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Призначено нового керівникаІндекси із сюрпризами
Відповідно до розпорядження Президента України Петра Поро-

шенка 3 липня 2017 р. Олександра Валентиновича Туренка було 
призначено головою Бориспільської районної державної адміні-
страції Київської області. 

Віднедавна місто Бориспіль, яке мало один поштовий індекс 
08300, розділили на чотири частини з чотирма різними індексами. 
Центральному поштовому відділенню, яке знаходиться на вулиці Ки-
ївський Шлях, 86, присвоїли індекс 08301.

 МІСЬКІ БУДНІ  РАЙОН
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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 ПОШТА  ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЗОНАНС

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

ЗА ПРАВО БУТИ 
ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ

Ірина ГОЛУБ

Інформація про талановиту випускницю 
з Борисполя Валентину Устьянцеву («Вісті» 
№24 (883) «Коли паспорт може «зарити» та-
лант»), яка через бюрократичну тяганину, ма-
ючи високі бали по ЗНО, може не потрапити 
на навчання за бюджетні кошти, отримала 
широкий резонанс. Інформацією зацікавив-
ся один із центральних телеканалів, корес-
понденти якого приїхали до Борисполя, щоб 
підготувати сюжет про дитину.

Підтримати Валентину та її маму — На-
талію Мельник — взялися і депутати Бори-
спільської міської ради. На черговому сесій-
ному засіданні, яке відбулося 4 липня 2017 
року, було прийнято рішення спрямувати 
звернення до Президента України з прохан-
ням прискорити розгляд питання щодо отри-
мання українського громадянства Наталією 
Мельник, щоб її донька Валентина змогла от-
римати український паспорт і встигла до 20 
липня подати документи на вступ до вищого 
навчального закладу.

Пані Наталія та її донька Валентина були 
присутні у сесійному залі. 

МЕБЛІ ДЛЯ ДИТСАДКА 
НЕ КУПИЛИ

На понеділковій плановій нараді заступ-
ник Бориспільського міського голови Людми-
ла Пасенко повідомила, що 30 червня Управ-
ління освіти і науки Бориспільської міської ра-
ди проводило відкриті торги через систему 
«Прозоро» в частині «Жалюзі тканеві верти-
кальні» на придбання меблів для нового ди-
тячого садочка та текстильних виробів. Цей 
тендер не відбувся через відсутність учасни-
ків. Тобто ніхто не виявив бажання заробити 
майже півтора мільйона гривень. У п’ятницю, 
30 червня, тендер було оголошено повторно. 
Подання пропозицій триватиме до 17 липня.

ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ

Дитяче відділення Бориспільської ЦРЛ за-
чинилося на капітальний ремонт. Про це по-
відомив учасників планової наради голов-
ний лікар Олександр Щур. Маленьких паці-
єнтів, які потребують стаціонарного лікуван-
ня, переведено в гінекологію, а гінекологічні 
хворі лікуватимуться у хірургії, або, якщо це 
вагітні, у пологовому відділенні.

ШУХЕР ЧЕРЕЗ ГРОЗУ
Негода з дощем, грозою і поривами вітру, 

яка пронеслася нашим регіоном, 1 липня, 
найбільше зачепила Баришівський район. 
Але частково постраждала і Бориспільщи-
на. Про це учасникам планової наради у Бо-
риспільського міського голови розповів ди-
ректор Бориспільського РП «Київобленер-
го» Микола Борзяк. Він проінформував, що 
найбільшої шкоди наробили аварійні дере-
ва, які росли на відстані від ліній електропе-
редач і не входили до охоронної зони цих 
ліній. Дерева падали на дроти, а дроти по-
тягли за собою опори. Бориспільщині по-
щастило більше: у кількох місцях електро-
дроти були обірвані, але опори вистояли. 
Тому, хоч певний час піврайону і було без 
електропостачання, його вдалося віднови-
ти досить швидко. Так само без невиправ-
даних затримок усувалися аварійні ситуації, 
спровоковані вітром і в місті Борисполі. А 
Баришівка ще і в понеділок залишалася без 
електроенергії.

Тому дуже важливо вчасно видаляти ава-
рійні дерева, і не лише в охоронних зонах.

Підготувала Ірина Голуб

Ірина КОСТЕНКО

Пом’янули героя
Сесійне засідання розпочалося із хви-

лини мовчання. Напередодні, 1 липня, Бо-
риспіль проводжав в останню путь ще од-
ного свого героя: Олександра Олексан-
дровича Дудченка — сина депутата Бо-
риспільської міської ради Олександра 
Йосиповича Дудченка.

Молодий хлопець, якому виповнило-
ся усього 26 років, був добровольцем. Він 
вважався зниклим безвісти ще із 2014-го. 
Три роки батьки не знали, що з їхньою ди-
тиною, три роки жили надією… Смерть  
вдалося підтвердити лише експертизою 
ДНК. Нарешті юнак повернувся у рідну 
землю. Похований він на алеї почесних по-
ховань на Рогозівському цвинтарі.

У Борисполі з’являться 
велопатрулі

Депутати затвердили програму матері-
ально-технічного забезпечення управлін-
ня патрульної поліції в Борисполі і виділи-
ли на неї кошти — 150 000 грн.

Одним із пунктів цієї програми є при-
дбання для поліцейських велосипедів, 
щоб там, де автомобіль не пройде, можна 
було патрулювати на двоколісному тран-
спорті. У той же час Бориспільський місь-
кий голова Анатолій Федорчук наголосив, 
що кошти, які заробляє поліція, штрафую-
чи порушників, розподіляються неспра-
ведливо. Вони всі йдуть до центрально-
го бюджету. Тільки за 6 місяців 2017 ро-
ку до державної казни було перерахова-
но 993 тисячі гривень. У той же час місто 
вимушене виділяти кошти з власної каз-
ни для того, щоб підтримати наших пра-
воохоронців. А у них сьогодні немає еле-
ментарних речей, зокрема, канцтоварів 

та комп’ютерної техніки. Тому депутати 
Бориспільської міської ради прийняли 
звернення до Кабінету Міністрів України 
про те, щоб внести зміни до Бюджетно-
го кодексу України, а саме: щоб 75% суми 
штрафів, стягнених поліцейськими, зали-
шалися в місцевих бюджетах і спрямову-
валися на фінансування підтримки робо-
ти поліції. До цього звернення плануєть-
ся залучити ще й Асоціацію міст України.

Кошти є — місто 
розвивається

Чергові зміни до бюджету, прийняті де-
путатами, передбачають нові перспек-
тиви для розвитку міста. Зокрема перед-
бачено на благоустрій території колиш-
ньої вечірньої школи 30000 грн, на при-
дбання системи відеоспостереження. Для 
придбання кювезів для Бориспільської 
ЦРЛ виділяється 500000 грн. Кошти виді-
ляються на поточний ремонт вулиць та 
тротуарів, нових світлофорних об’єктів, 
пристроїв зниження швидкості, утеплен-
ня шкіл, капітальний ремонт вуличного 
освітлення.

Закладено фінансування для оформлен-
ня документації для виділення земельної 
ділянки під будівництво філіалу Бориспіль-
ського державного історичного музею 
«Древній Бориспіль» — Летської Божниці.

За екологічні кошти передбачено ви-
готовлення проектно-кошторисної доку-
ментації та експертизи проекту водопони-
ження в межах вул. Момота, вул. Ватутіна 
та мікрорайону «Соцмістечко» — 650000 
грн., та в межах вул. Вишневої і мікрорайо-

ну Нестерівка — 150000 грн. Також зміна-
ми до бюджету передбачено 7487861 грн 
на будівництво притулку для тварин на 
вул. Гоголя, 63.

Гарячі дискусії під завісу
Саме питання виділення землі та робо-

ти регламентної комісії змушували депута-
тів вдаватися до словесних протистоянь. 
Хоча все відбувалося у цивілізованих рам-
ках. Одним із таких дискусійних стало пи-
тання №138, яке розглядали на початку за-
сідання. Там депутати дозволили власни-
кам гаражів, що на вулиці Глібова, офор-
мити кожному на себе ділянку землі під 
його гаражем. Деякі з тих гаражів стоять 
уже близько 40 років, будувалися з дозво-
лу міської влади. Але нинішнє законодав-
ство може поставити під сумнів законність 
цього рішення. Тож рішення депутатів мо-
же бути ще не остаточним.

Слід зазначити, що, незважаючи на іно-
ді протилежні позиції, відчувався виваже-
ний підхід депутатів практично до кожно-
го земельного питання. А відстоювання 
власних поглядів обмежувалося словес-
ним протистоянням на підвищених тонах.

Обговорення проблеми роботи рег-
ламентної комісії, яку очолює Ігор Леві-
тас, яке було одним із додаткових у по-
рядку денному, також не вдалося прове-
сти без галасу. Воно показало чималу па-
літру думок і позицій з приводу того, як 
реагувати на збої у роботі цієї комісії і як 
її налагодити. Зупинилися на тому, що до 
наступної сесії цю проблему члени рег-
ламентної комісії спробують вирішити 
самотужки.

У ЦЕНТРІ УВАГИ — ЗЕМЛЯ ТА РЕГЛАМЕНТ
 Засідання 27 сесії Бориспіль-

ської міської ради проходило від-
носно спокійно. Але без при-
страстей не обійшлося. Чи не 
найбільші спалахи напруги вини-
кали під час розгляду земельних 
питань та при обговоренні роботи 
регламентної комісії.

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ 
ЗНОВУ ЗМІНИВСЯ 
ГОЛОВА РДА

Ірина КОСТЕНКО

У понеділок, 3 липня, у великому залі Бори-
спільської райдержадміністрації відбулося уро-
чисте представлення нового керівника району. 

Указом Президента України головою Бориспіль-
ської районної державної адміністрації було призна-
чено Олександра Туренка, який до цього очолював 
Обухівську райдержадміністрацію. Голова Київської 
облдержадміністрації Олександр Горган, який пред-
ставляв новопризначеного очільника району, наго-
лосив, що Бориспільщини має величезний потенціал, 
і саме Олександру Туренку під силу його розкрити і 
втілити в життя.

Дмитра Вороніна, який очолював район з 24 бе-
резня 2015 року по 30 червня 2017 року, було пе-
реведено на посаду голови Фастівської РДА. Щи-
ро бажаємо успіхів новопризначеним керівникам 
та процвітання і Бориспільському, і Фастівському 
районам.

ІНДЕКСИ ІЗ СЮРПРИЗАМИ

Ірина ГОЛУБ

Віднедавна місто Бориспіль, 
яке мало один поштовий індекс 
08300, розділили на чотири части-
ни з чотирма різними індексами. 

Центральному поштовому відді-
ленню, яке знаходиться на вулиці 
Київський Шлях, 86, присвоїли ін-
декс 08301. Відділення поштово-
го зв’язку №2 (Київський Шлях, 33) 
отримало індекс 08302, №3 ( Київ-
ський Шлях,11) — 08303, №4 (Ми-
хайла Калмикова,12) — 08304 та 
№6 (вул. Глибоцька, 81) — 08306. 
«Вістям» надали перелік вулиць з 
новими індексами, і ми спробува-

ли нанести їх на карту, щоб показа-
ти розподіл індексів візуально. Але 
у нас нічого не вийшло, бо вулиці з 
однаковими індексами перепліта-
ються не лише по сусідству, але мо-
жуть взагалі бути у іншому кінці мі-
ста. Можна тільки приблизно зорі-
єнтувати читачів. Так, центральна 
частина міста і найбільша має ін-
декс 08301. Індекс 08302 мають бу-
динки по обидва боки Київського 
Шляху від вулиці Січневої до вулиці 
Броварської. Далі у бік Києва уже ді-
ятиме індекс 08303. Від вулиці При-
вокзальної, у бік Нестерівки, Лозів-
ки, включаючи ці райони, діє індекс 
08304. Від поштового відділення, що 
на Глибоцькій і у бік виїзду на Гли-
боке, мешканці мають індекс 08306. 
Детальніше можна уточнити у по-
штових відділеннях. 

Але, думаю, список вулиць із ін-
дексами потрібно звірити із кар-
тою і уточнити. Бо окрім плутанини 
із розташуванням, є інша проблема 
— деякі вулиці взагалі не потрапи-
ли до списку.
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Інна КРИНИЧНА, фото автора

Лише протягом останніх років бориспільська міська вла-
да отримала законодавче підґрунтя, щоб використовувати 
екологічні кошти для поліпшення стану водойм. Раніше ці 
гроші лежали в «загашнику», а взяти їх не було можливості. 
Сьогодні роботи з очищення міських озер ведуться досить 
інтенсивно, але дуже вже даються взнаки ті роки, коли місь-
ким водоймам не могли приділити жодної уваги. Та і сьо-
годні не все так просто. Екологічні кошти не передбачають, 
що за них можна встановити лавочки, павільйончики, зро-
бити дитячі майданчики. Екологічні кошти призначені для 
того, щоб відновити озеро у його природному вигляді, збе-
регти його екологічний стан. А на лавочки, гойдалки, облад-
нання для зони відпочинку та інші зручності потрібно шука-
ти й інші джерела фінансування. На щастя, казна міста сьо-
годні може дозволити такі витрати. Та чи буде кому берегти 
зроблене?

Про все це ми поговоримо пізніше. А сьогодні подивимо-
ся на озера.

Озеро Олесницьке:
смарагд, який потребує оправи

Олесницьке озеро зустріло переповненими сміттєви-
ми контейнерами і запахом диму. Добре, що сміття було бі-
ля контейнерів, а не валялося по берегах водойми. Дим же 
спочатку навіяв асоціацію із шашликами, та коли підійшла 
ближче, з’ясувалося, що на березі просто запалили сухий 
бур’ян. Місце горіння було уже випалене, а трава навколо 
зелена. Бо у випадку загорання трав’яного покриву, навіть 
озеро не допомогло б — не в жменях же воду носити!

Незважаючи на красиву водну гладь і мальовничі зеле-
ні береги, купатися в Олесницькому озері категорично за-
боронено. Перший заступник Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук нещодавно на плановій нараді 
повідомив, що результати досліджень води показали ду-
же високий вміст в озері небезпечних бактерій та мікро-
організмів. Це трохи здивувало, бо пам’ятаю, що кілька ро-
ків тому озеро чистили. Та Микола Петрович пояснив, що 
те чищення, яке було проведене за кошти обласного бю-
джету, результатів не дало. Техніка працювала тільки по-
під берегами.

Нині розроблено проект очищення озера і вже проведе-
но тендер. Щоб озеро очистити, потрібно вибрати мул, який 
позакривав джерела, що живлять озеро. З озера плануєть-
ся відкачувати воду, потім відкачувати увесь мул. По про-
екту, який показали кореспонденту «Вістей», вигляд Олес-
ницького озера зміниться. Планується зробити протоку і з 
боку Київського Шляху, закільцювавши озеро, а посереди-
ні залишити острів. Острів буде обладнаний для відпочин-
ку і залишатиметься тільки пішохідною зоною. До острова 
вестиме ажурний пішохідний місток, по якому, у разі потре-
би, зможе проїхати невелика комунальна техніка. З боку Ки-
ївського Шляху буде облаштована стоянка для автомобілів, 
відокремлена від зони відпочинку.

Площа водної поверхні Олесницького озера складає 
23525 кв. метрів. Вартість робіт по його очищенню, після 
процедури закупівлі, становить три з половиню мільйони 
гривень.

Прекрасну перспективу благоустрою озера затьмарює 
тільки один момент: на березі висаджені молоденькі дерев-
ця — зовсім маленькі, до коліна зростом. Чи виживуть вони, 
коли на озері працюватиме важка техніка?

Озеро на Робітничій: 
зелена зона чи стічна канава?

Воно не може бути придатним для купання, адже до водо-
йми сходяться канали водовідведення із прилеглих вулиць. 
Але у цьому році озеро почистили, поглибили. Коли відка-
чували воду, з’ясувалося, що там навіть риба жила. Тепер на 
його берегах можна облаштувати чудову зону відпочинку. 
Мешканці сусідніх будинків неодноразово зверталися з та-
ким проханням і до міської влади, і до редакції щотижневи-
ка «Вісті». Та сьогодні, коли вже доцільно говорити про бла-
гоустрій навколо озера, воно уже рясніє порожніми плас-
тиковими пляшками, хоча від часу розчищення пройшло 
зовсім небагато часу. Це при тому, що озеро знаходиться 
посеред житлового масиву і до сміттєвих майданчиків да-
леко ходити не потрібно.

Тож тільки від людей залежить — стане озеро зоною від-
починку чи перетвориться на стічну канаву, до якої підхо-
дити не хочеться.

Озеро Сині Балки:
чарівний куточок геть закинутий

Воно виявилося одним із найтаємничіших озер міста. Шу-
кати цю водойму довелося з картою в руках, і знайшла її 
тільки із другої спроби. Кілька разів доводилося повертати-

ся, бо люди підказували, що далі не проїдеш навіть велоси-
педом — усе позабудовували. Незважаючи на це, доступ до 
озера вільний.

Чарівний куточок посеред полів ховається у заростях де-
рев. Навколо круті береги, так що до води підступитися важ-
ко. Перевіряти глибину попід берегами не наважилася б. Та 
й табличка над озером попереджає, що купатися не мож-
на за бактеріологічними показниками. Вода попід берега-
ми укрита ряскою, а вдалині видніється синє прозоре пле-
со. На берегах відносно чисто, але і тут видно, де ступала 
нога осіб, яких людьми важко назвати. Кинулася у вічі зали-
шена на березі скляна пляшка та насторожив щит, де йдеть-
ся про заборону купання. Він світиться, як решето. Очевид-
но, хтось вправлявся там у стрільбі. Відпочивальників на бе-
резі побачити не вдалося. Можливо, і їх той щит попередив 
про небезпеку, яка ховається не тільки у воді.

Щоправда, Микола Петрович повідомив, що у планах мі-
ста є і очистка та благоустрій озера Сині Балки, щоб і воно 
стало придатним для купання.

Озеро Гульківське:
чи готові його оберігати?

У ньому також купатися не дозволяється. Та й не полізе 
людина при здоровому глузді у ту водойму із замуленими 
берегами, вкриту ряскою й іншими зеленими водоростями. 
Та й береги навколо далеко не мальовничі. Їх не рятують на-
віть суботники, які час від часу влаштовують мешканці ра-
зом із своїми обранцями-депутатами.

Проект розчищення цього озера ще готується. От тільки 
знову виникає питання: чи люди готові оберігати зроблене?

«Вісті» продовжать вивчати стан бориспільських озер і 
їхні перспективи на найближче та віддалене майбутнє. Ре-
зультати цих досліджень читачі щотижневика зможуть 
побачити на сторінках газети.

 Через Бориспіль сьогодні не протікає жод-
на річка. Зате місто багате на озера. Одні з них 
живляться природними джерелами, інші утво-
рилися штучно на місцях, де забудовувалися бо-
лотисті низини. Більшість із них може слугува-
ти як місця відпочинку містян, хоча для купання 
годяться не всі. Кореспондент «Вістей» побува-
ла на деяких озерах Борисполя і готова поділи-
тися враженнями.

