галини Тертичної, запальної та хариз-
матичної Тетяни Коваленко.

Всіх присутніх своїм співом звеселяла 
молода зірочка, майбутня артистка Рус-
лана Тертична. Односельців та гостей свя-
та також вітали староста гурту Любов Же-
левська, жінка з відкритим серцем і завж-
ди відкритою бібліотекою Галина Сингай, 
«душа» гурту, відкрита та справедлива На-
талія Сидоренко, майстер на всі руки Пав-
ло Юшко, а також відповідальна та роман-
тична Ірина Кушнір.

Всі від душі посміялися з «Язикатими ку-
масями»: Тетяною Коваленко та Світланою 
Кушнір. Окрасою свята була «королева 

українського романсу» народна артистка 
України Світлана Мирвода.

Звісно ж, святкову, позитивну, музич-
ну атмосферу створювала якісно піді-
брана музика, звукорежисером якої був
 Віктор Бутко.

Сільський голова привітав громаду зі свя-
том, вручив подарунки ювілярам та нашим 
героям, хлопцям, які захищали та продов-
жують захищати нашу Батьківщину, бійцям 
АТО. Незважаючи на всі труднощі, які були 
в період підготовки, свято, було сповнене 
незабутніми емоціями, щирими посмішка-
ми, дружньою та веселою атмосферою, все 
пройшло на легкій, позитивній ноті.

Після закінчення концерту всіх приго-
щали святковим кулешем та духмяним 
короваєм.

 МІНІ-ФЕСТИВАЛЬ

Лариса ГРОМАДСЬКА

24 серпня, саме у День Незалежності 
України, у Глибокому Бориспільського 
району відзначали День села. Місцеві 
мешканці розповідають, що таке свято 
проводилося у них чи не вперше. 

Організувала і провела його за підтрим-
ки сільських депутатів, приватних підпри-
ємців і самих глибочан сільський голова 
Людмила Анатоліївна Пасько. Адже є ким 
гордитися селу: і художня самодіяльність 
працює, і люди творчі та шановані тут 
мешкають…

День села Глибоке нагадував міні-фес-
тиваль. Окрасою свята стала виставка міс-
цевих народних майстрів, де були пред-
ставлені вишивка хрестиком і бісером, 
різьблення по дереву, екібани… Працю-
вали творчі майданчики: «Караоке у Гли-

бокому», «Коса — жіноча краса», «Гли-
боцький вареник», конкурс малюнків 
«Моє село — найкраще в світі». 

Мешканців села нагороджували у чис-
ленних номінаціях: «Найстарша людина се-
ла», «Наймолодша людина села», «Милосер-
дя», «Серце віддаю дітям», «З любов’ю і тур-
ботою до глибоцької малечі», «Не минайте, 
до нас за товаром завітайте», «Золоте весіл-
ля», «Трудящі руки на золотій ниві», «Май-
бутні олімпійці», «Глибоцький соловейко», 
«На сторожі порядку і чистоти», «Найкра-
ща вулиця села», «Депутат» тощо. У номіна-
ції «Двір зразкового утримання» було від-
значено 21 обійстя у Глибокому. Цікаво, що 
до кожної номінації сільська рада залучала 
спонсорів, які безпосередньо під час наго-
родження самі ж і вітали переможців. 

Для дітей працювали аніматори. Гарний 
настрій мешканцям Глибокого і гостям 
свята подарували фольклорно-етногра-

фічний ансамбль «Криниченька» (худож-
ній керівник Ольга Гунько), вокальний ан-
самбль «Надія» та народний хор «Терни-
ця» з Борисполя (художній керівник Ана-
толій Пономаренко), численні місцеві 
артисти. Зала сільського будинку культу-
ри, одного з найбільших у районі, була пе-
реповнена. Святковий концерт тривав по-
над три години. Радість і захоплення, щирі 
посмішки і жарти чулися звідусіль. Глибо-
чани ніби поглянули на себе збоку: адже 
скільки талановитих, працьовитих і гар-
них людей живе поряд!

ДЕНЬ СЕЛА СВЯТКУВАЛИ 
У ГЛИБОКОМУ

«СМУГАСТИЙ РЕЙС» 
ДО ПЕРЕЯСЛАВА

Олександр МАТВІЄНКО

Усі пам’ятають недавній «стьоб» у соцме-
режах щодо «барж Гройсмана», які вгору по 
Дніпру доставляли кавуни до столиці. Мов-
ляв, незначну подію возвели в ранг держав-
ної, показали як видатну перемогу уряду. 

