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У добру путь, шкільна юність!Стояти часами в черзі вже не треба
Існує народне повір’я, що дощ на початку доброї справи чи 

нового шляху завжди обіцяє успіх. Тож випускники Бориспо-
ля розпочинають свою дорогу у самостійне життя із Божим 
благословенням.

З 30 травня в Бориспільському паспортному столі для зручнос-
ті відвідувачів осучаснили сервіс видачі закордонних паспортів. 
Відтепер тут немає живої черги, натомість працює машинерія, яка 
видає талони.

 ПОКРАЩЕННЯ  ОСТАННІЙ ДЗВОНИК
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«АЛЕ ЯК ТИ НА РОБОТІ, ТО 
МЕНІ ЩО НА ВУЛИЦІ ЖИТИ?»
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 ПЕРИПЕТІЇ

 ЗВЕРНЕННЯ

 ЯРМАРОК

 ПОКРАЩЕННЯ

 ДОВКІЛЛЯ

На виконання Закону України «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалеж-
ність України у ХХ ст.», Указу Президента України 
«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Україн-
ської революції 1917-1921 років від 22 січня 2016 р. 
№ 17/2016 та з нагоди Дня вшанування жертв полі-
тичних репресій в Україні в ХХ столітті у Бориспіль-
ському НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 
Чубинського» відбулася презентація книги Валенти-
ни Стрілько-Тютюн «Червоний терор»: Політичні ре-
пресії на Бориспільщині в 1920-1950 роки».

Ми, учасники зібрання, вважаємо надзвичайно 
актуальною краєзнавчу роботу в нашій державі. 
Ми вражені тим, що чинив комуністичний режим 
в Україні і, зокрема, на Бориспільщині в 1920-1950 
роках. Широкому загалу ці жахливі факти не були 
відомі. Цей історичний пласт відкрила автор кни-
ги Валентина Стрілько-Тютюн, за що їй щира вдяч-
ність. Ми засуджуємо як комуністичну ідеологію, 
так і насильницькі методи її впровадження. Вважа-
ємо, що відродження національної пам’яті, утвер-
дження нетерпимості до будь-яких проявів насиль-
ства проти людяності мають бути основою україн-
ського національно-патріотичного виховання на-
шої молоді, об’єднуючими елементами української 
спільноти.

Краєзнавство у патріотичному вихованні дітей та 
молоді повинно бути одним із його основних на-
прямків, оскільки дає змогу виховувати любов до 
України, повагу до її історії та традицій свого народу, 
шанобливе ставлення до історичних пам’яток, буде 

сприяти активізації діяльності школярів щодо поліп-
шення умов життя у рідному краї, підвищенню ма-
теріального і духовного рівнів життя народу, форму-
ванню громадянської позиції. Тому виступаємо з іні-
ціативою створення краєзнавчого товариства Павла 
Чубинського і запрошуємо до спільної роботи.

Звертаємось до органів державної та місцевої 
влади в галузі освіти, культури, адміністрації освітніх 
закладів та до всіх небайдужих громадян з пропози-
цією активізувати краєзнавчий рух на теренах Бори-
спільщини, досліджуючи історичне минуле та сього-
дення в різних його аспектах.

Кожен навчальний заклад Бориспільщини пови-
нен мати за честь виховувати високу патріотичну 
свідомість своїх вихованців на основі місцевого ма-
теріалу, організувати роботу краєзнавчих гуртків, 
клубів, факультативів, музеїв.

Як велика нація, ми, українці, незважаючи на жор-
стокі удари долі, впродовж багатьох років бережемо 
свою ментальність, культуру, традиції.

Ухвалено під час заходу, присвяченого вшануван-
ню жертв політичних репресій в Україні в ХХ ст. 
за участю учнів НВК, заступників директорів з на-
вчально-виховної роботи, вчителів історії шкіл мі-
ста Борисполя, працівників Бориспільського краєз-
навчого музею, громадських діячів Бориспільщини, 
представників засобів масової інформації.

м. Бориспіль, НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського» 19 травня 2017

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

На подвір’ї Центру технічної 
творчості «Евріка» 31 травня га-
мірно, людно й музично. 

Традиційне підбиття підсум-
ків року тут незвичайне. Замість 
звичних школярам лінійок пра-
цівники позашкільного закладу 
більш ніж 10 років поспіль орга-
нізовують ярмарок. Гуртківці, їх-

ні батьки, вихованці пришкіль-
них таборів та всі, кого заклика-
ли до Центру технічної творчості, 
навіть не усвідомлювали, що по-
трапили на творчий звіт. Поруч з 
виставками на різний смак (гон-
чарні вироби, петриківський роз-
пис, бісероплетіння, робототехні-
ка тощо) працювали безкоштовні 
майстер-класи. Викладачі та учні 
«Евріки» знайомили із секретами 
своєї справи всіх охочих.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

На засіданні виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської 
ради, яке ввідбулося 29 травня 
2017 року, було прийнято рішен-
ня про встановлення заборони 
на Княжицькому озері на вилов 
риби, на використання мотор-
них плавзасобів, миття та обслу-
говування транспортних засобів 
та облаштування сміттєзвалищ. 

Комунальне підприємство — 
ВУКГ, яке закріплене за цим озе-
ром, має поставити відповідні зна-
ки, щоб у поліції були законні під-
стави оперативно реагувати. 

Пункт про моторні плавзасо-
би було внесено не просто так. То-
рік місто провело очищення і бла-
гоустрій озера у Нестерівці, на-
багато меншого за розмірами, і 
знайшовся «грамотний» місцевий 
житель, який привіз на автомобіль-
ному причепі моторного човна, на 

якому потім «розсікав» озером так, 
що аж вода вилітала з берегів.

Нагадаємо, нещодавно у озе-
ро було випущено більше 500 кі-
лограмів товстолобика, який має 
контролювати кількість водяної 
рослинності. 

КНЯЖИЦЬКЕ ОЗЕРО 
ПІД ОХОРОНОЮ

Наталія ДОЛИНА

З 30 травня в Бориспільсько-
му паспортному столі для зруч-
ності відвідувачів осучасни-
ли сервіс видачі закордонних 
паспортів. Відтепер тут немає 
живої черги, натомість працює 
машинерія, яка видає талони.

Як пояснив начальник Бо-
риспільського РВ УДМС в Київ-
ській області Ярослав Трищець-
кий, будь-який житель Бориспо-
ля та Бориспільського району 
може скористатися цією послу-

гою. Для цього потрібно відкрити 
сайт Державної міграційної служ-
би України, зареєструвати запит і 
отримати номер черги і дату здачі 
документів.

Ярослав Тришецький також 
підкреслив, що платити додатко-
ві гроші за нову послугу не до-
ведеться. Зараз оформлення 
паспорта за 20 робочих днів (без 
строку доставку) коштує, як і ра-
ніше, 557 грн 32 коп. Якщо люди-
ні потрібно зробити паспорт тер-
міново, то оформлення за 7 ро-
бочих днів (без строку доставки) 
обійдеться у 810 грн 32 коп.

СТОЯТИ ЧАСАМИ В ЧЕРЗІ 
ВЖЕ НЕ ТРЕБА

В «ЕВРІЦІ» ЯРМАРКУВАЛИ

Ірина КОСТЕНКО 

Традиційно, обговорення пи-
тань у сесійній залі розпочинаєть-
ся із озвучення проблем, з якими 
громадяни ідуть на сесію, іноді, з 
останньою надією. І хоча, найчасті-
ше, вирішувати їх повинні не депу-
тати, обговорення таких проблем 
займає чимало часу. Та цього ра-
зу позасесійні проблемні питання 
вдалося локалізувати досить опе-
ративно, а от до розгляду першого 
питання так і не дійшли.

Вода подорожчає
На вимогу депутатів, директор 

КП «Бориспільводоканал» із се-
сійної трибуни пояснив, чому і на 
скільки у Борисполі найближчим 
часом подорожчає вод. Він наго-
лосив, що тариф на воду і водо-
відведення був установлений і за-
тверджений Національною комісі-
єю регулювання енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП) у 2014 
році. Тільки вона має право вста-
новлювати тарифи для підпри-
ємств, які брали кредит Світового 
банку на енергозбереження.

Відтоді збільшилася мінімаль-
на заробітна плата до 3,2 тис. грн. 
А на підприємстві майже 100 пра-
цівників мали зарплату не біль-
шу 2 тис. грн. Починаючи з 2014 
року, зросли витрати на електро-
енергію, на природний газ, яким 
підприємство також користуєть-
ся, приблизно вдвічі зросла вар-
тість паливно-мастильних матеріа-
лів. І це тільки основні складові та-
рифу. Тож у результаті вода має по-
дорожчати приблизно на 7 грн за 
кубічний метр, і куб водопостачан-
ня та водовідведення коштувати-
ме близько 24 грн. З якої дати по-
дорожчає вода, поки що невідомо. 

Навколо соток на 
Героїв Небесної Сотні

Йдеться про ділянку площею 19 
соток, яка знаходиться біля ринку 
«Центральний», де колись планува-
ли будувати приміщення суду. Про-
тягом останніх півроку кілька під-
приємств-конкурентів намагалися 
взяти в оренду цей ласий шматок 
землі в центрі міста. Зі свого боку, 
ветерани війни, які пройшли горни-
ло боїв на Сході, пропонували, щоб 
місто збудувало на тому місці або 
реабілітаційний, або інформацій-
ний центр. Депутати довго відмов-
ляли всім. І раптом на попередньо-
му сесійному засіданні один із пре-
тендентів — ПП «ДЕНАДАБОР» — 
отримав підтримку депутатів. Тож 
на сесію 30 травня бійці-ветерани 
прийшли до зали великою делега-
цією з цілком конкретними вимога-
ми: відмінити рішення про оренду. 
Щоб земля залишилася у володін-
ні міста, щоб ніхто не посмів звести 
там ні багатоповерхівку, ні офісний 
центр, ні який-небудь розважаль-
ний заклад.

Це питання було внесено до по-
рядку денного позачергово, але 
саме з нього депутати розпоча-
ли розгляд справ. З доказами, які 
звучали із трибуни від наших ве-
теранів, не посперечаєшся. До то-
го ж з’ясувалося, що та територія 
має ще й історичну та археологіч-
ну цінність. І будувати там що-не-

будь можна тільки після прове-
дення археологічних розкопок. 
Про це повідомила співробітник 
Бориспільського державного іс-
торичного музею Наталія Година. 
От тільки чому усі дії розпочали-
ся після того, як депутати стоми-
лися від наболілого питання і ви-
рішили поставити крапку? Чому 
ніхто із депутатів не підказав вете-
ранам, як правильно узаконити їх-
ню ідею. Тим більше, що у них ви-
зріла ідея творити там меморіал 
пам’яті героїв сьогоднішньої вій-
ни. Чому музейники звернулися зі 
своєю інформацією до міської ра-
ди тільки після прийняття рішен-
ня? А до того вони тільки несмі-
ливо натякали, наче боялися ска-
зати вголос. Тепер, щоб відмінити 
договір оренди, потрібно виріши-
ти непрості юридичні питання. 
Але найбільш прикро те, що під 
час обговорення пристрасті у за-
лі настільки розпалилися, що ко-
ли прозвучало необережно ки-
нуте слово «тітушки», дійшло до 
«кулачних боїв». Щоб приборкати 
пристрасті, Бориспільський місь-
кий голова оголосив велику пе-
рерву. Та після перерви депутати 
просто не зібралися, у залі не бу-
ло кворуму. 

Було прийнято рішення перене-
сти сесію на інший день, а до того 
провести консультації із депутата-
ми, щоб знайти оптимальний ви-
хід із ситуації.

СЕСІЯ, ЯКА НЕ ВІДБУЛАСЯ
 Сесійна зала Бориспіль-

ської міської ради, здається, 
бачила уже все. Але такого 
засідання, як 30 травня 2017 
року, ще не було. 
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Українці в пошуках правди
Напередодні суду до редакції надійшов 

лист від Лесі Левченко: «Хочу звернути-
ся за допомогою. У Київській області Бори-
спільського району є такий кооператив як 
«Вікторія-Плюс». Землі членам кооперати-
ву виділяли різні заводи Києва в 1989 р. Ще у 
2006 році «Вікторія-Плюс» звернувся у вста-
новленому законом порядку до Бориспіль-
ської районної державної адміністрації з 
клопотанням про надання в оренду земель-
ної ділянки на території Гнідинської сіль-
ської ради для ведення колективного садів-
ництва. Та наші документи сховали і в 2008 
році передали нашу землю в оренду на 49 ро-
ків такому собі Давиденку Юрію Васильови-
чу, вказавши, що земельна ділянка вільна від 
забудов. А вона забудована! І тепер ми упро-
довж 9 років судимося, щоб довести, що бу-
ли на цій землі і нас взяли в оренду з будин-
ками, садками, дорогами… Крім цього, 12 
травня  в Бориспільському суді буде розгля-
датися повторно справа по знесенню буді-
вель... Ради справедливості, ради бороть-
би проти корупції та хабарництва проси-
мо про допомогу». 

Редакція вирішила розібратися у ситуації і 
відрядила кореспондента до суду. Перед за-
сіданням йому вдалося поспілкуватися з ад-
вокатом відповідача та юристом позивача.

Підставний власник і 
правозахисники-вимагачі

— Десь у 1988-89 роках, — вводить у курс 
справи адвокат Олександр Нагорний, — 
радгосп ім. Щорса відмовився від 216 га 
землі на користь кількох київських заводів 
(«Радар», «Буревісник», «Вулкан» тощо), які 
хотіли виділити земельні ділянки своїм пра-
цівникам. Так люди отримали землю і поча-
ли будуватися. Організували товариство ін-
дивідуальних забудовників «Стадне», у яке 
увійшли три тисячі чоловік. 

У 1998 році Київрада видала рішення 
№2008, яким дозволила зробити інвента-
ризацію і розробити проектну документа-
цію, щоб усі ці ділянки оформити людям у 
користування, а потім у власність. Але в се-
редині 2000 років відбувся новий адміні-
стративний поділ і частина ділянок, майже 
половина, відійшли з Києва до Гнідинської 
сільради Бориспільського району. Внаслі-
док цього люди не змогли скористатися рі-
шенням Київради. 

Кооператив, що залишився у межах Ки-
єва, давно оформив землю, і люди живуть 
там без проблем. Решта були змушені вий-
ти зі «Стадного» і організувати свої коопера-
тиви, щоб належним чином звернутися вже 
до Бориспільської РДА. Кооператив «Вікто-
рія-Плюс» у 2006 році так і зробив — звер-
нувся до Бориспільської РДА з проханням 
надати дозвіл на розроблення необхідної 
документації. 

Але невелика група осіб на чолі з Ю.В. Да-
виденком, які були в курсі того, що внаслі-
док поділу невеликі кооперативи залиши-

лися за бортом, скористалися цим і ство-
рили свій кооператив, який також назвали 
«Стадне», і паралельно звернулися до адмі-
ністрації та шляхом незаконних дій офор-
мили в оренду 21 га землі, куди увійшли всі 
ділянки «Вікторії-Плюс» разом із будинками 
і людьми. Тоді ж у 2006–2007 роках район-
на прокуратура, розуміючи, що відбувають-
ся незаконні дії, постійно вносила протести, 
скасовувала рішення адміністрації стосов-

но виділення землі і розроблення докумен-
тації. Проте та група осіб зверталася до Бо-
риспільського суду, і той задовольняв їхні 
вимоги, зобов’язуючи адміністрацію вино-
сити рішення на їхню користь. Таким чином 
у 2008 році з цими особами було укладено 
договір оренди.

Коли збиралися погодження різних дер-
жорганів, майже скрізь було вказано, що ді-
лянка вільна від забудов, заливні луги тощо. 
І лише Дніпровське басейнове управління 
та ще дві організації, що мають відношення 
до водних ресурсів, дали свої висновки (які 
є в проектній документації), що земельна ді-
лянка забудована, що там до двохсот будин-
ків. На жаль, на це не звернули увагу. Після 
цього у людей «Вікторія-Плюс» почали ви-
магати гроші. 

Зараз ситуація не змінилася. Природо-
охоронний прокурор Київської області 
звернувся до Господарського суду з вимо-
гою визнати договір оренди недійсним че-
рез численні порушення при виділенні ді-
лянки, але справа досі розглядається судом, 
їй створюються перепони, йдуть постійні 
звернення в апеляційний суд, у касаційний, 
щоб затягнути справу. З’явилися вже «пра-
возахисники», які обіцяють людям «домо-
витися» про їхню окрему ділянку в обмін на 
18-20 тисяч доларів. Члени «Вікторія-Плюс» 
відмовилися. 

Щоб залякати людей, власник однієї зе-
мельної ділянки Володимир Гуков звернув-
ся до суду з вимогою знести будинок актив-
ного члена кооперативу. Цей будинок Віта-
лій та Валентина Ковтонюки збудували ще у 
1991 році, живуть там постійно з 2000-го, з 

ними проживає 90-річна бабуся, яка вже не 
ходить. Якщо знесуть їхній будинок, то реш-
ту жителів кооперативу знесуть за аналогіч-
ною схемою. Так хочуть змусити людей пла-
тити гроші. 

— Безпрецедентність ситуації у тому, що 
в Київській області було багато випадків ша-
храйства з порожніми ділянками, але із за-
будованими ще не було, — резюмує адво-
кат Олександр Нагорний.

Куди очі дивилися?
Згідно з договором купівлі-продажу (є 

копія документа), свою ділянку В. Гуков ку-
пив 20 серпня 2013 року у Ю. Давиденка. 
Угоду посвідчив бориспільський нотаріус 
Мурга С.Г. У договорі є п.10: «Покупець по-
відомляє, що земельна ділянка, яку він купує 
за цим договором, ним оглянута до момен-
ту посвідчення цього договору, недоліків, які 
перешкоджають використанню її за цільо-
вим призначенням на момент огляду не ви-
явлено та претензій щодо якісних характе-
ристик відчужуваної земельної ділянки він 
не має».

Юрист позивача Роман Ліліцький, який 
представляє його в суді, говорить, що спра-
ва складна, а всі члени «Вікторії-Плюс» по-
будувалися самочинно без документів на 
землю і будівництво.

Я зауважую, що не розумію його клієнта. 
Якби я купував вільну ділянку землі, то по-
дивився б, що купую. А побачивши на ній 
будинок, в якому живуть люди, відмовився 
б від покупки. Юрист згоден: «Я б теж, ма-
буть, не купував». І про що думав Гуков, ку-
пуючи все це, хтозна.

До речі, самого позивача у суді немає. 
«Мій клієнт з’явиться, якщо суд визнає йо-
го явку обов’язковою», — пояснює Роман 
Ліліцький. А суд поки не визнав. Я передав 
свої контакти і попросив В.Гукова зв’язати-
ся і дати коментар. Проте, за півтора тижні 
він цього, на жаль, не зробив.

Суддя Бориспільського міськрайсуду 
Євген Борець дуже зрозуміло і ретельно 
провів судове засідання. Були задоволе-
ні клопотання В. Ковтонюка щодо залучен-
ня низку письмових доказів, а в якості тре-
тіх осіб до участі в справі залучили Бори-
спільську РДА, садовий кооператив «Вікто-
рія-Плюс» та обслуговуючий кооператив ГО 
«Стадне». У зв’язку з цим оголосили пере-
рву до 20 червня.

«Вікторія-Плюс»
Наступного дня, щоб побачити все на 

власні очі, я прямую до «Вікторії-Плюс». Їха-
ти туди п’ять хвилин машиною від метро 
«Славутич». Забудова не переривається — 
фактично, все це київська агломерація.

Лінія між землями столиці та Бориспіль-
ського району йде по «Вікторія-Плюс» аби-
як. Вона перетинає багато ділянок по цій ву-
лиці — десь відсікає куточок: то більший, 
то половину. Через це у людей виникає по-
двійна проблема — документи доводиться 
оформляти і в Києві, і в районі.

Будинок Ковтонюків, про який ідеться, 
зведено з матеріалів, які використовували 
ще при Союзі та в 90-х роках. Стиль будів-
ництва — приблизно тих же років. Його вік 
сумнівів не викликає.

— Я ходжу на всі суди, вивчив усі закони 
і документи, — пояснює Віталій Ковтонюк, 
— не мовчу, тому й почали з нас, щоб зляка-
ти решту наших сусідів. І вимагають з кож-
ного величезну суму грошей.

— Після суду юрист позивача підійшов 
до мене, — додає Валентина Ковтонюк, — 
попросив вибачення і попросив не прокли-
нати — мовляв, він на роботі. Але як ти на 
роботі, то мені що на вулиці жити? Ми вже 
сімнадцять років тут постійно живемо. Гу-
кова ніхто з нас ніколи в очі не бачив. У них 
скрізь свої люди — варто нам написати чер-
гове звернення до прокуратури, і того ж 
дня їм про це відомо. Ми втомилися. Де нам 
шукати справедливості?

«АЛЕ ЯК ТИ НА РОБОТІ, ТО МЕНІ 
ЩО НА ВУЛИЦІ ЖИТИ?»

 Громадянин Володимир Гуков у 
Бориспільському суді вимагає зне-
сти хату Валентини Ковтонюк. Про-
те, на засідання Гуков підходити 
не поспішає. А ось Валентину при-
йшли підтримати майже сотня су-
сідів із транспарантами. Чому? Да-
вайте розбиратися по порядку.

З’явилися вже «правозахисники», які обіцяють людям «домовитися» про 
їхню окрему ділянку в обмін на 18-20 тисяч доларів.