ОЗЕРА БОРИСПОЛЯ: 
ТАМ, ДЕ КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО
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 ПРИЗНАЧЕННЯ

 ТЕРОБОРОНА

 ДОБРА СПРАВА

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Олександр Туренко народився 30 серпня 
1966 року у місті Луганськ. Закінчив Харків-
ський національний автомобільно-дорож-
ній університет, за фахом економіст (спе-
ціальність «економіка підприємства»). Дос-
від роботи на державній службі невеликий. 
До призначення головою Бориспільської 
РДА понад рік керував Обухівською 
райдержадміністрацією. До цього займав-
ся приватним бізнесом. Одружений, має 
дорослу доньку.

— Олександре Валентиновичу, і Обу-
хівський, і Бориспільський райони — при-
столичні. Чим вони подібні і чим відріз-
няються?

— Це зовсім різні райони. Бориспіль-
ський район — більш промисловий. А Обу-
хівський — більш пристоличний, там про-
живає три президенти України. Половина 
Верховної Ради, чи не весь Кабмін мешкає 
у Кончі-Заспі Обухівського району.

У нашій державі сьогодні усі пробле-
ми спільні. Вони відрізняються, можливо, 
масштабами. Дві основні проблеми — це 
війна і економіка. Всі решта — це похідні. 
Проблема ще й у тому, що дуже багато ре-
форм. Одночасно запускають багато ре-
форм (і освітню, і медичну, й адміністра-
тивно-територіальну), а це дуже складно, 
оскільки не підготовлені до потужних ре-
форм і до таких темпів їх проведення ні са-
моврядування, ні державна служба. Вини-
кає дуже багато питань, дуже багато змін.

І техніка не стоїть на місці. До речі, в Обу-
хівській адміністрації ми першими у Київ-
ській області започаткували електронну си-
стему документообігу АСКОД. У цій системі 
працюють села Обухівщини. У нас уся доку-

ментація проходить електронну реєстра-
цію, є електронний підпис, печатка. Фіксу-
ється кожен документ. Я щохвилини маю 
можливість побачити усе, що відбувається 
у мене у районі: які хто завдання виконує, 
скільки роботи зроблено, що треба зроби-
ти першочергово, скільки невиконаних за-
вдань, хто відповідає за виконання тощо. 
Єдина мережа АСКОД охоплює спілкування 
з районною радою, фінансовим управлін-
ням, школами району і керівництвом осві-
тою... Це дуже зручно. Я можу роздавати 
завдання і перевіряти їх виконання, не ви-
ходячи із машини або здому.

— Ви плануєте запровадити єдину си-
стему АСКОД і в Бориспільському районі?

— Не плануємо, а запровадимо!
— Які першочергові завдання Ви пла-

нуєте виконати на посаді голови Бори-
спільської райдержадміністрації?

— Перше — упорядкувати податки. У ме-
не є певна інформація, що не всі правиль-
но адмініструють свої податки. Потрібно та-
кож вирівняти відносини з Бориспільською 
районною радою, оскільки є певні неуз-
годження. Я сподіваюся, що ми налагоди-
мо співпрацю. А загалом виконувати свої 
обов’язки — найголовніше. Коли всі вико-
нують свої обв’язки, то у нас відбуваються 

реформи. Окрім того, школи готуються до 
нового навчального року. Триває підготов-
ка району до опалювального сезону. Дуже 
багато питань, які вже зараз треба вирішу-
вати. Недаремно ж говорять: «Готуй сани 
влітку».

Я хочу добре познайомитися з апаратом 
адміністрації. Ближче поспілкуюся з голо-
вою Бориспільської районної ради, апа-
ратом ради, побачу проблеми, зустріну-
ся з головами депутатських фракцій. Хо-
тів би бачити їхні пропозиції до співпраці. 
Треба враховувати абсолютно усі пропози-
ції від депутатів. Адже кожен депутат — це 
представник певної частини регіону, окре-
мої громади, тому треба враховувати усі ба-
чення.

— Коли приходить новий керівник 
до адміністрації, то всі очікують змін, 
звільнень. Чи плануєте Ви звільняти 
працівників РДА?

— Після зміни голови адміністрації за-
ступники складуть повноваження згідно із 
законом. Все решта залежить виключно від 
професійних якостей кожного працівника. 
Якщо людина займає своє місце і є професі-
оналом на своїй посаді, то навіщо її звільня-
ти? Цю людину навпаки треба підтримува-
ти, давати можливість розвиватися.

У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ 
НОВИЙ КЕРІВНИК

 Відповідно до розпорядження 
Президента України Петра Порошен-
ка 3 липня 2017 р. Олександра Ва-
лентиновича Туренка було призначе-
но головою Бориспільської районної 
державної адміністрації Київської об-
ласті. Попереднього очільника Бо-
риспільщини Дмитра Олександро-
вича Вороніна переведено керувати 
Фастівським районом.

ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ 
АВТОРИ «КНИГИ 
ДОБРА» 

Олександр МАТВІЄНКО

Протягом півроку в Україні прохо-
див Міжнародний соціальний про-
ект «Книга історій про Добро». Йо-
го підтримали міністр закордонних 
справ України Павло Клімкін, кар-
динал, верховний архієпископ Ки-
єво-Галицький Любомир Гузар, на-
родний депутат України, письменни-
ця Марія Матіос, міністерство культу-
ри Естонії, міністерство закордонних 
справ Угорщини, Національна кіно-
студія ім. Олександра Довженка. Ко-
ординатором проекту виступив бла-
годійний фонд «Чисті серцем» (керів-
ник — народна артистка України Ка-
терина Бужинська).

Проект має на меті створення книги з 
історіями та ілюстраціями про добро. На 
суд компетентного журі діти подали по-
над три тисячі цікавих реальних історій 
про добрі, мудрі, безкорисливі вчинки 
чуйних людей, а також більше п’яти ти-
сяч ілюстрацій до цих історій. З них чле-
ни журі обрали сто найкращих історій 
та стільки ж малюнків. У проекті взяли 
участь і 35 учнів Переяслав-Хмельниць-
кої ЗОШ №7. Історії Ярослави Левченко 
та Ярослава Раковського потрапили до 
сотні найкращих. А малюнки Анни Пав-
люк та Романа Барабаша — до ста най-
кращих ілюстрацій. 

Усі переможці конкурсу були наго-
роджені безкоштовним відпочинком 
в оздоровчому таборі міста Гордонь 
(Угорщина), на березі озера Валенсе. 
Характерно, що в закордонну поїзд-
ку талановитих українців проводжав 
Президент України Петро Порошен-
ко. У програмі відпочинку дітей в Угор-
щині були різноманітні ігри та квести, 
екскурсії, тематичні вечори, катання на 
човнах і катерах, урочистий прийом у 
Будапешті, на Площі Героїв.

50 найкращих історій та ілюстрацій 
до них увійдуть до книги, яка створю-
ватиметься в Центрі української куль-
тури м. Таллінн (Естонія). Її зшиють із 
унікального черпаного паперу, що бу-
де виготовлений вручну із привезених 
з України клаптиків тканини із одягу 
авторів творчих робіт, а також із зерен 
рослин. 50 екземплярів цієї книги бу-
дуть презентовані в 50 країнах світу. З 
учнів, роботи яких увійдуть до цієї кни-
ги, будуть сформовані делегації, які во-
сени презентуватимуть її в різних ку-
точках нашої планети.

Олександр МАТВІЄНКО

Днями рота територіальної обо-
рони Переяславщини та представ-
ники загонів самооборони про-
йшли черговий вишкіл з вогне-
вої підготовки на Дівичківському 
полігоні. 

Рота тероборони на подібні занят-
тя виїздить майже кожного місяця. І 
результати такої підготовки очевид-
ні, адже вміле поводження переяс-
лавців зі стрілецькою зброєю справ-
ляє враження навіть на досвідчених 
офіцерів полігону. Наприклад,  з піс-
толета на відмінно відстрілявся май-
же весь особовий склад роти. Взага-
лі того дня проходили вишкіл сім за-
гонів з різних міст Київщини. Пере-

яславська рота по праву вважається 
однією з найкращих. Наші земляки, 
крім влучної стрільби, відзначають-
ся на заняттях із тактики, а також, у 
разі необхідності, залучаються до 
охорони важливих об’єктів.

Слід сказати, що такі заходи для 
загонів самооборони Київський 
обласний військовий комісаріат 
проводить щомісяця. Крім стріль-
би з пістолета й автомата, демо-
білізовані учасники бойових дій 
на Східному фронті навчають но-
вачків поводженню зі зброєю. За-
ймаються також підготовкою та за-
йняттям оборони, перенесенням 
вогню та зміною позицій. Є впев-
неність у тому, що ворог, який на-
важиться на активні бойові дії, от-
римає гідну відсіч.

ПРАГНЕМО МИРУ, 
ГОТУЄМОСЬ ДО ВІЙНИ

на
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з домашнього архіву 
Тетяни Кузьменко

Якщо б ми зараз сіли у машину 
часу і, повернувшись назад, зазир-
нули в радянську перукарню в Бо-
рисполі, то побачили б, що всі там-
тешні жінки-перукарки — еталон 
доглянутості і стилю.

Такими ж були і звичайні лю-
ди на вулицях міста. Самі суми 
за перукарські послуги були то-
ді смішними, навіть копійчани-
ми. А, отже, бути красивою мог-
ла собі дозволити будь-яка жін-
ка. Єдине, мабуть, що шокува-
ло б нас у той час, то це довгі 
вервечки живих черг у коридо-
рах. Вони, здається, ніколи не 
закінчувалися.

Майстри розказують, у 70-х міс-
цеві модниці засапані прибігали в 
салон за своєю стрижкою «паж», 
«гаврош», «сессун» чи «фліп». Для 
субкультури чоловіків-модників 
у той час були популярними, на 
перший погляд, безладні зачіски з 
відносно довгого волосся, що, хи-
мерно підкручуючись, зачісува-
лось набік.

— Клієнтський конвеєр у нас не 
зупинявся, — згадує комбінова-
ний майстер-модельєр з 36-річ-
ним досвідом Тетяна Кузьмен-
ко. — Складно було скористатись 
послугою і в нас, не вистоявши 
півгодини-годину, незважаючи на 
те, що майстрів вистачало. Це сьо-
годні у нашій залі залишилося ли-
ше чотири крісла, а в радянський 
час було дев’ять. Ми працюва-
ли, навіть не присідаючи за зміну. 
Особливо у вихідні чи на свята, ко-
ли приходила додому, то навіть не 
могла ложку до рота донести, так 
трусилися руки.

Як розказує пані Тетяна, в ра-
дянський час такого, щоб у перу-
карню ніхто не прийшов, не було 
ніколи. Але зараз, буває, зокрема 
взимку, може ніхто і не прийти.

«…Та з тебе ніякого 
майстра не буде!»

Я зачудовано слухаю, як тепло, по-
при дрібні неприємні моменти, моя 
співрозмовниця розказує про свою 
професію. З усього видно, вона дуже 
любить робити людей красивими. 
Тож не втримуюсь і запитую, з чого 
для неї, сьогодні однієї з кращих май-
стрів старої школи у місті та районі, 
яка має чимало нагород, дипломів та 
відзнак, все почалося.

— Ну щось мені так підказало і 
все, — стинає вона плечима, пори-
наючи в спогади. — Всі у школі ви-
рішували, хто ким буде, а я не зна-
ла, куди податися... Мене водили у 
перукарню з дитинства, в нас і су-
сідка була перукарка, але сказати, 
що саме це якось вплинуло, то ні. 
Мама, дізнавшись про моє рішен-
ня, перелякалася. Все питала, чому 
я обрала таку професію. Але, при-
гадую, найперше сказала про це 
своєму дідусеві. А він, дивуючись, 
так проникливо дивиться на мене 
і каже: «У нас у роду були і лікарі, і 
швачки, і кооператори, а от перука-
рів не було ніколи...»

Вже невдовзі взяла там направ-
лення і поїхала вступати у Бо-
гуславське профучилище сфе-
ри послуг. Тоді дивились на успіш-
ність. Я добре навчалась, тож у сту-
дентські лави потрапила відразу. В 
училищі теж була не менш сумлін-
ною. І от, пригадую, наближаються 
екзамени. Та спецмалювання, а там 
треба було під кожен тип обличчя 
підібрати найбільш вдалу зачіску, 
у мене не дуже виходило. Тож ви-
рішила схитрувати — один знайо-
мий художник намалював це все 
замість мене. І от триває екзамен, а 
викладач, перебираючи ті всі про-
фмалюнки у папці, скептично так 
мені каже: «Кузьменко, та з тебе ні-
якого майстра не буде! Хочеш ска-
зати, що це все ти намалювала?» Я 
йому відповідаю, що нічого не хочу 

сказати, але прошу поставити оцін-
ку, на яку претендую. А тоді, в по-
лях, вже буде видно, який з мене 
вималюється практик.

Отримавши диплом, поверну-
лася на роботу у побуткомбінат, 
де і дотепер працюю. Проте віль-
ного робочого місця не було на 
той момент. То де я лише не пра-
цювала, чекаючи. А в нас же бу-
ла перукарня не лише тут, у цен-
трі. А й в аеропорту, на вокзалі, бі-
ля суду, до того ж, ми ще їздили і 
по селах. На той період у кожно-
му селі було КПП. Туди цілий день 
до вечора приходили люди, напе-
ред знаючи, у який день буде май-
стер. Я дуже багато сіл об’їздила: 
була в Кийлові, Щасливому, Борт-
ничах, Вишеньках, проте в Іван-
кові пропрацювала найдовше, бо 
мене там особливо любили, по-
стійно запрошуючи. І зараз до ме-
не дуже багато клієнтів приїздить 
саме звідти.

Повернення коштів
Пані Тетяна ностальгійно зга-

дує, що практикуватися до себе її 
взяла хороший жіночий майстер 
Корпік Людмила Миколаївна. За-
уважує, коли тоді, ще геть дівчись-
ком зайшла до перукарні, то всі ін-
ші майстри змовчали. Лише вона 
одна, тільки поглянувши в її бік, ві-
дразу сказала, що візьме.

— Я надзвичайно раділа, що 
потрапила до неї, бо вона була 
дуже хорошим майстром, одним 
з найкращих. Дуже старалася, 
тож вона багато всього навчила і 
мене. Тоді ніхто з клієнтів навіть 
не здогадувався, що я учениця, 
бо працювала практично по всіх 
процесах чи не з перших днів. 
Хоча, по суті, радянській люди-
ні було байдуже, до кого іти. Як-
що не чекали конкретного май-
стра, то сідали у перше крісло, 
яке звільнилось.

Звичайно, у мене, тоді практи-
кантки, іноді бувало, що щось не 
виходило. Та і клієнти різні тра-
плялися, бували надзвичайно ви-
могливі. Але наставниця завжди 
мене заспокоювала. Якщо треба 
було, підправляла і казала, що це 
нормально, бо всі через таке про-
ходять. І сьогодні, вже й сама за 
стільки років виховавши не одну 
плеяду майстрів, згадую її з вели-
кою вдячністю навіть зараз. Таких, 
які щедро діляться знаннями, на 
жаль, мало трапляється.

Аби зрозуміти тамтешню кухню 
більше, віддалік запитую, чи хо-
ча б зрідка визнавали тодішні пе-
рукарі свою провину. Киваю на те, 
що, мовляв, сьогодні часто можна 
почути скарги клієнтів, що їм у пе-
рукарні зіпсували волосся, зроби-
ли не ту зачіску, словом, ті з сало-
ну вийшли мало не пугалом тощо.

— Часто бували випадки, коли 
навіть чітко втілюєш забаганку клі-
єнта, а йому в результаті геть не по-
добається. Тобто, оскільки клієнт, 
як правило, не розуміється на тех-
нології самої зачіски, ні в особли-
востях свого волосся і обличчя, то 
майстер зобов’язаний внести про-
позиції. Були такі випадки, що ми 
повертали гроші. І це нормально. 
Наприклад, хімія, тоді особливий 
писк моди, не взялася чи вийшла 
перепалена. Так було і колись, так є 
і зараз, коли замість 5 карбованців 
45 копійок вона вже коштує 150-
190 гривень.

«…Еліта мала золоте 
правило — робити 
зачіску раз на 
тиждень»

— Наскільки систематично жінки 
ходили до перукарні раніше, а як хо-
дять зараз? — запитую. — І як ви в ці-
лому оцінюєте доглянутість людей?

— Раніше краще було. В рази. 
Наприклад, тодішня наша місцева 
(головно жіноча) еліта мала золоте 
правило — робити зачіску раз на 
тиждень. Зараз такого вже немає 
і на вулицях міста це добре вид-
но. Якщо ж говорити більш пред-
метно, більшість наших клієнтів — 
ті, хто до нас 20-30 років уже хо-
дить, тобто пенсіонери. Це колись 
вони були керівниками, службов-
цями, а сьогодні, частіше, немічні 
і хворі люди. Тому через фінансо-
ві проблеми такі стрижуться десь 
два рази на рік, ходячи вже до ос-
таннього. А от про фарбування ча-
сто навіть немає мови… Не кра-
щі справи, до речі, і серед людей 
середнього віку. Та і молодь бу-
ває дивує — незугарні, геть нез-
розумілі зачіски і сам колір волос-
ся, яке часто не мите, здається, 
тижнями.

Вже насамкінець запитую у спів-
розмовниці, яким ноу-хау у своїй 
професії вона з колегами радіє за-
раз найбільше.

— Раніше були фарби, які стра-
шенно текли. Ми їх у салонах са-
мі з урзолу виготовляли. Це такий 
порошок-фарбник, колись один 
із найпоширеніших у косметоло-
гії. Підібрати потрібний тон бу-
ло дуже складно. Тому зараз, ко-
ли є різноманіття фарб з будь-яки-
ми відтінками з кремовою тексту-
рою, це дуже тішить. Узагалі, зараз 
настали прекрасні часи. Зокрема, 
з’явились інструменти нового по-
коління. Наприклад, різні плойки 
та машинки для стрижки, якими 
можна зробити зачіску вже геть ін-
шого рівня. У свій час ми про такі 
навіть мріяти не могли. Але, прав-
ду кажучи, всі ці послуги сьогод-
ні, швидше, не для нашого клієнта, 
який звик стригтися за 50 гривень, 
навіть якщо це модельна стрижка. 
Тому у нас девайсів, зрозуміло, не-
має, бо вони не окупляться, проте 
ми добре обходимося і без них.

ЧЕРГА ПО КРАСУ
 У цій перукарні, здаєть-

ся, попри те, що працівники 
зробили ремонт, дух радян-
ського часу все одно витає. 
Тут і досі є добротні овальні 
дзеркала, стоять ще тодіш-
ні крісла, є дві сушки для 
волосся у зеленаво-кремо-
вих тонах. Здається, і кахлі 
у кімнатці, де колись над 
ванною жінки мили волос-
ся, аби було швидше, зли-
ваючи часом одна одній 
черпачком з відра, 
лишилися ті ж...