Проте подія це, дійсно, неординарна, як би 
там не вправлялися в дотепності критики ни-
нішньої влади. Адже вперше за 14 років хер-
сонські кавуни прибули до Києва не автомо-
більними, а водними шляхами. Точніше, май-
же до Києва. Поки що в головному місті кра-
їни не все гаразд із відповідною логістикою. 
Тож із Голої Пристані (Херсонщина) 30 лип-
ня відправилася в «смугастий рейс» перша 
баржа компанії «Нібулон» з 250-тонним ван-
тажем на борту. Це приблизно дорівнює п’ят-
десяти фурам. А вже 4 серпня плавзасіб при-
чалив до найпівнічнішого терміналу цієї ком-
панії поблизу Переяслава-Хмельницького. 
Першу баржу з кавунами на причалі очікува-
ли офіційні особи та журналісти, в тому числі 
загальнонаціональних телеканалів і видань. 
Серед перших були генеральний директор 
«Нібулону» Олексій Вадатурський, один із 
ініціаторів проекту фермер Олександр Се-
ненко, керівник проекту USAID (міжнародна 
агенція розвитку США) Патрік Рейдер, пред-
ставники районної та міської переяславської 
влади. Після короткого мітингу привезені ка-
вуни були швидко завантажені на фури мере-
жі «Сільпо» й відправлені до столиці.

Транспортування вантажів водними шляха-
ми за останні роки в Україні  істотно зменшило-
ся, хоча й не припинилося зовсім. Правда, пе-
ревозилися Дніпром, в основному, будівель-
ні матеріали, такі, як пісок, щебінь, гравій. По-
чаток водного перевезення сільгосппродукції 
відкриває нову сторінку українського судноп-
лавства. Адже подорож блакитними артеріями 
країни кавунів та складових борщового набору 
(буряку, цибулі, моркви, томатів) знижує тран-
спортні витрати, береже автошляхи від вели-
ковантажних автомобілів, сприяє збереженню 
продукції, її поживних властивостей та товар-
ного вигляду. Бо ж на баржах сільськогоспо-
дарську продукцію складають у спеціальні кон-
тейнери, у трюмах підтримується необхідна для 
її збереження температура. Та й вантажні робо-
ти майже повністю автоматизовані й забирають 
значно менше часу, ніж 14 років тому.

Для відновлення водних перевезень компа-
нія «Нібулон» майже з нуля спорудила в Мико-
лаєві сучасний суднобудівний завод, у короткі 
терміни поповнила свій флот, щоб його виста-
чило не лише для транспортування зерна до 
своїх терміналів, а й для перевезення кавунів, 
овочів та фруктів. А фермери Херсонщини зу-
міли не лише виростити гарний врожай баш-
танних та овочевих культур, а й скооперували-
ся для того, щоб формувати великі партії товару 
для відправлення річковим транспортом.

Переяславський зернотермінал виявився го-
товим до прийому сільгосппродукції. Безумов-
но, з часом все більше барж пливтиме до столи-
ці, яка має свої портові потужності. Проте й наш 
термінал готовий узяти на себе частину наванта-
ження. Як показали перші відновлені річкові пе-
ревезення, для цього тут є всі умови.

 ПЕРЕВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

СВЯТКОВА ПРОГРАМА З МУЗИКОЮ, 
КУЛЕШЕМ ТА ДУХМЯНИМ КОРОВАЄМ

 26 серпня в селі Велика Стари-
ця Бориспільського району відбув-
ся святковий концерт. Відзначали 
відразу три події: День Незалеж-
ності, 100-річчя УНР та День села.

Гурт «Черешенька» висловлює вели-
ку подяку голові Сеньківської сільради 
Ляшенку Ю.А., автору гімну с. Велика Ста-
риця — талановитій, мудрій жінці, нашій 
землячці Наталії Левчук, ТОВ ПЗ Агро-ре-
гіону, які протягом усього існування гурту 
(4 роки), допомагають матеріально, при-
ватному підприємцю, який завжди підтри-
мує та приходить на допомогу, Миколі Ка-
цану, приватному підприємцю Олександру 
Олексієнку, СТ «Глибоцьке», директору Во-

лодимиру Карпенку, ФОП Юрій Дейнека. 
Також дякуємо Сухіні Віталію Петровичу — 
відкритійта щирій людині, яка завжди до-
помагає як словом, так і ділом.