Андрій Гріненко, на той час голова Бо-
риспільської РДА, у коментарі для газе-
ти «Час Київщини» від 2 серпня 2013 року 
радив не купувати ділянки кооперативу 
«Стадне», оскільки продають і вже забу-
довані ділянки членів кооперативу «Ві-
кторія-Плюс». Очільник адміністрації ба-
чив вихід у скасуванні договору оренди 
частини земельних ділянок, які вже забу-
довані, і в тому, щоб допомогти людям на-
лежним чином оформити документи: «За-
галом, за принциповою позицією орга-
нів прокуратури повинно відбутися, вва-
жаю, повторне опротестування рішення 
про надання в оренду земельної ділян-
ки й доведення справи до суду. Слід ро-
зібратися й у проектах землевідведення: 

хто винен конкретно. І скасувати ці роз-
порядження».

Сьогодні начальник юридичного відді-
лу Бориспільської РДА Олексій Завірюха 
так коментує ситуацію: «Ми підтримуємо 
позов прокуратури про розірвання дого-
вору оренди. Крім інтересів людей, які там 
живуть, є також екологічна проблема — 
орендар засипає озера, насипи роблять-
ся зі сміття. Згідно з експертизами еколо-
гів, завдано збитків на мільйони гривень. 
Справа про розірвання договору вже кіль-
ка років у суді, робиться безліч експертиз, 
але орендар постійно все оскаржує, затя-
гуючи справу. Бориспільська РДА у цьому 
конфліктному питанні на боці людей — ми 
робимо все, що від нас залежить».

ДО ТЕМИ

Валентина Ковтонюк, яка захищає свої права у суді.Валентина Ковтонюк, яка захищає свої права у суді.
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Підготувала Лариса ГРОМАДСЬКА

Головним у діяльності ради, голови ради 
є питання зростання ролі депутатів у про-
цесах соціально-економічного розвитку ра-
йону, формування і виконання районного 
бюджетів, функціонування та фінансування 
закладів освіти, охорони здоров’я і культу-
ри, підвищення ефективності використання 
майна комунальної власності.

До складу Бориспільської районної ради 
VІІ скликання входять 34 депутати, які пред-
ставляють сім політичних сил: від БПП «Со-
лідарність» — 11 депутатів, політичної пар-
тії «Наш край» — 7, від ВО «Батьківщина» та 
партії ВО «Свобода» — по 4 депутати. До 
складу районної ради також обрано  по три 
представники від Радикальної партії Олега 
Ляшка та «Аграрної партії», від «Громадян-
ської позиції» — двоє депутатів. Усі народ-
ні обранці займають активну позицію у ви-
рішенні питань не лише свого округу.

За звітний період проведено 15 засі-
дань сесій районної ради, на яких прийня-
то 152 рішення, що стосувалися різних сфер 
життя району.

Звернення громадян
Робота зі зверненнями громадян у Бори-

спільській районній раді спрямована на за-
безпечення громадянами їхнього консти-
туційного права на звернення, створення 
належних умов для реалізації цього права 
згідно з вимогами Закону України «Про звер-
нення громадян», Указу Президента України 
від 7 лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першо-
чергові заходи щодо забезпечення реаліза-
ції та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування», інших 
нормативно-правових актів.

За звітний період до районної ради надійш-
ло 632 індивідуальних та колективних звер-
нення громадян. У них громадяни найчастіше 
порушували питання соціального захисту на-
селення, поліпшення житлових умов, аграр-
ної політики і земельних відносин, екології та 
природних ресурсів, діяльності органів вико-
навчої влади та місцевого самоврядування, 
забезпечення законності та  правопорядку. 
Всі заяви розглядалися своєчасно.

Звернення інвалідів, учасників війни, бо-
йових дій, вдів загиблих на фронті, багато-
дітних сімей, одиноких матерів, які мають 
встановлені законодавством пільги, розгля-
далися першочергово.

За звітний період об’єднаними коштами 
голови ради, депутатів, спонсорів було на-
дано допомогу багатодітним, малозабезпе-
ченим сім’ям, інвалідам, ветеранам, сиро-
там, для поліпшення матеріального забез-
печення закладів охорони здоров’я, освіти.

Сільські ради самодостатні
У районі діють 20 сільських рад, які очо-

люють відповідальні та дієві голови не-
залежно від того, яку каденцію вони пра-
цюють. Усі вони вболівають за свої грома-
ди, докладають максимум зусиль для того, 
щоб жителям їхніх населених пунктів жило-
ся краще. У зв’язку з перевиконанням бю-
джету виділено додатково кошти на ремонт 
і будівництво об’єктів соціальної сфери, 
не обділено жодну сільську раду. Зараз всі 
сільські ради самодостатні, але ця самодо-
статність визначається різними показника-
ми. Є сільські ради, де перевиконання бю-
джету сягає  більш ніж 20 млн грн, а є й такі, 
де перевиконання лише 20 тис. грн. Така ди-
спропорція у наповненні місцевих бюдже-
тів зумовлена, перш за все, територіальним 
розміщенням населеного пункту.

5 лютого 2015 року Президент Украї-
ни підписав Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних гро-
мад». Ефективність реформи залежить від 
активності громад. Ініціатива об’єднан-
ня має виходити від громад з урахуван-
ням Методики формування спроможних 
територіальних громад. Оскільки все, що 
штучно створюється, є недієздатним, то-
му необхідним є те, щоб громади само-
стійно визначили шляхи свого об’єднан-
ня. Об’єднання громад — питання на часі. 
Відповідно до рішення Київської обласної 
ради від 13 серпня 2015 року №986-51-VI, 
у районі мало б бути чотири громади — 
Бориспільська, Вороньківська, Мирнен-
ська та Щасливська. Ці напрацювання ро-
била Київська обласна державна адміні-
страція, їх схвалила обласна рада і пода-
ла до Кабінету міністрів України. Кабмін, 

у свою чергу, надав право на об’єднан-
ня Вороньківській та Мирненській гро-
мадам. Але мешканці сіл, які входять до 
складу тієї чи іншої громади, не впевнені 
в тому, що отримають переваги, коли поз-
будуться сільської ради. Тож питання ли-
шається поки що відкритим.

Програма розвитку — 
на 100%

Однією з основних програм, прийнятих 
районною радою, є програма соціально- 
економічного та культурного розвитку Бо-
риспільського району. Її виконання спри-
яє відновленню економічного зростання 
й модернізації економіки району, забезпе-
чує створення нових робочих місць, спри-
ятливого бізнес-клімату та активізацію за-

лучення інвестицій в розвиток усіх галузей 
економіки району, вирішення нагальних 
проблем.

Хід виконання цієї Програми щорічно 
розглядається на сесії районної ради, а та-
кож затверджуються прогнозні показни-
ки розвитку району на наступний рік. Дже-
релами фінансування заходів Програми є 
державний бюджет, місцеві бюджети, кош-
ти громади та інші джерела, не заборонені 
чинним законодавством.

Бюджет 2016 року — бюджет розвитку. 
До зведеного бюджету надійшло 645 млн 
грн: 391 млн грн — власні та закріплені до-
ходи, офіційні трансферти — 254 млн грн. 
Нам вдалося реалізувати плани і виріши-
ти проблеми, що накопичувалися не один 
рік. Внаслідок перевиконання бюджету 
значні суми коштів вдалося виділити на 
ремонт закладів соціальної сфери: медич-

них? установ, освітніх і культурних установ. 
Відтак на освіту перенаправлено найбіль-
ше бюджетних коштів — близько 25 млн 
грн. В усіх навчальних закладах проведе-
но капітальні та поточні ремонти. Зміцню-
ється база дошкільного та шкільного ви-
ховання. Виготовлено проектно-кошто-
рисну документацію на будівництво шко-
ли в Чубинському на 740 місць та двох 
дитячих навчальних закладів: у Сошнико-
ві на 80 місць та Вишеньках на 160 дитя-
чих місць. На культурну сферу було виді-
лено близько 5 млн грн. Район додатково  
направив понад 10 млн грн на фінансуван-
ня ЦРЛ, що дало змогу придбати деяке су-
часне медобладнання та зробити ремонт у 
відділеннях.

За рахунок нових підприємств, що зареє-
стровані у Бориспільському районі, до бю-
джету додатково надійшло 25 млн грн. Се-
ред районних бюджетів Київщини район за-
ймає почесне друге місце, якщо порівнюва-
ти з 2015-м, коли був на п’ятій сходинці. Що 
стосується податку з фізичних осіб, то Бори-
спільський район є лідером у Київській об-
ласті та одним із перших в Україні.

Допомога воїнам АТО
Значна увага районної ради за звітний 

період спрямовувалися на надання під-
тримки тим жителям нашого району, які 
були мобілізовані до лав Збройних сил 
України, учасникам АТО на Сході України, 
їхнім сім’ям.

Представники громадських організацій, 
територіальних громад Бориспільщини, во-
лонтери продовжують проводити актив-
ну роботу з організації збору та відправки 
всього необхідного для військовослужбов-
ців, які захищають незалежність України в 
зоні проведення АТО. Жителі району допо-
магають воїнам коштами, теплими речами, 
медикаментами, продуктами. Особливо хо-
четься відзначити діяльність сільських рад, 
які є в цьому напрямку організаторами ро-
боти на селі.

Підвищення якості соціально-медичного 
обслуговування, психологічної реабілітації, 
працевлаштування, поліпшення матеріаль-
но-побутових умов проживання здійсню-
ється за допомогою районної комплексної 
програми соціальної підтримки «Турбота».

Дороги
Відповідно до Постанови № 395 Кабіне-

ту Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
дороги Бориспільського району, які по-
требували ремонту, потрапили до перелі-
ку об’єктів, що фінансувалися  у 2016 році 
за рахунок субвенції з державного бюдже-
ту. Минулого  року за сприяння народного 
депутата України Сергія Міщенка у співп-
раці з Кабміном місцеві бюджети отрима-
ли ці субвенції. У липні надійшла субвенція 
на соціально-економічний розвиток регіо-
нів у сумі 4 млн 730 тис. грн. Оскільки не 
було чіткого її розмежування, то лише пі-
зніше, на черговій сесії районної ради, з’я-
вилася можливість проголосувати й спря-
мувати ці кошти до бюджету з подальшим 
направленням їх на сільські ради для ре-
монту доріг: Гірська — 660 тис. 242 грн. — 
вул. Бориспільська; с. Лебедин, вул. Неза-
лежності — 1 млн 157 тис. 154 грн; с. Сош-
ників, вул. Зелений гай — 637 тис. 690 грн; 
с. Рогозів, вул. Калинова — 1 млн 225 тис. 
158 грн; с. Вишеньки, вул. Садова — 1 млн 
49 тис. 756 грн. На сільських сесіях при-
йняли ці кошти до своїх бюджетів і вже 
майже освоїли їх. За рахунок коштів  міс-
цевих бюджетів, а це 11,7 млн грн, вдало-
ся відремонтувати дороги комунальної 
власності.

Владислав Байчас: «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН — 
БАРОМЕТР ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОЇ РАДИ» 
Зі звіту голови Бориспільської районної ради за 2016 рік.

 Діяльність районної ради, де-
путатського корпусу, виконавчо-
го апарату  здійснюється відповід-
но до Конституції України, Законів 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про статус депу-
татів місцевих рад», «Про службу в 
органах місцевого самоврядуван-
ня», Регламенту і рішень районної 
ради, Положення про постійні комі-
сії Бориспільської районної ради VІІ 
скликання, інших нормативних ак-
тів, які визначають повноваження 
органів місцевого самоврядування.

Жителі району допомагають воїнам коштами, теплими речами, медикаментами, 
продуктами. Сільські ради є в цьому напрямку організаторами роботи на селі.
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Наталія ДОЛИНА

Дійсно, ця тема — одна з найбо-
лючіших у суспільстві. Що реаль-
но відбувається в пенсійній сис-
темі на сьогодні — наша розмова 
з начальником Бориспільського 
об'єднаного управління Пенсійно-
го фонду України Олександром 
Чулковим.

— Олександре Васильовичу, 
Кабінет Міністрів презенту-
вав українцям проект пенсійної 
реформи. Якщо його ухвалить 
Верховна Рада, які зміни чека-
ють на пенсіонерів?

— Поки цей документ не ух-
валений, говорити про нього 
передчасно. Проте в будь-яко-
му випадку весь стаж людини з 
її першого дня роботи, якщо во-
на оформлена офіційно, буде 
враховано. 

— Чи не втратить людина 
стаж, якщо за часів Союзу пра-
цювала за межами України, на-
приклад, в Росії чи Молдові?

— Ні, якщо про це є запис у тру-
довій книжці, немає незрозумі-
лих виправлень, а трудова книжка 
оформлена належним чином. 

— Що таке страховий стаж 
і чому саме від нього залежить 
право громадянина на пенсію?

— Відповідно до статті 24 Зако-
ну України «Про загальнообов'яз-
кове державне пенсійне страху-
вання», страховий стаж — це пе-
ріод, за який особа підлягає дер-
жавному пенсійному страхуванню 
та за який щомісяця сплачені стра-
хові внески в сумі не меншій, ніж 
мінімальний страховий внесок.

— Іншими словами, потрібно, 
щоб працівник отримував «бі-
лу» зарплату, сплачував подат-
ки та страхові виплати?

— Саме так.
— Який на сьогодні мінімаль-

ний страховий стаж для отри-
мання пенсії?

— Людина має право на призна-
чення пенсії за віком за наявності 
страхового стажу не менше 15 років.

— Якщо не вистачить хоча б 
одного дня до цих 15 років, пен-
сію не призначать?

— Так. Буде лише соціальна до-
помога.

— На підставі яких докумен-
тів можна підтвердити стра-
ховий стаж?

— До 01.01.2004 року ос-
новним документом, що під-
тверджує стаж роботи, є трудо-
ва книжка. Після цього періо-
ду страховий стаж обчислюєть-
ся органами Пенсійного фонду 
за даними, що містяться в сис-
темі персоніфікованого обліку. 
Для обчислення пенсії врахову-
ється заробітна плата за весь пе-
ріод страхового стажу, почина-
ючи з 1 липня 2000 року. За ба-
жанням пенсіонера та за умови 
підтвердження довідки про за-
робітну плату, також враховуєть-
ся заробітна плата за будь-які 60 
календарних місяців страхового 
стажу підряд по 30 червня 2000 
року. Якщо підприємство лікві-
довано, документи передаються 
правонаступнику або в архів, де 

можуть видати довідку про заро-
бітну плату.

— Чи входить термін навчан-
ня у виші у страховий стаж?

— До 01.01.2004 року навчання 
зараховується до страхового ста-
жу, після — лише за умови сплати 
страхових внесків.

— Чи є зараз на Бориспільщині 
проблеми з виплатами пенсій?

— Жодних проблем немає. Пен-
сії людям платять вчасно і в повно-
му обсязі. На сьогодні по Бориспо-
лю і Бориспільському району що-
місяця виплачується близько 61 
млн грн.

— Якось мені довелося брати 
довідку для лікарняного. Була 
здивована тим, як чітко і орга-
нізовано працює Бориспільська 
служба Пенсійного фонду. От-
римала довідку за півгодини, хо-
ча людей було чимало. Моя київ-
ська колега простояла в чергах 
кілька днів…

— У нас працює громадська 
приймальня, де є шість віконець. 
Людина може подати докумен-
ти на призначення та на перера-
хунок пенсії, отримати персоні-
фіковану довідку, консультацію. 

Громадська приймальня працює 
з 8.00 до 17.00 без перерви на 
обід. До нас навіть з Києва при-
їжджають за довідками ОК-5, то-
му що там черги, а в нас просто-
ро і швидко. Якщо людині немає 
з ким залишити дитину, вона мо-
же прийти з нею. Для дітлахів ми 
обладнали куточок з іграшками. 
Зараз розпочато роботу з при-
йому громадян по селах. Пер-
ші пункти запрацювали в селах 
Вороньків і Мирне. Раз у тиж-
день ми приймаємо там відвіду-
вачів, які за тиждень отримують 
відповіді на всі питання. Планує-
мо відкрити такі агентства в усіх 
сільських радах Бориспільського 
району. 

ДЕ ШУКАТИ ЗАГУБЛЕНИЙ СТАЖ
 «Більшість українців 

ризикує втратити стаж, 
який заробили в 90-х. Ме-
ханізмів його відновлення 
практично немає». Газети 
та інтернет-видання пере-
повнені такими страхітли-
вими новинами. Не випад-
ково, що в багатьох людей 
передпенсійного віку 
почалася паніка.

ДОВІДКА
На 01.01.2017 р. в Бори-

спільському районі налічува-
лося 113500 осіб населення, 
з них у сільській місцевості — 
52 тисячі. 

Пенсіонерів на Бориспільщи-
ні 30451 особа. Їх  середня пен-
сія складає — 1955 грн.

 ПЕНСІЇ

 СТАРТАП

Валентина ОЛІЙНИК

Одна з наших землячок, Юлія 
Білостоцька, перебуваючи у де-
кретній відпустці по догляду за 
другою дитиною, зростила своє 
давнє хобі у гарний підробіток. Те-
пер двічі на тиждень вона ліпить 
вдома вареники і пельмені на 
продаж — по 5-7 кілограмів. За-
мовників, які «підсіли» на її смач-
ну домашню ліпнину, має не дуже 
багато, але вони у неї постійні ось 
уже упродовж півтора року.

Хвалять часто, та 
варять зрідка

Вареники люблять їсти, мабуть, 
у кожній родині. А от справді лі-
плять їх одиниці. Чому? Кажуть, що 
це марудно, і тому не хочуть грати-
ся. Та й, кивають, у магазині їх мож-
на купити будь-де і, що найприєм-
ніше, з будь-якою начинкою. 

Юлія розказує, що відколи вийшла 
заміж, то ліпить пельмені і вареники 
власноруч. Може б, як мріє більшість 
жінок, і хотіла більше відпочивати, 
але у купованих чоловік бабрається 
і ганяє їх виделкою по тарілці, якщо, 
побачивши ту магазинну «красу», ще 
взагалі сяде до столу. 

— Ми ж всі з вами знаємо смак, 
а тим паче якість цих напівфабри-
катів, — розказує молода жінка. — 
А от коли робиш сама, зрозуміло, 
неабияк стараєшся, бо ж це для 
найрідніших.

Краща реклама — 
якісний товар

Насправді Юля завжди любила 
працювати з тістом. Розказує, піс-
ля виснажливого дня це було ба-
жаним відпочинком для її орга-
нізму, бо приносило спокій. Ідея 
додаткової «живої копійки» до сі-
мейного бюджету родини з’яви-
лася сама по собі. Спочатку налі-
пити вареників попросили сусі-
ди, потім додалися замовлення 
від родичів, а сьогодні це вже не-
малий список домашніх варени-
колюбів і пельменелюбів із групи 
у соцмережах. 

Жінка каже, у морозильній ка-
мері в неї завжди є по кілька кіло-
грамів пельменів і вареників із різ-
ними начинками про запас. При 
цьому вона ніколи не ділить про-
дукцію «для себе» чи «на продаж», 
а тому не боїться, що припасений 
товар з’їдять члени її родини — 
він увесь якісний. 

Так, продукти для начинки і м’я-
со на фарш (саме гарний шматок, 
а не обрізки з бозна-чого) завжди 
свіжі. Щоб вареник був пухкішим, 
борошно незалежане і двічі просі-
яне, а яйця — щойно з-під курки.

Ще одна молода жінка Віра Ле-
вінська, хоча і пропрацювала із 
тістом понад шість років у дрібно-
му цеху на господаря із чотирма 
іншими колежанками, лише при-
дивляється до одноосібного біз-
несу. Каже, працювати без дозво-
лів, як це робить Юлія, лячно, а до 
приватного підприємництва іще 
не дотягує, передусім фінансово і 
по часу, який треба буде у це все 
вкласти. Тому поки зважує-вивчає 
ситуацію на ринку. 

— За роки праці в одному на-
прямку я вже так навчилась ліпити 
вареники і пельмені, — сміється 
Віра, — що роблю це майже із за-
плющеними очима, причому дуже 
швидко. За хвилину, в середньому, 
виходить вареників з п’ятнадцять. 
Ми з дівчатами щодня переробля-
ли тіста по кілограмів сорок. І хо-
ча потім нам купили тістоміс, спо-
чатку, років два, тісто місили рука-
ми у мисках. Та поки діло доходи-
ло до ліплення, руки вже боліли. А 
начинок у нас було до вареників 
досхочу: картопля, капуста, виш-

ня, сир (солоний і солодкий), гри-
би, паштет... Але найбільше ліпи-
ли пельменів, бо їх із прилавків 
змітали враз.

Веселка на тарілці
Сьогоднішні ціни у магазинах 

на вареники та пельмені захмар-
ні. Наприклад, за кілограм (а ча-
стіше, це лише 800 грамів), так зва-
них якісних виліплених «вушок», 
у середньому, просять від 80 гри-
вень. Фарш, як вказують, ялови-
чий і свинячий... Проте, чи так це 
насправді? А який там його відсо-
ток? І взагалі, що там ще міститься, 
окрім зазначеного на упаковці? 
Думаю, це знає невелика кількість 
людей, але не споживач.

А от за свої домашні асорті Юля 
бере трохи більше — 125 гривень 
за кілограм. При цьому, каже, не 
хоче чийсь товар ганити, а свій ви-
хваляти, проте у фарш, окрім м’я-
са, цибулі, солі і перцю, вона біль-
ше нічого не кладе.