• Перші салони краси з’яви-
лись в Афінах та Спарті для чо-
ловіків (V ст. до н.е). Тут грома-
дяни могли замовити масаж, 
підстригти волосся і бороду, 
але їхня довжина і фасон чітко 
визначалися законами міст.

• А от косметичний кабінет 
для жінок був відкритий значно 
пізніше, у IX ст., у столиці Іспанії. 
Тоді ж було придумано першу 
супермодну стрижку для жінок.

• У часи Середньовіччя жін-
кам знову заборонили стриг-
ти і фарбувати волосся. Це бу-
ла епоха недоступної краси. Є 
інформація, що винагорода за 
один візит до власника салону 
сягала вартості одного кінного 
екіпажу.

• На початку 30-х років в Укра-
їні значно зросла мережа перу-
карень у великих містах і про-
мислових центрах, а також у 
маленьких містечках і селищах, 
на будовах, фабриках і заводах, 
у колгоспах. Всесоюзним По-
бутпромоб'єднанням було при-
йнято рішення підготувати 12 
тисяч перукарів; для цього роз-
робили першу програму курсів 
прискореного типу з перукар-
ської справи. Тобто вперше бу-
ло зроблено спробу створити 
навчальні заклади для профе-
сійної підготовки майстрів пе-
рукарської справи. У школах і 
на курсах викладали майстри, 
які навчалися ще в дореволю-
ційні часи. Методика навчання 
залишалася традиційною — від 
майстра до учня.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН 
КІНЦЯ 70-Х 

Для жінок
Хімічна завивка — 
5 крб і 45 коп.
Стрижка — 1 крб 27 коп.
Укладка — 1 крб 50 коп.

Для чоловіків
Стрижка канадка — 40 коп.
Звичайна стрижка — 18 коп.
Бокс і полубокс — 22 коп.
Гоління — 10 коп.
Масаж обличчя і освіжування 
одеколоном — 5 коп.

ЦІКАВО

ДО ТЕМИ
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— Пане Василю, Ваша ідея організації 
екскурсій на будівництво у цілому не є но-
вою за формою, проте відрізняється на-
повненням від звичних оглядів новобу-
дов. Розкажіть, у чому «сіль» Вашого но-
ваторства?

— Щогодини для всіх бажаючих ми прово-
димо безкоштовні пізнавальні чи навіть, я б 
сказав, навчальні екскурсії по будівництву. 
На відміну від звичайних оглядів, що влашто-
вують забудовники, демонстрація об'єкту та 
його переваг не є метою наших екскурсій. Го-
ловне — це наглядна й детальна розповідь 
про параметри і критерії, на які людина має 
орієнтуватись, щоб зробити правильний ви-
бір під час придбання бажаної нерухомості.

Перш за все, це чим насправді відрізня-
ються різні новобудови та квартири, на що 
слід звертати увагу, а на що не варто. По-дру-
ге, ми розкриваємо поширені хитрощі забу-

довників: як оцінити якість та ризики пропо-
зицій, щоб зробити правильний вибір. Піс-
ля відвідування наших екскурсій стає зрозу-
мілим, як зекономити на покупці і отримати 
більше.

— Тобто, мета Ваших екскурсій у тому, 
щоб найдетальнішим чином розібрати 
та показати покупцям всі аспекти зве-
дення новобудов?

— Звісно, глибина викладення того чи ін-
шого питання залежить від зацікавленості 
наших гостей у ньому. Але загальна мета цієї 
екскурсії — озброїти покупця інструмента-
ми порівняння об'єктів та належною інфор-
мацією, щоб надати можливість кожній лю-
дині побудувати власну обгрунтовану стра-

тегію вибору квартири. Адже обізнаність ін-
весторів сприятиме значному підвищенню 
вимог до якості житла, що будується та про-
понується на ринку Борисполя.

Якщо бути відвертим, то насправді поряд 
із юридичною відповідальністю ми несемо 
перед нашими покупцями, у тому числі й по-
тенційними, ще і соціальну відповідальність.

Вона полягає у наданні їм можливості зро-
бити усвідомлений вибір на підставі прозорої 
і зрозумілої інформації про об'єкти. Ми не за-
цікавлені пропонувати людям «кота у мішку».

— Чому лише Ваша компанія розпочала 
та проводить пізнавальні екскурсії?

— Екскурсії розпочато на базі комплек-
су «Житловий будинок №1», який ми будує-

мо у Борисполі на вул. Толстого, 1. Це справ-
ді найкраще місце для подібних навчальних 
екскурсій.

По-перше, за класифікацією новобудов це 
будинок комфорт-класу, на відміну від більшо-
сті інших об'єктів у Борисполі, які належать до 
економ-сегменту. Унікальний дизайнерський 
проект має понад 40 різних планувань, квар-
тири від 1-ї кімнати до 7-кімнатних дворівне-
вих апартаментів, закрита прибудинкова те-
риторія та «двір без машин». Підібрані високо-
якісні і сучасні будівельні матеріали, а роботи 
виконуються у відповідності до всіх існуючих 
нормативів. До речі, ми перша будівельна 
компанія у Борисполі, що розпочала свій ві-
деоблог на Youtubе та відкрито демонструє 
свої процеси і якість виконання робіт. Нам не-
ма чого приховувати від покупців. Отже, на 
прикладі цієї новобудови дуже зручно демон-
струвати, як має виглядати еталонний об'єкт.

По-друге, на даному етапі у «Житловому 
будинку № 1» є ділянки будівництва, що зна-
ходяться на різних стадіях процесу, оскіль-
ки перша та друга секції вже завершені. Кра-
щий об'єкт для розкриття секретів будівниц-

тва просто важко собі уявити.
Щодо того чому тільки ми? Так, дійсно, піз-

навальні екскурсії на будівництво започат-
кували і на цей час проводимо тільки ми. Не 
виключаю, що незабаром цю ініціативу у Бо-
рисполі підхоплять й інші забудовники. Нас 
часто копіюють.

Продовження у наступному номері

Для відвідання пізнавальної екскур-
сії на будівництво «Як вибирати новобу-
дову, щоб придбати вигідну квартиру не-
дорого» звертайтесь за телефоном: 044-
238-89-06, або за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Толстого, 1.

Василь Карпенко: «МИ НЕСЕМО СОЦІАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД НАШИМИ ПОКУПЦЯМИ, 
У ТОМУ ЧИСЛІ Й ПОТЕНЦІЙНИМИ»

 Нещодавно у Борисполі з'яви-
лися лайтбокси та білборди з інтри-
гуючим запрошенням на екскурсії 
по будівництву. Організатори обіця-
ють безкоштовно розкрити секрети 
забудовників та навчити вибирати 
квартири у новобудовах. Ми поціка-
вилися походженням привабливих 
пропозицій. Василь Карпенко, ди-
ректор компанії «Провідні техноло-
гії будівництва», розповів нам про 
зміст запропонованих бориспільцям 
новацій.

 ЖИТЛО

 СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ  НА РИНКУ

Ольга ТИМЧЕНКО, 
фото автора

Якщо б хтось складав про-
дуктові чеки у коробочку, 
наприклад, з-під закордон-
ного чаю (або записував свої 
витрати у щотижневик), а пі-
зніше заглядав у ті записи, 
помітив би цікаву річ. Ціни 
в Україні зростають не тіль-
ки разом із курсом дола-
ра чи мінімальною зарплат-
нею (тим самим зводячи її 
підняття до абсурду), вони 
стрибають, мов перелякані 
зайці у лісі.

А із нововведенням від Ка-
бінету Міністрів України, який 
скасував державне регулюван-
ня цін на продукти від 1 липня 
цього року, взагалі не зрозумі-
ло, як далі виживати (мови про 
цивілізоване життя, зауважте, 
для більшості українців ще на-
віть не йдеться).

Для прикладу розглянемо 
традиційну для нас свинину. 
На бориспільські супермарке-
ти рівнятись не будемо, адже 
там м'ясо не домашнє, а нас ці-
кавить ціна саме «натурпро-
дукту» у сезон шашликів, коли 
попит на свинину не має змен-

шуватись. Отже, свіже та апе-
титне на вигляд м’ясце на рин-
ку «Центральний» знайти мож-
на. Ще кілька тижнів тому най-
ніжніша її частина, ошийок (як 
і задня частина), тут коштува-
ла близько 100 гривень за кіло-
грам. Сьогодні це вже 120 грн. 
За скільки будуть віддавати зав-
тра, навряд чи хтось знає.

А от на недільному ринку, 
який у районі «Розвилки», м'ясо 
виявилося значно дешевшим, 
і вибір тут набагато більший, 
а продавці не відмовляються 
ще й «вступати». З самісінького 
ранку вони просили по 100-110 
грн/кг м’яса задньої частини. А 
вже близько 12 години дня, ко-
ли покупців стало менше, а м'я-
со на прилавках все ще зали-
шалося, його віддавали навіть 
по 70 грн/кг, мабуть, щоб після 
денної спеки не везти назад до-
дому.

До речі, чимало українців, 
аби заощадити свій час, купу-
ють у магазинах готове марино-
ване м'ясо, яке коштує майже 
нарівні свіжого. Але навіть лі-
карі не радять брати саме його, 
адже визначити його свіжість 
практично неможливо.

В ЯКУ СУМУ ОБІЙДЕТЬСЯ 
ШМАТ М’ЯСА

2 липня близько сьо-
мої ранку на неділь-
них торгах у Переяс-
лаві-Хмельницькому 
(Київщина) виник кон-
флікт між базаруваль-
никами й головою спо-
живчого ринку «Дари-
нок» Юрієм Коржиком.

Причиною стало те, 
що на початку минулого 
тижня був закритий про-
хід на базар з боку сьо-
мої школи, яким, зазви-
чай, користуються жи-
телі мікрорайону Спась-
ка Левада. «Базарком» 
пояснив, що це зроби-
ли з міркувань безпе-
ки. Адже є недобросо-
вісні торгівці, які зано-
сять через нього молоч-
ні й м’ясні товари в обхід 
лабораторії.

Містяни, обурені та-
кою ситуацією, викли-
кали поліцію. Погрожу-
вали, що звернуться до 
журналістів відомих те-
леканалів. Зрештою ро-
бітники ринку болгар-
ками спиляли заваре-

ну хвіртку й відкрили 
прохід.

Як зазначив началь-
ник районного управ-
ління держпродспо-
живслужби Олексій 
Роман, торгівці повинні 
отримувати місце на ба-
зарі лише після виснов-
ків ветеринарно-сані-
тарної експертизи. Але 
є такі люди, які свідо-
мо уникають перевірки. 
Тож їхня служба зверну-
лася до начальника рин-
ку з проханням запобіг-
ти потраплянню у про-

даж продукції сумнівної 
якості.

— У минулому місяці 
на базарі хотіли продати 
70-кілогамову тушу свині, 
яка померла від хвороби. 
Добре, що наші лікарі ви-
явили це під час перевір-
ки. Є випадки, коли лю-
ди лікують корову анти-
біотиками від маститу, і в 
цей період виносять мо-
локо на базар, — розпо-
вів про небезпечні ситуа-
ції Олексій Роман.

Вісник Переяславщини

НА НЕДІЛЬНОМУ БАЗАРІ В
ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ХОТІЛИ 
ПРОДАТИ М’ЯСО ХВОРОЇ СВИНІ
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

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
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих
конструкцій

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

Електрозварювальника
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Бульдозериста 
Охоронця
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))
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ПОНЕДІЛОК, 10 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК, 11 ЛИПНЯ

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

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 - 2"

10.45 "Міняю жінку - 6"

12.20 Т/с "Байки Мітяя" (12+)

14.20 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.20 Т/с "Свати - 6"

22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

23.20 01.50 Х/ф "Міф"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 Т/с "Байки Мітяя" (12+)
13.40 14.55 20.15 21.20 Т/с "Свати - 

6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 01.55 Х/ф "Перемагай" (16+)

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.15 04.00 Зірковий шлях

10.40 Т/с "Ангел у серці"

14.45 15.30 Т/с "Волошки" 16+

19.45 03.00 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Вангелія" 16+

23.30 Х/ф "Казка казок" 16+

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 

16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

04.05 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зірковий шлях

10.50 04.45 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вангелія" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

02.00 Х/ф "Казка казок" 16+

06.10 Мультфільм
06.55 20.00 03.10 "Подробиці"
07.25 13.55 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.15 Т/с "Вузький міст"
15.15 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 19.00 05.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
23.55 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.35 Т/с "Банкірші"
03.50 "уДачний проект"
04.25 "Готуємо разом"

05.50 Мультфільм
06.40 20.00 03.05 "Подробиці"
07.20 15.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.10 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 19.00 05.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
23.55 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.35 Т/с "Банкірші"
03.45 "уДачний проект"
04.25 "Готуємо разом"

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 Віталька
17.50 22.00 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 Х/ф "Бременські музиканти"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

05.00 04.45 Дивитись усім!
05.40 19.25 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.15 13.20 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
14.00 16.10 Х/ф "Інтереси держави" 

+16
16.25 Х/ф "Людина листопада" +16
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" +16
22.35 Свобода слова
00.35 Х/ф "Сповідь небезпечної 

людини" +16
02.40 Краще не повторюй!
03.30 Провокатор

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.25 Надзвичайні новини
09.50 Більше ніж правда
11.15 13.20 Х/ф "Одинак" +16
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Демони" +16
17.50 21.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

+16
18.45 21.10 Факти. Вечір
22.20 Х/ф "Втікач" +16
01.00 Т/с "Лас-Вегас" +16
02.35 Краще не повторюй!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.25 "Зірки гумору"
11.15 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
15.10 Х/ф "Люди в океані"
16.25 Х/ф "У зоні особливої уваги"
18.10 Х/ф "Відповідний хід"
19.40 Х/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 "Петросян запрошує..."
01.10 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
03.00 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.25 "Зірки гумору"
11.15 Х/ф "Поклич мене в далечінь 

світлу"
13.00 Х/ф "Російське поле"
14.35 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.35 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
18.10 Х/ф "Суєта суєт"
19.40 01.45 Х/с "Записки про 

Шерлока Холмса"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

06.05 17.15 "Формула Пруста. 
Олександр Злотник"

06.45 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.35 Життя в цифрі
10.35 Завтра-сьогодні
15.05 "Відлуння"
15.45 Джазова школа. Юрій Копач 

big-band
16.20 Джазова школа. Руслан 

Симоненко big-band
17.00 Джазова школа. Володимир 

Зайцев
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Урсуляк, 1ч.
20.10 22.55 Повітряні воїни
21.20 Україна Михайла 

Поплавського
22.00 04.50 DW-Візерунок дня
22.10 "Таке спортивне життя. 

Геннадій Сартинський"
00.05 "Ніч чорних краваток" 18+

06.00 "Формула Пруста. Владимир 
Дорош"

06.45 22.00 05.10 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
15.10 "Соціальний статус"
15.50 Джазова школа. "Парад Біг-

Бендів"
16.20 Джазова школа. Сергій 

Горюнович. Лора Лайнс
17.00 20.10 23.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Урсуляк, 2ч.
21.20 04.40 "Відлуння"
22.25 "Таке спортивне життя. Ольга 

Харлан"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

03.00 02.45 Зона ночі
04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.30 Абзац
06.29 08.40 Kids Time
06.30 М/ф "Ранго"
08.45 Х/ф "Дріллбіт Тейлор. Школа 

виживання"
10.45 Х/ф "Кінозірка в погонах"
12.40 Х/ф "Будинок з приколами"
14.10 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
00.50 Х/ф "Якщо твоя дівчина - 

зомбі" 18+
02.40 Служба розшуку дітей

03.00 01.40 Зона ночі

04.00 07.00 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.49 06.59 Kids Time

05.50 М/с "Сімейка Крудс"

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

16.15 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Від пацанки до панянки

21.40 Х/ф "Знайомство з батьками" 

16+

23.45 Х/ф "Кінозірка в погонах"

05.15 Т/с "Заповідник страху" (16+)
08.30 Т/с "Кулагін та партнери"
10.10 Т/с "Детективи" (16+)
11.45 "Страх у твоєму домі"
13.35 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
15.25 Т/с "Ілюзія полювання" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.20 "Свідок"
02.50 "Випадковий свідок"

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
15.40 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 21.40 "Він, Вона і телевізор"

14.45 Т/с "Загублений світ"

16.35 Х/ф "Мічений" (16+)

19.30 "Зловмисники"

19.55 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)

22.40 Х/ф "Ніндзя" (18+)

00.10 "Територія обману"

02.10 Х/ф "Чотири листи фанери"

03.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 21.50 "Він, Вона і телевізор"

15.00 Т/с "Загублений світ"

16.50 Х/ф "Небезпечне мистецтво" 

(16+)

19.30 "Зловмисники"

19.55 Х/ф "Поліцейські" (16+)

22.50 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

00.35 "Територія обману"

01.35 Х/ф "Відьма"

03.30 "Облом.UA."

06.20 16.00 "Все буде добре!"
08.20 "Планета земля 2"
09.20 Х/ф "Аварія - дочка мента"
11.15 "Україна має талант! Діти"
13.55 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.45 "Хата на тата"

06.40 16.00 "Все буде добре!"
09.20 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Площа Берклі"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Орегонський путівник"
12.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.30 Борхес
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Д/ф "Колажі"
16.20 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
17.20 Театральні сезони
17.50 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
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.40 03.15 Т/с "Таксі"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.45 Т/с "Красуні Едіт 

Уортон"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Порятунок ферми"
13.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.15 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.45 З перших вуст
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Перший на селі
19.55 Наші гроші
20.20 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама "Мисливці на 

нацистів"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.35 Т/с "Таксі"
03.50 Т/с "Роксолана"

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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06.45 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 - 3"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 Т/с "Байки Мітяя" (12+)
13.50 14.55 20.15 21.20 Т/с "Свати 

- 6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 01.45 Х/ф "Найкращий 

екзотичний готель 
"Меріголд" (16+)

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 Т/с "Жіночий лікар" 16+

15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вангелія" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.50 Мультфільм
06.40 20.00 00.40 03.00 

"Подробиці"
07.20 15.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.10 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 19.00 05.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
22.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.30 Т/с "Банкірші"
03.40 "уДачний проект"
04.15 "Готуємо разом"

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

05.30 09.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.25 Надзвичайні новини
10.45 13.20 Х/ф "Втікач" +16
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Демони" +16
17.50 21.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

+16
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф "Служителі закону" +16
01.00 Т/с "Лас-Вегас" +16
02.35 Краще не повторюй!
04.05 Студія Вашингтон
04.10 Факти
04.30 Дивитись усім!

