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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Заручники законодавчих 
колізій

Коли в суботу робочий день скінчився, 
газопостачання так і не відновили, люди 
здійняли бучу. Але це газ, і якщо виникли 
проблеми у мережах газопостачання, їх не-
обхідно усунути. Бо безпечність може поз-
бавити і житла, і життя. 

Обурення людей неважко зрозуміти: у су-
боту газопостачання не відновили, неділя 
— у газопостачальників вихідний, і нікому 
їхні проблеми не цікаві. Логічно, що у по-
неділок багатолюдна делегація від будин-
ку прийшла на планову нараду до місько-
го голови. 

Керівнику Бориспільської філії ПАТ «Київ-
облгаз» Ігорю Зайончику було нелегко три-
мати відповідь і перед міською владою, і пе-
ред споживачами, більшість з яких вияви-
лася заручниками ситуації. 

А взагалі всі ми сьогодні є заручниками 
здирницького законодавства у сфері газо-
постачання. Бо якщо навіть елементарна 
заміна газової колонки на безпечнішу, еко-
номнішу вимагає проекту, який витягне з 
кишені тисячі гривень, то не дивно, що лю-
ди бояться впускати до осель представни-
ків газової служби. Була б ця послуга людям 
по кишені, багато проблем відпали самі со-
бою. От і по Європейській, 2 багато хто бо-
явся відчиняти двері для перевірки газово-
го обладнання. 

Але тут додалася ще й проблема, яка ви-
никла на стику зон відповідальності різних 
комунальних служб. І саме на плановій на-
раді з’ясувалося, що наші внутрішньобу-
динкові газові мережі є безхозними. Усі ко-
мунальні служби обслуговують мережі до 
входу у будинок. Тільки оскільки ЖЕКи до-
глядають за водопровідними тепловими 

мережами всередині будинку, відповідні 
служби оплачують цю послугу. За газові тру-
би всередині будинку на шляху до квартир 
не відповідає ніхто! І виявилося це випад-
ково, коли постало питання, що три засу-
вки на стояках у будинку не тримають. Хто 
їх повинен замінювати? Ігор Зайончик по-
відомив, заміну вони проведуть, коли ЖЕК 
придбає самі засувки. Але який стосунок до 
газу має ЖЕК?

Щоб не був кожен сам 
по собі

П’ятиповерхівка на вулиці Європийська, 
2 досить стара. І таких будинків у Бориспо-
лі чимало. Тож проблеми, які виявилися під 
час нинішньої надзвичайної ситуації, можуть 
повторитися ще не раз. Як у майбутньому не 
допустити подібного розвитку подій?

Напевне, насамперед, потрібно офіцій-
но урегулювати питання зони відповідаль-
ності за стан внутрішньобудинкових газо-
вих мереж. І у будь-якому випадку газопо-
стачальникам слід пам’ятати, що у будинку 
є балансоутримувач, якого потрібно хоча б 
поставити до відома, що проводитимуться 
якісь роботи. А у нинішній ситуації керівник 
комунального підприємства ЖЕК-1, яке об-
слуговує цей будинок, Володимир Вошку-
лат тільки на плановій нараді дізнався, що 
газопостачальники проводили роботи, і що 
він повинен потурбуватися про придбання 
газових засувок, хоча ЖЕК-1 не має відпо-
відної статті витрат. 

Якби ЖЕКівці все ж таки були повідом-
лені вчасно, а представник підприємства 
був присутній під час роботи газовиків, то 
балансоутримувач мав би оперативну ін-
формацію про всі проблеми, які виникли. 
Допомога представників ЖЕКу точно бу-
ла б не зайвою при спілкуванні газовиків 
із мешканцями будинку. Та і саме усунення 
проблеми відбувалося б більш оператив-
но. А так мешканці Європейської, 2 написа-
ли у соцмережах, що після того, як у субо-
ту представників газопостачальної компа-
нії згорнули роботи на будинку, вперше во-
ни їх побачили тільки в понеділок о 10.20. 
Лише у вівторок до вечора відновили пода-
чу газу по перших 5 стояках, а у будинку та-
ких 10. Газопостачальникам вдалося нала-
годити контакт із людьми, подача газу від-
новлюється в міру того, як усуваються вияв-
лені порушення. 