Жінки розказують, що попри те, 
що вареники чи пельмені по сво-
їй суті лише різновид вермішелі з 
котлетами чи іншим гарніром, ді-
ти їх особливо люблять, а мами, за-
звичай, всіляко тим догоджають. 
Наприклад, одна з таких хитринок, 
коли роблять тісто кольоровим. 
Юлія каже, будучи великим скепти-
ком, ніколи не купує барвники, на-
віть, якщо вказано, що вони нату-
ральні. «Хімічить» теж удома. Аби 

тісто було рожевим, додає у ньо-
го сік буряка. Для ефекту жовтого 
— куркуму, а для зеленого — сік із 
шпинату. І малі, і дорослі у захваті 
від цього кольорового мистецтва 
на тарілках. Смачно і настрій підні-
має, додає жінка насамкінець.

Законодавче
Як коментують у Асоціації пра-

цівників торгівлі і громадського 
харчування, бізнес з ліплення на-
півфабрикатів вдома можна за-
реєструвати офіційно. Спочатку 
треба звернутися із заявами у са-
нітарно-епідеміологічну службу і 
пожежну інспекцію. Якщо примі-
щення відповідає усім нормам (як-
що ні, краще відразу орендувати 
спеціалізоване приміщення, де бу-
де саме так), продукцію направля-
ють на аналіз у акредитовану ла-
бораторію. Після позитивного ре-
зультату зразків продукції особі 
вже можна реєструватися приват-
ним підприємцем.

ГРИВНЯ З ВАРЕНИКА

Шановні читачі, якщо у Вас є 
улюблена справа і бажання 
розповісти про неї, а також 

поділитися з іншими власним 
досвідом, пишіть: 

borvisti@gmail.com,
або заходьте до редакції. 

Будемо раді співпраці.
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 ПОРАДА ЮРИСТА

 ПРОФЕСІЯ

Микола ВІРЧУР, водій таксі

Прочитав статтю Наталії Долини «Так-
сі: тарифікація по-бориспільськи» (див. 
№18 (877) від 19 травня 2017 р.), скажу 
чесно, не здивувався. Відразу спадає на 
думку вислів — «який народ, такі й та-
рифи». Поясню чому.

В таксі працюю 2 роки: то на ніч, а то 
на денну зміну виходжу — по-різному 
буває. За два роки мою машину два рази 
оббльовували. Вибачте за правду, але це 
так. І хімчистка салону проводилася за 
власний кошт. Коли одного разу я нага-
дав людині, яка таким чином забруднила 
салон, про те, що він наробив, після ви-
словлювання обурення, що я повіз йо-
го на вул. Нову не через вулицю Голова-
того, а по Робочій, мені просто дали 100 
грн і сказали: «З тебе вистачить!» Зараз 
«мертвих» уже не беру. А ще через пів-
року, коли віз цього ж чоловіка за моро-
зивом, мені він розповідав, як важливо 
до людей ставитися «по-людськи». Звіс-
но, що він мене не впізнав.

Недавно був випадок. Зупинив мене 
один хлопець, провіз я його метрів 500 
— до «Славутича». Коли я сказав, що 
проїзд коштує 30 грн, він мені відповів: 
«Я не баран платить тобі 30 грн». Після 

такої фрази, звісно, далі спілкуватися 
нема сенсу. Я сказав: «Пішов геть із ма-
шини». Він обізвав мене «уродом» і пі-
шов купувати пиво. Цікаво, він там теж 
скаже таку фразу? 

В таксі спочатку виконується послу-
га, а вже потім оплата за неї. Багато хто 
цим користується для того, щоб добра-
тися кудись (бо пішки йти облом), а по-
тім не розрахуватися. В Борисполі є 
один мешканець, який їздить на зеле-
ному «Мерседесі». Викликав таксі з «Ае-
ромола» до Котовського. Привіз я його, 
грошей розрахуватися у нього немає. 
Каже: «Залиш телефон, завтра розраху-
юсь». Диктую номер. Він записує його у 

рядок, де вводять пароль, щоб розбло-
кувати телефон. А телефон тисяч 5 кош-
тує. «Навіщо треба було викликати так-
сі?» — питаю його. «Так треба було», — 
відповідає. Таких випадків багато. 

На день буває три, чотири виклики, 
коли приїжджаєш, а пасажири переду-
мали їхати або поїхали на іншому так-
сі. Звичайно, що і порядні люди є. Якось 
викликали таксі на Іванків, щоб пороз-
возити людей по домівках після яко-
гось свята в самому селі. Грошей розра-
хуватися не вистачало. Людина поїха-
ла у Бориспіль, зняла гроші з карточки і 
повністю розрахувалася.

Коли приїжджає таксі на виклик, да-
ється 5 хвилин безплатно на посадку. 

Після 5 хвилин очікування — по-тари-
фу: 1 хвилина — 1 гривня. Люди вихо-
дять до таксі 15-20 хвилин, а виставля-
єш після цього рахунок, із здивуванням 
розпочинають тебе матом обкладати. 

А є ще тариф за вантаж: 10 кг — 5 грн. 
Ще є тариф за перевезення тварин. І ко-
ли після виставляєш людям рахунок, то 
далі… Ким я тільки не був: і уродом, і 
твар’ю, і бидлом. 

Крім того, за час роботи в таксі па-
сажирами було вкрадено у мене два 
мобільних телефони. І в мене вини-
кає питання, для кого я буду перео-
дягати шорти і одягати чисту футбол-
ку чи сорочку? Я бажаю мешканцям 

Борисполя піднімати спочатку свій 
культурний рівень і поважати інші 
професії. 

Наталія Долина вказує в своїй статті 
адреси, куди треба звертатися зі скар-
гами в разі низької якості обслугову-
вання, але вона не каже, куди нам тре-
ба звертатися в разі неадекватних паса-
жирів. І загалом ця стаття — це гра в од-
ні ворота. 

Щодо тарифу 30 гривень, то їх встанов-
лює ринок, а не власники служб таксі. Та-
ких замовлень на маленьку відстань ду-
же багато, а машин, що їх задовольнять, 
мало. Тут уже грає велику роль основний 
закон економіки: «попит породжує про-
позицію». Тому такі тарифи. 

Загалом ніхто не може обґрунтува-
ти хоча б якісь інші тарифи, а не тільки 
тарифи таксі. Хто обґрунтує мені тари-
фи житлово-комунальних послуг? А мо-
же хтось мені обґрунтує, чому хліб кош-
тує 8 гривень або цукор — 17 гривень? 
Всі ці ціни і тарифи диктує ринок, а не 
якийсь там дядько Василь. 

Одним із загальних факторів, який 
може вплинути на тариф, є конкурен-
ція. Є інформація, що в Бориспіль буде 
заходити київська служба таксі, а там 
мінімальна ціна буде 25 грн. Після цьо-
го і місцеві служби теж знизять ціни на 
свої послуги, але це покаже час. 

Дуже багато вожу людей, які не про-
живають у Борисполі, але тимчасо-
во в ньому мешкають. Зазвичай, бо-
риспільців характеризують двома, не-
цензурними, словами. А Наталія До-
лина нам розповідає про якусь якість 
обслуговування.

Відповідь на статтю «ТАКСІ: ТАРИФІКАЦІЯ 
ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ», АБО «КОГО МИ ВОЗИМО…»

 До редакції надійшов лист 
від Миколи Вірчура, водія таксі, 
з проханням його надрукувати. 
Публікуємо з деякими редак-
торськими правками.

Я бажаю мешканцям Борисполя піднімати спочатку свій культурний 
рівень і поважати інші професії.

Гра в одні ворота чи свідоме 
замовчування?

Наталія ДОЛИНА

Шановний пане Миколо! Дуже вдячні за відгук на 
статтю. У ньому Ви торкнулися насправді важливої те-
ми. Постараємось відповісти на головні запитання.

У 2016 році Фонд соціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві оприлюднив статис-
тику найнебезпечніших професій. Топ-5 замикають во-
дії таксі. Це не новина, так було завжди, навіть за часів 
Радянського Союзу. Тож людина, яка обирає цю профе-
сію, усвідомлює всі її плюси і мінуси. Втім, професійний 
водій таксі — це завжди хороший психолог, який пови-
нен виходити з будь-якої конфліктної ситуації з клієн-
том. Більше того, він не допустить, щоб подібні ситуації 
виникали, або зводить їх ризик до мінімуму.

Крім того, професійний диспетчер завжди зможе 
відфільтрувати неадекватного клієнта. А якщо при по-
садці бачите, що пасажир п'яний, знаходиться під дією 
наркотичних речовин тощо, то маєте право відмови-
тися від замовлення. І краще зробити це відразу.

Якщо ж пасажир поводиться агресивно під час ру-
ху, треба діяти по ситуації. Нагадайте йому, що у дис-
петчера є дані на нього. Часто цього достатньо, щоб він 
заспокоївся. Якщо є можливість, зупиніться в людно-
му місці або біля посту ДАІ чи поліції. На випадок над-
звичайної ситуації в машині повинен бути спеціальний 
зв'язок із диспетчером (кнопка тривоги, спеціальний 
код тощо). А при відмовах оплачувати проїзд, повідом-
те службу охорони, яка повинна бути в будь-якій фірмі.

Викидати пасажира з таксі не варто. Він може собі зав-
дати тілесні ушкодження, а після зателефонувати у полі-
цію і написати на Вас заяву. Пам'ятайте, що в разі конфлік-
тних ситуацій саме Ви зобов'язані першим зателефонува-
ти в поліцію і викликати наряд. Подібні прості істини до-
поможуть уникнути неприємностей в більшості випадків.

Куди звертатися водію таксі при порушенні його 
прав або створенні ситуації, яка загрожує здоров'ю чи 
життю? Якщо фірма офіційно зареєстрована і сплачує 
податки, Вас захищає Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України. У Борисполі він знаходиться на 
вул. Головатого, 6; тел.: +38 (04595) 6-10-19.

До речі, всю цю інформацію (а до неї — багато ін-
шої) має довести до своїх співробітників керівництво. 
Втім, коли працювала над статтею, до більшості керів-
ників додзвонитися, на жаль, не вдавалося. Диспетче-
ри свято таїли їхні телефони. Навіщо? А ті з керівників, 
чиї телефони знайшлися, або відмовлялися розмовля-
ти, або відповідали з не меншим хамством і погроза-
ми, ніж усі неадекватні пасажири. Робіть висновки.

Всі ми — люди, які займаються кожен своєю спра-
вою: у таксистів — одна, у журналістів — інша. І кожен 
має знати свої права і обов'язки та захищати їх.

ВІД РЕДАКЦІЇ

Андрій Єрко, головний спеціа-
ліст відділу «Бориспільського бю-
ро правової допомоги»:

— Грошові зобов’язання регу-
люються відповідними статтями 
Цивільного кодексу і передбача-

ють передачу фінансових коштів 
фізособою фізособі, юридичною 
особою юридичній особі і, відпо-
відно, будь-які комбінації довіль-
но. До бюро нещодавно було 2 
чи навіть 3 аналогічних звернен-
ня від громадян. А взагалі, маю за-
значити, шо подібні випадки не-
поодинокі. Для того, аби захисти-
ти законні інтереси, найперше, що 
взагалі треба робити, позичаю-
чи гроші, оформлювати розписку 

правильно. Отже, яким вимогам 
повинна відповідати розписка?

У розписці ставиться дата, коли 
вона складається, місце, дані осо-
би позичальника та особи, яка бе-
ре в позику грошову суму, його 
ідентифікаційний код, адреса про-
писки. Це ті дані, за якими можна 
чітко ідентифікувати особу і дове-
сти, що у суб'єктів не просто збі-
гаються прізвища. Також бажано, 
щоб у розписці чітко була вказана 

дата повернення коштів. Можли-
вий варіант вказування відсотків за 
користування грошовими кошта-
ми. Якщо це не вказано, законодав-
ство передбачає, що можна стягну-
ти 3% річних та індекс інфляції. Як-
що сума повернення не вказана, то 
вона буде прирівняна до вимоги. 
Згідно зі статтею 1049 ЦК України, 
передбачено, що позичальник зо-
бов’язаний повернути позикодав-
цеві позику (грошові кошти у такій 
самій сумі, що були передані йому 
позикодавцем) у строк та в поряд-
ку, що встановлені договором.

Відповідно до статей 525 та 526 
Цивільного кодексу України, зо-
бов’язання мають виконуватися на-
лежним чином, відповідно до умов 
позики та Цивільного кодексу та ін-

ших актів цивільного законодавства. 
Та для захисту порушеного права 
особа має право звернутися до суду 
із позовною заявою «Про стягнення 
боргу за борговою розпискою». Бор-
гова розписка повинна  знаходитись 
у тієї особи, яка надала кошти. В мо-
мент, коли гроші повертаються, та-
кож повертається і розписка.

Бувають випадки, що людина сві-
домо не забирає розписку, напри-
клад, якщо це друзі. Але для уник-
нення можливих неприємностей у 
майбутньому (наприклад, через 2,5 
роки колишній друг, з яким посва-
рився, звертається до суду з цією 
розпискою про стягнення грошо-
вих коштів і цілком ймовірно може 
отримати за ним рішення) її бажано 
завжди забирати. Узагалі, строк по-
зовної давності цієї категорії справ 
складає 3 роки, але може бути про-
довжений з поважних причин.

ЯК СТЯГНУТИ БОРГ ЗА БОРГОВОЮ РОЗПИСКОЮ?
«Позичаючи гроші знайомому, взяв з нього розписку про повер-

нення грошового боргу. Через певний час звернувся з проханням 
повернути кошти, але той всіляко відстрочує-відмовляється. Як 
мені захистити свої законні інтереси і таки витребувати борг?» 

Дмитро Н., м. Бориспіль
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 
РОБОТУ

ШУКАЮ 
РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 12стор. 12

стор. 12стор. 12

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Майстра з виробництва
вібропресувальних виробів
Слюсаря-ремонтника
Такелажників

Складальника поїздів
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Лаборанта фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Електрозварювальника
Головного інженера
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Машиніста автобетононасоса
Бульдозериста 
Конструктора фасадних систем
Охоронця

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Фото з виставки дитячих малюнків учнів Вороньківської школи.Фото з виставки дитячих малюнків учнів Вороньківської школи.
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06.15 Т/с "Наші пані у Варшаві" 

(12+)

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

20.15 Т/с "Свати - 3"

21.15 22.15 Т/с "Свати - 4"

23.20 04.45 Х/ф "Сусіди на стрьомі" 

(16+)

01.15 Х/ф "Утікач" (18+)

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 Т/с "Свати - 3"
14.00 15.00 20.15 21.15 22.15 Т/с 

"Свати - 4"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
23.15 Х/ф "Двадцяти-п'яти-

борство" (16+)
01.00 Х/ф "Жити"
02.25 Х/ф "Двадцяти-п'яти-

борство" (16+)

07.50 02.45 Зірковий шлях

08.50 04.30 Реальна містика

10.50 Т/с "Нічна фіалка" 16+

12.40 15.20 Т/с "Лист Надії" 12+

15.00 19.00 Події

16.50 19.40 Т/с "Темні води" 16+

21.10 Х/ф "Зворотний квиток" 16+

23.00 Х/ф "Легенда: Гробниця 

Дракона" 16+

00.50 Сьогодні

01.40 Ток-шоу "Говорить Україна"

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 Агенти справедливості 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.45 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
11.00 04.30 Реальна містика
13.00 15.30 Т/с "Темні води" 16+
17.10 Т/с "Жіночий лікар" 16+
19.55 Футбол. Товариський матч 

Україна - Мальта
22.00 23.30 Т/с "А сніг кружляє" 

16+
02.15 Х/ф "Легенда: Гробниця 

Дракона" 16+

05.30 20.00 02.00 05.20 
"Подробиці"

06.00 "Мультфільм"
06.15 Х/ф "Два Івани"
10.00 Х/ф "Дівчата"
12.00 Т/с "Птаха у клітці" 16+
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "1941" 16+
23.30 Т/с "Одеса-мама" 16+
02.40 Х/ф "Зозуля с дипломом"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.15 "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"
11.00 12.25 20.40 Т/с "1941" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.20 "Подробиці"
23.30 Т/с "Одеса-мама" 16+
02.40 Х/ф "Веселі Жабокричі"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 05.40 Корисні підказки 2
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" 16+
07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 М/ф "Малюк Великий панда"
12.00 04.05 Віталька
18.50 Одного разу під Полтавою
20.55 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Казки У Кіно

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 00.00 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.25 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
18.50 Панянка-селянка

05.35 Служба розшуку дітей
05.40 04.45 Дивитись усім!
06.25 19.20 Надзвичайні новини
07.15 Факти тижня. 100 хвилин
09.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Х/ф "Солдат" 16+
12.05 Х/ф "Пташка на дроті" 16+
14.10 Х/ф "Водний світ"
16.45 Х/ф "Помпеї" 16+
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф "Скарб Амазонки" 16+
22.05 Х/ф "Беовульф" 16+
00.10 Х/ф "Скелелаз" 16+
02.05 Х/ф "Злива" 16+
04.25 Факти

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі
11.05 13.20 Х/ф "Скелелаз" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.05 16.10 Х/ф "Скарб Амазонки" 

16+
16.30 Х/ф "Беовульф" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.25 Х/ф "Рембо. Перша кров" 16+
00.25 Х/ф "Солдат" 16+
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.50 00.45 "Моя правда"
10.40 Х/ф "Було в батька три сини"
13.10 Х/ф "Салон краси"
14.45 Х/ф "Суєта суєт"
16.20 Х/ф "Золоте теля"
19.30 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
01.35 Х/ф "Чорна стріла"
03.10 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
04.40 Кіноляпи
05.00 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.50 "Зірки гумору"
11.50 Х/ф "Зовсім пропащий"
13.30 Х/ф "Капітан Пілігрима"
15.15 Х/ф "У квадраті 45"
16.30 Х/ф "Випадок у квадраті 

36-80"
17.55 Х/ф "Вірні друзі"
19.40 01.35 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 Х/ф "Пропало літо"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки

06.00 Х/ф "Дівчина поспішає на 
побачення"

07.00 14.40 "Алло, лікарю!"
07.55 14.25 18.55 21.10 "Погода"
09.45 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
12.00 Євромакс
15.35 04.15 "Цивілізація Incognita"
15.55 Концерт Ніни Матвієнко "Ми 

єдині і Україна у нас одна!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ігор Іртеньєв, 1 ч.
20.00 22.50 Вердикт історії
21.15 Михайло Поплавський: 

PR-проект "Співаючий 
ректор"

22.15 Неприручена Азія
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.05 15.35 "Формула Пруста. 
Олександр Злотник"

06.40 "Кумири"
06.50 14.40 18.00 "Алло, лікарю!"
07.45 14.20 18.55 21.15 "Погода"
09.40 "Будьте здорові!"
10.30 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 04.15 "Цивілізація Incognita"
11.45 "Соціальний статус"
16.15 Фестиваль "Червона Рута" - 

2015, 1 ч.
16.50 20.00 22.50 Вердикт історії
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ігор Іртеньєв, 2 ч.
21.20 04.30 "Відлуння"
22.00 DW-Візерунок дня
22.20 Неприручена Азія
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

03.00 02.50 Зона ночі
04.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.35 Абзац
06.35 08.05 Kids Time
06.40 М/ф "Переполох в Гімалаях" 

16+
08.10 Х/ф "Дублери" 16+
10.25 Х/ф "Ланцюгова реакція"
12.25 Х/ф "Наймані вбивці" 16+
15.00 Х/ф "Коломбіана" 16+
17.00 Х/ф "Прискорення" 16+
19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Ревізор
23.50 Страсті за Ревізором
02.45 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.45 18.00 Абзац

06.40 07.59 Kids Time

06.45 М/с "Сімейка Крудс"

07.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

08.00 Т/с "Молодята"

10.45 Т/с "СашаТаня" 16+

16.00 19.00 Серця трьох

22.15 Серця трьох пост-шоу

01.00 Х/ф "Це кінець" 18+

06.20 Т/с "Бухта страху" (16+)
09.40 19.15 Т/с "Кулагін та 

партнери"
12.05 17.40 Т/с "Детективи" (16+)
13.35 21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

13" (16+)
15.15 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
23.50 Т/с "Детектив Босх" (18+)
00.45 Т/с "Королі втечі" (16+)
03.25 "Випадковий свідок"
03.40 "Речовий доказ"
04.10 "Правда життя. Професії"

05.10 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
06.25 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
07.50 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.25 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.15 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.20 Т/с "Королі втечі" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"
04.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 "ДжеДАІ"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

16.45 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)

18.55 Х/ф "600 кг. золота" (16+)

20.45 Х/ф "Бунт" (16+)

22.15 Х/ф "Діамантові пси" (18+)

00.00 "Територія обману"

02.00 Х/ф "Чорна долина"

03.03 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 Д/п "Помста природи"

11.00 03.15 "Облом.UA."