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"
11.40 Х/ф "Карусель"
12.55 Х/ф "Молоді"
14.30 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.30 Х/ф "Перевесниці"
18.05 Х/ф "Непіддатливі"
19.40 01.45 Х/с "Записки про 

Шерлока Холмса"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.50 21.55 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.05 14.05 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 04.05 "Ландшафтні ігри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
15.40 Джазова школа. Соня Ситник
16.00 Джазова школа. Аня 

Зайченко і Соня Ситник
16.10 05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олександра Пахмутова, 1ч.
20.00 22.45 Повітряні воїни
21.00 04.20 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.30 Глобал - 3000
22.15 "Таке спортивне життя. Ольга 

Саладуха"
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 09.50 Т/с "Татусеві дочки" 
16+

05.49 07.05 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 19.00 Від пацанки до панянки
16.15 Т/с "Не родись вродлива"
21.40 Х/ф "Знайомство з 

Факерами" 16+
23.50 Х/ф "Прокляття моєї матері" 

16+
01.45 Служба розшуку дітей
01.50 Зона ночі

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
15.40 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 22.55 "Територія обману"

11.00 21.55 "Він, Вона і телевізор"

15.00 Т/с "Загублений світ"

16.50 Х//ф "Пристрелити героя" 

(16+)

19.30 "Зловмисники"

19.55 Х//ф "Закон доблесті" (16+)

01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.05 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
09.25 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Красуні Едіт 

Уортон"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Порятунок ферми"
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама "Мисливці на 

нацистів"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.35 Т/с "Таксі"
03.50 Т/с "Роксолана"

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

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

Тел.: 050-338-27-97, Наталія Валеріївна

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

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА

ІНЖЕНЕРТЕПЛОТЕХНІК

громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

УМОВИ ПРАЦІ: 
г/р 4/4 (денні, нічні зміни)

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

м. Переяслав-Хмельницький, 
смт Баришівка, м. Київ

Навчання новачків без досвіду роботи 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
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ЧЕТВЕР, 13 ЛИПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛИПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 01.50 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 3"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 7"
12.35 Т/с "Байки Мітяя" (12+)
13.40 14.50 Т/с "Свати - 6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
22.15 02.15 Х/ф "Пінгвіни містера 

Поппера"
00.00 Рут Бредлі в комедії 

"Греберси" (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 - 3"

10.45 12.20 "Міняю жінку - 7"

12.30 Т/с "Байки Мітяя" (12+)

14.30 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 22.10 "Ліга сміху 2"

00.00 "Вечірній Київ"

02.00 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 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 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вангелія" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.30 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.45 Зірковий шлях
10.50 04.15 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Вангелія" 16+
23.20 С/р "Слідами Самозванця"
02.00 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.50 Мультфільм
06.40 20.00 00.45 03.10 

"Подробиці"
07.20 14.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.10 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Анна Герман" (16+)
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 19.00 05.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
22.45 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.30 Т/с "Банкірші"
03.50 "уДачний проект"
04.25 "Готуємо разом"

05.55 Мультфільм
06.40 "Подробиці"
07.20 14.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.10 "Давай одружимося"
12.10 Т/с "Анна Герман" (16+)
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 01.55 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Трест, який лопнув"
03.35 "Жди меня"
05.20 Х/ф "Їхали ми,їхали…"

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.45 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 00.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.35 Х/ф "Гнів"
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 02.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф "Боги, мабуть, з'їхали з 

глузду 2"
22.00 Х/ф "Відчайдушні шахраї"
00.00 Х/ф "128 ударів серця на 

хвилину" 16+
01.40 Х/ф "Вечір на Івана Купала"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Секретний фронт
10.45 13.20 Х/ф "Служителі закону" 

+16
12.45 15.45 Факти. День
13.35 16.10 Т/с "Демони" +16
17.50 21.30 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 

+16
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 Х/ф "Пункт призначення" +16
00.15 Т/с "Лас-Вегас" +16
02.00 Краще не повторюй!
02.50 Провокатор
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.20 13.20 Х/ф "Стюарт Літтл"
12.45 15.45 Факти. День
13.45 16.10 Т/с "Демони" +16
17.55 Т/с "Снайпер-2. Тунгус" +16
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Скетч-шоу "На трьох"
00.50 Х/ф "Пункт призначення-4" 

+16
02.15 Х/ф "Пункт призначення" +16
03.45 Краще не повторюй!
04.40 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.20 "Зірки гумору"
11.10 Х/ф "Російське поле"
12.50 Х/ф "Повернення немає"
14.35 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.35 Х/ф "Живіть в радості"
18.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.40 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
00.10 "Сміхопанорама"
01.45 Х/с "Записки про Шерлока 

Холмса"
03.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
11.00 "Зірки гумору"
11.50 Х/ф "Повернення немає"
13.35 Х/ф "Перевесниці"
15.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
16.55 Х/ф "Непіддатливі"
18.20 Х/ф "Живіть в радості"
19.40 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
23.40 Х/с "Подорож на край Землі"
04.15 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

06.45 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.45 "Ландшафтні ігри"
10.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.40 21.00 "Цивілізація Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
15.55 05.10 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олександра Пахмутова, 2ч.
20.00 Повітряні воїни
21.20 04.30 "Відлуння"
22.25 "Таке спортивне життя. 

Павло Тимошенко"
22.50 Людина-здобич 12+
23.50 04.20 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+

06.45 22.10 05.15 DW-Візерунок 
дня

06.55 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.25 04.25 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
10.50 "Будьте здорові!"
14.50 21.40 04.45 "Відлуння"
15.35 Концерт Геннадія Татарченка 

"Такі знайомі мелодії"
16.40 05.25 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Олександра Пахмутова, 3ч.
19.55 Людина-здобич
20.50 Михайло Поплавський. 

Формула успіху
22.25 Павло Зібров "Ювілейний 

концерт"
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+

03.00 09.45 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.44 07.05 Kids Time

05.45 М/с "Сімейка Крудс"

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.10 19.00 Від пацанки до панянки

16.15 Т/с "Не родись вродлива"

21.40 Х/ф "Знайомство з Факерами 

2" 16+

23.40 Х/ф "Старе загартування" 16+

01.10 Х/ф "Прокляття моєї матері" 

16+

03.05 01.25 Служба розшуку дітей

03.10 01.30 Зона ночі

04.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.49 06.59 Kids Time

05.50 М/с "Сімейка Крудс"

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Серця трьох

16.20 Від пацанки до панянки

21.10 Х/ф "Непрохані гості" 16+

23.20 Х/ф "Кохання без 

зобов'язань" 16+

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
15.40 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
14.45 "Свідок"
15.05 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
15.40 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "Той, хто читає думки - 4" 

(16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 00.15 "Територія обману"

11.00 23.15 "Він, Вона і телевізор"

14.45 Т/с "Загублений світ"

16.35 Х//ф "Закон доблесті" (16+)

19.20 Х//ф "Сірі" (16+)

21.30 Х//ф "Крадіжка у Лас-Вегасі" 

(16+)

02.15 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.40 "Він, Вона і телевізор"
14.45 Х/ф "Потоп" (16+)
16.15 Х//ф "Сірі" (16+)
19.20 Х//ф "План пограбування" 

(16+)
20.50 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
23.05 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.15 "Нишпорки"
01.50 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
02.55 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
09.25 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.55 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 00.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

08.05 Х/ф "Швидкий поїзд"
10.00 Х/ф "Вам і не снилося"
11.50 Х/ф "Гордість та 

упередження"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "З привітом, Козаностра"
20.30 22.45 Х/ф "Домробітниця"
23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Красуні Едіт 

Уортон"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Порятунок ферми"
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Надвечір'я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.45 З перших вуст
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама "Мисливці на 

нацистів"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.35 Т/с "Таксі"
03.50 Т/с "Роксолана"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
07.20 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Порятунок ферми"
13.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Віра. Надія. Любов
16.30 Документальна дилогія 

"Кібервійни"
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.45 З перших вуст
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 Д/с "Увесь цей джаз"
20.20 02.05 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Докудрама "Мисливці на 

нацистів"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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СУБОТА, 15 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ, 16 ЛИПНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.15 23.15 "Світське життя"

07.15 Х/ф "Абонент тимчасово 

недосяжний"

11.40 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

16.30 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 Х/ф "Знай наших"

00.15 02.10 "Ліга сміху 2"

06.00 Х/ф "Абонент тимчасово 

недосяжний"

09.00 Лотерея "Лото-забава"

09.40 М/ф "Маша і ведмідь"

10.10 "Розсміши коміка"

11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 

17.10 18.30 "Світ навиворіт 

- 8"

19.30 05.20 "ТСН-Тиждень"

21.00 Х/ф "Папараці" (12+)

01.00 Х/ф "Невдаха із Каунт-Каунті"

04.35 "Світське життя"

07.00 15.00 19.00 02.50 Сьогодні

07.15 05.30 Зірковий шлях

08.45 15.20 Т/с "Вангелія" 16+

16.20 19.40 Т/с "Мій коханий геній"

20.50 Футбол. Супер Кубок України 

"Шахтар" - "Динамо"

23.20 Євро 2012. Українська 

гордість

01.10 Реальна містика

03.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с "Вангелія" 16+
13.45 Т/с "Бабуся при надії" 16+
17.40 20.00 Т/с "Причал кохання і 

надії" 16+
19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
22.40 Т/с "Мій коханий геній"
02.05 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. 

Піраміди
03.35 Таємний код зламано. 

Вампіри
04.20 Агенти справедливості 16+

06.45 Мультфільм
07.15 02.10 Х/ф "Дівчина без 

адреси"
09.00 11.00 "Городок"
10.00 04.45 Док.проект "Нам його 

не вистачає. Згадуючи Іллю 
Олейникова"

13.45 Х/ф "Королева бензоколонки"
15.10 20.30 Т/с "Вона не могла 

інакше"
20.00 01.40 05.30 "Подробиці"
23.50 Х/ф "Сім днів до весілля"
03.35 Х/ф "Їхали ми,їхали…"

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф "Королева бензоколонки"
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 "Татусі без шкідливих 

звичок"
14.00 Х/ф "Гроші для дочки"
16.00 Т/с "Своя правда"
20.00 02.10 "Подробиці"
20.30 "Слов’янский базар у 

Вітебську. Урочисте 
відкриття" Прем’єра

22.50 Х/ф "Кохати не можна 
забути"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
10.10 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.40 М/ф "Ігор"
12.05 19.50 Одного разу під 

Полтавою
13.40 Казки У Кіно
15.50 Х/ф "Відчайдушні шахраї"
17.50 Х/ф "Боги, мабуть, з'їхали з 

глузду 2"
22.00 Країна У
00.00 Х/ф "Розумне рішення"
01.40 Х/ф "Гнів"

06.00 05.40 Корисні підказки
06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.30 М/с "Елвін і бурундуки"
09.45 М/ф "Ігор"
11.10 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
12.20 Х/ф "Розумне рішення"
14.00 22.00 02.55 Країна У
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Х/ф "128 ударів серця на 

хвилину" 16+
01.40 Х/ф "Вечір на Івана Купала"
04.10 Віталька

05.00 Х/ф "Стюарт Літтл"
06.15 Дивитись усім!
07.15 Без гальм
08.15 М і Ж
08.45 Факти. Ранок
09.15 Скетч-шоу "На трьох"
12.35 13.00 Х/ф "День трифідів" 

+16
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Такий же зрадник, як і 

ми" +16
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Ігри патріотів" +16
22.35 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" +16
01.10 Х/ф "Пункт призначення-4" 

+16
02.35 Т/с "Лас-Вегас" +16
04.20 Факти

07.30 Т/с "Відділ 44" +16

11.05 13.00 Х/ф "Такий же зрадник, 

як і ми" +16

12.45 Факти. День

13.35 Х/ф "Ігри патріотів" +16

15.50 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" +16

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Агент Хемілтон: 

Викрадена" +16

22.35 Х/ф "Агент Хемілтон: В 

інтересах нації" +18

00.45 Х/ф "Старим тут не місце" 

Х/ф +16

02.50 Т/с "Лас-Вегас" +16

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 23.05 "Зіркове життя"
10.20 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
11.05 01.45 Х/ф "Супермозок"
13.10 Х/ф "Повторний шлюб"
15.10 Х/ф "Майор "Вихор""
19.15 Х/ф "Стряпуха"
20.30 Х/ф "Висота"
22.15 "Невідома версія. Висота"
23.55 "Максим Галкін. Неостанній 

герой"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 22.45 "Зіркове життя"
10.55 "Невідома версія. Висота"
11.45 Х/ф "Казка про загублений 

час"
13.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Останній 

вампір"
15.05 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Найзавидніший наречений"
17.00 Х/ф "31 червня"
19.30 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
22.00 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
23.35 "Бенефіс Геннадія Вєтрова"
01.10 Х/ф "Повторний шлюб"

06.10 Х/ф "Весна"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.05 "Поетично-пісенний вечір за 

участю А.Демиденка та 
М.Сивого "Поезія, що лікує"

18.55 Анатолій Демчук. 
Український пересмішник

21.05 Концерт Михайла 
Поплавського "Fashion 
Knukim"

22.20 Квартет "Гетьман" запрошує, 
1ч.

00.00 "Вихідний, після опівночі" 
18+

01.00 "Ніч чорних краваток" 18+
02.10 "Життя на Вершині" 18+

07.50 "Натхнення"
09.50 Людина-здобич 12+
11.30 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.45 "Будьте здорові!"
14.15 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
15.25 "Соціальний статус"
16.10 Театр переселенця
16.30 Фестиваль"Галицький 

шлягер-2017"-1 тур
19.50 04.30 "Цивілізація Incognita"
20.05 04.20 "Кумири"
20.30 03.50 "Світські хроніки"
20.55 Евромакс
21.30 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
22.00 Михайло Поплавський 

"Українцям-українське"
22.55 Квартет "Гетьман" запрошує, 

2 ч.

03.00 Зона ночі
04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Ревізор
10.10 Страсті за Ревізором
12.50 Т/с "CашаТаня" 16+
14.50 Х/ф "Денніс-мучитель"
16.40 Х/ф "Непрохані гості" 16+
19.00 Х/ф "Клік: з пультом по 

життю" 16+
21.00 Х/ф "Завжди кажи "Так" 16+
23.00 Х/ф "Дівчина моїх кошмарів" 

18+
01.10 Х/ф "Кохання без 

зобов'язань" 16+

03.10 Зона ночі
05.59 07.49 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
07.15 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.50 М/ф "Феї: Загублений скарб"
09.10 Х/ф "Знайомство з батьками" 

16+
11.30 Х/ф "Знайомство з 

Факерами" 16+
13.40 Х/ф "Знайомство з Факерами 

2" 16+
15.40 Х/ф "Клік: з пультом по 

життю" 16+
17.40 Х/ф "Завжди кажи "Так" 16+
19.40 Х/ф "Метод Хітча" 16+
22.00 Х/ф "Весільний майстер" 18+
00.00 Х/ф "Вжалені" 18+

05.00 "Правда життя. Професії"
05.30 Х/ф "Викликаємо вогонь на 

себе" (12+)
11.30 "Речовий доказ"
14.05 "Склад злочину"
15.45 "Круті 90-ті"
17.20 "Вещдок"
19.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Помста: зворотна 

сторона кохання" (16+)
21.20 Х/ф "Скажені" (16+)
23.10 Х/ф "Розплата" (16+)
00.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.35 "Свідок"
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"

05.05 Х/ф "Москаль-Чарівник"
06.20 Х/ф "Круїз, або Розлучна 

подорож"
08.10 Т/с "Угода" (16+)
11.35 Х/ф "Помста: зворотна 

сторона кохання" (16+)
13.25 Х/ф "Міцний горішок"
14.45 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.25 "Вещдок"
19.00 Т/с "Мережна загроза" (16+)
22.50 Х/ф "Лейтенант Суворов" 

(18+)
00.35 Х/ф "Скажені" (16+)
02.10 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Зловмисники"
09.25 Д/п "Помста природи"
13.30 01.40 Прем" єра! "Цілком 

таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
16.40 Х/ф "Потоп" (16+)
18.10 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
20.30 Х/ф "Таємний план" (16+)
22.20 Х/ф "День мумії" (18+)
00.00 Т/с "Інспектор Алекс" (5 

сезон)
02.05 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
02.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.40 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.30 "Роби бізнес"
09.00 "Він, Вона і телевізор"
14.40 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати" (16+)
16.50 19.15 1 тур Чемпіонату 

України з футболу
21.25 Найкращі двобої Всесвітньої 

серії боксу за участі В. 
Ломаченка та А. Гвоздика

22.30 "Змішані єдиноборства. UFC." 
Пряма трансляція з Глазго 
головного двобою: Nelson 
vs Ponzinibbio

01.00 Х/ф "Кунг-фу Джо" (16+)
02.25 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.40 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.20 "Хата на тата"
13.15 "Вагітна у 16"
15.15 Х/ф "З привітом, Козаностра"
17.05 Х/ф "Домробітниця"
19.00 Х/ф "40+ або Геометрія 

почуттів"
22.40 Х/ф "Формула кохання"

07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.45 "Караоке на Майдані"
12.40 "Полювання"
12.42 "Планета Земля-2"
13.40 Х/ф "Формула кохання"
15.20 Х/ф "40+ або Геометрія 

почуттів"
19.00 01.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.45 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 23.00 Світ on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Піп відкриває світ"
09.50 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
12.55 Докудрама "Мисливці на 

нацистів"
16.40 Книга.ua
17.10 02.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.20 03.20 Чоловічий клуб
19.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху. Підсумки
01.20 Д/с "Увесь цей джаз"
03.50 Т/с "Роксолана"

06.00 Світ православ'я
06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 23.00 Світ on line
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
09.50 Х/ф "Королівський генерал"
12.00 Театральні сезони
12.30 01.20 Д/с "Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє"
14.30 Мистецькі історії
14.40 Фольк-music
15.50 Д/с "Садові скарби"
16.45 Х/ф "Золото"
18.35 Х/ф "Марія Антуанетта"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Мистецький пульс Америки
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки

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
ВАЗ-21013, в робочому стані, 40000 км. Тел.: 0 93 

7334862.
Запчастини б/в до Деу-Ланос, коробка, двигун, 

двері, капот, салон, стартер, генератор, кузовні де-
талі. Тел.: 0 67 9505041.

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

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», мо-
торолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

Куплю автомобіль будь-якої марки, биті, роз-
комплектовані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 
0 67 9505041, 0 93 0087484.

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

Здам
Бориспіль

Здам в оренду Деу-Ланос. Тел.: 0 66 4512208.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1,2,3-к.кв., Котляревського вул., 57, новобудо-

ва, 175000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Дачна вул., 2/2, 30 кв.м, гарний стан, поруч зупин-
ка, школа, дит.садок, ціна договірна, власник. Тел.: 
0 50 2987005.

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

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.

Київ
Дарниця, р-н інституту хімії, 40 кв.м, 3 поверх, піс-

ля будівельників, 676000 грн (еквівалентно 26000 
у.о.) або обмін на 2,3-к.кв. у м. Борисполі за домов-
леністю. Тел.: 0 67 8401050, 0 66 7206622.