Щиро дякуємо людині, яка допомагала 
і допомагає у вирішенні різноманітних 
питань та проблем гурту «Черешенька», 
секретарю Бориспільської міської ради 
Годунку Ярославу Миколайовичу. А та-
кож дякуємо всім небайдужим людям, які 
нам допомагали в організації свята.
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Корисні поради

Інна КРИНИЧНА

Буряк вирощували як овочеву культуру 
ще за 1000 років до нашої ери. Вже тоді він 
слугував і продуктом харчування, і ліками, 
які рятували від багатьох недуг. Секрет цілю-
щої сили цього червоного коренеплоду та-
їться у його хімічному складі.

Зокрема, за вмістом заліза буряк серед 
усіх рослин стоїть на другому місці піс-
ля часнику. Саме тому його рекомендують 
використовувати у раціоні хворих зі зни-
женим рівнем гемоглобіну, і він входить 
до лікарських засобів народної медицини, 
які часто справляються із цією проблемою 
ефективніше, ніж медичні препарати. За 
вмістом йоду цей овоч випереджає тільки 
морська капуста, тож буряк корисний при 
профілактиці та лікуванні  захворювань щи-
товидної залози. Він є джерелом таких ко-
рисних мінералів, як калій, магній, мідь, 
цинк, бор, кремній… Цей коренеплід роз-
чиняє відкладення кальцію в кровоносних 
судинах, полегшуючи роботу серця і моз-
ку, нормалізує тиск, має потужну антиокси-
дантну дію. Бетаїн, який надає овочу черво-
ного кольору, покращує фізичну витрива-
лість організму.

Червоний буряк корисний для всіх. Жін-
кам він допоможе легше переносити кри-
тичні дні, у чоловіків — стимулює м'язову і 

статеву активність, дітям корисний при ліку-
ванні алергії. Флавоноїди, на які також багаті 
буряки, знімають спазми судин, підвищують 
міцність капілярів, знижують артеріальний 
тиск, стимулюють утворення еритроцитів, 
мають протиракову активність. Саме завдя-
ки термічній стійкості флавоноїдів буряк, на 
відміну від інших овочів, і у вареному вигля-
ді зберігає свої корисні властивості.

Регулярне вживання буряка допома-
гає виводити радіацію і солі важких ме-
талів з організму. Дуже корисний буряко-
вий сік. Він лікує хвороби щитовидки, пе-

решкоджає утворенню тромбів, відновлює 
мікрофлору кишечника і підвищує захисні 
сили організму.

Це ще далеко не всі цілющі властивості бу-
ряка. Але існують і застереження.

З обережністю слід вживати буряк гіпото-
нікам, речовини, що входять до його складу, 
знижують артеріальний тиск. Не варто пи-
ти буряковий сік при сечокам'яній хворо-
бі, тому що в ньому міститься велика кіль-
кість щавлевої кислоти. При діабеті буряк та-
кож вживають з обережністю через високий 
вміст у ньому сахарози.

РУБІНОВЕ ДИВО ІЗ НАШОЇ ГРЯДКИ
Для підвищення рівня 
гемоглобіну

• Береться у рівних пропорціях сік 
буряка, моркви і чорної редьки. Сік 
зливають у пляшку із темного скла, 
загортають пляшку у тісто і ставлять у 
піч чи у духовку мліти протягом  кіль-
кох годин. Цю суміш рекомендується 
вживати по 1 ст. ложці тричі на день.

• При анемії п'ють по 300 мл яблуч-
но-буряковий соку в день (250 яблуч-
ного і  50 бурякового).  

При гіпертонії 
• Змішати склянку бурякового со-

ку зі склянкою меду, пити по столовій 
ложці 3-4 рази на день перед їжею до 
поліпшення самопочуття. 

Лікування жіночих 
проблем

• При мастопатії червоний буряк 
натерти на дрібній тертці і змішати з 
медом (3 частини буряків на 1 части-
ну меду), викласти цю суміш на капу-
стяний листок і прикладати до міс-
ця, де є ущільнення, і воно поступово 
почне розсмоктуватися. 