Від подібних проблем сьогодні не застра-
хована жодна багатоповерхівка. Ми не мо-
жемо знати, чи не «нахімічив» чогось хтось 
із сусідів. Тому перевірки необхідні. Але ма-
ємо змогу перестрахуватися від інформа-
ційних прогалин. Якщо побачили на під’їз-
ді оголошення про те, що газовики прово-
дитимуть у будинку якісь роботи, переко-
найтеся, що ваш балансоутримувач про це 
знає — просто зателефонуйте диспетчеру. 
Хоча після емоційного обговорення ситуа-
ції за участі обурених споживачів на поне-
ділковій плановій нараді є надія, що самі га-
зопостачальники перед початком робіт на-
даватимуть ЖЕКам таку інформацію безпо-
середньо.

ВИПРОБУВАННЯ «БЕЗ ГАЗОМ»
 У суботу, 2 вересня 2017 року, 

будинок на вулиці Європейська, 2 у 
місті Борисполі залишився без газо-
постачання. Газ відключили «У зв’яз-
ку з проведенням планово-технічно-
го обслуговування». Так вказувалося 
у оголошеннях-попередженнях, виві-
шених на під’їздах. А от підключення 
довелося чекати кілька днів.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Проти будівництва заправки БРСМ на початку Борисполя, що 
на в’їзді з боку Києва, місцеві активісти протестували, як могли. І 
міська влада використала усі можливі засоби впливу на ситуацію, 
хоча законних важелів змінити щось кардинально місто не мало.

Тільки через суди БРСМ вдалося узаконити своє будівництво. 
Сьогодні вони ще й газову заправку втулили на тому майданчику.

Але це питання до водіїв — користуватися послугами такого на-
хабного підприємства чи ні. 

З пішоходами — інша ситуація. Для них було обладнано корот-
ку стежину для виходу із території автостоянки «Аеромолу» до Ки-
ївського Шляху. В обхід автозаправки пролягала стежинка з бетон-
них плит. Проте в лічені дні над трасою виросла стела, яка рекламує 
послуги заправки БРСМ. І нині пішохідна доріжка упирається у ту 
стелу. Плити, які виводили її на Київський Шлях, лежать поряд. А пі-
шоходам, які вирішили скоротити дорогу, доводиться йти територі-
єю заправки де, до речі, їздять машини, або частину шляху долати 
горбистою зеленою зоною.

У понеділок, 4 вересня, представники БРСМ були присутні на за-
сіданні виконавчого комітету, бо подали документи, щоб заднім 
числом узаконити ту стелу. А на зауваження про те, що перегороди-
ли доріжку, нахабно заявили, що там не було ніякої пішохідної до-
ріжки. Питання відклали на довивчення, з вимогою навести там лад. 
Наступного дня, під вечір, перевірила: ніхто пішохідної доріжки не 
торкався. Вона так само упирається в стелу. 

Не можу зрозуміти одного: неодноразово чула, як у залі засідань 
виконавчого комітету звучала інформація, що з’явилася нова зако-
нодавча норма: узаконювати незаконне будівництво більше не доз-
воляється. Об’єкт необхідно знести і із забудовника стягнути вели-
чезний штраф. Цю норму, що скасували, чи вона застосовується ви-
бірково? Хоч би одного такого «розумника» змусили дотриматися 
тієї норми закону, інші точно більше б не ризикували. 

Але сьогодні маємо невтішну картину. Судячи з того, як нині дея-
кі недобросовісні підприємці ігнорують вимоги місцевої влади, зна-
ходячи «лазівки» у законодавстві, в нікуди веде не лише пішохідна 
доріжка, що упирається в стелу. Усе місцеве самоврядування може 
звернути на дорогу в нікуди.

ДОРІЖКА В НІКУДИ

ДУРЯТЬ ЧИ 
НЕ ДУРЯТЬ?