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.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
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.

БУДИНКИ

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

на. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
2-поверховий будинок, 2000 р., 200 кв.м, житлова 

площа — 104 кв.м, прибудований гараж, літня кух-
ня, 10+7 соток, 4680000 грн (еквівалентно 180000 
у.о.). Тел.: 0 96 5887211. 

Оголошення та реклама

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
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200 кв.м, 2 поверхи, утеплений, меблі, передпокій, 
кухня, спальня, холодильник, баня, підвал, очистка 
води зі свердловини 75 м, сад, телетарілка, ціна до-
говірна. Тел.: 0 99 6615323, 0 95 7031807.

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., 90 м, всі комунікації, асфаль-
тований під’їзд, зупинка, 14 соток, 936000 грн (екві-
валентно 36000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила.

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

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

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, 
меблі, Інтернет, ТВ, охорона, 1297400 грн (еквіва-
лентно 49900 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

центр р-н, 290 м, 3 рівні, 4 сотки, офісні примі-
щення, що здаються в оренду, гараж, 7280000 грн 
(еквівалентно 280000 у.о.). Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила. 

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.

Глибоке с., 2003 р., 80 кв.м, кімната з каміном, 
2 спальні, кухня, с/в, твердопаливний котел, га-
раж, літній душ, туалет, сарай, альтанка, 17 соток 
654550 грн (еквівалентно 24700 у.о.), торг. Тел.: 0 97 
2526578.

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 
договірна, 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., хата, дерев’яна, обкладена цеглою, на 
два входи, 25 соток землі, гарне місцезнаходження, 
під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

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

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

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

Переяслав-Хмельницький
Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи, 5 

кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будинку, газ, 
світло, свердловина, басейн, сад, сарай, 38 
соток, приватизовані, ліс, озеро, 1529050 грн 
(еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 0 50 2963147, 0 66 
3013314. 

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж (35 км), приватизований, гарний стан, 

господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 
97 6372345. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
капітальний гараж з підвалом, Глібова вул., кооп. 

«Політ». Тел.: 0 98 5601840, 0 66 1426926.
Капітальний гараж, кооп. «Схід», місце біля охоро-

ни, ціна договірна. Тел.: 0 63 8512111.
кооп. «Схід»,з капітальний з підвалом, 137500 грн 

(еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

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

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Дударків с., приміщення 120 кв.м, діючий магазин, 

ціна договірна. Тел.: 0 67 2696836.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

Бориспіль
Академіка Заболотного вул.,10 соток, для бу-

дівництва та обслуговування житлового будин-
ку, 143000 грн (еквівалентно 5500 у.о.). Тел.: 0 67 
5810938, 0 93 8541157, Людмила.

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.

Вернадського вул., 10 соток, 390000 грн (еквіва-
лентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила.

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

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.

Новий 4 пров., центр р-н, 5-6 соток, 51740 грн 
(еквівалентно 1990 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

П.Запорожця вул., 10 соток, вихід на окружну до-
рогу, ціна договірна. Тел.: 0 95 2146743.

Ревне с., садовий кооператив «Іква», електрика, 
річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалентно курсу дола-
ра 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.

Урицького вул., 10 соток, 728000 грн (еквівалентно 
28000 у.о.). Тел.: 0 67 5810938, 0 93 8541157, Люд-
мила.

Щорса пров., під забудову, 10 соток, висипана, 
асфальтований під’їзд, комунікації, в новій забудо-
ві, 278250 грн (еквівалентно 10500 у.о.). Тел.: 0 97 
2526578.

центр р-н, 10 соток, асфальтований під’їзд, елек-
трифікований будиночок із документами (під зне-
сення), 624000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 5810938, 0 93 8541157, Людмила.

центр р-н, 15 соток, асфальтований під’їзд, 
«врем’янка» зі зручностями, 780000 грн (еквіва-
лентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила.

Глибоке с., 10 соток, поруч зупинка, ціна договір-
на. Тел.: 0 96 1481159.

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

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

Жовтневе с. (Жереб’ятин), центр, 14 соток, світло 
поруч, для будівництва та обслуговування житло-
вого будинку, 208000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 8541157, Людмила. 

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світло, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 95 2140689.

Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 63 1540042.

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., пров. Молодіжний, 12, 10 соток, при-
ватизована, 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.

Старе с., 20 соток, всі комунікації, поруч ліс, навко-
ло живуть сусіди, 286000 грн (еквівалентно 11000 
у.о.), торг. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 8541157, Люд-
мила.

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 бу-

дівлі, світло. Тел.: 0 98 7689388, 0 66 0251272.

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

 

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ
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Куплю
Бориспіль

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, до-
помога в оформленні, погашення комунальних бор-
гів, окрім останнього поверху, у господаря, розгляну 
всі пропозиції, посередникам не турбувати, терміно-
вий викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
5075208.

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у господа-
ря. Тел.: 0 67 5075208.

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, м.Бориспіль чи район, розгляну 
будь-які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

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 ФАСАДНУ АБО КВАРТИ-ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАРТИ-
РУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 РУ НА 1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 
3229050.3229050.

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 
5075208.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

1-к.кв., житловий стан, необхідні меблі та техні-
ка, 3500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кімнати, 
кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, місце для 
авто. Тел.: 0 67 4451820.

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

врем’янку, р-н розвилки, 1 кімната, зручності на 
вулиці, необхідні меблі, пічне опалення, 1500 грн. 
Тел.: 0 97 9511197, 0 99 6238094.

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. 

кімната в 2-к.кв. Тел.: 0 99 5254185.

кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, техніка, ціна 
2000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

В продуктові магазини потрібні продавці із д/р, з/п 
при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.

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. ЇЗД ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. 
ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 95 3693839.ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 95 3693839.

В САЛОН КРАСИ «PARADISE» ПОТРІБНІ МАЙС-В САЛОН КРАСИ «PARADISE» ПОТРІБНІ МАЙС-
ТРИ-ПЕРУКАРІ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, 50Х50%, ТРИ-ПЕРУКАРІ НА ВИГІДНИХ УМОВАХ, 50Х50%, 
С. ЧУБИНСЬКЕ, ЖК «НОВОСЕЛЬЦЕВЕ». ТЕЛ.: 0 С. ЧУБИНСЬКЕ, ЖК «НОВОСЕЛЬЦЕВЕ». ТЕЛ.: 0 
98 4456595, ОЛЬГА.98 4456595, ОЛЬГА.

ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙ-ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙ-
СТРА МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬО-СТРА МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬО-
ВАНА КЛІЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 ВАНА КЛІЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 
0855330, ОЛЕНА.0855330, ОЛЕНА.

Виробничому підприємству у м. Бориспіль 
потрібні ОПЕРАТОР ЕКСТРУДЕРА, РІЗНОРО-
БОЧИЙ. З/п від 5000 грн, навчаємо. Тел.: 0 93 
5699058, 0 95 3785090, Олександр. 

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач 
керамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

На АЗС «WOG» (об’їзна дорога с.Нестерівка), по-
трібні заправник, з/п від 3000 грн. Бажано місце про-
живання поруч. Тел.: 0 63 2066737, з 9.00 до 18.00.

На постійну роботу потрібен будівельник із д/р. 
З/п своєчасно. Тел.: 0 97 7862638.

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 роботу потрібен автослюсар вантажних ав-
томобілів, з/п від 5000 грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 
68 7171222.

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

Охоронному підприємству на постійну роботу 
потрібні охоронники, зріст від 175 см, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної справки та справки про не-
судимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 65434, 
(044) 2236768, 0 67 3288818.

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оренда робочого місця (кабінета) в салоні краси, 
під манікюр, депіляцію, масаж, нарощування вій, ві-
заж. Тел:(067)704 18 27

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. 

приміщення під магазин, цех, офіс. Тел: 0 68 
1191518.

Дударків с., діючий продуктовий магазин та 
магазину товарів для дому, площа 121 кв.м, но-
вий, сучасний. Тел.: 0 67 2696836.

Найму
Бориспіль

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
Склад-приміщення або частину землі під комер-

ційне призначення. Тел.: 0 95 3818893.

Міняю
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В магазин дитячих товарів потрібен продавець, 
з/п договірна. Тел: 0 63 3555611, 0 95 9059779.

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР
РІЗНОРОБОЧІ

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

Тел.: 050-332-87-04, 
Іван Сергійович 

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

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

Оголошення та реклама

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

Підприємство на постійну роботу запрошує 
сторожа, з/п договірна. Тел.: 0 96 3533317.

Підприємству на роботу потрібні столяри, 
збиральники віконних конструкцій. Тел.: 0 50 
4433575.

ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ НА ПОВНИЙ РОБО-ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ НА ПОВНИЙ РОБО-
ЧИЙ ДЕНЬ, БЕЗ Ш/З, З/П 6500 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 ЧИЙ ДЕНЬ, БЕЗ Ш/З, З/П 6500 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 
3211587, АНДРІЙ. 3211587, АНДРІЙ. 

Потрібні працівники на СТО: автослюсар-хо-
довик, моторист, шиномонтажник, розваль-
щик, д/р, з/п договірна, м. Бориспіль. Тел.: 0 99 
2233367, Євгеній Миколайович, 0 68 1191979.

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

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу за-
прошує: обліковця складу металобази, з/п від 6000 
грн, різноробочого, з/п від 5500 грн (вміння працю-
вати з болгаркою). Тел.: 0 63 2023972, 0 66 6859985, 
Володимир Миколайович, 0 (4595) 62520, 62560.

ПП «Жива вода» запрошує водіїв з власним авто 
для доставки бутильованої води по м. Бориспіль та 
р-ну. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу 
водія, кат. «В», «С». Робота позмінно. Приємна з/п. 
Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

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

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

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

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

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

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

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ НА РОБОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ 
ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬ-ЛІНІЙ, ОПЕРАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬ-
НИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 НИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 
0485502.0485502.

Торговій компанії на роботу потрібен головний 
бухгалтер із д/р, знання 1:С, Excel, з/п при співбесіді. 
Тел.: 0 67 9048082.

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу потрібні охо-
ронці. Тел.: 0 96 2499983, 0 67 4451883.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столяр-
на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги, 
дрова з доставкою, ракушняк; послуги автокра-
на. 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.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, 3500 грн, торг. Тел.: 0 63 1123000.
Продам спальню: дво спальне ліжко, дві тумби, ко-

мод, гарний стан, 5000грн. Тел.: 0 63 9930748, Валерія.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Бетонозмішувач, 200 л, колеса R-14 під фаркоп. 

Тел.: 0 66 1835727.
Душева кабіна, ціна договірна. Тел.: 0 66 1835727.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел 

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

У зв’язку із закриттям магазина до 29.07. 
здійснюється розпродаж торговельного облад-
нання: холодильна витрина, стелажи, кухонне 
обладнання: імпорні газові плити, кавоварка, 
барна стійка, пивний охолоджувач, фрітюрни-
ця, тістоміс. Тел: 0 67 7598970.

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухаря-кондитера 
Кухаря-універсала 
Кухаря холодного цеху 
Кухаря гарячого цеху

Бармена 
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-
прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

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.

Запрошуємо на роботу

ВОДІЯ 

НАВАНТАЖУВАЧА

Тел.: 067-239-26-36, Валентина
з/п від 6300 грн, г/р позмінний (15 роб. днів)

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

ТЕРМІНОВО на цегельний завод 
у м. Бориспіль, вул. Ушакова, 19

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

КВАЛІФІКОВАНІ
РОБІТНИКИ

Умови роботи: офіційне оформлення, «біла» 
з/п без затримок, робота позмінна. 

Тел.: 098-154-60-98 Ірина, 067-577-56-86 Людмила

У зв’язку з відкриттям нових об’єктів 
охоронна фірма проводить набір 

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 063-563-39-94, 050-303-46-35, 068-071-51-49

Стабільному торгівельному підприємству у с. Безуглівка 
(Мала Олександрівка, Бориспільський р-н) 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
Вимоги: д/р на складі, відсутність протипоказань за станом здоров’я, 
фізична витривалість, г/р — п’ятиденка, офіційне оформлення, з/п від 8000 грн

Тел. 096-340-44-32
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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. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67, (04595) 7-20-06

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор 51 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисне-

вий балон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати, 
комплект 2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0 
67 9952786, 0 63 8715695. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
В’єтнамських поросят, 500 грн. Тел.: 0 50 5123256, 

Василь. 
Дійна коза, ламанча, 2 кізоньки 3 та 7 міс., недоро-

го. Тел.: 0 68 6606634.

Кому потрібна гарненька, грайлива, розумна 
кішечка, звертайтеся — віддамо у дбайливі, 
надійні руки. Вона привчена до туалету і дуже 
лагідна, 2,5 місяці, трикольорова. Тел.: 0 99 
0690856. 

Корова з 3 телям, чорноряба. Тел.: 0 66 6521844.
Корови. Тел.: 0 98 2759783.
Кошенят британських: мама — британська ко-

роткошерста, тато — шотландський висловухий. Є 
кошенята і з обвислими вушками, і з прямими. Тел.: 
0 97 5601547.

Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки 

йорк, пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0 98 
5354029, 0 99 2240262.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Перепелині інкубаційні яйця, молодняк, дорослі 

перепели, клітки на замовлення. Тел.: 0 66 1835727.

РІЗНЕ

Бориспіль
Велосипед дитячий, б/в, на 5-8 років, гарний стан, 

1200 грн. Тел.: 0 63 4031009.
Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 190х90, б/в, 

метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, ціна 
договірна. Тел.: 0 99 1458272. 

Гаражні ворота, б/в, терміново. Тел.: 0 67 4082864, 
0 93 7840089.

Електродвигун 1,5 Квт, 2150 об/м, 600 грн; тиски 
300 грн; машинка для стрижки, 300 грн; доска Евмі-
нова, 500 грн; гиря 16 кг, 200 грн; шліфмашинка 
ферм, 220 В, 220 В, 700 грн. Тел.: 0 67 9187466.

Мангал, недорого. Ваги товарні. Тел.: 0 50 
8142268, 0 97 3286785.

Ремонт квартир, будинків, балконів; перепла-
нування, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, 
тепла підлога, водопровід, каналізація, елек-
трика. Будівництво — будинки, лазні, прибу-
дови, гаражі, павільйони, навіси, альтанки, во-
рота, паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

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

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 6000 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 7200 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

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

Масажер для ніг, вібромасажна платформа, Foot 
Energy RT-2050, 1000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила. 

Перегній кінський для підживлення рослин та для 
теплиць. Тел.: 0 96 4321708.

Перфоратор Makita HR 5001C, б/в, свердління з 
ударом, із чемоданом, 9000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 
0 93 8541157, Людмила.

Холодильна вітрина, 1,5х1,1 м, гнуте скло, в-во 
Польща, гарний стан; двері металеві, подвійні, дво-
створчаті, 2,0х1,4. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю фризер для морозива. Тел.: 0 66 3393634.

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.

Вантажні перевезення (до 2-х тонн). Послуги 
вантажників. Тел.: 0 67 9918535, Олександр, 0 63 
5963585, Віктор. 

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-
ня ділянок. Планування території. Земельні роботи: 
виконуємо копання котлованів та озер. Тел.: 0 96 
9918144, 0 95 4431138.

Від проекту до ключа будівельні роботи. Тел.: 0 68 
6071394, Андрій. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-
ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 
0 66 8393483.

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.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Відпочинок у Коблево, виїзд з м. Бориспіль — 
700 грн. Чернігів: 08.07. — 350 грн. Вінниця: 22.07 
470 грн. Радомишль: 29.07. — 300 грн. Яготин: 
05.08 — 300 грн. Почаїв 19.08. — 700 грн. Св-во 
ВО3 №759553 від 09.12.2008р. Тел.: 0 50 9358068, 
0 93 5487828.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯА №864063, виданий на 
ім’я Рустамової Ольги Леонідівни Бориспільським 
райвідділом земельних ресурсів 31.10.2005 р., вва-
жати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯК №883024, виданий на 
ім’я Федоровича Василя Петровича відділом Держ-
комзему у м. Бориспіль Київської обл. 13.10.2010 р., 
вважати недійсним.

Втрачений паспорт, серія СМ №299878, вида-
ний на ім’я Колясева Олега Валентиновича Бори-
спільським ГРОГУ МВС 27.09.2000 р., вважати не-
дійсним.

Втрачений сетрифікат на право власності на зе-
мельну частку (пай), серія КВ №0135238, виданий 
на ім’я Петренко Ніни Миколаївни Бориспільською 
районною державною адміністрацією Київської обл. 
23.12.1999 р., вважати недійсним. 

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

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, 
бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ www.bkbm.ua

Триває програма акційних знижок!

БЕТОН
БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 6�41�01

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

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото Доротеї ЛАНЖ

Олександр пригадував, як уперше зустрівся 
з Надією, майбутньою дружиною. Вони не мог-
ли приховати своєї закоханості ні від друзів, ні 
від рідних. Щодня зустрічалися у центрі міста 
і йшли до парку чи озера, щоб побути наодин-
ці з природою. Олесь писав для своєї коханої 
вірші. Особливо знаходив багато гарних слів 
про її великі блакитні очі…

Останні літні канікули промайнули досить 
швидко. Знову почалося навчання, інші клопо-
ти. Та Надія відчула, що у ній зародилося нове 
життя. Вагітність дещо злякала дівчину… Але ж 
народиться дитина від великого кохання!

Взимку швидко зіграли весілля, точніше, неве-
личку вечірку. А навесні Надія народила дівчин-
ку, схожу на тата. Щасливе подружжя не могло 
намилуватися донькою. І хоча Олександр при-
ходив додому стомлений (бо ж після навчання 
ще біг на роботу), він в усьому допомагав дружи-
ні, намагався розрадити, підтримати.

За три роки народився у подружжя хлоп-
чик. Олесь радів, як мала дитина. У нього ж є 
син! А очі! У малого очі такі великі і блакитні, 
як і в його Надійки! Здавалося, що може заш-
кодити щастю?

Одного разу Олександр повідомив Надії, що 
їх запросив на свій ювілей друг дитинства. Та 
разом піти вони не могли, адже захворів три-
річний син. Надія дуже засмутилася, що Олесь 
сам ітиме на гучну вечірку. Чоловік запевнив, 
що лиш привітає друга, побуде якусь годи-
ну-дві для годиться — і швидко повернеться 
додому.

Було далеко за північ, коли він повернувся 
додому. Відчужений і стомлений. Надія стри-
вожилася, проте швидко думки перенесли-
ся на палаючого від температури малюка… 
Вранці, мовчазний і далекий, Олесь пішов 
на роботу.

З кожним днем чоловік почав віддаляти-
ся від родини, йому були нецікаві дитячі ма-
люнки, їхні щоденні успіхи. Не такою красу-
нею видавалася й дружина… Він зустрів кра-
щу. На вечірці у друга молода незнайомка 
весело танцювала, майстерно посміхалася, 
мала безтурботний вигляд. Так, саме здавалася 
безтурботною. 