15.10 Х/ф "Бунт" (16+)

16.50 00.00 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)

19.00 "ДжеДАІ"

19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.15 Х/ф "Пограбування казино" 

(16+)

23.00 Прем'єра! "Він, Вона і 

телевізор"

01.40 Х/ф "Захар Беркут"

06.35 16.00 "Все буде добре!"
08.35 Х/ф "Zolushka. ru"
10.45 "Україна має талант!-6"
13.50 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
00.20 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

07.10 16.00 "Все буде добре!"
09.10 Х/ф "Стережись автомобіля"
11.05 "Україна має талант!-6"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
00.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 08.00 22.40 23.30 01.10 
Погода

06.05 08.05 АгроЕра
06.10 Єврошоу М.Поплавського
06.50 07.45 Смакота
07.05 23.00 На слуху
07.30 08.45 Світ он лайн
08.10 23.35 Від першої особи
08.35 Паспортний сервіс
09.00 Х/ф "Святий Петро"
12.50 Х/ф "Казка про щуролова"
14.40 Х/ф "Марко Поло"
17.50 02.40 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 02.10 Про головне
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне
00.15 Телемагазин
03.10 Борхес
03.40 Д/с "Розповіді про Хансік"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 07.20 08.25 09.55 12.00 13.30 

23.20 Погода
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.50 Т/с "Аристократи"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 02.40 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Мистецькі історії
15.45 Фольк-music
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Садові скарби"
19.55 Наші гроші
20.20 02.10 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Чотири весілля"

10.55 "Міняю жінку - 4"

12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)

13.00 14.00 15.00 20.15 21.15 22.15 

Т/с "Свати - 4"

16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.15 01.40 Х/ф "На узбіччі" (18+)

06.10 12.50 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 02.45 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 23.30 Т/с "Ліки для бабусі" 

12+
01.10 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.15 "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"
11.00 12.25 20.40 Т/с "1941" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.20 "Подробиці"
23.30 Т/с "Одеса-мама" 16+
02.40 Х/ф "Всього один поворот"
03.50 "Готуємо разом"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 00.00 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.25 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
18.50 Панянка-селянка

05.35 10.10 04.45 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 13.20 Х/ф "Рембо. Перша 

кров" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Рембо. Перша кров-2" 

16+
00.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.50 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.40 "Зірки гумору"
11.30 Х/ф "Карусель"
12.45 Х/ф "Салон краси"
14.25 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
16.10 Х/ф "Морський характер"
18.00 Х/ф "Бездоглядність"
19.40 01.35 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 Х/ф "Дубравка"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки

06.00 15.30 "Мілен Демонжо. 
Міледі з українським 
корінням"

06.50 21.50 DW-Візерунок дня
07.00 14.40 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 14.20 18.55 21.10 "Погода"
09.50 04.25 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.50 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
12.15 "Кумири"
16.20 Фестиваль "Червона Рута" - 

2015, 2 ч.
17.35 22.10 Неприручена Азія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олена Санаєва, 1 ч.
20.00 22.40 Вердикт історії
21.25 04.45 Глобал-3000
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.10 Зона ночі
04.55 10.45 Т/с "Татусеві дочки" 

16+
05.50 18.00 Абзац
06.45 07.00 Kids Time
06.50 М/с "Сімейка Крудс"
06.59 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.59 Т/с "Молодята"
16.00 19.00 Від пацанки до панянки
21.40 Х/ф "Обдурити всіх"
23.20 Х/ф "Жарти в бік" 16+
01.20 Х/ф "Демони Дебори Логан" 

18+

05.00 "Правда життя. Професії"
05.30 Х/ф "Відпустка за власний 

рахунок"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.15 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.25 Т/с "Королі втечі" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"
03.50 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
11.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.05 Х/ф "Справжнє правосуддя 2: 

Чорний ангел" (16+)
16.50 00.00 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)
19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами" (16+)
23.00 Прем'єра! "Він, Вона і 

телевізор"
01.40 Х/ф "Вишневі ночі"
03.05 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.40 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
11.15 "Україна має талант!-6"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Аристократи"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.40 Наші гроші
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин
02.40 Д/ф "Після прем'єри - 

розстріл"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

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

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

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

Тел.: 0 67 887�85�38, 0 95 568�77�44, 
0 63 809�60�08, 0 68 039�83�74

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

ПРАННЯ ХІМЧИСТКА

КИЛИМІВ
від 20 грн. кв.м

(097) 627-97-66
(066) 751-33-61

можлива

доставка Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ

САДІВНИКА
графік роботи: 2/2
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ЧЕТВЕР, 8 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 9 ЧЕРВНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.45 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі-2" (12+)
13.00 14.00 15.00 20.05 21.05 Т/с 

"Свати - 4"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.05 "Право на владу 2017"
23.35 02.10 Х/ф "Фальшиві 

заручини" (16+)

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку - 4"
12.20 Т/с "Матусі - 2" (12+)
14.00 15.00 Т/с "Свати - 4"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 22.30 "Ліга сміху 2"
00.40 "Вечірній Київ"
04.25 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Агенти 
справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 02.45 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 23.30 Т/с "Один єдиний і 

назавжди" 16+
01.10 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 19.00 23.00 03.20 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.40 Зірковий шлях
10.50 04.10 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
15.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Кохання як 

нещасний випадок" 16+
23.20 "Слідами Блокади - 2" 

Спеціальний репортаж
01.15 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.15 "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"
11.00 12.25 20.40 Т/с "1941" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.35 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.55 05.20 "Подробиці"
23.30 Т/с "Одеса-мама" 16+
02.35 Х/ф "Де ти, Багіра?"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.15 "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"
11.00 12.25 Т/с "1941" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 01.45 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Двоє під однією 

парасолькою"
23.50 Х/ф "Міський романс"
03.25 "Жди меня"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.10 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 16.45 00.00 Казки У Кіно
12.45 17.50 22.00 02.25 Країна У
13.20 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
18.50 Панянка-селянка

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
10.00 Х/ф "Я твій герой"
12.20 16.45 Казки У Кіно
12.45 17.50 03.00 Країна У
13.20 Одного разу під Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.15 Віталька
18.50 Панянка-селянка
20.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
21.40 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

06.35 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 13.20 Х/ф "Рембо. Перша 

кров-2" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Рембо-3" 16+
00.30 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.55 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05 13.15 Х/ф "Рембо-3" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.25 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.40 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "Джон Рембо (Рембо-4)" 

16+
01.20 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.45 Стоп-10
04.20 Факти
04.40 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.40 "Зірки гумору"
11.40 Х/ф "Дубравка"
13.10 Х/ф "Пропало літо"
14.35 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
16.20 Х/ф "Розмах крил"
18.05 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
19.40 01.25 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 Х/ф "Карусель"
03.05 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
10.20 "Зірки гумору"
11.10 Х/ф "Капітан Пілігрима"
12.50 Х/ф "Морський характер"
14.35 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
16.25 Х/ф "Бездоглядність"
18.10 Х/ф "Перевесниці"
19.40 03.35 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 Х/ф "Посмішка Бога, або 

Суто одеська історія"
01.35 Х/ф "Емігрант"

06.00 16.05 "Сальваторе Адамо. 
Сніг, що не розтане ніколи"

06.50 21.55 DW-Візерунок дня
07.00 14.40 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 14.20 18.55 21.15 "Погода"
09.45 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.45 "Соціальний статус"
15.35 Глобал-3000
17.30 Неприручена Азія
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олена Санаєва, 2 ч.
20.00 22.45 Вердикт історії
21.20 04.40 "Відлуння"
22.15 Заклинач акул
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.00 15.40 Д/ф "Мішель Мерсьє. 
Заручниця кохання" 16+

06.50 21.55 DW-Візерунок дня
07.00 14.40 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 14.20 21.05 "Погода"
10.40 04.15 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
11.50 Teen-клуб
12.10 "Цивілізація Incognita"
16.40 Пісні УПА виконують 

лауреати фестивалю 
"Червона Рута-2015"

17.30 Заклинач акул
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олена Санаєва, 3 ч.
20.00 Вердикт історії
21.10 04.35 "Відлуння"
22.15 Віктор Ющенко - професор 

Київського університету 
культури

03.00 02.50 Служба розшуку дітей
03.05 02.55 Зона ночі
04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.45 18.00 Абзац
06.40 07.59 Kids Time
06.45 М/с "Сімейка Крудс"
07.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.00 Т/с "Молодята"
10.45 Т/с "Щасливі разом"
16.00 19.00 Хто зверху?
21.00 Х/ф "Ціна безсмертя" 16+
23.10 Х/ф "Чорні мітки" 16+
01.00 Х/ф "Обдурити всіх"

03.00 02.20 Зона ночі
04.05 Т/с "Татусеві дочки"
05.55 18.00 Абзац
06.49 08.09 Kids Time
06.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.10 Т/с "Молодята"
10.00 Серця трьох
13.15 Серця трьох пост-шоу
16.00 19.00 Суперінтуїція
20.50 Х/ф "Дорогою" 16+
22.40 Х/ф "Морський піхотинець" 

16+
00.20 Х/ф "Жарти в бік" 16+
02.15 Служба розшуку дітей

05.10 Х/ф "Матрос Чижик"
06.40 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 04.05 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.25 Т/с "Королі втечі" (16+)
04.35 "Випадковий свідок"
04.50 "Правда життя. Професії"

05.20 Х/ф "Дикий пляж"
06.35 Х/ф "Обережно! Червона 

ртуть"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 04.00 "Свідок"
15.45 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Детектив Босх" (18+)
02.25 Т/с "Королі втечі" (16+)
04.30 "Випадковий свідок"
04.35 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.20 11.00 "Відеобімба"
09.00 "Територія обману"
15.00 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами" (16+)
16.50 00.15 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 20.20 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Один шанс на двох" 

(16+)
23.15 Прем'єра! "Він, Вона і 

телевізор"
01.55 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 01.05 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.35 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
16.30 Х/ф "Один шанс на двох" 

(16+)
19.20 Прем'єра! Х/ф "Наввипередки 

з часом" (16+)
21.00 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
22.45 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."
02.05 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.15 "Облом.UA."

06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
11.40 "Україна має талант!-6"
13.45 "Битва екстрасенсів 13"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
01.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

07.15 Х/ф "Будьте моїм 
чоловіком..."

09.05 Х/ф "Мандрівка у 
закоханість"

11.15 Х/ф "Трохи не в собі"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.20 Х/ф "Домоправитель"
20.05 Х/ф "Прилетить раптом 

чарівник"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 07.20 08.25 09.55 12.00 13.30 

23.20 Погода
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Аристократи"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 Слідство. Інфо
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Надвечір'я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 02.10 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.20 07.15 08.20 09.55 12.00 13.30 

20.15 23.20 Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Аристократи"
10.00 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Д/с "Історичні розслідування"
12.05 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Богатирські ігри
20.20 02.10 Про головне
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV



11№20 (879), 2 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 5-11 ЧЕРВНЯ

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

СУБОТА, 10 ЧЕРВНЯ

НЕДІЛЯ, 11 ЧЕРВНЯ

06.45 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Таємний код Віри"

11.00 23.10 "Світське життя"

12.00 Х/ф "Катерина" (16+)

16.25 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

20.15 "Вечірній квартал 2017"

22.10 "Вечірній квартал. Дайджест"

00.10 03.25 "Ліга сміху 2"

06.00 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 18.40 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 12.05 13.30 14.45 16.00 17.15 

"Світ навиворіт - 6"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Я тебе нікому не віддам" 

(16+)
00.45 "Аргумент кiно"
01.40 "Світське життя"
04.15 "Таємний код Віри"

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні

07.15 05.20 Зірковий шлях

09.10 Т/с "Кохання як нещасний 

випадок" 16+

12.40 15.20 Т/с "Ліки для бабусі" 

12+

16.40 19.40 Т/с "Мої чужі діти" 12+

21.00 Шоу братів Шумахерів

23.00 Реальна містика

02.40 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.20 Х/ф "Вальс - бостон"
11.15 Т/с "Мої чужі діти" 12+
15.10 Т/с "Один єдиний і назавжди" 

16+
18.50 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Фінляндія- Україна
21.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
22.00 Т/с "Будинок з сюрпризом"
01.40 Реальна містика
02.30 Таємний код зламано. 

Молодість
03.20 Таємний код зламано. Сон

06.10 Х/ф "Формула кохання"
08.00 04.15 Х/ф "Бережи мене, мій 

талісман"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Д/п "Формула кохання О.

Абдулова"
11.00 05.20 Х/ф "Шукайте жінку"
14.00 20.30 Т/с "Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час"
20.00 02.30 "Подробиці"
23.00 "Великий бокс. О.

Малиновський - С.Сампайо. 
Д.Берінчик-А.Гарба"

01.00 Х/ф "Сліпий горизонт"
03.00 Х/ф "Дівчина з маяка"

08.00 "уДачний проект"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"

11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"

12.00 Х/ф "Любов від усіх хвороб"

14.10 21.00 Т/с "Мессінг: Той, хто 

бачив крізь час

20.00 02.05 "Подробиці"

22.20 Х/ф "Час гріхів" 16+

00.10 Х/ф "Палаючий острів" 18+

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Королiвська академiя"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.10 М/ф "Чарівна карусель"
12.35 19.50 Одного разу під 

Полтавою
15.15 Казки У Кіно
16.20 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
18.00 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Циганка Аза"
01.40 Х/ф "Я твій герой"

07.15 М/с "Шалені кролики. 
Вторгнення" 16+

07.35 М/с "Лис Микита"
07.45 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.40 М/с "Дора-мандрівниця"
11.00 М/ф "Тітоф"
12.25 01.40 Х/ф "Усе, чого хоче 

Лола" 16+
14.30 19.50 Одного разу під 

Полтавою
16.00 Країна У
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Як утратити друзів і 

примусити всіх тебе 
ненавидіти" 16+

07.00 Дивитись усім!
08.00 Без гальм
08.55 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. Дайджест
11.05 Відпустка за обміном
12.00 13.00 Т/с "На трьох"
12.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Бетховен"
15.25 Х/ф "Бетховен-2"
17.10 Х/ф "Джон Рембо (Рембо-4)" 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Як викрасти хмарочос" 

16+
22.00 Х/ф "Напад на 13-й відділок" 

16+
00.00 Х/ф "Людина пітьми"
01.45 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.10 Стоп-10

05.05 Факти
05.35 04.00 Т/с "Слідчі" 16+
07.35 Т/с "Відділ 44" 16+
11.15 13.00 Х/ф "Людина пітьми"
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Бетховен"
15.00 Х/ф "Бетховен-2"
16.45 Х/ф "Як викрасти хмарочос" 

16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Х/ф "Повітряний маршал" 

16+
22.45 Х/ф "Людина-вовк" 18+
00.35 Х/ф "Напад на 13-й відділок" 

16+
02.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.20 "Невідома версія. Бережися 

автомобіля"
11.10 Х/ф "Емігрант"
13.15 Х/ф "Розмах крил"
15.00 Х/ф "Інспектор Лосєв"
18.55 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
20.30 Х/ф "В останню чергу"
22.10 Х/ф "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

23.00 "Вечір з Максимом Галкіним"
00.20 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
01.50 Х/ф "Веселі Жабокричі"
02.55 Кіноляпи

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

10.20 Х/с "Правдива історія про 
Червоні вітрила"

14.00 Х/ф "Посмішка Бога, або 
Суто одеська історія"

16.20 Х/ф "Перевесниці"
17.55 Х/ф "Непоправний брехун"
19.15 Х/ф "Непіддатливі"
20.40 Х/ф "Дівчина без адреси"
22.20 "Невідома версія. Бережися 

автомобіля"
23.10 "Максим Галкін Новорічний 

бенефіс"

06.05 Х/ф "Волга-Волга"
07.55 10.25 12.00 16.15 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.30 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
14.25 23.25 Заклинач акул
15.40 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
16.20 "Трускавець курортний"
16.45 04.10 "Цивілізація Incognita"
17.00 Ювілейний концерт Оксани 

Білозір "Сповідь"
20.30 "Валерій Маренич. Крихкі 

гойдалки слави"
21.45 Концерт "Хіти Михайла 

Поплавського"
22.55 Анна Конда. Вишиваний 

альбом (Білий)
23.50 04.50 "Кумири"

09.50 11.30 14.00 21.10 "Погода"
09.55 "Тарапунька: аншлаг 

довжиною в життя"
11.35 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.20 23.35 Заклинач акул
15.35 "Соціальний статус: ваша 

пенсія"
16.10 "Київ-Люблін: університетські 

мости"
18.15 Концерт Андреа Бочеллі
20.05 04.30 "Цивілізація Incognita"
20.25 04.20 "Кумири"
20.45 03.55 "Світські хроніки"
21.25 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
21.50 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
22.40 Євромакс

03.00 02.20 Зона ночі
05.49 08.35 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
07.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.40 Ревізор.Спецвипуск
10.50 Ревізор Крамниці
12.45 Від пацанки до панянки
15.10 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікаделькі"
17.00 Х/ф "Мармадьюк"
18.45 Х/ф "Хеллбой: Герой із пекла" 

16+
21.00 Х/ф "Хенкок" 16+
22.50 Х/ф "Спуск" 18+
00.50 Х/ф "Чорні мітки" 16+

03.00 01.40 Зона ночі
05.05 Т/с "Татусеві дочки"
06.00 07.20 Kids Time
06.05 М/с "Сімейка Крудс"
07.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.25 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікаделькі"
09.10 Х/ф "Дублери" 16+
11.25 Х/ф "Континуум" 16+
13.45 Х/ф "Ціна безсмертя" 16+
16.00 Х/ф "Хеллбой: Герой із пекла" 

16+
18.15 Х/ф "Хенкок" 16+
20.00 Х/ф "Вавілон нашої ери" 16+
22.00 Х/ф "Священик" 18+
23.45 Х/ф "Спуск 2" 18+

05.05 03.40 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.25 04.05 "Правда життя. 
Професії"

05.50 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
11.30 02.40 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.50 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.10 Х/ф "Оксамитові ручки"
23.00 Х/ф "Реальні хлопці" (16+)
00.50 Х/ф "Відкрите море" (16+)
02.40 "Випадковий свідок"

05.05 Х/ф "Провінційний анекдот"
05.35 Х/ф "Чорна стріла"
07.10 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
08.40 Т/с "Право на захист" (16+)
12.20 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
15.15 "Легенди карного розшуку"
17.25 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Бухта страху" (16+)
22.15 Т/с "Охоронець - 2" (18+)
01.30 Х/ф "Оксамитові ручки"
03.05 "Таємниці кримінального 

світу"
04.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
09.00 "Бушидо"
11.00 Д/п "Помста природи"
13.30 01.50 "Цілком таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
17.00 Х/ф "100 градусів нижче 

нуля" (16+)
18.45 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
20.20 Х/ф "Бойовий гіпноз проти 

кіз" (16+)
22.05 Х/ф "Великий вибух" (18+)
00.00 "Заручники правосуддя"
02.20 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

17.00 Х/ф "Бойовий гіпноз проти 

кіз" (16+)

18.50 Х/ф "Наввипередки з часом" 

(16+)

20.20 Х/ф "Веселі канікули" (16+)

22.10 Х/ф "Без правил 3" (18+)

00.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.20 Х/ф "Дорога на Січ"

03.40 "Облом.UA."

06.00 "Все буде добре!"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.35 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
15.20 Х/ф "Домоправитель"
17.05 Х/ф "Прилетить раптом 

чарівник"
19.00 Х/ф "Кохання Надії"
22.50 Х/ф "Службовий роман"

06.50 "Все буде добре!"

08.45 "Все буде смачно!"

09.40 "Караоке на Майдані"

10.35 "Планета земля 2"

11.40 Х/ф "Кохання Надії"

15.15 "Кохана, ми вбиваємо дітей"

19.05 02.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

23.00 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.30 07.00 23.20 00.10 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 Золотий гусак
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.45 Фольк-music
13.05 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
17.00 Книга.ua
17.30 Богатирські ігри
18.30 Чоловічий клуб. Спецвипуск. 

Фрі-файт
19.30 Чоловічий клуб
20.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
01.20 Д/с "Історичні розслідування"
03.55 Музичне турне

06.30 07.00 22.50 23.20 00.10 Погода
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.55 Х/ф "Сісі - непокірна 

імператриця "
12.00 Театральні сезони
12.40 01.20 Д/с "Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє"
14.05 Мистецькі історії
14.15 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.10 Д/с "Орегонський путівник"
16.45 Х/ф "Одержимість"
18.35 Х/ф "Золото"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Дикі тварини"
23.00 Світ on line

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ЗАЗ-Сенс, сірого кольору, 2011 р., гарний стан, 

пробіг 60000 км, гідропідсилювач, газ/бензин, ГБО 
4 покоління, фаркоп, сигналізація, магнітола, один 
господар, 100700 (еквівалентно 3800 у.о.). Тел.: 
0 66 0932505.

Мерседес 210 - 300 ТД, 1999 р., сріблястого ко-
льору, седан, 350 тис.км, не розмитнений (Литва), 
легальна їзда, консультації, 79500 грн (еквівалент-
но 3000 у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 0 97 8033344. 

Опель-Астра, 1,4, 2007 р., колір сірий металік, 
тонований, кондиціонер, фаркоп, МР-3. Тел.: 0 96 
6954157, 0 50 1070151. 

ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТА-ШЕВРОЛЕ-ЕПІКА, 2007 Р., ПОВНА КОМПЛЕКТА-
ЦІЯ, АБО ОБМІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. ЦІЯ, АБО ОБМІН НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. 
БОРИСПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 БОРИСПІЛЬ, 175500 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 6500 
У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.У.О.). ТЕЛ.: 0 93 3621292.

ВАЗ-2107, 2003 р., колір баклажан, 1,6 к., гар-
ний стан, 5-ст. КПП (фіат), пофарбована, вкла-
день не потребує, 40000 грн, торг, с. Вороньків. 
Тел.: 0 93 7164437. 

Рено-Меган-Седан, 2006 р., 130000 км, 1.6, беже-
вий, комплектація комфорт експресіон, 6 подушок 
безпеки, економна, гарний стан, 180000 грн., торг. 
Тел.: 0 97 6777108.

Славута, 2002 р., червоний колір, 35000 грн (екві-
валентно 1300 у.о.). Тел.: 0 96 6812114, Максим.