•  При клімаксі і розладах менстру-
ального циклу корисно пити свіжий 
буряковий  сік у невеликих кількос-
тях 2-3 рази на день. 

Швидка допомога
• Кашку з коренеплодів наклада-

ють на виразки і пухлини при запаль-
них явищах. 

• При головному болю приклада-
ють бурякове листя до лоба. 

• При підвищеному артеріальному 
тиску, при застуді добре допомагає 
сік, змішаний з медом. 

• Для зменшення зубного болю ре-
комендують покласти шматочки си-
рого буряка на хворий зуб. 

Рецепти краси
• Ще в далекі часи наші прапрабабусі 

покращували колір обличчя, протира-
ючи щоки скибочками свіжого буряка. І 
зараз така процедура легко допоможе 
повернути блідому обличчю рум’янець. 

• Якщо натертий на тертці свіжий 
буряк перемішати зі сметаною, нане-
сти як маску, дати висохнути і змити 
прохолодною водою, будь-яка шкіра 
стане свіжою. 

• У народній косметиці для виведен-
ня ластовиння застосовують компрес 
із суміші бурякового листя з борною 
кислотою. Цей же компрес корисний 
при набряках ніг чи водянці. 

• Якщо дошкуляє лупа або надмір-
на жирність волосся, то можна мити 
голову відваром бурякового листя. 
Цей же відвар колись використову-
вали для виведення вошей. 

НАРОДНА МЕДИЦИНА Чи не найбільш популярний 
овоч на наших грядках — буряк. 
Але славиться цей червоний коре-
неплід не лише своїми смаковими 
якостями. Здавна відомі його цілю-
щі властивості. Причому, лікуваль-
ну силу буряк зберігає як у сирому, 
так і у вареному вигляді. Не втра-
чає він усіх своїх властивостей і при 
тривалому зберіганні.

Борщ гуцульський
На 5-6 літрів борщу: м'ясо 

(свинина, курятина, теляти-
на) — 200-300 г, буряк черво-
ний середнього розміру — 3-4 
шт., морква — 2 шт. великих 
або 3 шт. середніх, цибуля-рі-
пка — 2 шт., борошно — 2 ст. 
ложки, оцет — 2-3 ст. ложки, 
цукор — 1 ст. ложка, томат-
ний сік — близько 100 г, то-
матна паста — 1-2 ст. лож-
ки, сметана — близько 100 г у 
борщ і по 1/2 ст. ложки у мис-
ку при подачі, часник — 1 го-
ловка, лавровий лист, сіль, 
зелень.

Зварити м’ясний бульйон і 
одночасно готувати бурякову 
заправку. Покришити буряки 
тоненькою соломкою. Скласти 
у невелику каструльку, залити 
киплячим бульйоном і постави-
ти на вогонь. Коли буряки тро-
хи покиплять і почнуть зміню-
вати колір, додати оцет. Мож-
на влити трохи домашнього 
томатного соку. Варити до го-
товності на маленькому вогні, 
стежачи, щоб не википіла во-
да. Наприкінці додати столову 
ложку цукру і  томатну пасту.

Приготувати «зажарку»: по-
кришити моркву соломкою (її 
повинно бути багато) і цибулю 

кубиками. Пропасерувати все 
це до прозорого кольору, по-
тім притрусити борошном, до-
бре вимішати і відразу вкину-
ти у підсолений бульйон. Не до-
пускати, щоб борошно перес-
мажувалося.  

Коли все разом закипить, до-
дати бурякову заправку, смета-
ну, лавровий лист і знову дати 
закипіти. Спробувати на сіль і 
кислоту, довести до потрібно-
го смаку. Потім додати подріб-
нений часник і зелень, дати за-
кипіти і зняти з вогню. 

На Гуцульщині такий борщ 
їдять у прикуску з картоплею, 
звареною у кожушках. При по-
дачі додають у тарілку сметану.

Таємниці червоного борщу
• Накришені буряки потрібно 

заливати киплячим бульйоном, 
або, якщо страва має бути піс-
ною, гарячою водою, куди після 
закипання додати кілька столо-
вих ложок олії. Тоді буряки зва-
ряться швидше.