Тетяна ХОДЧЕНКО

До редакції «Вістей» надійшов лист 
від читачів, у якому мешканці Бори-
споля просили нас розібратися «Чи не 
дурять нас у ВУКГ при вивезенні сміття 
від приватних домівок?».

Люди мали на увазі достовірність опла-
ти за надані послуги ВУКГ. Адже у договорі 
ніби все прописано правильно, але у нада-
ному чеку із щомісячною проплатою за ви-
везення сміття вказана конкретна дата, піс-
ля якої і починається це вивезення. А кош-
ти нараховуються за увесь календарний мі-
сяць, навіть якщо послугу почали надавати 
із 15 числа, тобто із середини місяця.

Із таким договором та чеком я підійшла 
до начальника головного управління 
ЖКГ міської ради В’ячеслава Толкача. Він 
люб’язно пояснив мені, що порушень не 
бачить, що навіть коли договір між ВУКГ та 
споживачем ще не був підписаний, меш-
канці приватного сектору все ж кудись ви-
возили сміття, наприклад, у контейнери бі-
ля багатоповерхівок. А вже звідти праців-
ники того ж ВУКГ утилізовували його на 
сміттєвий полігон.

Ніби все правильно. Та виходить, що ми 
платимо не за надану послугу вивезення 
сміття від свого будинку, а взагалі за його 
вивезення. А якщо уявити, що я відвожу 
власне сміття прямо на полігон, або якщо 
людина живе 10 років у приватному секто-
рі і лише цьогоріч склала договір із ВУКГ, то 
виходить їй потрібно автоматично сплати-
ти ще за 9 років до цього? Кудись же сміт-
тя дівалось?

Навіть юрист-початківець посміється із 
вище сказаного. 

Управління ЖКГ та і саме ВУКГ мають ра-
цію з одного боку, а з іншого — якось не 
по-чесному це. Зрозуміло, що бабуся не від-
несе сміття прямо на полігон, але так діяти 
негарно та і не по-владному. Швидше за все 
треба більш наполегливо змушувати насе-
лення підписувати договір на вивезення 
побутових відходів чи то через розмови чи 
навіть штрафувати, але так, щоб це було ді-
єво. Лише тоді кожен мешканець міста від-
повідатиме за свої вчинки щодо довкілля.

 СТОП-КАДР

БЛАГОУСТРІЙ НЕ 
ЛИШЕ В ЦЕНТРІ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Цей поки непримітний куточок на роз-
доріжжі вулиці Головатого згодом стане од-
ним із пам’ятних місць Борисполя. Тут буде 
стояти пам’ятник князю Володимиру, а по-
ки будівельники облаштовують прилеглу 
ділянку та автобусну зупинку. Монумент 
зводиться за рахунок партії «Наш Край» та 
Володимира Шалімова. Нагадаємо, до Дня 
незалежності партія вже висадила на Кни-
шовому меморіальному комплексі 26 са-
кур, кошти на які — 50 тисяч — було залу-
чено з місцевого осередку (30 тисяч), цен-
трального апарату партії та розплідника 
«Єва» (по 10 тисяч). Це результат курсу місь-
ких партійців на благоустрій рідного міста.



3№34 (893), 8 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Вулицями міста

Закон України «Про благоустрій на-
селених пунктів»

Розділі IV. Організація благоустрою 
населених пунктів. 

Стаття 25. Утримання та благоустрій 
прибудинкових територій багатоквар-
тирних житлових будинків: «Утримання 
та благоустрій прибудинкової території 
багатоквартирного житлового будинку, 
належних до нього будівель, споруд 
проводиться балансоутримувачем цьо-
го будинку або підприємством, уста-
новою, організацією, з якими балан-
соутримувачем укладено відповідний 
договір на утримання та благоустрій 
прибудинкової території»

Наказ Міністерства охорони здо-
ров’я від 17.03.2011 року №145 «Про 
затвердження Державних санітар-
них норм та правил утримання тери-
торій населених місць»

III. Прибирання об'єктів благоустрою.
3.1. На всіх об'єктах благоустрою 

повинні бути встановлені в достатній 
кількості урни для сміття. Відстань між 
урнами повинна становити 10-40 м на 
територіях з підвищеною щільністю 
населення та 50-100 м — на територіях 
із середньою і низькою щільністю на-
селення. Урни обов'язково встановлю-
ються в місцях зупинки громадського 
транспорту, входу в метро та громадські 
і житлові будівлі та споруди.