Мотоцикл «Муравей», ціна договірна. Тел.: 0 67 
2344349.

Комбайн зерновий, навісний (в-во Польща), дис-
кова борона БДТ-2,7 (в-во Італія), косарка трав’яна. 
Тел.: 0 97 9646912. 

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

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, недорого. 
Тел.: 0 97 6901927.

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

Запчастини на Москвич-2141: двері 4 шт., капот, 
кришка багажника, крила, стійки, КПП, двигун 
412; сіялка 4-рядна до мотоблоку, нова. Тел.: 0 50 
0568768, 0 68 7783183, Ігор Миколайович. 

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, січкарня, мотоцикл «Во-
сход-3М», моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 
2378240.

Причіп ГКБ-819 самоскид, ціна договірна. Тел.: 
0 96 6812114, Максим.

Куплю
Бориспіль

Авто не розмитнене, бите, проблемне. Тел.: 0 97 
8033344, 0 93 2743420.

Мопед «Карпати» та «Верховину». Тел.: 0 97 
3012661. 

Мотоцикл К-750 Ява, Дніпро-12,16, в будь-яко-
му стані та запчастини до них, у Бориспільсько-
му та Переяславському р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Баришівка
1,2-к.кв., новобудова, від 34 до 52 кв.м, будинок 

зданий, документи, інивідуальне опалення, шпа-
клювання, стяжка, розводка електрики, від 289000 
грн (еквівалентно 10700 у.о.), 8500 грн/1 кв.м. Тел.: 
0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Бориспіль
В.Момота вул., 3/10, 44/18/9, кахель, паркет, л/з, 

бойлер, б/д, ціна договірна. Тел.: 0 63 2634307.
Головатого, 76 а вул., 49 кв.м, 1 поверх, після буді-

вельників, ціна договірна. Тел.: 0 97 6788970.
Головатого, 76-а вул., новий будинок, 10/11, 

50/21/12, велика лоджія засклена, з документами, ча-
стково ремонт, 600000 грн (еквівалентно 22800 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

К.Шлях вул., 8/9 ц., 37/19/8, гарний стан, м/п вік-
на, с/в — кахель, вбудована кухня, б/з, гарна інф-
растуктура, 546000 грн (еквівалентно 21000 у.о.), 
торг. Терміново. Тел.: 0 97 6407755. 

К.Шлях вул., цегляний будинок, автономне опа-
лення, л/з, штукатурка, поруч школа, садок, мага-
зини, недорого. Тел.: 0 97 5840101, 0 68 6690042.

Камінського вул., 2/5 ц., 36/19/6, балкон, житло-
ва, 500000 грн (еквівалентно 18000 у.о.). Тел.: 0 66 
7838535.

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 
5/9, 17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, 
вільна, документи, 270000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.), торг, господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 
0 66 1672951. 

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

Найкраща пропозиція! 32/15/10, новий будинок, 
автономне опалення, лічильники, штукатурка, 
ціна мінімальна. Тел.: 0 97 5840101, 0 93 5840101.

Нова, 31 а вул., центр, 8/11, 50/20/16, з докумен-
тами, після будівельників, територія обгороджена, 
494000 грн (еквівалентно 19000 у.о.), терміново. 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Терміново, новий будинок, цегляний, газ.котел, лі-
чильники, гарна розв’язка, інфраструктура, 393600 
грн. Тел.: 0 68 6690042. 

Хочете купити квартиру? Звертайтесь до нас. 
33/15/10, цегляний, утеплена, індивідуальне опа-
лення, лічильники, м/п вікна, 12300 грн/кв.м. Тел.: 
0 68 6690042.

Ясна вул., 36/19/8, с/в окремо, б/з, погріб, 470000 
грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 67 8677535, 
0 95 7275230.

Промінь р-н, 3/4, 37/18/8, косметичний ремонт, м/п 
вікна, б/з, с/в окремо — кахель, 416000 грн (еквіва-
лентно 16000 у.о.). Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

«ЕКО» р-н, 4/9, 40/19/9, косметичний ремонт, л/з, 
624000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

МЕНЕДЖЕР
з закупівлі

Заробітна плата висока, при співбесіді.
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2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, 

м/п вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, світло, 
тепло, вільна, 609500 грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 99 9743938, 0 67 7000343.

Зоряна вул., 84 кв.м, 2 рівні, нова, частково ре-
монт, індивідуальне газове опалення, 420000 грн, 
можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 93 4468773.

Новопрорізна вул., 5/5, 54/32/8, кімнати окремо, 
житловий стан, гарна інфрастуктура, 598000 грн 
(еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, 

бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані ме-
блі, 918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 
9663374. 

Зоряна вул., 87,1 кв.м, 2 рівні, нова, частково ре-
монт, індивідуальне газове опалення, 435500 грн, 
можливий варіант розстрочки. Тел.: 0 97 0630000.

К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 7838535. 

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

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

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окре-
мо, великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехні-
ка, ламінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 
795000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

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

вірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
Багряного вул., 160 кв.м, вода, свердловина, 

світло, гараж, 10 соток, 890000 грн (еквівалентно 
33000 у.о.). Тел.: 0 95 7275230. 

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.

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, газифіко-
ваний, будівлі, 5 хв. до зупинки електропоїздів, або 
обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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, кап. ремонт, 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, комуніка-
ції, ремонт, 1539000 грн (еквівалентно 57000 у.о.), 
торг. Тел. 0 93 2570247.

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

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

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

Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, кухня-сту-
діо, 2 кімнати, комунікації, 10 соток, 864000 грн 
(еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

Соцмістечко вул., 100 кв.м, ремонт, 3 кімнати, с/в, 
кухня-студіо, 5 соток, 1950600 грн (еквівалентно 
73000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

Чернігівська вул., новий, під ключ, 95 кв.м, 2 по-
верхи, 3 кімнати, 3,5 соток, під чистову, 1200000 грн 
(еквівалентно 46000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, 
свердловина, погріб, 7 соток, 670000 грн (еквіва-
лентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

Вороньків с., дерев’яний, обкладений цеглою, но-
вий дах, сараї, вода в будинку, газолве опалення, 
обгороджено — металопрофіль, 18 соток, вихід до 
річки, 662500 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна до-
говірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

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., цегляний, 100 кв.м, гараж, сарай, 24 
сотки, незавершене будівництво, ціна за домовле-
ністю. Тел.: 0 66 7838535.

Проців с., кооп «Жолудь», в лісі, 70 кв.м, цегля-
ний, с/в у будинку, світло, електричне опалення та 
груба, гарний стан, 6 соток, 440000 грн (еквівалент-
но 16500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Рогозів с., центр, без внутрішніх робіт, 70 кв.м, 25 
соток, поруч озеро, 477000 грн (еквівалентно 18000 
у.о.), господар. Тел.: 0 67 7592745, 0 99 9348617. 

Сеньківка с., центр, всі комунікації, літня кух-
ня, сарай, погріб, свердловина, колодязь, 32 
сотки, сад, 729000 грн (еквівалентно 27000 у.о.). 
Тел.: 0 67 1193095.

Переяслав-Хмельницький
Пристроми с., Пролетарська вул., 58,90 кв.м, де-

рев’яний, обкладений цеглою, у будинку газ, піч, 
20 соток, поруч річка, ліс, ціна договірна. Тел.: 0 96 
4404396, Світлана.

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

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

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

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

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

3278353.
Вересая вул., 10 соток, рівна, всі комунікації, з усіх 

сторін сусіди, новобудови, поруч центральна доро-
га, 340000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Гаражний пров., 10 соток, новий масив, інтенсив-
но забудовується, 364500 грн. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, гарне 
місце, для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, господарських будівель та споруд, 
108000 грн (еквівалентно 4000 у.о.),торг, госпо-
дар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

І.Богуна вул., 10 соток, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6935992.

Козацька вул., 10 соток, 27х36, поруч світло, газ. 
плита, 220000 грн. Тел.: 0 66 7838535.

Красіна вул., 10 соток, 25х30, комунікації, ціна до-
говірна. Тел.: 0 66 7838535.

Лісний пров., 10 соток, всі комунікації, рівна, 
свердловина, світло — лічильник, поруч сусіди, 
права сторона, 482000 грн (еквівалентно 18000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 

М.Залізняка вул., 10 соток, всі документи, рівна, 
поруч сусіди, 147000 грн (еквівалентно 5500 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Незалежності вул., комунікації, 8 соток, сусіди, 
рівна, поруч зупинка, магазини, 200000 грн (7500 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Нечуя-Левицького вул., 8 соток, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 6935992.

Пушкіна вул., 2 ділянки поруч, 8+4,6 соток, ас-
фальт, 650000 грн/2 діл., торг. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія. 

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

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 
КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУ-КВ.М, СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУ-
ДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДІВЛІ, ЗРУЧНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М 
ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ДО ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, 
ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИНОК, МОЖЛИВО ДЛЯ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕЛ.: 0 93 1845450, 
ВАЛЕНТИНА.ВАЛЕНТИНА.

Розумовського вул., 10 соток, всі комунікації, 
поруч сусіди, держакт, 262000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд». 

Сєрова пров., 10 соток, фасад — 35 метрів, ас-
фальтований під’їзд, світло, лічильник на стовпі, газ 
по вулиці, фундамент 10х11, до вул. К.Шлях — 200 
м, 536000 грн (20000 у.о.),торг. Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869. АН «Гранд».

Стефаника вул., 10 соток, всі комунікації, сусіди, 
поруч зупинка, 262000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Франка вул., кінець вулиці, р-н центру, з усіх 
сторін сусіди, новобудови, гарний фасад 44 м, всі 
комунікації, 335000 грн (еквівалентно 12500 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

розвилки р-н, 0,05-0,07 соток, комунікації по вули-
ці, кутова, ціна договірна. Тел.: 0 63 2938972.

центр р-н, 12 соток, з будинком старої забудови, 
на 2 входи, капітальний гараж, 1170000 грн (екві-
валентно 45000 у.о.), торг, господар. Терміново. 
Тел.: 0 67 4597452, 0 93 3352323.

Глибоке с., 26 соток, два держакти, під забудову, 
комунікації, ціна договірна. Тел.: 0 67 9947428.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації поруч, 
приватизована, держакт, 230000 грн, господар. 
Тел.: 0 67 9973979.

Іванків с., 0,15 га, під забудову, приватизована, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 2575298.

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

Нестерівка с., Молодіжний пров., 10+10 соток, під 
забудову, заїзд з вул. Шолохова, разом або окре-
мо, 312000 грн/2 діл. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 12, 10 соток, 
приватизована, прямокутна, чиста, 180000 грн, 
торг. Тел.: 0 95 0516862.

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

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, кому-
нікації поруч, обгороджена, недорого. Тел.: 0 67 
1762212.

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

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

Яготин
центр р-н, 6 соток, на березі річки, господарські 

будівлі, світло. Тел.: 0 98 7689388.

Куплю
Бориспіль

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

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у господа-
ря за готівку. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН 
«Гранд».

1,2,3,4-к.кв., будинок, земельну ділянку у госпо-
даря за готівку, розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
7592745, 0 99 9348617, 0 63 5369924, Лариса. 

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комунальних 
боргів, окрім останнього поверху, у господаря, роз-
гляну 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-

йон. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок старий або недобудову у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, посе-
редників не турбувати. Тел.: 0 66 7838535.

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

земельну ділянку у м. Бориспіль, 0,10-0,15 га. 
Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

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. 
2-к.кв., Головатого 89 вул., вбудовані меблі, тех-

ніка, гарний стан, 4000 грн+комунальні, господар. 
Тел.: 0 67 3942330. 

2-к.кв., Франка вул., бойлер, кухня, можливо зі 
своїми меблями, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 95 
7275230.

Оголошення та реклама

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09, (066) 365-70-43
(098) 482-76-14

Яготин
Будинок у м. Яготин або обмін на квартиру у м. 

Бориспіль. Тел.: 0 97 1619298, 0 93 2807317.
Кулябівка с., 42 кв.м, 2 кімнати, кухня, дерев’яний, 

обкладений цеглою, газ. опалення, літня кухня, са-
рай, гараж, погріб, 40 соток, поруч річка, 210000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. 

ПІВБУДИНКУ

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

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

КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ВСІ ЗРУЧ-КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ВСІ ЗРУЧ-
НОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО 10 СОТОК, НОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО 10 СОТОК, 
583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 22000 У.О.), БЕЗ КО-583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 22000 У.О.), БЕЗ КО-
МІСІЙНИХ, ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 97 4877221.МІСІЙНИХ, ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 97 4877221.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Мо-

мота, 5,4х6,5 м, яма, погріб, документи, світло, 
113400 грн (еквівалентно 4200 у.о.), торг. Тел.: 0 50 
6557727. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Горького вул., 6х4, ціна 67500 грн (еквівалентно 

курсу долара 2500 у.о.) Тел.: 0 98 2752802.
кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, 

оглядова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, господар, 
ціна за домовленістю, або обмін на мікроавтобус. 
Тел.: 0 67 7436513.

кооп. «Політ», Глібова вул., р-н «ЕКО». Тел.: 0 98 
5601840.

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

кооп. «Схід», 6х4, ворота 2,5х2,3, сухий підвал на 
весь гараж. Тел.: 0 50 1070151, 0 96 6954157.

кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (еквівалентно 
5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106.

Металевий гараж, кооп. «Схід», ціна договірна. 
Тел.: 0 63 8512111.

гараж, кооп. «Бориспільський», вул. Ясна, р-н 
школи №3, 3,9х6 м, підвал під усім гаражем, 60000 
грн (еквівалентно 2500 у.о.). Тел.: 0 67 9663374.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

озеро, ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 
4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ВАНТАЖНИКА
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА
СПЕЦІАЛІСТА З МЕТАЛООБРОБКИ 
(фрезерувальника, токаря)
АВТОСЛЮСАРЯ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

З питань щодо працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів (різноробочі) 

Фасувальники 
Помічник бухгалтера
Слюсар 
технологічного 
процесу

Заробітна плата від 5000 грн

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

будинок для 2 осіб, центр, кімната 6 кв.м, кухня 6 
кв.м, с/в, душова на вулиці, меблі, водопровід, газо-
ве опалення. Тел.: 0 93 5210123, вранці та ввечері. 

врем’янку на тривалий термін, зручності на вули-
ці, гаряча вода, свердловина. Тел.: 0 99 1357806, 
0 73 1590155.

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

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

дача, р-н с. Кийлів, 120 кв.м, на літній період, 
вода, світло, ліс, озеро поруч. Тел.: 0 99 1458272. 

кімнату для чоловіка, центр, поруч супермаркет, 
всі зручності, меблі, інтернет, 1800 грн (клмунальні 
враховуються). Тел.: 0 66 3627210.

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 
9665312.

кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, ремонт, ме-
блі, телевізор, пральна машина, 2000 грн, терміно-
во. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Офісні приміщення площею 21,5, 24 кв.м, 31 
кв.м, в т.ч. меблі, Інтернет, автостоянка, кому-
нальні послуги, вул. Броварська, 1-а (кут вул. 
Броварська—К.Шлях), 210 грн/1 кв.м, торг. Тел.: 
0 67 6567201. 

Найму
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, кімнату, півбудинку у госпо-
даря, порядок і своєчасну оплату гарантую. Тел.: 
0 67 7592745, 0 99 9348617, 0 63 5369924, Лариса. 
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1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, кімнату у госпо-
даря. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

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

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

1-2-к.кв., терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Бориспільський міськрайонний відділ держав-
ної виконавчої служби Головного територіального 
управління юстиції повідомляє про наявність вакан-
сій на постійне місце роботи: державних виконав-
ців, документознавця, оператора комп’ютерного 
набору. Тел.: (04595) 51372, 52460, вул. К.Шлях, 63. 

В кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. С.Бан-
дери, 3-А), на постійну роботу потрібен бармен, 
посудомийниця-прибиральниця, кухар. Тел.: 0 66 
0976913, 0 67 3235454, (4595) 9-13-30.

В кондитерський цех потрібні тістоміси, опера-
тори відсадочної машини, пекарі, прибиральни-
ця, г/р позмінний по домовленості, є розвозка. 
Тел.: 0 67 5089723.

В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ЗАПРОШУ-В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ЗАПРОШУ-
ЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОДАВЦІВ З Д/Р ЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОДАВЦІВ З Д/Р 
ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 97 4198167.ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 97 4198167.

В продуктові магазини потрібні продавці із 
д/р, г/р 1/2, з/п при співбесіді. Тел.: 0 66 4887677.

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

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД 
ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО 
ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИ-ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИ-
ВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, ВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, 
СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРО-СВІТЛО, ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРО-
ЇЗД ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: ЇЗД ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 
0 97 9446264, 0 95 3693839.0 97 9446264, 0 95 3693839.

В садовий центр на постійну роботу потрібні 
працівники. Тел.: 0 50 1522021.

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ДИСПЕТЧЕРІВ ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ДИСПЕТЧЕРІВ 
ТАКСІ, Г/Р 1/3 ТА ВОДІЇВ. ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 66 ТАКСІ, Г/Р 1/3 ТА ВОДІЇВ. ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 66 
8760804, ЄВГЕН. 8760804, ЄВГЕН. 

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач 
керамічної плитки; водій категорії «В», «С»; ко-
мірник. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

На автомийку у Борисполі потрібен автомий-
ник, з/п кожен день, з 08:00 до 20:00. Тел.: 0 97 
6279766, 0 66 7513361.

На меблеву фабрику на постійну роботу по-
трібні верстатники, маляр для фарбування МДФ, 
складальники меблів, з/п — ставка+%. Тел.: 0 96 
8638545, 0 50 4680181. 

На постійну роботу запрошується приби-
ральниця, за сумісництвом покоївка, г/р 3/2, з/п 
3500 грн, стабільно, вчасно. Тел.: 0 67 7341607.

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, ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474, 
0 63 4075992.0 63 4075992.

На постійну роботу потрібен продавець у 
продовольчий магазин. Бажання, порядність. 
Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні швачки з д/р, г/р 
5/2, з/п від 3500 грн. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібен 
водій кат. «Е» на автомобіль МАЗ, ГАЗ-3309, 
Вольво, з д/р, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 68 7171222.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски, потрібен постовий, г/р 1/3. 
Тел.: 0 99 4214043.

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

На постійну роботу, с. Вороньків, в магазин 
продтоварів потрібен продавець, з/п та умови 
праці за тел.: 0 67 2834242, 0 67 5286232. 

На роботу в тогово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошуються комунікабельні, ціле-
спрямовані продавці-консультанти. Заробітна 
плата висока, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік 
роботи. Тел.: 0 67 4600216, Сергій Петрович.

На роботу на виробництво меблів потрібен 
працівник по складанню меблів, д/р. Тел.: 0 67 
2614039.

На роботу потрібен автослюсар вантажних 
автомобілів, з/п від 5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 
0 68 7171222.

На роботу потрібен водій на асенізаційну маши-
ну. Тел.: 0 68 8372020

На роботу потрібен менеджер з реклами, з/п 
4000 грн. Тел.: 0 67 4436782

На роботу потрібні касири-консультанти, г/р 2/2. 
Тел.: 0 96 4217893. 

Національна компанія запрошує вантажни-
ків-експедиторів, місце завантаження с. Мар-
тусівка, доставка у магазини та клієнтам по м. 
Київ. Тел.: 0 50 4890800.

Підприємству на постійну роботу потрібен інже-
нер КВП і А. З/п та графік роботи після співбесіди. 
Резюме на mc_s@i.ua. Тел.: 0 96 8112233.

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

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

Потрібен майстер із виготовлення ключів, мож-
ливо без д/р, навчаємо, з/п договірна. Тел.: 0 63 
2461333, 0 68 3023332.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ НА РИНОК «ЗОРЯНИЙ» 
НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.НА ТОРТИ. ТЕЛ.: 0 97 4597978.

Потрібен продавець-консультант у магазин мо-
більних аксесуарів та батарейок. Тел.: 0 63 2461333, 
0 68 3023332.

Потрібна домогосподарка. Тел.: 0 67 2331855.
Потрібні вантажники на повний робочий день, без 

ш/з, з/п 6500 грн. Тел.: 0 50 3211587, Андрій. 

Оголошення та реклама

НА РОБОТУ
ПОТРІБНІ

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

• Машиніст крана 
   автомобільного
• Машиніст 
   бульдозера ДТ-75
• Машиніст крана 
   баштового ДЄК-50, 251
• Машиніст екскаватора 
   «ТАТРА»
• Токар
• Слюсар з ремонту 
   баштових кранів
• Електрик з ремонту кранів
• Слюсар з ремонту автомобілів

Тел.: (04595) 7-10-17
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

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

Потрібні різноробочі на виробництво, з/п 5000 
грн. Тел.: 0 67 4436782.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну робо-
ту водія, кат. «В», «С». Тел.: 0 50 3348190, 0 50 
3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну робо-
ту наповнювача води. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 
3348191.

ПП «Пан Водний» запрошує на постійну робо-
ту водія-експедитора з д/р від 3 років, з/п 6000-
8000 грн + доплата за понаднормовий графік, 
офіційне працевлаштування, повний робочий 
день. Тел.: 0 67 9365453. 

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

Робота на шиномонтажі, можливо без д/р, навча-
ємо. Тел.: 0 68 9525866.

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

Терміново на роботу потрібен водій кат. «В», 
«С», з/п 6500 грн, с.Щасливе. Тел.: 0 98 9404269. 

Терміново потрібні прибиральниці, з/п 3200 
грн/15 змін, робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2426166.