• Щоб буряк зберіг свій чер-
воний колір, його потрібно ва-
рити у воді, підкисленій оцтом. 

• Чим довше буряк варити 
без оцту, тим швидше він зва-
риться. Але щойно колір буря-

ка починає змінюватися, світлі-
шати, потрібно додати оцтову 
кислоту. 

• Буряки краще зварити до 
готовності окремо у невеликій 
каструльці, а до борщу додати 
уже після «зажарки» та капусти.

Шухи
Буряки відварити «у кожуш-

ках», охолодити, почистити і 
покришити тоненькою солом-
кою. Сушені гриби (найкраще 
смакуватимуть білі, підосино-
вики або підберезовики) на-
мочити, зварити у підсоленій 
воді до готовності. Охолодити 
і також покришити тоненькою 
соломкою. Найкраще співвід-
ношення накришених грибів та 
буряків — 1:1. Але можна узя-
ти більше буряків. Покришити 
кубиками кілька великих цибу-
лин і спасерувати їх на олії. На 
суміш грибів та буряків вичави-
ти через прес кілька зубчиків 
часнику (залежно від вашого 
смаку) і залити часник гарячою 
олією з цибулею. Посолити, до-
дати оцту за смаком і добре 
вимішати. Дати настоятися і 
охолонути.

ДО СТОЛУ
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ОВНИ. Вдалий тиждень. 
Намічається вирішення 
проблеми, яка давно вас 
турбує. Можете одержати 
привабливу ділову пропо-
зицію, імовірні знайомства 
з корисними людьми.

ТЕЛЬЦІ. Не тисніть на 
людей своїм авторитетом і 
намагайтеся не змінювати 
свої творчі та бізнесові пла-
ни. У вихідні можете одер-
жати ділове запрошення, 
не відмовляйтесь від нього.

БЛИЗНЯТА. Не намагай-
тесь за будь-яку ціну домог-
тися бажаної мети. Як не 

дивно, чим менше зусиль 
та нервів, тим швидше реа-
лізуються плани і здійснять-
ся мрії. Бажано завершити 
справи, розпочаті раніше.

РАКИ. Вміло використо-
вуючи свою чарівність, змо-
жете досягти успіху. Однак 
не витрачайте дорогоцін-
ний час на порожні розмо-
ви. Непогано було б трохи 
економити.

ЛЕВИ. Буде корисним 
цього тижня поновлення 
старих знайомств і ділових 
зв'язків. Спрямуйте енергію 
на вирішення проблем, які 

потребують особистої ак-
тивності та наполегливості.

ДІВИ. Вдалий період. По-
ліпшаться взаємини з коле-
гами та керівництвом, що 
позитивно позначиться на 
продуктивності вашої праці. 
Зосередьтеся на головному.

ТЕРЕЗИ. Важливий момент 
для просування кар'єрними 
сходинками. Будьте обачні, іс-
нує висока ймовірність поми-
лок, через що ризикуєте втра-
тити свій авторитет.

СКОРПІОНИ. Саме час 
використати всі свої здіб-

ності, поінформованість, 
надійні зв'язки та інтуїцію. 
Імовірні гарні новини, мож-
ливість додаткового заро-
бітку, повернення боргу.

СТРІЛЬЦІ. Цього тижня 
у вас є всі шанси здійснити 
бажане, тож будьте рішучі-
ші, не лінуйтеся і не бійтеся 
пліток та заздрощів. Керів-
ництво до вас прихильне, 
ви можете бути корисними.

КОЗОРОГИ. Сприятли-
вий період для досягнення 
успіху на всіх фронтах. Го-
туйтеся добре потрудитися. 
Якщо вам заважають непо-

трібні зв'язки й обтяжливі 
стосунки, розірвіть їх.

ВОДОЛІЇ. Багатьом вдасть-
ся вирішити досить заплута-
не питання особистого ха-
рактеру. А от у професійній 
сфері бажано не виділятися, 
не планувати нових справ і 
не сперечатися.

РИБИ. Постарайтеся ви-
значити, що для вас найго-
ловніше, і легко досягнете 
мети. Можливе поліпшен-
ня матеріального стано-
вища. Не переходьте меж 
дозволеного у сімейних 
суперечках.

Астрологічний прогноз на 4 — 10 вересня
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