На вечірці колишні друзі утворили власне ко-
ло, розповідали про свої досягнення, про твор-
чі злети. Олександр розповів про себе: дружи-
на, діти, колись писав вірші, які друкувала ву-
зівська газета… І де ж поділося обдарування? 
Він сам себе вперше пожалів: щоденні клопо-
ти, сімейна рутина так затягли його, що він світу 

білого не бачив. Це помітила незнайомка, яка 
підсіла ближче, щоб його розрадити…

Розпочався таємний роман з безтурботною 
красунею. Минув рік. Олеся всередині ніби 
якась гадина їла. Він жив подвійним життям, і 
в жодному не був справжній. Він мав дві жінки, 
проте не був щасливий. Та найбільше страж-
дали діти. Вони хотіли відчути тепло татових 
обіймів, але він майже не бавився з ними. А 
бували дні, коли й не помічав…

— Тату! А мама говорила, що у мене блакит-
ні очі, як у неба, — слова малого ніби розбуди-
ли Олександра від глибокого сну. Він дивився 
на сина, а бачив очі своєї Надійки. Неподалік 
сиділа донька. Вона стривожено дивилася на 
батька, а по щоках текли сльози.

Олександр запитав у дітей, чи візьмуть і йо-
го із собою до озера. Радістю і щастям світили-
ся очі дітлахів. Надія зажурено спостерігала за 
тим, як вони бавилися. Ніби нічого й не було… 

Кажуть, що час лікує найважчі рани…

БЛАКИТНІ ОЧІ У НЕБА
 Двоє пар дитячих очей спостері-

гали, як тато складав валізи. Він по-
хапцем збирав речі і не міг зібратися 
з думками. Олесь вирішив залишити 
турботи і пожити для свого задово-
лення, як і підманювала його кохан-
ка. Тож і збирав речі, аби піти. 
Назавжди.

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОРОТКО

 РЕЛІГІЯ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Так називається перша 
збірка поезій Ніни Мико-
лаївни Габінської. На її сто-
рінках — роздуми над сен-
сом життя, пошуки істини, 
любов до людей і України, 
утвердження добра і прав-
ди, щирі спогади і віра у 
щасливе майбутнє. Автор-
ка піднімає актуальні про-
блеми сьогодення, змальо-
вує красу природи рідного 
краю, закликає з любов’ю 
дивитися на світ і творити 
добро. Книжка розрахова-
на на широке коло читачів. 
Частина поезій написана 
для дітей.

Її доля обділила фізично, 
проте подарувала щиру ду-
шу і добре серце. Великий 
оптимізм цієї жінки викликає 
справжнє захоплення. Ніна 
Миколаївна вважає, що сенс 
життя — у любові до людей і 
світу. «Треба уміти радіти жит-
тю і кожній миті», — не пере-
стає повторювати вона. За ха-
рактером Ніна Габінська ак-
тивна, непосидюча, життєра-

дісна, привітна і гостинна, має 
багато друзів.

Презентація збірки «Не-
байдужістю ділюсь» відбула-
ся 29 червня у відділі Бори-
спільського історичного му-
зею «Сучасний Бориспіль» за 
сприяння старшого науково-
го співробітника Володими-
ра Миколайовича Литвина. 
Привітати Ніну Миколаївну з 
виходом першої книжки при-
йшли рідні, друзі, одноклас-
ники. Цікавість до нової ав-
торки міста привела на твор-
чий захід чимало сучасних 
поетів Бориспільщини, зо-

крема були Марія Фоміна із 
Сошникова, Ніна Ігнатенко з 
Головурова, Петро Дениско, 
Микола Федоров, Михайло 
Боярко з Борисполя.

За словами літературознав-
ця Володимира Литвина, у Ні-
ни Габінської є справжні пое-
тичні шедеври. Є у неї і низка 
творів, що не ввійшли до збір-
ки, серед них і чудові вірші на 
патріотичну громадянську те-
матику. Окрім поезій, автор-
ка почала писати і прозу. Тож, 
сподіваємося, незабаром вий-
де і друге видання творів Ніни 
Миколаївни.

«НЕБАЙДУЖІСТЮ ДІЛЮСЬ…» ЗНАЙШЛИ 
КАНАБІС

28 червня поліцейські у одному з підва-
лів на Соборній знайшли чоловіка 1989 р.н. 
та два полімерні пакети з канабісом загаль-
ною вагою близько 3 кг. Зі слів громадяни-
на, він зберігав його для власного вживан-
ня без мети збуту. Крім того, на місці події 
виявили телефонний кабель, що викликало 
додаткові підозри, оскільки в Борисполі по-
частішали крадіжки телефонних дротів. На 
місце події викликали СОГ.

ТРИ НЕАДЕКВАТИ
Першого липня надійшов виклик від 

громадянки про те, що біля її будинку в 
провулку Коцюбинського сидять три не-
відомих в неадекватному стані і погро-
жують їй фізичною розправою. На міс-
ці патрульні побачили трьох чоловіків, 
які при їхній появі почали тікати. Офі-
цери затримали одного з них, 1989 р.н. 
Під час поверхневої перевірки в нього 
виявили близько ста грамів макової со-
ломки. Затриманий повідомив, що він 
зі своїми знайомими зірвав на подвір’ї 
приватного будинку кущі маку з метою 
приготування наркотиків. На місце події 
викликали СОГ.

Підготувава Сергій Кручинін

ОНОВЛЕНА 
ЦЕРКВА

Олександр МАТВІЄНКО

У кінці червня цього року в 
селі Дениси (Переяславський 
район) відбулося освячення 
оновленого престолу та розпи-
сів стін Святотроїцького храму. 

За свідченням істориків, церква 
Святої Трійці в селі існувала вже у 
XVIII столітті. Перед початком Дру-
гої світової більшовики приміщен-
ня знищили. Лише 2003 року за 
ініціативи благочинного Україн-
ської православної церкви Київ-
ського патріархату Івана Бобітка 
було розпочате будівництво но-
вого церковного приміщення. Че-
рез два роки церкву освятили. Три 
роки тому церковну громаду очо-
лив молодий священик  Іван Ми-
рутенко, який висунув ідею роз-
писати стіни будівлі та встановити 
новий іконостас. Ініціатива насто-
ятеля була підтримана громадою 
села та керівництвом агропідпри-
ємства «МАІС».

Іконостас із елементами гіпсової 
ліпнини та іконами ручної робо-
ти, що прикрасили храм, вигото-
вили випускники Миргородсько-
го художньо-промислового коле-
джу імені М. Гоголя. Тема спільної 
дипломної роботи студентів мала 
назву «Художнє оформлення хра-
му». Студенти працювали протя-
гом усього року над виготовлен-
ням форм і литтям фігур, а також 
написали чудові ікони. В травні 
цього року всі монтажні й малярні 
роботи були закінчені. Освячував 
новий іконостас та розписи ми-
трополит Переяславський та Біло-
церківський Єпіфаній. Він відслу-
жив  святкову літургію, причастив 
найменших жителів села та вру-
чив церковні відзнаки керівни-

ку ТОВ «МАІС» Антону Артеменку, 
сільському голові Галині Йосипен-
ко, кільком її односельцям, а та-
кож випускникам Миргородсько-
го художньо-промислового коле-
джу, які брали участь в оновлен-
ні церкви.
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Ольга КАЦАН, фото автора

Дівчина чудово знає смак досягнення мети. 
Про наполегливість може сама не одну книгу 
написати. Якось в дитячі роки, розмовляючи 
з мамою, на неньчин вислів «Я закінчила шко-
лу із срібною медаллю» впевнено заявила: «А 
я закінчу із золотою!» Як у воду дивилася! Сьо-
годні Александра — гордість родини, автор 
слів гімну школи, перлинка міста.

Напередодні випускного вечора нам вда-
лося поспілкуватися з дівчиною. Вона — 
скромна симпатична леді й водночас неймо-
вірно цікава співрозмовниця, з якою кілька-
годинні бесіди пролітають непомітно. 

Александра Рожкова про…
… спектр своїх інтересів

На мою думку, людина має розбирати-
ся у багатьох сферах, щоб, перш за все, бу-
ти цікавим співрозмовником. Мої інтереси 
досить різноманітні. Це і філологія, і мисте-
цтво. Водночас фізика й математика здають-
ся мені цікавим способом провести час. Ме-
ні дуже подобається ідея точного розв’язку: 
він один. А от у таких предметах, як геогра-
фія, більше розбираюся, ніж люблю її.

… математичну логіку в 
літературі

Література дає мені змогу відпочити, по-
черпнути щось цікаве для себе, зробити 
певний висновок із прочитаного твору і ви-
користати його в житті. Коли щось прочитав 
із книжки, тобі легше уявити ситуацію, яку 
можеш використати на практиці. А матема-
тика вчить логічному мисленню, що також 
вважаю дуже важливим. Без математики ви-
користати приклад із літератури у реально-
му житті буде складно, адже точні предмети 
розвивають саме логіку.

Моя мама — математик, тож з дитинства я 
навчилася виділяти найголовніше. Саме це 
допомогло мені скласти ЗНО з української 
мови на 194 бали. Можливо, це не найкра-
щий результат. Однак завдячую саме точ-
ним наукам за те, що вони навчили виділяти 
найістотніше з твору.

… ставлення родини до 
навчання

Моєю освітою справді серйозно займали-
ся у сім’ї. Знаю, що в будь-яку хвилину можу 
звернутися до мами. Вона показує на своєму 
прикладі, що можна в собі поєднувати кілька 
надзвичайних умінь, адже дуже гарно малює. 
Мама завжди була для мене прикладом. Те, 
ким я стала, — її величезна заслуга.

Моя бабуся — вихователь. З нею ми кож-
ного дня витрачали кілька годин на навчан-
ня. Ми читали, грали в розвиваючі ігри, ро-
били різні вправи. Але важливо те, що я ро-
била це із захопленням, мене не змушували 
ні до чого з переліченого.

… літературу в шкільній 
програмі

Всі предмети корисні. Кожного ранку 
повторюю: «Все, що треба — розбиратися 

в кожному». Однак вважаю не доцільними 
у переліку шкільної програми ті, які могла б 
вивчити сама, як-от література. На мою дум-
ку, підручники з літератури вміщують заба-
гато критики. Все це треба прочитати і сфор-
мувати свою думку. Вважаю це божевіллям, 
адже важливо особисто відчути цей твір, 
взяти щось з нього, зробити висновки для 
себе. Прочитав критику, розповів, як хтось 
сказав до тебе — і що? Коли ти обдумуєш 
твір із власної позиції, більше розвиваєш-
ся. Та й читати так приємніше. Буває пита-
ють: «Де ти відкопала таку думку? Я такого 
не читав». А я сама до цього дійшла! Спро-
буйте просто подумати над тим, що ви про-
читали. Вам сподобається.

… щоденний графік 
Розписувати кожну хвилину свого дня — 

нелогічно. Найгірше, що тільки може стати-
ся, — коли день перетворюється на рутину. 
Було б дивно, якби приходила додому, бра-
ла величезний том книги, знаючи, що сьо-
годні маю прочитати 200 сторінок і запам’я-
тати їх, потім переказати, а потім розв’язати 
параметр чи фізичну задачу. 

Коли треба до чогось підготуватися, зви-
чайно, приділяєш більше часу для цього 
предмету. Коли ж є вільна годинка-друга (а 
вона завжди має бути вільною!), обираєш, 
чим хочеш зайнятися. Так я читаю, коли хо-
чу, і пишу домашнє, коли є бажання це роби-
ти. Тоді і графік сам будується. А коли змушую 
себе до чогось, потяг до справ стає гіршим. 

Мій принцип такий: життя змінюється, 
сьогодні люблю українську, завтра — гео-
графію. Тому не треба розставляти у блок-
ноті позначки «виконано» біля кожного за-
думу. Треба дійсно любити те, що ти робиш. 
Коли любиш навчатися, погодьтеся, легше 
навчатися.

Не треба себе змушувати до якоїсь творчої 
манери, намагатися стрибнути вище власної 
голови. Тут все має бути винятково із задово-
ленням, ніяк інакше. Якщо пишеш із задово-
ленням, читачі також його отримують.

… вимогливість до себе
Завжди була досить вимогливою до себе 

у навчанні. Мені не подобалося отримувати 
погані оцінки. Я хотіла навчатися краще, бу-
ти кращою за свого старшого брата, за свою 
маму. Насправді це змушувало мене трохи 
нервувати. Зараз розумію, що робила тро-

хи неправильно, тож відтепер почала менше 
хвилюватися. Вважаю абсолютно нормаль-
ним, що мене переймали оцінки. Коли отри-
мувала вісім чи дев’ять балів, йшла перезда-
вати, розуміючи: я погано підготувалася, моя 
мета — підготуватися краще, що це потрібно. 

А ще з початкової школи мені важко було 
заводити нових друзів, тому навчання було 
моїм способом реалізувати себе. Це зіграло 
мені на руку в майбутньому.

… гімн школи
У школі оголосили конкурс на написання 

гімну навчального закладу. Мама розповіла 
про нього і запропонувала взяти участь. Точ-
ної міри у написанні славеня не знала. Напи-
сала 3 віршовані тексти. Всі однакові за зміс-
том, із різними словами, але з однією метою: 
показати, що школа — гарне місце для нав-
чання й розвитку, і школу потрібно любити. 
Ірина Анатоліївна Панкявічене (авт. — дирек-
тор ЗОШ №3) поєднала всі тексти в один і ство-
рила музику. Зараз мій гімн звучить у школі. 

… підготовку до ЗНО
Мій 11 клас не дуже відрізнявся від попе-

редніх років навчання. Він проходив під гас-
лом «Знайди щось цікаве для себе!» На кур-
си з англійської ходила майже все своє жит-
тя. До іспиту з української готувалася сама. 
Підготуватися до математики дещо склад-
ніше: не можна зрозуміти, чого очікувати. 
Кожного року завдання різні, вони можуть 
бути або важчими, або легшими…

Думаю, якщо ти дійсно стараєшся і хо-
чеш написати «на відмінно», репетитор не 
обов’язковий. Ніхто не знає своїх помилок і 
складнощів краще, ніж ми самі. 

… олімпіади
Олімпіади ніколи не даються учням, які 

мислять в одному напрямку. Вважаю, щоб 
іти на олімпіаду, треба мислити не в одній 
сфері, а в багатьох. Різнобічно розвине-
ним людям на олімпіадах завжди є спосіб 
знайти свою відповідь. Наприклад, колись 
на хімії до задачі була дана дуже зрозумі-
ла підказка. Потрібно було знайти елемент, 
який використовувався у відомому творі 
А. Конан-Дойля. Саме захопилася тоді йо-
го творчістю. І я сама собі кричу: «Це ж фос-
фор!» — навіть не вникаючи у суть задачі. 

Принцип олімпіад такий: готуватися ви-
нятково до певного предмета не дуже ефек-

тивно. Потрібна трохи розвинена логіка. Не 
можна гарно підготуватися до чогось одно-
го, не зачіпаючи іншого.

… власне бачення марсіан
В цьому році на конкурс «Космічні фанта-

зії» написала конституцію Марса. Від суттє-
во наукового тексту відійшла. Намагалася 
створити таке суспільство, яке було б нео-
чікуваним у сприйнятті й веселим. Не пра-
вильним, не ідеальним, а саме — веселим! 
Веселощі — це дуже важливо. Всі звикли ду-
мати, що марсіани нападають, а в мене за-
мість армії — курорт.

Коли намагаєшся щось вигадати, не тре-
ба думати, що твої фантазії неправильні, що 
люди цього не зрозуміють. Навіть, якщо ти 
напишеш правильно, немає гарантії, що лю-
ди тебе зрозуміють. Пиши, як тобі подоба-
ється. Я хотіла написати про планету, де є 
тільки клуби, де є три статі і в однієї з них 
чотири руки. Так і написала. Не можна себе 
обмежувати, коли йдеться про фантазію. Це 
головна запорука успіху, коли береш участь 
у творчих конкурсах. 

… Гаррі Поттера
Безмежно закохана у всесвіт Гаррі Потте-

ра. І, чесно кажучи, досі чекаю свого листа з 
Гоґвортсу. Зазвичай, в літературі й кінемато-
графі ми шукаємо те, чого нам не вистачає 
в реальному житті. Мені в реальному жит-
ті не вистачало пригоди. А в сюжеті їх хоч 
греблю гати. І от ти дивишся, співпережива-
єш героям і розумієш: хочу жити так і я бу-
ду жити так. Гаррі Поттер — мій улюблений 
фантом з дитинства, приклад дружби, віри, 
сім’ї. Я росла разом із фільмом. Кожного ро-
ку Гаррі й Герміона ставали старшими разом 
зі мною. Тому «Гаррі Поттер» — важлива ча-
стина мого життя.

… «дорослі» обмеження
В дитячому світі набагато менше обме-

жень. Хочеш видертися на дерево — будь 
ласка. Я й зараз залізу на дерево, впевнена. 
Та не думаю, що буду дертися до верхівки. 
Ось, що змінилося. Погляд на світ — він ін-
ший. Думаю, це бачення нейтральне. Воно 
приходить з дорослішанням до кожної лю-
дини. Кожен за собою помічав, що з роками 
стаєш більш стриманим. У дитинстві можна 
одягнути коротку спідницю, вибігти на двір, 
бігати з друзями, не дивлячись на те, який 
ти матимеш вигляд. Я заздрю цьому, бо за-
раз так не можу. Виходжу на вулицю і розу-
мію, що маю виглядати пристойно. Етикет — 
важлива річ. Пригоди закінчилися.

… корейську мову
Нині почала вчити корейську мову. Для 

початку закачала програму на телефон. Не 
хочу поки йти на курси. Маю на меті переві-
рити, чи дійсно можна вивчити іноземну мо-
ву хоча б на початковому рівні самостійно. 
Думаю, так, і хочу довести це собі. Зараз ко-
рейська для мене — відправний пункт. Її об-
рала не просто так. Корея — країна, у якої 
кінематограф розвинений геть в інший бік. 
Якщо в американському фільмі багато спе-
цефектів, хоча іноді дуже легкий сюжет, у 
корейському буде абсолютно божевільний 
для тебе гумор, спецефекти, вчинки. Але 
для корейців воно не здається таким. І це 
просто розуміння того, що не там, на екрані, 
проблема, а в тебе в голові проблема. 

… життєві плани
Хочу багато подорожувати, побачити, 

чим живуть люди, чим живе цілий світ. Ме-
ні цікаво, що знаходиться за межами кордо-
ну. Знаю, що це великий план. Але він не не-
здійсненний! Я можу це. Просто буду краще 
навчатися, більше знати, знайду гарну робо-
ту і буду подорожувати. На мою думку, коли 
ти бачиш світ, розширюєш не тільки геогра-
фічні, етнічні знання, а й свій світогляд. Ба-
чиш людей різних інтересів, береш ідеї від 
них, віддаєш свої.