Терміново! В кафе-ідальню «Домашня кухня», с. 
Іванків, на постійну роботу потрібен кухар, поміч-
ник кухаря, можливо без д/р, з/п від 250 грн/зміна. 
Іногороднім надається житло та харчування безко-
штовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» 
потрібна сестра-медична (фельдшер). Тел.: 0 97 
1229617 Оксана Юріївна.

Терміново! У магазин квітів потрібен прода-
вець, г/р тиждень/тиждень, достойна з/п. Тел.: 
0 96 2647721, 0 95 1223870.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, 
ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧНИКІВ ОПЕРА-ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, ПОМІЧНИКІВ ОПЕРА-
ТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ТОРА ЕКСТРУДЕРА. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ТОРГОВА КОМПАНІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
БУХГАЛТЕРА ІЗ Д/Р, ЗНАННЯ 1С, ВЕДЕННЯ ЗВІТ-БУХГАЛТЕРА ІЗ Д/Р, ЗНАННЯ 1С, ВЕДЕННЯ ЗВІТ-
НОСТІ, ПДВ. ТЕЛ.: 0 67 2310807. НОСТІ, ПДВ. ТЕЛ.: 0 67 2310807. 

У відділ охорони потрібні охоронці, гарний стан 
здоров’я, з/п гідна, г/р 1/3. Тел.: 0 93 8112233. 

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Водій зі своїм автомобілем, Форд-Транзит, се-
редня база, вантажний. Тел.: 0 98 0780001, 0 95 
7940239.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги автокрана. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 2,25х0,67; 
2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

0 96 3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван розкладний, підлітковий; стіл комп’ютер-

ний, колір венге; тумба під телевізор; письмовий 
стіл, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 96 8570907.

Крісло-ліжко, після перетяжки, темно-сірого кольо-
ру, гарний стан, 1500 грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел 

круглий, 1000 грн; ванна стальна 500 грн; раковина 
для умивальника 250 грн; балон кисневий — 500 
грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для 

ванної кімнати; мийка тюльпан; унітаз з бачком; 
плита газова, 4 конфорки, б/в; електроплита, нова. 
Тел.: 0 97 3012661.

Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 600 грн; кисне-
вий балон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, 
комплект 2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 
0 67 9952786, 0 63 8715695. 

Холодильник «Samsung», неробочий, двигун 
справний, 150 грн, самовивіз. Тел.: 0 67 9492531, 
0 50 8681826.

Холодильник «Атлант», 2-камерний, гарний стан. 
Тел.: (04595) 69609, 0 97 9506641.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам, у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого 

кольору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Козеня, 2 місяці. Тел.: 0 93 2233068.
Корова червоної масті, з 5 телям, 9 місяців тіль-

ності, ціна договірна. Тел.: 0 98 2284778
Теличка 11 місяців, а також продуктивна корова, 

чорно-рябі, с. Вороньків. Тел.: 0 93 1678463.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї, карпатка, ціна договірна. Тел.: 0 50 

4111649.

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

ЕКОНОМІСТ ВИРОБНИЦТВА
д/р не менше 2 років, гідний рівень заробітної плати, умови роботи при співбесіді.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
змінний режим роботи, з/п від 4000 грн, премії, службова розвозка.

ОХОРОНЕЦЬ
змінний режим роботи, доба/три, з/п від 3200 грн, премія, службова розвозка.
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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

М'ясо-молочній фермі у Бориспільському районі 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

Гарантоване забезпечення гуртожитком 
та триразовим харчуванням.

Тел.: 050-619-11-28, 
097-723-52-55, Андрій Сергійович 

ВЕТЕРИНАР
ЗООТЕХНІК 
ДОЯРИ

З/п від 

8000 грн.

м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67, (04595) 7-20-06

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
НІЧНІ ОХОРОНЦІ

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Шеф-кухаря 
Кухаря холодного цеху 
Офіціанта Бармена
Кухаря гарячого цеху 

РІЗНЕ

Бориспіль
Бджолосім’ї системи «Дадан» на висадку та з 

тарою, причеп для перевезення бджолосімей, тран-
спортувати легковим транспортом, ціна договірна. 
Тел.: 0 66 1702689, 0 93 0860848.

Бджолосім’ї української породи. Тел.: 0 97 
0526984.

Бджолосім’ї української системи. Тел.: 0 50 
5560462.

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.

Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 190х90, 
б/в, метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, 
ціна договірна. Тел.: 0 99 1458272. 

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

Домашнє смачне молоко з гарною густиною, 
самовивіз, 10 грн/літр. Тел.: 0 50 0568768, 0 68 
7783183, Ігор Миколайович. 

Дрова для пічки, недорого, самовивіз. Тел.: 0 93 
1086950, Валерій. 

Швелер №20, 2 м, 8 шт.; тавровий кутник, 20 м/п; 
пічка для саупи, 60 см; каністри 20 л, 5 шт. Тел.: 0 
96 6954157, 0 50 1070151.

Вулики системи «Дадан» з рамками, 3 шт., ви-
готовлені в червні 2016 р. з елітної деревини. Тел.: 
0 67 8015642.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Закуповуємо постійно: легковий транспорт, би-
товки, вагончики будівельні, контейнери та кунги. 
Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцарські, 
карманні, дорого. Тел.: 0 93 1173377.

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.
Шифер б/в, плоский; електроверстат для дерева. 

Тел.: 0 97 3012661.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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.

Будівництво приватних будинків, котеджів і дач 
під ключ з доставкою і закупкою матеріалів. Ліц. 
АД №038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 4029471.

Будівництво приватних будинків, котеджів, 
дач, комплексний ремонт квартир із до-
ставкою будматеріалів. Ліц. АВ №109352 від 
10.05.2006 р. Тел.: 0 67 6095529. 

Буріння свердловин вручну, можливо в гаражах 
та підвалах. Тел.: 0 98 7345347.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Надаю бухгалтерські послуги для ТОВ та ФОПів 
на загальній системі оподаткування і спрощен-
ців; консультації з питань оподаткування, права, 
комерційної діяльності й керування. Тел.: 0 67 
4645602, Олена Миколаївна. 

Сантехнік каналізаційних робіт. Тел.: 0 67 
1119268, Віктор.

Складання позовних заяв, супровід у суді, 
юридичні консультації. Тел.: 0 66 0610848.

Фрезування, оранка, культивація городів 
трактором-мінітрактором, розбірка ділянок під 
посів, скошування, обприскування хімікатами. 
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого ко-
льору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987 р., кат. 
І, серія А №023124, видане на ім’я Шихарбєєва 
Анатолія Олександровича Мінчорнобиль України 5 
травня 1994 р., вважати недійсним. 

Втрачене свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно на земельну ділянку, 0,20 га, с. Во-
роньків, індексний №3985512, кадастровий номер 
3220881701:01:021:0101, видане на ім’я Мішкура 
Євгенія Михайловича Реєстраційною службою Бо-
риспільського міськрайонного управління юстиції 
Київської обл. 27.05.2013 р., вважати недійсним. 

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

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

ІНЖЕНЕРТЕПЛОТЕХНІК 
ОСОБИСТИЙ ВОДІЙ 

КЕРІВНИКА
(досвід роботи від 10р., відкриті всі  категорії)

Втрачений паспорт громадянина України, серія 
СМ №340340, виданий на ім’я Блудчого Олексан-
дра Павловича Бориспільським МРВ ГУ МВС Укра-
їни в Київській обл. 16 січня 2001 року, вважати 
недійсним.

Втрачену печатку ФОП Блудчий Олександр Пав-
лович, ідентифікаційний номер 3081620016, видану 
2011 р., вважати недійсною.

Втрачену печатку ФОП Джемесюк Віталій Петро-
вич, ідентифікаційний номер 2780415738, видану 
2011 р., вважати недійсною.

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

ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕ-ЗАГУБЛЕНИЙ ТЕХПАСПОРТ НА АВТО ДЕ-
У-СЕНС, №61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА У-СЕНС, №61821 КК, НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА 
МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІД-МИКОЛИ ІВАНОВИЧА ТА ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІД-
ЧЕННЯ НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА АНТОНА МИКО-ЧЕННЯ НА ІМ’Я МІРОШНІЧЕНКА АНТОНА МИКО-
ЛАЙОВИЧА, ПРОСИМО ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНА-ЛАЙОВИЧА, ПРОСИМО ПОВЕРНУТИ ЗА ВИНА-
ГОРОДУ (500 ГРН). ТЕЛ.: 0 93 0874335, АНТОН. ГОРОДУ (500 ГРН). ТЕЛ.: 0 93 0874335, АНТОН. 

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

Терміново потрібна доглядальниця для бабусі 
(лежача), приватний будинок, постійне проживання 
або 7 днів через 7 днів. Тел.: 0 98 3256229.

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ФАСУВАЛЬНИХ 
АВТОМАТІВ з/п від 7700 грн

СОРТУВАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 5500 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 6000 грн + харчування

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн
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АФІША ТИЖНЯ

Події

СВЯТКОВА ПРОГРАМАСВЯТКОВА ПРОГРАМА
1 червня 2017, четвер
Святкові заходи з нагоди відзначення 
Міжнародного дня захисту дітей 
Початок: Згідно з календарним планом.
Місце: м. Бориспіль.

ЗАХОДИЗАХОДИ
1 червня 2017, четвер
Благодійна акція «Біжи зі мною»
(у рамках святкування Дня захисту дітей; 
дистанція — 1 км)
Початок: 10:00
Місце: вул. Київський Шлях, 47 (парковка).
Збір та реєстрація учасників о 9:30 за адре-
сою: вул. Київський Шлях, 47 (парковка).

Зібрані кошти будуть передані на підтрим-
ку реабілітаційної установи змішаного типу 
для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім» 
ім. Валентини Бондаренко. 

МУЗИКАМУЗИКА
3 червня 2017, субота
Концерт народної артистки України Лілії 
Сандулеси
Початок: 18:00
Місце: Міський будинок культури,
вул. С. Оврашка, м. Бориспіль.
Довідки та продаж квитків: 
+38 (04595) 5-08-01; +38 (068) 833-51-05

КЛУБИКЛУБИ
3 червня 2017, субота
Дискотека
(спеціальні гості ночі — професіонали жан-
рів DISCO: DJ SEMENOFF, DJ CLUBBER, MC 
PETROVA)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: до 00:00 — 50/30, після 00:00 — 70/50.

СПОРТСПОРТ
2 червня 2017, п’ятниця
Чемпіонат України з футболу серед команд 
першої ліги 
(ФК «Арсенал-Київ» — ФК «Інгулець»)
Початок: 17:00
Місце: стадіон «Колос», м. Бориспіль.

3 — 4 червня 2017
Чемпіонат Київської області з футболу 
серед команд дитячо-юнацької 
футбольної ліги Київщини
Участь збірних команд Борисполя з числа 
юнаків 4-х вікових груп.
Початок: Згідно з календарним планом ігор.
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

3 червня 2017
Чемпіонат Київської області з футболу серед 
команд вищої ліги сезону

Участь збірної команди Борисполя «Фаво-
рит-Бориспіль».
Початок: 10:00
Місце: с. Щасливе, Бориспільський район.

6 червня 2017, вівторок
XIV Міжнародний турнір з футболу пам'яті 
В.В. Лобановського 
Змагання молодіжних збірних (U-21).
Команди: Фінляндія — Словенія.
Початок: 15:00
Місце: стадіон «Колос», м. Бориспіль.

8 червня 2017, четвер
XIV Міжнародний турнір з футболу пам'яті 
В.В. Лобановського 
Змагання молодіжних збірних (U-21).
Команди: матч за III місце або фінал.
Початок: 15:00
Місце: стадіон «Колос», м. Бориспіль.

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИКЗАВОД�ВИРОБНИК
www.bkbm.ua

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

Бетон та розчини
Залізобетонні вироби 
кільця, блоки фундаментні, ПП, 
перетинки, палі та інше

Паливні брикети
Цемент, пісок, щебінь
Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

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

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99
Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 1608300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16
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початок  програми  о  14:00

«Людина-
пружина»

Ростові
Ляльки

Шоу 
«Тесла»

ВХІД ВІЛЬНИЙвул. Київский Шлях, 2/6
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Людмила ЗАВОЛОКА,
 вчитель НВК «Гімназія 
«Перспектива» ім. В. Мономаха

Ініціатором проведення заходу 
є інформаційно-творче агентство 
«ЮН-прес» Київського палацу дітей 
та юнацтва. І юні кореспонденти 
гімназійного журналу «Час підліт-
ків» із задоволенням відгукнулися 
на запрошення взяти участь у кон-
курсній програмі. Отже, газету «Ві-
сті Чубинського краю» на заочне 
оцінювання подали заздалегідь. На 
фестиваль вирушили такою коман-
дою: Ольга Кацан (газета «Вісті», ке-
рівник команди), шестикласники 
Вероніка Мельник, Олександр Ма-
шинський та дев’ятикласники Алі-
на Богомолова, Анна Петренко.

Столичний Палац дітей та юна-
цтва дзвенить юнацькими голоса-
ми, як ніколи. В гості до Києва при-
їхали юні «акули пера» з Республіки 
Білорусь, Китайської народної рес-
публіки, Нігерії, Республіки Польща 
та всіх регіонів України. Цікаво, що 
у цифрах фестиваль мав такий ви-
гляд: більше 2700 робіт, які надійш-
ли на адресу оргкомітету, понад 
1500 учасників із Києва та близько 
200 з інших регіонів України, а та-
кож 4 іноземні країни-делегації.

Насичена триденна програ-
ма пророкувала, що вгору гляну-
ти буде ніколи. Палітра занять ди-
вувала різноманітністю: ярмарок 
ідей, майстер-класи, медіакворінг, 
екскурсії, екологічна акція. Усі ці 
події потрібно було висвітлити у 
різних жанрах на сторінках газе-
ти, на що давалася доба.

Розпочався фестиваль прес- 
конференцією організаторів та за-
сновників фестивалю. Потому — 

урочиста церемонія нагороджен-
ня переможців. Головну інтригу 
розкривали поступово. Почувши 
своє ім’я, переможці дефілюва-
ли червоним хідником. У цю мить 
галас, свист, оплески, слова під-
тримки затихали і лише поодинокі 
спалахи фотоапаратів порушува-
ли загальне умиротворення.

За перше місце у номінації «Га-
зета» запросили представника ви-
дання «Вісті Чубинського краю». 
Атмосферу, що панувала в залі, не-
можливо порівняти ні з чим. «Ми 
це зробили», — вигукували всі.

Та на цьому перемоги для Бо-
рисполя не завершився. ІІ міс-
це у номінації «Інтернет-жур-
налістика та ІТ-проект» діста-
лося Ользі Кацан. Не оминула 
і спецпремія у номінації «Жур-
налістська робота» за матеріал 
«Наш човен — Україна. І ми по-
винні тримати його рівновагу», 
що публікувався на сторінках 
«Вістей» у листопаді 2016-го.

Яскравим на події був другий 
конкурсний день. Під час тепло-
хідної прогулянки «Прес-вояж 
Дніпром до Межигір’я» відпочива-
ти було ніколи. Учасники фестива-
лю проходили журналістський ма-
рафон: знімали стенд-ап для но-

винного сюжету, створювали кон-
цепцію газети, спробували себе у 
ролі журналістів-розслідувачів. За 
виконання завдань на всіх локаці-
ях отримували бали, що додава-
лися в загальний рейтинг команд. 
Кульмінацією дня стали мітинг та 
екскурсія Національним парком 
«Межигір’я».

Розв’язка творчої суботи — без-
сонна ніч, під час якої спільними 
зусиллями творився конкурсний 
спецвипуск газети.

Ранок неділі приніс із собою 
квест «Ігри патріотів». Проходя-
чи етапи змагань, стало зрозумі-
ло, що журналісту важливо мати й 
гарну фізичну підготовку, бо одно-
часно малювати стінгазету, склада-
ти фрази, бігати зі зв’язаними нога-
ми, проходити тест з історії, танцю-
вати, розбивати намет — справа, 
відверто кажучи, страшенно важ-
ка. Але й тут бориспільці не пасли 
задніх — вибороли I місце.

Ще один довгоочікуваний мо-
мент — оголошення результатів 
нічної редакції «ІнфоМанія»: жу-
рі поставили нашу створену на 
фестивалі газету на третю схо-
динку. І окрім багажу перемог, до 
Борисполя юнкори привезли купу 
позитивних спогадів.

«ЗОЛОТО» «ВІСТЕЙ 
ЧУБИНСЬКОГО КРАЮ»

Віктор МОЗОЛЬ, директор Ве-
ликоолександрівського будинку 
культури, ветеран праці

Воістину співоча душа у на-
шого народу. Співаємо ми, 
українці, в радощах і журбі, ви-
ливаємо в піснях незгоди, мрії 
про щастя...

Вже 30 літ фольклорно-етно-
графічний ансамбль «Червона ка-
лина» (с. Велика Олександрівка) 
дарує радість від зустрічі з укра-
їнською піснею. Багато років ми-
нуло, відколи колектив завоював 
визнання і отримав звання на-
родного. Від виступу до виступу 
зростала і зростає його виконав-
ська майстерність, рівень якої на-
ближається до професійного.

Успіх ансамблю — це законо-
мірний плід клопіткої роботи. Не 
злічити, скільки за роки свого іс-

нування «Червона калина» дала 
концертів, і майже кожний ставав 
новим відкриттям для шануваль-
ників народної пісні.

Першим художнім керівником 
«Червоної калини» був Микола 
Мозоль. Після того, як він пішов 
з життя, керівництво колективом 
взяла на себе Валентина Куць. І 
велика їй вдячність, що вона з ен-
тузіазмом продовжила справу, 
хоча не завжди їй було легко.

Чималий внесок у творчий до-
робок колективу зробили са-
мі його учасники: Лідія Шитило, 
Олеся Петренко, Ольга Сидорен-
ко і багато інших. Сьогодні при-
ходять нові учасники, а «Черво-
на калина» і надалі виправдовує 
високе звання, справді, народно-
го та гідно продовжує наші укра-
їнські музичні традиції. І дай Боже 
зберегти і примножувати ці ду-
ховні і культурні традиції.

Українські музичні традиції

 ЮВІЛЕЙ

 СПОРТ

 ТАЛАНТИ

 ФЕСТИВАЛЬ

 З 19 по 21 травня про-
ходив п’ятнадцятий Між-
народний фестиваль дитя-
чо-юнацької журналістики 
«Прес-весна на Дніпрових 
схилах». Це інтернаціональ-
на співдружність юних жур-
налістів, які щороку зустрі-
чаються в Києві! 

Вихованці відділення боксу Бо-
риспільської ДЮСШ   взяли участь 
у відкритій першості клубу «Па-
тріот» (смт Зазим’я, Броварський 
район), який відбувся 27 травня 
2017 року. В цих змаганнях взяли 
участь 15 команд із міст Київщи-
ни: Обухова, Переяслава, Брова-
рів, Василькова, Борисполя та ін-
ших. В якості почесних гостей бу-
ли запрошені чемпіони світу з 
боксу: Нужненко Юрій, Постол Во-
лодимир, Дзинзирук Сергій. При-
ємно, що серед присутніх були 
вихованці Бориспільської ДЮСШ, 
майстри спорту України Бабі-
нов Олексій, Сопінський Ігор та 
Дмитрієнко Олександр.

Переможцями у своїх вагових 
категоріях стали вихованці відді-
лення боксу ДЮСШ (м. Бориспіль): 
Луганський Максим (І місце), Ша-
бадей Денис (ІІ місце), Марченко 

Данііл (ІІІ місце), Андрущенко Ар-
тур (IV місце). Тренери-викладачі 
хлопців Щибрик О.В. і Кінаш С.С.

П’яте, шосте та сьоме місця від-
повідно посіли Дунь Олександр, 
Поляниця Андрій і Тимко Влад. 
Тренер-викладач — Шкоруп М.І.

У своїй ваговій категорії дру-
ге місце посів Нагай Тимофій. Та-
кож потрібно відзначити Дуня 
Олександра, який став найкращим 
боксером змагань. Вітаємо пере-
можців та призерів і бажаємо но-
вих перемог!

   Поїздка на відкриту першість з 
боксу клубу «Патріот» (смт Зазим’я)  
відбулась завдяки  фінансовій під-
тримці голови Бориспільської пар-
тійної організації «Наш край» Шалі-
мова Володимира Ілліча та його за-
ступника, віце-президента боксер-
ського клубу  «Ринг»  м. Бориспіль 
Шалімова Ігоря Володимировича.

Найкращі боксери змагань

Валерій ГІРЧЕНКО

У місцевому районному будинку куль-
тури відбулося свято талантів «Обдаро-
ваність – 2017».  

У цей день  Яготинщина відзначала учнів, 
які показали високий рівень знань, захищали 
честь району та стали переможцями й при-
зерами обласних олімпіад із базових дисци-
плін, конкурсу науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук, інших інтелектуальних, 
творчих і спортивних змагань. У заході взяли 
участь 348 учасників, з них — 214 учнів.

Вшановували також і наставників, які взя-
ли на свої плечі непростий обов’язок рости-
ти обдарованість і справилися з цим якнай-
краще. У Яготинському краю є ким пишати-
ся, він виростив потужний потенціал творчої 
та обдарованої молоді. Керівництво міста та 

району нагороджувало грамотами молодь, а 
подяки вручали педагогам і батькам.

Свято  віртуозною грою на роялі розпо-
чав Денис Романій, учень Дитячої школи 
мистецтв, лауреат обласного концерту-кон-
курсу «Дебют», переможець Всеукраїнсько-
го конкурсу піаністів ім. Олени Вериківської, 
лауреат міжнародного конкурсу піаністів. 