Чищення урн слід проводити систе-
матично в міру їх наповнення. За утри-
мання урн у чистоті відповідають під-
приємства, установи та організації, що 
здійснюють прибирання закріплених за 
ними територій.

За даними головного управління ЖКГ у 
Борисполі нараховуються 326 багатопо-
верхівок (у два і більше поверхи), у цих 
будинках 15 тис. 900 квартир. Приблизна 
цифра мешканців багатоповерхівок міста 
сягає близько 40 тисяч осіб. У Борисполі 
на сьогодні проживає понад 60 тисяч осіб.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Якось ми із подругою прогулювались 
кількома бориспільськими двориками ба-
гатоповерхівок і звернули увагу на відсут-
ність сміттєвих урн чи не в кожному з них. 
Щоб викинути порожню пляшку з-під води, 
нам довелося йти аж у сусідній двір до вели-
ких контейнерів.

«Дуже незручно, гуляючи з дитиною на 
подвір’ї, складати сміття у кишені та нести 
його з вулиці додому. Дитина їсть печиво, 
фрукти, п’є водичку чи сік, а всі залишки я 
вимушена забирати з собою», — розповідає 
мама Наталя, мешканка будинку на вулиці 
Головатого, 9, яку ми зустріли дорогою.

Ми ніколи навіть не задумуємось про нез-
ручності для мешканців багатоквартирних 
будинків. І, виявляється, ситуацій, що від 
них не залежать, у містян чимало. Дуже ча-
сто їм доводиться самотужки вирішувати 
давно наболілі проблеми біля своїх домі-
вок. Наведемо кілька прикладів.

Вул. Бежівка, 3: фото №1. Ось такий ви-
хід із незручної ситуації знайшли мешканці 
цього будинку. Бачимо сучасну лавку, тро-
хи далі новенький дитячий майданчик і… 
звичайне відро, яке небайдужі мешканці бу-
динку купили самі. 

Вул. Київський Шлях, 41: фото №2. Подіб-
ні «стильні» сміттєві урни як мінімум кілька ро-
ків займають тут почесне місце. Так тамтешні 
мами та бабусі вирішили проблему із сміттям 
біля свого дому. До речі, цей білий пакет «при-
крашає» місцевий двір, який виходить прямі-
сінько на центральну вулицю Борисполя, що 
є дорогою державного значення. Уявіть, заві-
тав до нас іноземний турист, зазирнув у двір 
поруч… Про яку Європу тут говорити?

Між вулицями Головатого та Київський 
Шлях: фото 3. Йдучи далі, у двори будин-
ків вулиць Головатого та Київський Шлях, 
зустрічаю ще «кращу» сміттєву урну — зви-
чайний мішок, який часто використовують 
для будматеріалів. Його добре прив’язали 
до розлогого дуба, що росте поблизу дитя-
чого майданчика. «Зручно, і собаки не роз-
тягнуть сміття, до того ж, його поміститься 
тут майже вдвічі більше, адже це не пакет», 
— пояснює тато, який гуляє із сином поруч 
на майданчику. 

Вул. Головатого, 4: фото №4. За цією адре-
сою знаходяться ще «оригінальніші» сміттєві 
урни. Певно, господарі цих коробок для дитя-
чих іграшок виросли і їм вони не потрібні, тому 
в цьому дворі сміття є куди складати. Та й ви-
гляд цих урн набагато кращий за попередні.

Подібна ситуація із урнами для сміття чи 
не по всьому місту — там красується пакет, 
причеплений до лавки, тут магазинний кар-
тонний ящик з-під печива, десь відро, а десь 
невелика пластикова бочка, яка давно тріс-
нула і тепер вже не годиться для господар-
ства. Як розповіли мені мешканці будинків, 
за такими урнами інколи доглядають і двір-
ники: сміття із них забирають або ж заміню-
ють на нові — подібні «урни». 