Александра Рожкова: «НІХТО НЕ ЗНАЄ СВОЇХ 
ПОМИЛОК І ТРУДНОЩІВ КРАЩЕ, НІЖ МИ САМІ»

 Вчити корейську, скласти 
ЗНО на 190 +, запланувати власну 
навколосвітню подорож… Для «зо-
лотої» медалістки Александри Рож-
кової не існує неможливого. Ви-
пускниця ЗОШ №3 із усмішкою на 
обличчі розповідає, що в її житті 
не складається лише з плаванням. 
Окрім цього виду спорту, за що не 
візьметься, все опановує на «ура».

Коли була малою, залазила на дерево не озираючись назад, а коли 
подорослішала, дивлюся, чи досить товста гілка під ногами. 
Це те, що відрізняє дорослого від дитини.

Александра з Александра з мамою Оленою Миколаївною.мамою Оленою Миколаївною.
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 ІНТЕРВ'Ю  СИЛОВІ БАГАТОБОРСТВА

 САМОКАТИ

 ФУТБОЛ

Валерій ГІРЧЕНКО

У недалекій перспективі сільські 
футболісти планують дебютувати і 
в чемпіонаті Київської області. Про 
минуле, сьогодення та день зав-
трашній розповідає президент ФК 
«Алекс» Олександр Парценко.

— Громадська організація 
«Футбольний клуб «Алекс» був 
створений у 2009 році, — почи-
нає нашу розмову Олександр 
Іванович. — Після реєстрації 
клуб відразу ж заявився для уча-
сті в чемпіонаті Бориспільсько-
го району. Потрібно сказати, що 
футбол на території, яка підпо-
рядкована сільській раді Вели-
кої Олександрівки, був популяр-
ним завжди. Великоолександрів-
ська сільська команда диктувала 
футбольну моду у районі у 80-90 
роках минулого століття. Цьо-
му сприяло вигідне географіч-
не сполучення (поруч Київ), ста-
більна фінансова складова міс-
цевих підприємств. У 2015 році 
ми вперше стали чемпіонами Бо-
риспільського району у вищій лі-
зі, а наступного року захистили 
цей титул. Цього сезону постара-
ємось втретє поспіль стати кра-
щою командою Бориспільщини. 
Є у нашій клубній колекції також 
інші звитяги, зокрема, завойову-
вали Кубок і Суперкубок. Взимку 
вдало виступаємо у футзальних 
змаганнях: ставали чемпіонами 
району, вигравали Кубок м. Бори-
спіль та району.

— Сільська рада допомагає 
команді?

— Так, наша команда відчу-
ває підтримку сільради Вели-
кої Олександрівки на чолі з Га-
линою Миколаївною Шевчен-
ко, яка в міру своїх можливостей 
допомагає нам.

— Який, на вашу думку, сьо-
годнішній рівень чемпіонату 
Бориспільського району?

— Досить пристойний. Можли-
во рівень нашого чемпіонату по-
ступається Києво-Святошинсько-
му, але йдемо попереду багатьох 
інших районів. Більшість команд 
показують солідну гру. У чемпіо-
наті Бориспільщини грає багато 
відомих постатей. Зокрема задія-
ні колишні футболісти бориспіль-
ського «Борисфена» Олександр 
Гончар, Андрій Онікієнко та Ро-
ман Литовчак, які свого часу гра-
ли у вищій лізі чемпіонату Украї-
ни.

— Розкажіть, будь ласка, про 
інфраструктуру «Алекса».

— Домашні матчі проводимо у 
Великій Олександрівці на типово 
сільському стадіоні, який рекон-
струювали. Крім того, до послуг 
команди — газон зі штучним по-
криттям, на якому проходять тре-
нувальні заняття.

— Хто тренує команду?
— Що стосується наставника 

команди, то у нас тренерський 
тандем — Олександр Парценко 
та Вадим Махортов. Вадим — це 
справжній патріот рідного краю, 
багато робить для розвитку міс-
цевого футболу. Тренує дорос-
лий склад «Алекса», сам виходить 
на поле, як капітан команди, ви-
ховує юну зміну. З такими людь-
ми не страшно зазирнути у день 
завтрашній.

— Основу «Алекса» склада-
ють місцеві футболісти?

— За «Алекс» виступають пе-
реважно місцеві футболісти, або 
ті ж, хто родинно поєднався з на-
шими населеними пунктами. На-
приклад, Владислав Лупашко, 
який нині захищає кольори кро-
пивницької «Зірки», народився у 
Бєлгород-Дністровському, одру-
жився у Великій Олександрів-
ці. У вільний час Влад із великим 
задоволенням одягає футболку 
«Алекса».

— Чи є у команді колишні 
професіонали?

— Так. Нам допомагають Юрій 
Перін, який грав за «Шахтар» 
(Свердловськ), «Гірник» (Кривий 
Ріг), «Інгулець» (Володимирів-
ка). Також Вадим Жук (ФК «Львів», 
«Десна» (Чернігів), Роман Доро-
гань («Борисфен» (Бориспіль)), 
«Рось» (Біла Церква), Павло Кар-
лов («дубль» київського «Арсе-
налу», «Нафтовик» (Охтирка), 
Андрій Свириденко («дубль» 
«Арсенал» (Київ)).

Останній рубіж «Алекса» захи-
щає ще один колишній гравець ду-
блюючого складу столичних «ка-
нонірів» Роман Шоколенко, який 
свого часу тренувався разом з Ві-
талієм Ревою, Вадимом Деонасом, 
Сергієм Погорілим. Взагалі у Ро-
мана досить цікава футбольна бі-
ографія. Він навіть побував на пе-
регляді у команді російської ФНЛ 
«Луч-Енергія» (Владивосток), ба-
гато пограв на аматорському рів-
ні на Київщині. Зокрема виступав 
у чемпіонаті Обухівського району 
у складі козинського «Кристалу» 
разом із Сергієм Ребровим. Про 
екс-наставника «Динамо» Роман 
говорить з теплотою, каже, що це 
щира людина, без будь-якої «зір-
ковості», а ще згадує, як виграв у 
нього ящик шоколадок та соку у 
серії одинадцятиметрових ударів.

Грає за «Алекс» і ще одна ці-
кава постать В’ячеслав Алейні-
чев, який, як тренер, виховав у 
дитячій футбольній школі «Ат-
лет» гравця київського «Динамо» 
Олександра Андрієвського.

— Чи приділяють у селі ува-
гу розвитку дитячо-юнацько-
го футболу?

— Звичайно. У нас вибудована 
футбольна піраміда: доросла ко-
манда, фарм-клуб, чотири різно-
вікові дитячо-юнацькі колективи. 
Підростаюче покоління постій-
но бере участь у районних і об-
ласних змаганнях. Усього футбо-
лом займається близько 60 дітей, 
з якими плідно працює Вадим 
Махортов.

— Чи не думаєте у найближ-
чі роки заявитися для участі у 
чемпіонаті Київської області?

— Думаємо, але коли саме де-
бютуємо в обласному чемпіона-
ті, точно не скажу. Наразі голов-
не захистити титул чемпіона Бо-
риспільського району.

Олександр Парценко: «НАРАЗІ 
ГОЛОВНЕ ЗАХИСТИТИ ТИТУЛ ЧЕМПІОНА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ»

ІГРИ БОГАТИРІВ У ЯГОТИНІ

ТРЕТЯ ПЕРЕМОГА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО «ФАВОРИТА»

Валерій ГІРЧЕНКО

У Яготині відбувся відкритий 
чемпіонат району з силового 
багатоборства, в якому взяли 
участь всі охочі. 

Всього понад двадцять спортс-
менів зголосилися показати свої 
відтреновані навички і вміння. У 
силовому багатоборстві юнаки та 
чоловіки демонстрували здібності 
з підтягування на поперечині, зги-
нання й розгинання рук на пара-
лельних бруссях, утримання «ку-
та», стрибку в довжину з місця та 
човниковому бігу 4х9 метрів. Кож-
ний учасник виконував всі впра-
ви, і за виконаний результат нара-

ховувались бали, сума яких у під-
сумку й визначала переможця. У 
ході запеклої боротьби при пока-
заних високих результатах призе-
рами змагань стали: Сергій Кошіль 
із Райківщини виборов «бронзу», 
Олексій Ройко з Червоного був 
другим, а чемпіоном став ще один 
червонівець Владислав Малій. Усі 
призери отримали заслужені на-
городи та подарунки. Попереду 
на них чекають обласні і всеукра-
їнські змагання. Після турніру Вла-
дислав Малій так прокоментував 
свою перемогу: «Приємно, що на 
Яготинщині відбуваються подібні 
змагання. Хочеться, щоб молодь 
обирала здоровий спосіб життя і 
забула про погані звички».

МАЛЕЧА СПРОБУВАЛА СЕБЕ 
У ГОНКАХ

Віталій КУБОВ

Нещодавно вперше у нашо-
му місті відбулись змагання зі 
швидкісного пересування на са-
мокатах серед дітей у віці від 7 
до 10 років. Цей цікавий захід 
проходив під час відзначення 
Дня молоді на міському стадіоні 
«Колос» і зібрав трохи більше 20 
учасників змагань у віці від 2-х 
до 10 років.

Дистанція для юних «самокат-
ників» організаторами заходу бу-
ла запропонована відповідно до 
їхнього віку та можливостей — 
лише 50 м.

Отже, назвемо переможців серед 
«приборкувачів» першої для них 
«гоночної моделі» з числа дошкіль-
нят. Серед дівчаток перші у своєму 
житті спортивні нагороди, а це ме-
далі та грамоти, отримали Веретіль-
ник Анастасія, Пащук Ірина, Парке-
єва Уляна та Компанець Даша.

У хлопчиків у цій віковій гру-
пі спробували свої сили дворіч-
ні Компанець Артем та Цікал Ти-
мофій, які по-дорослому, із сер-
йозним виглядом фінішували, і у 
підсумку також виявилися воло-
дарями своїх перших спортив-
них трофеїв. Їхні трохи старші ко-
леги по самокату, а це Денис Ста-
ровойтенко та Кирило Трубник, 
були першими на цих дистанціях. 
Всі молодці! А батькам, які при-
вели своїх діток на ці перші зма-
гання, особливе вшанування: їх-
ні доньки та сини зробили пер-
ші кроки у великий і чудовий світ 
спорту, а значить, до здорового 
способу життя.

Наступні змагання з цього ново-
го для нас виду спорту Бориспіль-
ський центр спорту та ФЗН пла-
нує провести в день відзначення 
Незалежності України. Безумов-
но, і аудиторія учасників змагань 
та уболівальників буде тоді знач-
но більшою.

Віталій КУБОВ

Третю перемогу здобула го-
ловна футбольна дружина на-
шого міста у чемпіонаті Ки-
ївської області з футболу се-
ред команд вищої ліги сезону 
2017 року. 

У суботньому домашньому мат-
чі на міському стадіоні «Колос» бо-
риспільці приймали аутсайдерів 
цієї ліги — київський «Моноліт». 
Юнакам з «Моноліта», в основно-
му, по 17-19 років, команда скомп-
лектована на перспективу. Під час 
матчу гості старались як могли, і 
тривалий час на табло висвітлюва-
лись нулі. Але у середині другого 
тайму кияни фізично «підсіли». Го-

сподарі ж продовжували методич-
но атакувати і десь за 10-12 хвилин 
до закінчення матчу відкрили ра-
хунок. А через кілька хвилин на-
падники господарів результатив-
но використали взагалі відвертий 
подарунок захисту «Моноліта». 
У підсумку 2 : 0 на користь бори-
спільського клубу. Отже, в акти-
ві команди 3 перемоги, 2 нічиї, що 
дорівнює в очковому еквіваленті 
11 пунктам. З такою кількістю очок 
наші земляки залишають зону аут-
сайдерів і наближаються у турнір-
ній таблиці до 11 місця. Нагадаємо, 
що у цьогорічному чемпіонаті бе-
руть участь 15 команд столичної 
області. Попереду останній матч 
першого кола, який відбудеться 
на виїзді.

 Чемпіонат Бориспіль-
ського району з футбо-
лу вважається одним із 
найсильніших на Київщи-
ні. Яскравим футбольним 
представником є одна з 
найамбітніших команд цьо-
го регіону ФК «Алекс» (Ве-
лика Олександрівка) — 
чемпіон району останніх 
двох сезонів і лідер цього-
річних перегонів.
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Валентина ОЛІЙНИК, фото з 
домашнього архіву працівниць

Щоправда, містяни зауважу-
ють, є у «Супутника» все ж і одна 
вада — там, у порівнянні з багать-
ма новітніми торговими мережа-
ми, трохи задорого. Проте «Вісті» 
вирішили поцікавитись у постій-
них покупців, а також самих вете-
ранів споживчої кооперації, як во-
но було у радянськи часи, за яки-
ми продуктами вилаштовувались 
найдовші черги. Скільки макси-
мально тортів, бідонів молока і ді-
жок сметани «викидали» на свя-
та чи вихідні містянам. А також по 
скільки хлібин, масла та цукру від-
пускали на одного у скрутний еко-
номічний період.

— Коли я тільки прийшла, — 
розповідає Ольга Василівна Фе-
октістова, колишня директор-
ка «Супутника», — то магазинчик 
був не дуже показний. За 30 років 
ми з правлінням там багато поро-
били: поміняли холодильне облад-
нання, дерев’яні прилавки зміни-
ли на пластикові, у нас з’явилась 
підвісна стеля, замість дерев’я-
них реклам на стінах повісили но-
ві, у вигляді наклейок, але вже на 
вікнах... Магазин розквітнув і оно-
вився повністю. Це стосується й 
асортименту. Тоді я сама їздила на 
«Укроптбакалію» у Київ. Товар у нас 
був хороший і вітчизняний, і іно-
земного виробництва. А це, пере-
дусім, лікери, ковбаски і сосиски у 
жерстяних баночках, овочеві кон-
серви та закуски, всілякі рибні делі-
катеси, наприклад, печінка тріски.

До того ж, ми постійно з чимось 
експериментували, навіть суто 
щодо господарських питань. На-
приклад, аби розділити молочний 
відділ, якось поставили стіну між 
соками й овочами. Але ця ідея не 
прижилась. Якщо людина зайшла 
в хлібний чи кондитерський відді-
ли, то треба зробити так, аби вона 
пробіглась і по всьому магазину, 
купивши ще щось.

Як розповідає колишній завторг, а 
нині заступник голови правління 
БМСТ Надія Іванівна Луценко, ро-
бота з постачальниками у них не зу-
пинялася ніколи. І якщо у «Супутник» 
щось привозили трохи несвіжим, це 
було надзвичайною ситуацією.

— Ми завжди дбали про свого 
споживача. Якщо в магазин щось 
привозили, його все чи не відразу 
ж спродували і мало що взагалі за-
лежувалося.

Гастрономічні рекорди
— Бочку з молоком (на місці зли-

вали у бідони і продавали вже з них) 
із молокозаводу на Лівобережній у 
Києві привозили дуже рано, — ко-
ментує колишня завідувачка від-
ділу молока Валентина Іванів-
на Шевченко. — Іще не було 7.00, 

а черга попід магазином уже була 
довжелезна. Часто замість себе до-
рослі залишали дітей. Як правило, 
молока брали трилітрову банку, але 
часом і по кілька. Залежно від того, 
яка в кого була сім’я. В цей же час 
популярно було брати і по кілька 
пляшок кефіру на заміну. Сметана 
була на розлив. Творог на вагу за-
черпували-вколупували теж з бідо-
нів. Кожен здому приносив свою та-
ру, це вже згодом з’явилися етиле-
нові пакетики, то виручали. Згадую, 
перед вихідними, лише за одну змі-
ну ми продавали 3-4 бідони смета-
ни і 30 бідонів молока.

Валентина Іванівна розказує, 
оскільки молочний продукт швид-
ко псується, та і люди у вихідні тра-
диційно скуповувалися у першій 
половині дня, працівники «молоч-
ки» другої зміни займались уже 
тим, що активно прибирали: мили 
щітками підлогу, стелажі, черпаки 
та інший профпосуд.

Пам’ятаючи з дитинства, що на 

прилавках магазинів моє улюблене 
шоколадне масло було нечастим го-
стем, цікавлюсь, як цей дефіцитний 
товар взагалі тоді відпускався. Про-
давчиня розказує, що все масло во-
ни отримували у великих картонних 
коробках одним великим монолі-
том. По технології його зачищали від 
жовтого, що потім здавали на випіч-
ку. Цей вже почищений шмат розрі-
зали спеціальною ниткою з ручками 
по боках на 4 частини, а потім кожну 
з них ділили на три брусочки. Кожен 
покупець хотів шматочок, вирізаний 
ближче до середини, аби той містив 
менше жовтого кольору з боків.

Узагалі, на масло певний час на-
віть були талони. Вони давали пра-
во купити 300 грамів шоколадного 
і стільки ж вершкового масла.

— Не всім, звісно, вистачало, — 
резюмує продавчиня, — бували і 
сварки. Ми, пригадую, у кінці змі-
ни по кілька разів перераховува-
ли отримані талони та звіряли ва-
гу проданого. Було важливо, щоб 
усе сходилось.

Тотально порожні 
прилавки

В радянські часи часто торгу-
вали з коліс, об’їжджаючи фер-
ми, теплиці, заводи. Також орга-
нізовували ярмарки. Багато всьо-
го було в дефіциті. Часто звичайні 
люди думали, що у робітників тор-
гівлі на місцях є можливість хапну-
ти собі всього, чого душа забажає. 
Але, як виявляється, діяла розна-
рядка, тобто була чітка інструкція.

— У дефіциті були промисло-
ві товари, — розказує началь-
ник відділу кадрів БМСП Тама-
ра Вікторівна Вдовенко, — що 
особливо візьмеш з продоволь-
чих? Коли у магазини щось дефі-
цитне завозили, ми і самі бігли 
туди в свою обідню перерву і ви-
стоювали нарівні зі всіма, аби хоч 
щось купити. Пригадую, якось у 
товаристві проводився традицій-
ний святковий розіграш для на-
ших працівників. Кожен витягував 
папірець на право купівлі у мере-
жі того чи іншого товару. І от на-
ша прибиральниця, пенсіонерка 

Мотрона Іванівна, витягує «доз-
віл» на єдині, такі гарні доброт-
ні шкіряні чоботи. Їй вони вже бу-
ли не потрібні, а я так мріяла про 
них… Проте так і не зважилась 
про це сказати.

Втім «Супутник» пам’ятає не ли-
ше кращі свої часи, коли полиці 
заповнювались геть усім. Знає він, 
що таке і скрутні роки.