— Я вже визначився зі своїм майбутнім, 
—  каже Денис. — Хочу прославляти нашу 
державу на міжнародних музичних конкур-
сах. Дуже вдячний своїм яготинськими пе-
дагогам, які дали мені путівку в життя. По-
стараюся не підвести їх. 

Всі присутні насолоджувались святко-
вим концертом: танцями у виконанні танцю-
вального ансамблю «Барвінок» Дитячої шко-
ли мистецтв, піснями у виконанні цьогоріч-
ної випускниці Яготинського НВК № 2 Іванни 
Ситник та ансамблю «Віста» Дитячої школи 

мистецтв. А чарівний вальс подарували ви-
хованці секції художньої гімнастики ДЮСШ.

На огляд гостям заходу, батькам, педаго-
гам були представлені вироби з декоратив-
но-прикладного мистецтва, образотворчо-
го мистецтва, паперопластики, основ дизай-
ну одягу, української вишивки, судно- та аві-
амоделей. Крім того, всі  бажаючі мали змогу 
взяти участь у різноманітних майстер-кла-
сах, які залюбки демонстрували педагоги у 
холі будинку культури. Зокрема змоделюва-
ти одяг, виготовити ляльку-мотанку, створи-
ти  натюрморт, пейзаж  тощо.

Міський голова Яготина Наталія Дзюба 
висловила слова подяки батькам, вчите-
лям, всім тим, хто зробив перемогу мож-
ливою, кому не байдужий потенціал на-
шої юної генерації. Хто сприяв заохочен-
ню до самостійної навчальної діяльності, 
розвитку ерудиції та здібностей. Щиро ба-

жала юним школярам, учнівській молоді 
подальших успіхів, аби обраний шлях був 
радісним і світлим. Подяками відзначи-
ли начальника відділу освіти Яготинської 
райдержадміністрації Мирослава Степан-
ченка та директора Яготинського район-
ного будинку дитячої і юнацької творчості  
Валентину Лугіну.

В Яготині відзначили найобдарованіших дітей



20 №20 (879), 2 червня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Шкільна лава

 ВІТАЄМО

Ольга КАЦАН, фото автора

Дощові калюжі — не перешкода крокувати на 
підборах по шкільному подвір’ю, а прохолода — 
не завада вдягнути сукенку або ж вишиванку, 
аби попросити у неба посмішку, так потрібну для 
проведення свята Останнього дзвоника. 

На подвір’ї ЗОШ № 3 — квіткове розмаїття та щасли-
ве стоголосся дітлашні. Для більшості з них цей дощо-
вий травневий ранок — брама до літніх канікул та без-
турботних сонячних днів, сповнених цікавих пригод. А 
ось для найстарших — крапка в одинадцятирічній іс-
торії великих та маленьких поразок і перемог.

Сумні, але щасливі, випускники вийшли на шкіль-
ний майданчик, щоб попрощатися з дитинством. «У 
нас особливий клас: по дві дівчини на одного хлоп-
ця. Уявляєте, які вони щасливі?» — жартують випус-
книці з 11–А. Цьогоріч це єдиний випускний клас у 
навчальному закладі.

Для Елізабет Лііс цей навчальний рік став першим 
і останнім у стінах ЗОШ №3: «Він був найскладнішим 
і найяскравішим водночас, — розповідає дівчи-
на. — Чого лише варті емоції, пережиті разом!» Тон 
розмови підхоплює Вікторія Чорнойван: «Хоч Еліза-
бет приєдналася до нашого класу тільки у вересні, 
встигла стати справжньою запальничкою, без якої 
нашу компанію не можна вважати повноцінною... Не 
віриться, що ми більше не сядемо за парти разом». А 
Катерина Сусленко  зізнається: «Ще хочеться побути 
дитиною. Не прийшло осмислення того, що стоїмо 
на порозі дорослого життя...» Ідилію дружнього жит-

тя 11-А змогло порушити тільки ЗНО: довелося забу-
ти про веселі посиденьки й готуватися. 

Складним навчальний рік був і для батьків, які не ба-
чили своїх дітей цілими днями. «Зранку — в школу, по-
тім на курси, після — якісь тренування, репетиції тощо. 
Приходили додому пізно і хотіли лише одного: виспа-
тися. Батьки звикли до цього темпу життя, хоч і суму-
вали, що ми так різко відлучилися від них», — розпо-
відають дівчата.

Нелегше було і їхнім молодшим друзям. Восьми-
класниці Каріні Тумак було важко опановувати пред-
мети природничого циклу, а для улюблених україн-
ської мови і літератури не шкодувала ні часу, ні сил.

За гарною традицією, учні вшанували пам’ять заги-
блих на всіх фронтах українців. Усі присутні заспіва-
ли головну пісню навчального закладу — гімн школи, 
— слова якої написала цьогорічна випускниця Алек-
сандра Рожкова. За високі досягнення у навчанні та 
перемоги в олімпіадах, творчих конкурсах та конкур-
сі-захисті МАН Александра отримала премію місько-
го голови. З вітальним словом до присутніх звернув-
ся депутат обласної ради Юрій Чередніченко.

Через моросіння дощу пісенні подарунки довело-
ся скорочувати. Та виступ першокласників зі сцена-
рію не викреслили, адже вони чекали на нього ці-
лий рік. Малеча подарувала випускникам гарні сло-
ва і хороший настрій.

Символічно, коли пролунав останній дзвінок, у не-
бо запустили білих голубів. Потому лінійку продов-
жили у фойє. Нагороджували відмінників у навчанні, 
переможців олімпіад та інтелектуальних конкурсів. 
Шестеро найактивніший учнів школи отримали пре-
мію від депутата Юрія Локайчука. Також він частував 
смачними подарунками всіх нагороджених.

Запалив присутніх музичний сюрприз від винуват-
ців свята — випускників. Директор закладу Ірина Пан-
кявічене побажала їм щасливої дороги, а всім учням: 
міцно схопити успіх за хвіст і не відпускати ні на мить. 
Запашний коровай і теплі слова-настанови від батьків 
поставили крапку у 2016-2017 навчальному році.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
У ЦИФРАХ

Протягом 2016-2017 навчального року в Бориспо-
лі навчалися 7330 учнів у 251 класі.

Перший клас закінчили 960 учнів, четвертий — 
762, дев’ятий — 530, одинадцятий — 329 (13 класів).

Претендентами на нагородження медалями за 
особливі успіхи у навчанні є 41 випускник. З них 30 
претендентів на «золото» і 11 на «срібло».

Серед навчальних досягнень учнів — три пере-
моги на олімпіадах Всеукраїнського рівня, 55 пе-
реможців та призерів обласного етапу Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з базових дисциплін та 
творчих конкурсів, 6 переможців та призерів об-
ласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України.

ДОВІДКА

Сергій КРУЧИНІН

Свято Останнього дзвоника, 
яке з нетерпінням чекали і діти, 
і вчителі, пройшло традиційно. 
Про смак шкільної ностальгії 
подбали випускники — цього 
року їх у школи два класи. Спо-
чатку вони пройшлися коло-
ною перед присутніми, потім 
танцювали. 

Лідія Едгулова, помічник Во-
лодимира Шалімова, випускни-
ка п’ятої школи, вручила від ньо-
го премії найталановитішим уч-
ням школи — за результатами 
їхньої участі у всеукраїнських уч-
нівських олімпіадах, міжнарод-
ному конкурсі з української мо-
ви ім.Яцика, мовно-літератур-
ному конкурсі учнівської мо-

лоді ім.Шевченка, захисті робіт 
учнів-членів МАН, різноманітних 
всеукраїнських, обласних, місь-
ких мистецьких конкурсах. Цього 
року стипендії отримали Єлиза-
вета Зінчук, Анна Ґудзь, Вікторія 
Демидовська, Олександра Коцю-
ба, Анна Луцюк, Микита Прити-
ко, Аліна Сиротіна, Софія Трохим-
чук, Валерія Чоботок, Юлія Шоко-
ла. Премія — гарна традиція. Та-
ким чином будівельна компанія 
«АгроБудМеханізація» відзначає 
старанних учнів школи вже сім-
надцять років.

Ті, хто мав змогу сказати ві-
тальне слово, бажали дітям гар-
ного літнього відпочинку, а ви-
пускникам — широкої дороги в 
майбутнє. Під час свята спускався 
дощ, а дощ у дорогу, як відомо, — 
гарний знак.

Анастасія ДОРОШЕНКО

Погода не змогла зіпсувати 
святкового настрою учнів Бо-
риспільської загальноосвіт-
ньої школи I-III ст. №6, які з ра-
дістю закінчили 2016 – 2017 на-
вчальний рік.

У п’ятницю, 26 травня, учні 
ЗОШ №6 відсвяткували Остан-
ній дзвоник. На подвір’ї зібрало-
ся чимало дітей та їхніх батьків. 
Майже кожен у руках тримав бу-
кет квітів для улюбленого вчи-
теля. На жаль, урочистої лінійки 
ми так і не дочекалися: як тільки 
школярі зібралися — надворі по-
чався дощ. Учнів молодших кла-
сів запросили на останній урок, і 
вже через 40 хвилин дітвора роз-
біглася додому, із радістю махаю-
чи табелями. 

Привітавши вчителів, старшо-
класники зібралися у спортивній 
залі. Цього року випускалося два 
11-х класи. До кожного з випус-
кників прийшла мало не вся рід-
ня, через що початок лінійки тро-
хи затримався — відвідувачів бу-
ло так багато, що ледь помістили-
ся у великому залі. 

За традицією, першою при-
вітала випускників директор 
школи Віра Іванівна Мазура. Та-
кож вона наголосила на високій 
успішності учнів школи, що під-
твердилося врученням дипло-
мів та грамот. Випускники вия-
вились чи не найактивнішими: з 
315 учнів майже кожен отримав 
нагороду і повертався на своє 
місце навіть не з одним дипло-
мом, а кількома. 

Також старшокласників приві-
тала із початком нового життєво-
го шляху Людмила Олександрів-
на Ковальова, заступник місь-
кого голови. Побажали успіху та 
щасливого майбутнього класні 
керівники та перші вчителі ви-
пускників. Натомість їхні учні по-
дарували випускні вальси. Кожен 
клас достойно підготувався. Че-
рез те, що тривалі репетиції від-
бувалися саме надворі, випус-
кники аж ніяк не розгубилися 
і продемонстрували креативні 
флешмоби. 

Востаннє послухавши шкіль-
ний дзвінок, учні старших кла-
сів розійшлися по кабінетах, де 
для багатьох відбувся останній 
шкільний урок.

ЗОШ №3, м. Бориспіль НВК ім.К.Могилка (ЗОШ №5), м. Бориспіль

ЗОШ №6, м. Бориспіль

МЕЛОДІЯ ДОЩУ НЕ ЗАВАДИЛА 
ПОЧУТИ ЗВУК ОСТАННЬОГО ДЗВІНКА

СМАК ШКІЛЬНОЇ НОСТАЛЬГІЇ

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК 
ОЧИМА УЧНЯ
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Ірина ГОЛУБ, фото автора

Існує народне повір’я, що 
дощ на початку доброї справи 
чи нового шляху завжди обі-
цяє успіх. Тож випускники Бо-
рисполя розпочинають свою 
дорогу у самостійне життя із 
Божим благословенням.

У ніч напередодні свята Остан-
нього дзвоника, небеса розще-
дрилися на дощ. Не припинявся 
він і вранці. Тому у Бориспільській 
загальноосвітній школі №8 готу-
валися проводити святкову ліній-
ку у спортивному залі. Зал невели-
кий, тож там, на жаль, могли роз-
міститися тільки першокласники, 
для яких свято Останнього дзво-
ника  є першим у їхньому шкільно-
му житті, та учні випускних класів. 
Для всіх інших — урочистості ма-
ли проходити в класних кімнатах. 
Та ближче до початку святкових 
заходів дощик притих, і в залі ого-
лосили, що святкування перено-
ситься на вулицю. Ця звістка обі-
звалася у залі радісним відлунням.

Передислокацію було прове-
дено дуже швидко, і невдовзі всі 
класи вже вишикувалася перед 
школою на майданчику для уро-
чистих подій.

З нагоди свята Останнього дзво-
ника до школи завітало багато ша-
нованих гостей. Серед них Бори-
спільський міський голова Ана-
толій Федорчук, представники 
управління освіти і науки. Тради-
ційно, не пропускають шкільних 
святкових заходів і люди, життя 
яких тісно пов’язане із цією шко-
лою. Депутат Бориспільської місь-
кої ради Ігор Шалімов свого часу 
навчався у школі №8, а нині він є 
головою правління БКБМ і мецена-
том свого навчального закладу. Ди-

ректор КП «Бориспільводоканал» 
Олександр Гануш, коли будувалася 
школа, опікувався її системами во-
допостачання та водовідведення. 
У цій школі навчалися його діти, а 
сьогодні здобувають освіту онуки.

Вітаючи учнів, учителів та бать-
ків із завершенням навчального 
року, директор школи Людмила 
Гавазюк повідомила, що навчаль-
ний рік у школі №8 закінчило 912 
учнів. Серед них — 64 випускни-
ки 9 класів. А для 37 випускни-
ків-одинадцятикласників шкіль-
ний дзвінок того дня звучав вос-
таннє.

Гордістю і надією школи Люд-
мила Олексіївна назвала наймо-
лодше покоління — учнів почат-
кової ланки. Серед них — 78 дітей 
закінчили навчальний рік з висо-
ким рівнем знань.

Досягнення вихованців школи 
дуже важко помістити у кількох 
рядках. Багато з них є переможця-
ми та призерами міських, облас-
них та Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, мають високі досягнен-
ня на теренах Малої академії наук. 
А перемоги у різноманітних кон-
курсах принесли нагороди навіть 
на міжнародному рівні.

Ніхто не зважав на те, що періо-
дично покрапував невеликий до-

щик. Свято було зігріте теплом душі 
кожного з учнів, вчителів, батьків, 
гостей, а все інше вирішувалося за 
допомогою курточок і парасольок.

Вітальні слова, танцюваль-
ні та вокальні номери у подару-
нок, повітряні кульки, які понес-
ли у небо заповітні мрії кожно-
го випускника, а ще — шкільний 
вальс та доріжка попід рушника-
ми — усе це було, в першу чергу, 
заради основних винуватців свя-
та — випускників 11 класів. І вони 
запам’ятають цей день назавжди.

Шкільна лава

 ВІТАЄМО

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

27 травня у Кучаківській 
ЗОШ I-III ступенів імені Івана 
Сулими відбулося свято Остан-
нього дзвоника. 

— Наша школа дуже добре по-
працювала в цьому році, — сказа-
ла на урочистій лінійці Лариса Єв-
генівна Кравцова, директор Ку-
чаківської ЗОШ I-III ступенів імені 
Івана Сулими, — є чудові резуль-
тати! Школа має II місце в районі 
по кількості переможців олімпіад 
районного етапу. На останніх за-
гальношкільних батьківських збо-
рах ми підбивали підсумки, наго-
роджували переможців предмет-
них олімпіад, яких у нас цього ро-
ку 33. Також маємо 6 переможців 
обласного етапу. Ще цього року 
одна наша учениця стала пере-
можницею всеукраїнського ета-
пу олімпіади. Усі ці успіхи наших 
дітей говорять про те, що наша 
школа дає міцні знання. Треба ли-
ше вміти взяти їх, а потім викори-
стати у подальшому житті. 

Під час свята кращих учнів 
школи було нагороджено гра-
мотами за високі успіхи у нав-
чанні. Також було відзначено ді-
тей, що беруть активну участь у 
громадському житті школи. У то-
му числі і найбільш старанних 
гуртківців. Зокрема, грамоти від 
керівників гуртка і дирекції шко-
ли вручили активним учасни-
кам всеукраїнських краєзнавчих 
конференцій. Пошанували і най-
старанніших учасників гуртків 
«Прикрась свій дім», «Ляльковий 
світ», «Подіум», «Попелюшка». 

Також було відзначено успішну 
роботу драматичного колективу 
«Сяйво», який у наш час, до сло-
ва, став органічним продовжен-
ням уже славетного драмгурт-
ка «Жайвір», що функціонував 
у школі понад 25 років і був до-
бре відомим не лише в районі, а 
й області. Свої нагороди отрима-
ли і кращі юні спортсмени школи. 
Не менше усі присутні раділи під 
час пошановування на святі і за 
учасників танцювального гуртка 
«Усмішка». Цей колектив пораду-
вав тим, що, взявши участь у XII 
Всеукраїнському вокально-хоре-
ографічному конкурсі-фестивалі 
«Kiev Art Time 2017» (власне, йо-
го менша група дітей), виборов 
III місце. Юним танцівникам, а та-
кож їхнім колегам по творчій сце-
ні, учасникам хору «Срібні дзві-
ночки», у стінах рідної школи теж 
вручили грамоти і дипломи. 

— Швидко промайнуло 35 на-
вчальних тижнів, — сказав у 
своєму вітальному слові завіду-
вач районним методичним кабі-
нетом Віктор Іванович Кравцов. 
— Як багато всього змогли досяг-
ти цього навчального року наші 
учні… Ми сьогодні трохи по-ін-
шому організували відзначення 
учнівських досягнень. Зокрема, 
діти були і на теплохідних прогу-
лянках, мали можливість і на тар-
занку піти. У попередні роки та-
кого не було… Щодо самої Куча-
ківської ЗОШ хочу уточнити таке. 
Крім того, що вона має II місце в 
районі по кількості переможців 
олімпіад районного етапу, за нею 
ще й II місце в обласному етапі 
серед шкіл Бориспільського ра-
йону… А ще цього року школа за 

рахунок коштів райадміністрації 
отримала новий комп’ютерний 
клас. Також висловлюю велику 
подяку і всім батькам, що теж під-
тримують школу. 

Найтрепетнішим свято остан-
нього дзвоника є, безперечно, 
для першокласників і випускни-
ків. Для перших день особливий 
тим, що цей останній шкільний 
дзвінок для них все ж перший. 
А для випускників він знаковий 
тим, що у їхньому житті він уже 
справді останній. Так, отримав-
ши право вітального слова, най-
менші учні звернулися до най-
старших з щемкими і добрими 
чотиривіршами. Також на святі 
прозвучало чимало пісень, в то-
му числі і у виконанні самих оди-
надцятикласників. Мала віталь-
не слово і перша вчителька цьо-
горічних випускників Ольга Во-
лодимирівна Комащенко. 

Символічним, проте неабияк 
цінним подарунком для кожно-
го випускника став зшитий свої-
ми руками маленький квітчастий 
ведмедик з бантиком на шиї. Ці 
іграшки спеціально до свята виго-
товили вихованки гуртка «М’яка 
іграшка». До речі, його керівник 
Наталія Лукаш цього дня була іме-
нинницею, а відтак всі присутні 
привітали її аплодисментами. 

У своєму вітальному слові сіль-
ський голова Микола Миколайо-
вич Дженжебір теж привітав усіх 
із плідним навчальним роком. А 
переможцям предметних олімпі-
ад , які гідно представили грома-
ду на різних рівнях, та педагогам, 
які їх підготували, від сільської 
ради вручив невеликі грошові 
нагороди. Також Микола Мико-
лайович від відділу культури пе-
редав грамоти учасникам місце-
вої художньої самодіяльності. 

ЗОШ №8, м. БориспільКучаківська ЗОШ ім. Івана Сулими 

Є ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ!

У ДОБРУ ПУТЬ, ШКІЛЬНА 
ЮНІСТЬ БОРИСПОЛЯ!
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 ДОВКІЛЛЯ

 ІНФОРМУЮТЬ ПРАВООХОРОНЦІ

 ДО ДНЯ СІМ'Ї

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 БЕЗПРИТУЛЬНІ БРАТИ

ДП «БОРИСПІЛЬСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 
ІНФОРМУЄ

Лісовий фонд України є високопожежонебезпечним 
об’єктом. Охорона його від пожеж — моральний обов’я-
зок кожного громадянина.

Державне підприємство «Бориспільський лісгосп» пе-
реконливо просить всіх жителів Бориспільщини та при-
їжджаючих відпочивальників обмежитися відвідуванням 
соснових насаджень у період, коли температура повітря 
перевищує +25 0С, а також не розводити вогнищ у лісі та 
на території баз відпочинку, не палити стерню біля лісу, 
траву в полезахисних смугах, утриматися від заїзду ав-
тотранспортом у лісову зону на відпочинок.

Інженер з охорони та захисту лісу Бобик М.М.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Коли біль вщухав, жінка пригадува-
ла своє життя. Вона була така вродлива, 
що чоловіки повертали у її бік голову 
навіть тоді, коли поруч була дружина. 
Її легка хода, граційні рухи приверта-
ли увагу й жінок. А довга, аж до сідниць, 
руса коса звабливо доповнювала її кра-
су. Ганна завжди була душею компанії; 
вона знала багато пісень, добре співа-
ла, уміла пожартувати, а ще — дзвінко 
сміялася.

З Іваном Ганну познайомила подруга 
Олена на весіллі в однокласниці. Отой 
погляд чорних очей, від якого частіше 
забилося її серце, вона запам’ятала на 
все життя. Івана покохала з першого по-
гляду: чорнявий, високий, міцної стату-
ри. Молодий офіцер мав гарний голос 
і майстерно танцював. Він запрошував 
дівчину до танцю увесь вечір, і вони чу-
дово вальсували. Щасливу пару поміти-
ли друзі. Хтось заздрісно поглядав на 
закоханих, хтось бажав їм щастя. Один 
Василь не міг вгамувати свого смутку. 
Хлопець давно пригледів Ганну, та ніяк 
не наважувався серйозно з нею погово-
рити. Вона на все відповідала жартами. 
Далеко за північ закінчилося весілля. 
Гості розходилися додому. Іван прово-
див зачаровану дівчину сільськими ву-
лицями, розповідав про свою службу… 
Непомітно пролетів тиждень. Здавало-
ся, вони знають одне про одного вже 
все. Тож говорили про майбутнє, мрія-
ли… Та військовий обов’язок покликав 
Івана у дорогу. Обіцяв, що повернеть-

ся, забере її із собою — і вони завжди 
будуть разом.