Та є будинки, де навіть таких винахідливих 
схованок для сміття не побачиш (через певні 
причини). Відсутність урн ми спостерігаємо, 
наприклад, на вулиці Головатого — будинки 
№1, 3, 4, 6. Також не мають ніяких урн навіть 
у вигляді пакетів чи ящиків мешканці вулиці 
Нижній Вал — будинки №1, 3. Та ж ситуація 
і на вулицях Івана Франка (№2, 4), Київський 
Шлях (№39а і 36а), вулиці і провулку Бабкіна 
(№4 і 12). І це далеко не повний перелік.

Думка та дії влади
З нагальним питанням щодо відсутності 

сміттєвих урн у дворах більшості багатоповер-
хівок Борисполя я звернулася до начальника 
головного управління ЖКГ Бориспільської 
міської ради В’ячеслава Толкача.

Позиція В’ячеслава Миколайовича, з од-
ного боку, радує і вселяє надію на позитив-
не вирішення цього болючого питання, ад-
же він підтримує думку, що сміттєві урни по-
трібні й обов’язково мають бути у дворах. 
Але з іншого боку, щоб така урна з’явилася 
біля під’їзду чи дитячого майданчика, необ-
хідне звернення від мешканців конкретно-
го будинку до управління ЖКГ чи до ЖЕКу. 

Але ні мені, ні багатьом мешканцям міста 
незрозуміло, навіщо вигадувати якісь і ку-
дись звернення, коли і так усі знають, що ур-
ни вкрай потрібні. Неприємно прославляти-
ся на всю Україну своїми «оригінальними» 
урнами для сміття і стихійними смітниками 
там, де і того ж відерця з-під фарби немає.

Також В’ячеслав Миколайович говорить про 
те, що часто біля маленької урни у дворі мож-
на побачити цілий пакет сміття. Комусь лінь не-
сти пакет до великих контейнерів, і тому люди 
не хочуть, щоб біля їхнього під’їзду була урна. 

Але, на мій погляд, це не проблема, бо 
там де мешканці проти (не менше 55%, тоб-
то більшість), то і не треба. Хоча важко уяв-
ляю, що ця більшість насправді набереть-
ся, якщо провести опитування всіх власни-
ків квартир. І наявність цих «оригінальних» 
урн у нашому місті тому яскравий приклад. 
А людину, яка лінується донести свій пакет 
сміття до контейнера, хтось обов’язково по-
бачить та поговорить із нею.

Тож ситуація з урнами для сміття досить 
спірна, та зрозуміло одне: проблему із їх неста-
чею вирішити можна, було б тільки бажання.

• • •
Спілкуючись із мешканцями бориспіль-

ських багатоповерхівок, зрозуміла од-
не: люди хочуть жити у кращих побутових 
умовах і намагаються самотужки вирішу-
вати болючі питання, особливо тоді, ко-
ли відповідальним байдуже. Але самі во-
ни не в силах це зробити — їм потрібна 
підтримка влади. 

Правда, і владі необхідно пам’ятати, що 
сьогодні у приватних бесідах частіше і ча-
стіше можна почути подібні думки, як у пані 
Валентини, мешканки будинку №12, що на 
вулиці Бабкіна: «Та яка може бути довіра до 
нашої влади, коли у законах прописано од-
не, а на практиці ми бачимо інше!»

Та і питання, чому бориспільці смітять на 
вулицях, чому вони такі безкультурні й по-
дібні звинувачення частіше розглядають-
ся як безпідставні. Бо треба створити у місті 
умови, коли культурний рівень його меш-
канців буде підвищуватися і далі вирішува-
ти, що робити з порушниками благоустрою.