— Якийсь період був і тотальний 
дефіцит. Великі черги з’являлись, ко-
ли якогось товару привозили бага-
то, — розказує Лариса Василівна 
Борщик, сьогоднішня завідувач-
ка торговельно-роздрібного під-
приємства магазину «Супутник», 
яка в радянський час працювала 
у хлібному відділі. — На початку 
90-х прилавки взагалі були порож-
ні. Приходжу якось на зміну, а зовсім 
ніякого товару немає. Дуже добре це 
запам’ятала. А взагалі в радянський 
час було більше покупців. Ми на свя-
та їздили кругом, часто розклада-
лись у нас в парку, заїжджали і в Ки-
їв. Тоді ми саме почали працювати зі 
столичним булочно-кондитерським 
комбінатом і отримували на Бори-
спіль, може, по 150-200 кілограмо-
вих тортів, які зразу і розкуповува-
лись. Пригадую, тільки їх привез-
ли, а люди вже щільно стоять у холі 
і тільки виглядають, щоб їм ще діста-
лося… Цукерки ананасні і пташине 
молоко, шоколад «Оленка», згущене 
молоко, вже легендарні вина «Тро-
янда Закарпаття» і «Оксамит Украї-
ни» чи не найкраще, мабуть, переда-
ють дух епохи того часу.

Як розказує місцевий пенсіонер 
з прізвищем Шаманський, якого 
зустріла у дворику за цегляною 
5-поверхівкою на першому по-
версі якого міститься гастроном, у 
80-х тут було якого хочеш товару і 
скільки хочеш.

— «Супутник» вважався одним 
з кращих, — згадує дідусь. — Тут 
скуповувались практично всі, лю-
ди з сіл приїздили, бо добре знали 
тутешній рівень. Що сам особливо 
любив купувати? Те, що й зараз за-
звичай беруть до столу, але най-
більше чомусь хліба набирав.

«Смішні» помідори за 
8 копійок

— Тоді за день ми могли продати 7 
тонн коропа, — коментує керівник 
відділу гастрономії і молока Кате-
рина Іванівна Шуменко. — Всю цю 
рибу розкладали на брезенті пря-
мо під магазином, і черги були стра-
шенні. Торгували і готовою рибою у 
будь-якому вигляді. Її ми отримува-
ли вкрай багато. Особливо копчену 
і смажену. Десь по лотків сто.

Вже насамкінець цікавлюся, чи 
правда, що люди з сіл приїздили в 
магазин з мішками, аби купити ков-
басу (для себе, сусідів та рідних). Пані 
Катерина сміється, мовляв, це я вже 
перебільшую, щоб аж з мішками, але 
таке справді було, що майже «зачи-
щали» полиці, оскільки подібна про-
дукція в селі з’являлась рідко.

— Колись люди заможніше жи-
ли, але самого товару не вистача-
ло, — каже вона. — Багато його йш-
ло на Київ. Тривалий час у нас вза-
галі не було доступу до столичного 
м’ясокомбінату, який тоді вважав-
ся елітним і користувався схваль-
ними відгуками навіть закордоння. 
Пам’ятаю, ми могли привезти і тон-
ну ковбаси, а буквально за якийсь 
незначний час її спродати всю, бо 
люди постійно брали і брали. Але 
вся ця місцева продукція теж була 
смачна, бо ж ДСТУ діяли скрізь од-
накові. Це зараз ми можемо отри-
мати «Краківську» ковбасу від трьох 
виробників, і вона за зовнішнім ви-
глядом і смаком буде геть різна.

Асортимент ковбас був невели-
кий, але традиційної у нас час на-
різки не було. Хіба люди просили 
нарізати на перекус під час обі-
дньої перерви, то тоді звичайним 
ножем і нарізали.

— Пригадую, ми з родиною са-
ме переїхали з Росії, де була до-
рожнеча і страшний дефіцит, — 
розказує дядя Женя, приятель па-
на Шаманського. — А тут під ма-
газином саме машину добірних 
помідорів прямо з поля привезли. 
Ми такого ще не бачили. І от моя 
жінка питає, скільки вони кошту-
ють. А їй відповідають — по 8 ко-
пійок. Вона уточнює, чи за один 
помідор. Продавці сміються, від-
повідають, що за кілограм. От ви 
можете собі уявити, які тоді бу-
ли доступні ціни навіть на хороші 
продукти харчування, не те, що за-
раз — платиш, але все не те...

ВИСОКА МАРКА «СУПУТНИКА»
 Гастроном «Супутник», 

що на вулиці Київський 
Шлях у Борисполі, неофі-
ційно вважається одним з 
кращих магазинів іще з часу 
його відкриття у 1971 році. 
Споживачі чи не в один го-
лос кажуть, що таких сві-
жих та якісних продуктів, як 
там, у місті, і днем з вогнем 
важко знайти й зараз…

1 липня всі працівники тор-
гівлі у світі святкують своє про-
фесійне свято — День коопе-
рації. І якщо у радянський час 
ця місцева кооператорська си-
ла була надзвичайно потужна, 
оскільки Бориспільське міське 
споживче товариство (БМСТ) 
згуртовувало понад 300 людей 
(охоплюючи села району), то 
сьогодні ця міць трохи послаб-
шала. Зараз у системі лише 100 
людей. Проте у радянський час 
Бориспіль не був насичений 
торговими підприємствами, як 
сьогодні. Тоді, окрім «Супутни-
ка», продукти можна було ку-
пити у гастрономі «Ювілейний», 
«Урожайний», у магазинчику на 
вулиці Глібова та ще у кількох.

ДО ТЕМИ

У магазині були фактично всі відділи, що і тепер: кондитерка, 
бакалійний відділ, риба, м'ясо, овочі, соки і води.

Полиці, зазвичай, згиналися під Полиці, зазвичай, згиналися під 
товаром, але був період, коли вони товаром, але був період, коли вони 
стояли геть порожніми.стояли геть порожніми.

На рукотворні подарункові набори у На рукотворні подарункові набори у 
прозорих пакетах  обов'язково садовили прозорих пакетах  обов'язково садовили 

троянду з якоїсь пістрявої стрічки.троянду з якоїсь пістрявої стрічки.

Механічні торгові ваги, цукерки «Пташине молоко», печиво «Ювілейне», Механічні торгові ваги, цукерки «Пташине молоко», печиво «Ювілейне», 
вино «Троянда Закарпаття» найкраще передає дух радянського часу.вино «Троянда Закарпаття» найкраще передає дух радянського часу.
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Корисні поради

Лариса ГРОМАДСЬКА

Диво-ягода — 
смородина

Смородина росте чи не в кож-
ному дворі. Її цілющі властиво-
сті були відомі ще здавна. У наро-
ді кажуть: щоб дитина була здо-
ровою, їй потрібно давати сморо-
дину. «Диво-ягода — смородина. 
Чорна — для вітамінів, червона 
— для крові, біла — для нирок. Що-
день споживаючи їх, за місяць мож-
на для тіла стільки доброго набу-
ти, стільки за рік ніякими ліками 
не зробиш. Без смородини важко 
вигодувати здорову і сильну ди-
тину, сильною — просто немож-
ливо. Це як природні дріжджі для 
її розвитку і росту. Кілька ложок 
смородини в день — і дитина ма-
тиме і апетит, і добрий сон, і гар-
ний настрій. І рости буде на очах. 
Смородина виводить з організму 
все отруйне, гниле, мертве. Смо-
родина — ягода мудреців», — пи-
ше у своїй книзі «Многії літа, благії 
літа» про 104-річного карпатсько-
го мудреця Андрія Ворона укра-
їнський письменник Мирослав 
Дочинець.

Ця ягода дуже корисна, оскіль-
ки має антисептичні, протиза-
пальні, сечогінні і тонізуючі вла-
стивості. Причому, корисні і ли-
стя, і гілочки. 

Щоденне споживання сморо-
дини не тільки підвищить імунітет, 
але й буде профілактикою для ба-
гатьох захворювань, зокрема сер-
цево-судинних і застудних, цукро-
вого діабету і проблем із зором. 
Відомо, що смородина сприяє по-
ліпшенню пам’яті і зміцненню су-
дин, підвищує гемоглобін і спри-
яє згортанню крові, допомагає 
при лікуванні недокрів’я, нирок, 
печінки, шлунково-кишкового 
тракту. Смородина здатна знижу-
вати тиск. Тому гіпертонікам ко-
рисно щодня з’їдати до 100 ягід 
смородини. 

Для збагачення організму ві-
таміном С достатньо споживати 
20 ягідок на день. До речі, листя 
містить значно більше вітаміну С, 
аніж самі ягоди. 

Відомо, що смородина дуже по-
мічна при захворюваннях дихаль-
них шляхів. Чаї , настої з ягід, листя 
та гілок знижують температуру, 
допомагають подолати сильний 
кашель, лікують ангіну і бронхіти. 
При ангіні варто полоскати горло 
соком свіжої смородини, розве-
деним з водою. Відвар гілочок із 
смородини допоможе побороти 

не тільки застуду, а й лікує діатези 
та захворювання шкіри.

Смородину широко застосову-
ють у косметології. Для відбілен-
ня шкіри обличчя і позбавлення 
від пігментних плям можна роби-
ти маски з розтертих ягід.

Застереження! Варто знати, що 
смородина протипоказана при 
тромбофлебіті, гастриті, виразці 
шлунка, гепатиті. А надмірне спо-
живання смородини може підви-
щити згортання крові і алергічні 
реакції у дітей.

«Ой вишеньки-
черешеньки, 
червонії, спілі»

Так називається чудовий вірш 
Лесі Українки. Якраз тепер цікаво 
вивчити його зі своїми дітьми. Бо 
ж усі можуть пригадати, як у ди-
тинстві приміряли на себе яскра-
во-червоні сережки з вишень або 
ж вилазили, усупереч засторогам 
дорослих, високо на вишню, аби 
дістати перші стиглі ягоди.

Вишня здавна була у пошані в 
українців. Садок вишневий був не 
лише окрасою кожного обійстя, 
давав смачні цілющі плоди, а й був 
оберегом.

«Вишня і черешня очищає 
кров», — йдеться у порадах ви-
щезгаданої книги Мирослава 
Дочинця.

Ця ягода дуже корисна при ва-
гітності, захворюваннях серце-
во-судинної системи, покращує 
сон, підвищує гемоглобін, сприяє 
зменшенню ваги. Споживання ви-
шні покращує пам’ять, уповільнює 
процеси старіння і виводить шла-
ки з організму… Цілющі властиво-
сті вишні справді безмежні. Вишні 
корисні при захворюваннях суг-
лобів та анемії. Споживання ягід 
і соку є профілактикою інсультів, 
інфарктів, атеросклерозу. Вишня 
має бактерицидну і протизапаль-
ну дію, тому сприяє лікуванню ін-
фекційних захворювань.

Із свіжих гілочок вишні варять 
ароматний чай, який зміцнює 
імунну систему, заспокоює, додає 
сили. Споживають такий чай при 
застуді, розладах нервової систе-

ми, для втамування спраги. Відвар 
із кори вишні допомагає при судо-
мах і ревматизмі.

Ягоди корисно сушити. Для ді-
тей — це смачна цукерочка. А на-
ділена вона (як і свіжа вишня) ще й 
лікувальними властивостями: до-
помагає впоратися з кашлем, по-
переджає серцеві напади, очи-
щає кишечник, покращує апетит. 
Сушені вишні можна додавати до 
узварів, киселів, пирогів, тістечок. 
Тому скористайтеся чудовою на-
годою наситити свій організм ко-
рисними ягідками і заготовити їх 
на зиму. З вишень готують варен-
ня, джеми, сиропи, десерти… Са-
ме у сушених і морожених ягідках 
зберігається найбільше корис-
них речовин. А які смачні варени-
ки з вишнями! Та ще й заправлені 
медом!

Корисні вишні і для шкіри. 
М’якоттю з ягідки змащують вугрі, 
а також наносять на обличчя, аби 
звузити розширені пори.

Застереження! Людям, які 
страждають на ожиріння і цукро-
вий діабет, варто обмежити спо-
живання вишні, оскільки цей 

фрукт містить велику кількість 
глюкози. Обережним треба бути і 
при виразці та підвищеній кислот-
ності шлунка.

«По малину в сад 
підем»

Одна з найбільш улюблених ягід 
дітей і дорослих. Про запашну, ча-
рівну, лікувальну малину (як і про 
вишню) складено багато пісень, 
віршів, казок.

Деякі корисні властивості мали-
ни такі ж як і у вишні, адже ці ягід-
ки допомагають організму долати 
різні хвороби. Зокрема, обидві ма-
ють потогінну дію, сприяють зни-
женню температури; укріплюють 
кровоносні судини, нормалізують 
згортання крові, є чудовим профі-
лактичним засобом від інфекцій-
них захворювань та ГРВІ. 

Малина також незамінна для 
укріплення кісток і суглобів, ко-
рисна гіпертонікам і хворим на 
недокрів’я, стимулює роботу ШКТ 
і нирок, покращує апетит і пози-
тивно впливає на шкіру. Вона во-
лодіє знеболюючими і сечогінни-
ми властивостями, перешкоджає 
виникненню тромбів. Ця ягода є 
чудовим антидепресантом, корис-
на при надмірних стресах і нерво-
вому напруженні.

«Від малини прибуде кров, укрі-
пляться нігті й волосся», — ра-
дить Андрій Ворон, який знав ба-
гато секретів довголіття. Малина 
є чудовим косметичним засобом: 
споживання і маски із малини 
сприяють пружності шкіри, кра-
сивому кольору, попереджають 
зморшки.

Особливо корисна малина 
жінкам. І не лише тим, що спри-
яє молодості і пружності шкіри. 
Відвари з листя малини позитив-
но впливають на відновлення і 
зміцнення жіночих статевих ор-
ганів, укріплюють матку під час 
вагітності, сприяють еластичнос-
ті тканин при пологах, допомага-
ють врегулювати місячний цикл, 
усувають запальні процеси. Во-
лодіє малина і кровоспинни-
ми властивостями, помічна при 
отруєнні і нудоті.

Застереження! Обережно тре-
ба споживати малину при заго-
стренні сечокам’яної хвороби, 
хворобах нирок і шлунка, а також 
людям, схильним до алергій.

ЯГІДНИЙ СЕЗОН
 Ягідний сезон у роз-

палі! Дбайливі господи-
ні готують на зиму ва-
рення, компоти, джеми. 
Все більшої популярнос-
ті набувають заморожені 
фрукти і сушіння, адже 
так зберігається найбіль-
ша кількість вітамінів. 
Проте, найголовніше — 
наситити свій організм 
потрібними речовинами, 
оздоровитися, спожива-
ючи влітку свіжі ягоди.

Сушимо вишню
Перед сушінням ягоди перебирають, об-

ривають плодоніжки, гарненько миють та 
бланшують 2-3 хвилини. Для того, щоб кі-
сточки виймалися простіше, ягоди злегка 
підсушують при температурі 30-35 градусів. 

На сонечку вишню сушать цілою (з кісточ-
кою) на чистій щільній тканині. Краще роби-

ти це саме на свіжому повітрі, де ягоди буде 
обдувати теплий вітерець протягом 4-5 днів. 
Не забувайте на ніч заносити їх у будинок, а 
вранці знову винести на повітря.

Щоб висушити вишню в домашніх умовах, 
потрібна духова піч. Непошкоджені ягоди ви-
кладають на деко, встелене пергаментним па-
пером або фольгою. Орієнтуватися слід на те, 
щоб при натисканні на ягоду пальцем, з неї не 
виділявся сік. Також у добре висушеної виш-
ні темно-коричневий відтінок шкірки. На смак 
добре висушені ягоди кисло-солодкі.

Загальний процес сушіння ягід із кісточка-
ми триває близько 9 годин (все залежить від 
крупності ягід і ступеня їх стиглості), а без кі-
сточки — в два, а то і в три рази довше. Та-
кож пам’ятайте, що закривати духовку не 
можна впродовж усього процесу приготу-
вання — вона повинна бути відчинена.

Зберігання. Найкраще сушені вишні зберіга-
ти у невеликих паперових пакетиках не більше 
року. Якщо ви знаєте, що швидко використа єте 
засушені ягоди, їх можете покласти у банку.

ЗАГОТІВЛЯ
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ОВНИ. Не форсуйте по-
дії та не намагайтеся роби-
ти десять справ одночас-
но. Спочатку розберіться з 
терміновими завданнями. 
Відстоюйте свої інтереси, 
але не будьте голослівні.

ТЕЛЬЦІ. Через напруже-
ний графік роботи та до-
даткові побутові клопоти 
є ризик перевтомитися фі-
зично та морально. Не бу-
де зайвим прислухатися до 
порад друзів та знайомих.

БЛИЗНЯТА. Ваша актив-
ність дозволить наблизи-
тися до неможливого. Не-

великі труднощі тільки до-
дадуть азарту і впевненості 
в успіху. 

РАКИ. Настає сприятли-
вий період у багатьох на-
прямках вашої діяльності. На 
вас чекає важлива перемога. 
У неділю варто трохи відпо-
чити від щоденної метушні.

ЛЕВИ. У спілкуванні з 
важливими для вас людь-
ми зможете продемонстру-
вати свої найкращі якості, 
але не сперечайтеся через 
дрібниці. На обіцянки діло-
вих та сексуальних партне-
рів покладатися не варто.

ДІВИ. Постарайтеся ні-
куди не спізнюватися, бути 
пунктуальними в усьому. У 
вихідні давні плани можуть 
раптово змінитися через не-
залежні від вас обставини.

ТЕРЕЗИ. Займайтеся тіль-
ки тими справами, які вже 
розпочаті й вимагають про-
довження та термінового за-
вершення. Більше радійте 
життю і старайтеся підтриму-
вати гармонію навколо себе.

СКОРПІОНИ. Цей тиж-
день пройде легко і при-
ємно. Не встигнете й отя-
митися, як настануть вихід-

ні. Роботи, як завжди, у вас 
багато, але вона буде ціка-
ва та матеріально вигідна.

СТРІЛЬЦІ. Впорядкуйте 
свої документи, як паперо-
ві, так і електронні — цьо-
го тижня це вийде легко 
та успішно. Можна також 
розраховувати на підтрим-
ку впливових родичів та 
керівництва.

КОЗОРОГИ. Цього тиж-
ня з'явиться шанс надолу-
жити згаяне на роботі, на-
лагодяться ділові та не-
формальні відносини з 
важливими людьми. Поста-

райтеся не піддаватися на 
провокації конкурентів.

ВОДОЛІЇ. Нестандарт-
ний підхід до вирішення ба-
нальних питань дасть швид-
кий позитивний результат. 
Слідкуйте за тим, що гово-
рите, — зайва балакучість 
користі не принесе.

РИБИ. Час приймати са-
мостійні рішення та пожи-
нати їх плоди. Ваше запо-
вітне бажання здійснить-
ся, тільки самі не йдіть 
наперекір долі. Будьте 
уважні й турботливі до дітей 
та рідних.

Астрологічний прогноз на 10 — 16 липня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

РИБА!
СвіжомороженаСвіжоморожена
БИЧОКБИЧОК

Тел.: (098) 228-17-11, (063) 808-49-48
Опт та дрібний опт