Проте життя часто вносить свої ко-
рективи… Іван відповідав на її ли-
сти-сповіді рідко і без надмірних епі-
тетів. Якось Ганна дізналася від подру-
ги, що в Івана є дівчина. Але ж чому він 
про це мовчав? Сльози, образа глибо-
ко заполонили душу. Вона ходила сама 
не своя.

Якось дівчина зустріла Василя у цен-
трі села: він приїхав до батьків на гости-
ну. Василь підійшов до Ганни привітати-
ся, а потім сміливо запросив її на поба-
чення. Від Івана вже рік не було звістки. 
Та його образ постійно супроводжував 
її: він снився вночі, а вдень ввижався, ні-
би марево. Мати порадила доньці піти 
на побачення, аби розвіятися. Та й Васи-
ля усі знали як порядного парубка.

Ганна слухала хлопця, дивилася у йо-
го блакитні очі, а бачила… чорні очі Іва-
на. Та Василь не помічав її туги, бо по-
добалася вродлива русявка йому не 
один рік. Тож запропонував їй стати 
його дружиною. До тями дівчину при-
вела мати: умовляла доньку не ламати 
собі життя…

А як Василь її кохав! Приносив кві-
ти, писав вірші, дарував подорожі. Ган-
на вирішила послухати матір. Може, й 
справді то її Доля? Можливо, саме про 
такий випадок і написала Ліна Костенко 
свої неперевершені рядки:

Життя ішло, минуло той перон.
Гукала тиша рупором вокзальним.
Багато слів написано пером.
Несказане лишилось несказанним.
У подружжя народився первісток. 

Ганна хотіла назвати його Іваном. Та Ва-
силь випередив, нарік Віктором. Друго-
го сина чоловік назвав Сергієм. І, здава-
лося, родина жила щасливо і заможно, 
вдома панував затишок і злагода. А, мо-
же, то для стороннього ока так було?

Про свою тугу Ганна розповідала хіба 
матері і подрузі Олені. А серце їла гади-
на, тяжка хвороба скувала її тіло. І вже 
ніщо не могло врятувати її зболілої ду-
ші, яка просилася в інший світ.

— Іване! Іва-а-а! — доносилося з ін-
шої кімнати. Василь схилив зажурену 
голову і заплакав. Невже тільки тепер 
він зрозумів, що Ганна по-справжньому 
все життя кохала іншого? Її душа і серце 
належали Іванові.

ДОЛЯ ЧИ НЕДОЛЯ?
 — Іване! Іван! Іва-а-а! — у 

напівзабутті гукала молода ще 
жінка на смертному ліжку. Діа-
гноз «рак» Ганні поставили вже 
досить давно. Хвороба то від-
ступала, то знову брала своє. 
І вже всі розуміли, що ворот-
тя немає, що не сьогодні-завтра 
Ганна переступить межу…

Олександр МАТВІЄНКО

Гавкітливий блюз тварин-безхат-
ченків лунає в Переяславі вже дав-
но. Нинішня міська влада відра-
зу після виборів 2015 року взялась 
якось притишити його завивання. 
Проте й досі не знає, як це зробити.

Прийнята програма поводжен-
ня з безпритульними тваринами ба-
жаного ефекту поки що не дає. Вона, 
за висловом Переяслав-Хмельниць-
кого міського голови Тараса Костіна, 
діє, та тільки не всі її виконують. А як-
що й виконують, то не так, як вказано 
в програмі. Наприклад, керівництво 
Виробничого управління комуналь-
ного господарства уклало договір на 
вилов тварин із харківським «Цен-
тром поводження з тваринами». Хар-
ків’яни навіть встигли провести від-
лов певної кількості бродячих псів і 
вивезти їх до свого центру. Хоча кош-
ти виділялися під стерилізацію без-
притульних тварин. Власне, чергове 
збурення в громаді саме й викликав 
цей відлов собак. 

Для обговорення проблеми пово-
дження з бездомними тваринами в 
травні в приміщенні міської ради бу-

ли проведені два круглі столи, на яких 
були присутні міський голова, депута-
ти, міські посадовці, медики, громад-
ські активісти. Полемісти відразу роз-
ділилися на два протилежні табори. 
Одні виступали за гуманне поводжен-
ня з братами нашими меншими, інші 
були налаштовані на захист не стіль-
ки собак, як людей від собак. Безумов-
но, рацію мали обидві сторони. Підго-
довуючи тварин і опікуючись ними на 
засадах милосердя, люди сприяють 
збільшенню їхньої популяції. Тож зграї 
голодних псів тиняються вулицями мі-
ста, кидаються на велосипедистів та 
мотоциклістів, лякають дітей, не дають 
спати вночі. Лікарі б’ють на сполох: 
сказ, який розносять бездомні твари-
ни, в нашому регіоні поширюється, а 
вакцина для щеплення дорога і знайти 
її дуже проблематично.

Із облаштуванням притулку у влади 
не склалося. Про харківський «Центр 
поводження з тваринами» багато ак-
тивістів відгукується негативно, не ро-
зуміючи, навіщо так далеко шукати со-
бак, якщо в самому Харкові їх повно. 
Переяславська влада не може дати га-
рантію, що з виловленими псами у цьо-
му центрі поводяться гуманно. Тож ви-
ходить, що головне для неї, кажуть ак-

тивісти — «сплавити» нещасних тва-
рин подалі, а там — хоч трава не рости. 
Крім того, громадські діячі не погоджу-
ються з пропозицією влади самим вирі-
шувати цю проблему. Адже її вирішен-
ня — це, перш за все, обов’язок влади, 
а активісти в міру сил на громадських 
засадах долучатимуться до неї. Небай-
дужі переяславці схиляються до дум-
ки, що найкращий вихід — стериліза-
ція бродячих собак. Це зменшить їхню 
кількість і агресивність.

Оптимізм у цьому питанні викли-
кає те, що під керівництвом першого 
заступника міського голови Григорія 
Карнауха була створена робоча гру-
па, в яку увійшли як посадовці, так і 
громадські активісти. Вони вже навіть 
провели перше засідання. На ньому 
була доопрацьована програма пово-
дження з безпритульними тварина-
ми, зокрема, передбачена пільгова 
стерилізація собак та проголошене 
завдання підібрати місце для стери-
лізації відповідно до санітарних норм. 
Тепер ці зміни на черговій сесії ма-
ють затвердити міські депутати. Далі 
— конкретна робота. Принаймні, ак-
тивісти заявляють, що до повного ви-
рішення проблеми вони від свого не 
відступляться.

«БЛЮЗ БРОДЯЧИХ СОБАК» У ПЕРЕЯСЛАВІ

Маршрутник без прав
26 травня о 17 годині на Київському Шляху екіпаж зу-

пинив рейсовий автобус Київ — Баришівка за порушен-
ня ПДР — він рухався по узбіччю. Під час перевірки до-
кументів у патрульних виник сумнів щодо справжності 
посвідчення водія. Інспектори перевірили документ по 
базі і встановили, що він виданий на ім'я іншої особи. Во-
дія доставили до Бориспільського відділу поліції, де чо-
ловік зізнався в тому, що водійське посвідчення придбав 
у Баришівці в невідомого громадянина. Справою займа-
тимуться слідчі. Щодо порушника винесли постанову за 
ст.126 КУпАП (керування транспортом особою, яка не 
має відповідних документів). За пасажирами маршрутки 
перевізник відправив інший автобус.

Штраф за розіграш
Вночі 24 травня патрульні отримали виклик про ви-

крадення людини — заявник повідомив, що його дру-
жину силою посадили до BMW та повезли в невідомому 
напрямку. Орієнтування передали патрулям і почали по-
шуки. Один з екіпажів приїхав до заявника на вул. Євро-
пейську, щоб дізнатися подробиці та прийняти заяву, але 
зустріли там обох — чоловіка та жінку, обоє були п’яні. 
Офіцери винесли щодо заявника постанову за ст.183 — 
завідомо неправдивий виклик спецслужб.

СВЯТО РОДИНИ

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

27 травня у селі Вороньків Бориспільського райо-
ну відбулося свято «Щаслива родина — квітуча країна». 
Мистецько-пізнавальне дійство, присвячене Дню сім’ї, 
проходило у центральному парку. На відвідувачів чека-
ла велика дозвільна програма: виступи малюків дитячо-
го садка та вокальних колективів, цікаві ігри для дітей, 
батут, послуги безкоштовного фотографа тощо. Приєм-
но було бачити дітей не тільки з мамами, але й з батька-
ми, бабусями і дідусями, які весело і захоплено грали в 
гольф, настільний теніс, хокей, стрибали у мішках, роз-
важалися на дитячих атракціонах. Щирий дитячий сміх 
і спілкування з рідними — мабуть, у цьому і полягає се-
крет щасливої родини.
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Корисні поради

Інна КРИНИЧНА

Полуниця допомагає при лі-
куванні деяких хвороб очей, 
серця, при подагрі та артри-
ті. Полуниця, як і інші, яскра-
во забарвлені фрукти та ово-
чі, містить антиоксиданти, то-
му щоденне вживання цих ягід 
уповільнює процес старіння 
шкіри. Полуниця позитивно 
впливає на процес травлення, 
поліпшує апетит, а також має 
сечогінну та потогінну дію. Во-
на здатна компенсувати дефі-
цит вітамінів у організмі при 
зимово-весняному авітамінозі. 

Полуниця містить прості вуг-
леводи, які активують в організ-
мі обмінні процеси. Тому цю яго-
ду можна сміливо віднести до за-
собів омолодження організму. А 
завдяки вмісту саліцилової кис-
лоти, її можна використовувати 
для зниження температури, а та-
кож для розрідження крові.

Щавелева кислота у полуниці 
дає нам енергію. Ця ягода спри-
яє зв’язуванню і виведенню з 
організму токсинів і важких ме-
талів, зменшенню проявів дис-
бактеріозу кишківника.

Полуниця містить йод, тому 
вживання її в їжу компенсує не-

стачу йоду у вашому організмі. 
Важлива властивість полуниці 
— вона знижує кількість цукру в 
крові і тому корисна діабетикам.

Зворотний бік 
медалі

Усі цілющі якості полуни-
ці можуть бути перекресле-
ні, якщо цю ягоду вживати не-
правильно. Насамперед, слід 
пам’ятати, що полуниця може 
викликати алергію. Це пов’я-
зано із тим, що її поверхня по-
риста, а в порах збирається ба-
гато пилку в сезон цвітіння. То-
му людям, схильним до алергії, 
краще полуницю не їсти.

Окрім того, через контакт 
із землею та добривами, які 

додають у ґрунт для піджив-
лення ягід, на їх поверхні мо-
жуть затримуватися яйця 
гельмінтів.

Ще одна проблема цієї літ-
ньої смакоти — мікрокісточ-
ки, яких у ній багато. Тому, як-
що ягоди їсти натщесерце, то 
можуть загостритися захво-
рювання шлунково-кишково-
го тракту. А ще вживання сві-
жої полуниці може спричини-
ти розвиток карієсу зубів.

Слід бути дуже обережними 
з цією ягодою тим, у кого висо-
кий артеріальний тиск — мож-
на загострити хворобу.

Лікарі радять:
• Щоб уникнути глистяної ін-

вазії, перед тим, як їсти ягоди, 

їх потрібно добре помити і об-
дати окропом. 

• Бажано їсти полуницю не 
саму, а змішувати із натураль-
ними молочними продуктами: 
сметаною чи вершками. Каль-
цій, який є у них, зв’яже щаве-
леву кислоту в ягодах, і тоді зу-
бам уже нічого не зашкодить.

• Візьміть за правило їсти по-
луницю тільки на десерт, тоб-
то після якоїсь іншої страви, 
щоб не виникало проблем із 
шлунком.

• Та якщо все ж таки виникла 
проблема зі здоров’ям, не вар-
то ставити самому собі діагноз 
(адже спровокувати проблему 
могла і не полуниця), а зверну-
тися до лікаря, який після об-
стеження встановить причину 
нездужання.

І лікар, і косметолог
Чай із хвостиків полуниці
Висушені хвостики із чашолистками мож-

на додавати до звичайної чайної заварки, а 
можна заварювати окремо. Має антистре-
сову дію і заспокоює організм не гірше, ніж 
м'ятний чай! Такий напій також корисний 
всім, у кого є проблеми з нирками.

Настій з полуничних чашолистків
1 ч. ложку подрібнених чашолистків зали-

ти склянкою окропу, проварити пару хвилин 
і дати настоятися. Для профілактики онкоза-
хворювань та в якості засобу для підтримки 
організму під час лікування потрібно пити 
настій 3 рази на день.

Хвостики для краси
Можна подрібнити свіжі полуничні хво-

стики в блендері і зробити ефективну омо-
лоджуючу маску. Вона освіжає шкіру і роз-
гладжує зморшки.

Чашолистки для волосся
Секретний рецепт проти випадіння волосся: 

змішати вівсяні пластівці з невеликою кількістю 
води і розтертими полуничними хвостиками. 
Наносити цю кашку на волосся 3 рази на тиж-
день на 30 хвилин. Волосся перестане випада-
ти і буде міцним, блискучим і більш об’ємним.

Полуничні хвостики проти діабету
Приготувати концентрований чай з хво-

стиків полуниці, випивати 1 склянку після 
кожного прийому їжі. Цей засіб сприяє нор-
малізації рівня цукру в крові!

Від проблеми, що нижче спини
Цілющі властивості має і листя полуниці — 

настої з полуничного листя допомагають при 
гемороїдальних кровотечах. 

Маска з полуниці
Ефект приголомшливий — результат мит-

тєвий і зберігається надовго. Свіжу ягоду по-
трібно потовкти і відразу ж нанести на облич-
чя. Залишити маску на 15-20 хвилин, після чо-
го змити теплою водою і нанести крем.

Омолоджуюча маска
До полуниці потрібно додати жирні верш-

ки або сметану. Ще можна додати сир або 
мед, кілька крапель лимона, живильний 
крем. Маску рекомендується робити 2-3 ра-
зи на тиждень, не менше 10-15 процедур.

Пілінг для обличчя і шиї
Для цього потрібно розім’яті ягоди полу-

ниці, змішати з двома ложками крупної со-
лі і чайною ложкою оливкової олії. Тільки не 
перетворювати ягоди на пюре, інакше весь 
сік витече. Змішати інгредієнти, нанести су-
міш на шкіру обличчя і шиї. Злегка помасажу-
вати, потім змити теплою водою. Наприкін-
ці змастити обличчя і шию оливковою олією.

Для чистої шкіри
Полуничний сік відмінно зарекоменду-

вав себе як засіб від пігментних плям і весня-
нок. Для початку потрібно вичавити сік з ягід 
полуниці, потім змочити в ньому спонж або 
шматочок вати і протерти обличчя. 

Від вугрового висипу
Сік полуниці чудово справляється з вугра-

ми, але при цьому потрібно до нього додати 
гліцерин.

Тонік для обличчя
Протирання обличчя шматочком льоду із 

замороженого соку полуниці тонізує і додає 
шкірі свіжості. Після не зайве буде нанести 
живильний крем. Така процедура буде осо-
бливо доречною в літню пору року. 

Полунична дієта 
Вона досить популярна у представниць 

слабкої статі. Дієта дуже проста: вранці — по-
луниця з молоком, вдень ягоду корисно до-
давати до страв з морепродуктів, ну а вве-
чері можна просто поласувати полуницею. 
Особливо вибагливі можуть посипати полу-
ницю чорним перцем.

До речі, м'які ягоди полуниці є чудовою за-
правкою для салатів зі свіжих овочів, нарівні 
з лимонним соком. Така заправка дуже добре 
поєднується з листковим салатом. 

ДО ТЕМИПОЛУНИЧНІ СЕКРЕТИ — КОРИСТЬ 
І ШКОДА В ОДНІЙ ЯГОДІ

 Полуниця — пер-
ша літня ягода та справ-
жня скарбниця вітамінів. 
Вона зміцнює і оздоров-
лює весь організм. Адже 
позитивно впливає на 
роботу всіх органів.

Цукати із полуниці

На 1 л води необхідно взяти 1 кг полуниці та 800 г цукру. Цу-
кор розчинити у воді і довести до кипіння.

Ягоди опустити в киплячий сироп і варити близько 10 хв. Від-
кинути на друшляк і дати стекти сиропу.

Після цього розкласти полуницю на деко, поставити у духов-
ку з температурою 35-45 градусів і тримати там доти, поки по-
верхня ягід добре підсушиться, але при цьому плоди не втра-
тять еластичності.

Готові цукати скласти у скляні стерилізовані банки і 
закатати.

Така полуниця може стати чудовою начинкою для пирогів, з 
неї можна зварити компот, нею прикрасити торт або ласувати 
просто так.

Полуниця у власному соку
Ягоди для цього варення потрібно брати цілі, неушкоджені. 

Полуниці почистити від плодоніжок, швидко помити у кількох 
водах, щоб ягоди якомога менше перебували у воді. Викласти 
на друшляк, щоб стекла вода. Скласти у посудину і засипати цу-
кром. На кілограм полуниць потрібно близько кілограма цукру.

Дати постояти, доки ягоди пустять хоч трохи соку. Сік обе-
режно злити в іншу посудину і закип’ятити. Коли закипить, ви-
лити на полуниці з цукром. Хвилин через 15 соку стане більше, 
а цукру менше. Сік знову злити, перекип’ятити і знову вилити 
на ягоди  з цукром. Процедуру повторювати, доки розчиниться 
увесь цукор. Коли залишаться тільки ягоди у соку, його ще раз 
закип’ятити, вилити на ягоди і поставити на вогонь усе разом. 
Прокип’ятити 5 хвилин, розлити по банках і закатати.

Ягоди виходять ціленькими, просоченими сиропом. Ними мож-
на прикрашати десерти, а сироп використовувати для коктейлів.
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ОВНИ. Досить непро-
стий тиждень, який вима-
гає підвищеної дисципліни, 
великої відповідальності та 
пунктуальності. Постарай-
теся не давати зайвих обі-
цянок і не сперечатися зі 
старими друзями.

ТЕЛЬЦІ. Особиста ініціати-
ва, активність та енергійність 
гарантують великий прогрес 
на роботі, в бізнесі та в особи-
стому житті. У вихідні будьте 
обережні, спілкуючись із не-
знайомими людьми.

БЛИЗНЮКИ. Досить 
спри ятливий період. Хо-

ча можливі якісь інтриги. 
Чим менше про ваші досяг-
нення та плани на майбут-
нє знатимуть інші, тим кра-
ще для вас та вашої справи. 
У вихідні неабияк порадує 
кохана людина.

РАКИ. Вдалий період 
для нових починань, близь-
кі люди та колеги підтрима-
ють вас практично в усьому. 
Маєте чудовий шанс розпо-
чати корисні знайомства. А 
вихідні присвятіть собі.

ЛЕВИ. Постарайтеся не 
перевантажуватися нерво-
во та фізично. Не беріть на 

себе надто багато, інакше 
ваша працездатність зни-
зиться і ви не встигнете 
вкластися в терміни.

ДІВИ. Спокійний тиж-
день, хіба що самі собі при-
думаєте зайві клопоти. По-
старайтеся реально роз-
раховувати на свої сили та 
можливості.

ТЕРЕЗИ. Маєте шанс на-
лагодити корисні ділові 
зв'язки, що позитивно по-
значиться на вашому соці-
альному статусі. У вихідні 
присвятіть себе вирішенню 
сімейних проблем.

СКОРПІОНИ. Можуть 
з'явитися цікаві пропозиції 
творчої співпраці, додатко-
вого заробітку. Гарний час 
для початку нових проек-
тів, не полінуйтеся, проявіть 
ініціативу.

СТРІЛЬЦІ. Якщо ваша ін-
туїція говоритиме вам, що тут 
щось не так, що від вас щось 
приховують, перевірте циф-
ри та факти. Вихідні присвя-
тіть спокійному відпочинку й 
обмірковуванню планів.

КОЗЕРОГИ. Добре почи-
нати нові важливі справи, за-
раз не час лінуватись. Якщо 

на вашому шляху виникнуть 
перешкоди, змінюйте такти-
ку, однак робіть це непомітно.

ВОДОЛІЇ. Бадьорий тиж-
день, гарний настрій, все 
вдаватиметься практич-
но з першого разу. П'ятни-
цю присвятіть підготовці до 
літнього відпочинку, кані-
кул або відпустки.

РИБИ. Бурхливий тиж-
день, на вас чекає багато 
новин, ділових і не дуже зу-
стрічей, напружених ситуа-
цій на роботі та вдома. Як-
що все витримаєте — чудо-
во відпочинете на вихідних.

Астрологічний прогноз на 5 — 11 червня

Наостанок

Тел: 050-075-12-06, Євгеній

ТЕРМІНОВО!

НАПІВФАБРИКАТІВ
вареники, пельмені, інше

Харчування
та можливість

проживання за
рахунок компанії
з/п 180 грн за зміну

с. Рогозів, Бориспільський р-н

ЛІПНИЦЯ