Тож, думаю, все ж таки спочатку треба за-
безпечити місто достатньою кількістю урн 
для сміття, організувати його своєчасне ви-
везення. А потім уже дивитися, чи то бори-
спільці такі некультурні, чи то умов відпо-
відних немає для підвищення тієї ж куль-
тури. Забагато сміттєвих урн не може бути, 
адже це звичайнісінький показник підтри-
мання порядку та чистоти на вулицях.

ЧИ ТО УРНА ДЛЯ СМІТТЯ, 
ЧИ ТО САМЕ СМІТТЯ

 Якщо із благоустроєм та чисто-
тою на власній приватній ділянці 
більш-менш зрозуміло, то підтри-
мання у належному стані території 
біля багатоповерхівок залишає чи-
мало питань. Наприклад, чи колись 
з’являться у Борисполі сміттєві 
урни у дворах висоток? Зрозуміло, 
там, де їх взагалі немає, або біля 
будинків, мешканці яких самотужки 
намагаються підтримувати чистоту 
біля своїх осель.

Фото №1: вул. Бежівка, 3.Фото №1: вул. Бежівка, 3.

Фото №2: вул. Київський Шлях, 41.Фото №2: вул. Київський Шлях, 41.
Фото №3: між вулицями Головатого Фото №3: між вулицями Головатого 

та Київський Шлях.та Київський Шлях. Фото №4: Вул. Головатого, 4.Фото №4: Вул. Головатого, 4.
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 МЕДИЦИНА

 ПОДОРОЖЧАННЯ

Валентина ОЛІЙНИК

Нещодавно у Верховній Раді України 
запропонували різко підвищити акциз 
на цигарки. Якщо це таки відбудеться, то, 
як прогнозують, пачка найдешевших тю-
тюнових виробів  коштуватиме 80 — 90 
гривень.

У 2018 році ставку акцизного збору, як 
очікується, підвищать на прогнозований 
показник, індекс споживчих цін (8,1%), і до-
датково на 20%. На таку ж позначку потім 
цей акциз буде підвищуватись щороку, аби, 

як є у планах «верхів», досягти європейсько-
го рівня цього збору — 90 євро. Аналітики 
ринку прогнозують, що такий рівень подат-
кових відрахувань призведе до надзвичай-
но стрімкого здорожчання  цигарок. Таким 
чином, за найскромнішими підрахунками, 
пачка найдешевших тютюнових іще до 2025 
року може коштувати 80 — 90 гривень. 

В Уряді не приховують, що, окрім бороть-
би із незаконним обігом цигарок у країні, 
водночас турбуються і про здоров’я нації. 
Незалежні експерти зауважують, що попе-
редній стрімкий стрибок акцизів у 2010-му, 
коли на тютюнові  вироби він відразу зріс у 
шість разів, таки дав позитивний результат 
— кількість курців знизилась в рази. Зокре-
ма, наводять показники з досліджень Київ-
ського міжнародного інституту соціології та 
Держкомстату. Згідно з ними, тоді доля кур-
ців вже складала далеко не закоренілі 36%, 
як у 2009-му.

Поки що затяті вітчизняні курці  не дуже 
ремствують на нинішні ціни. Звикли. Крім 
того, це хліба додому можна не купити, але 
кошти на своє димопускання ті завжди знай-
дуть. Тим пакче, як вже навздогін аргументу-
ють, 16-24 гривні за пачку в нас — це не 5 єв-

ро за практично ідентичну за якістю вмісту 
упаковку сигарет у Європі. Тому, можна ска-
зати: поки живемо! Та і як іще кивають, та-
кож у нас є достойна альтернатива — тютюн. 
Зауважують, що його, а надто на периферії , 
завжди є в кого купити. Тож не пропадуть.

Вивчаючи на сільських ринках попит на та-
ке куриво, ми одного базарного таки зустрі-
ли продавця цього дефіцитного товару. Вер-
вечка до його торби вилаштувалась чимала: 
кілька древніх дідів, якийсь підліток та четве-
ро чоловіків, яким на око можна дати не біль-
ше 50 років. Всі вони стояли придивляючись. 
Більшість щось думала, прицінюючись. Один 
із них, тільки купивши склянку того курива 
(гранчак з вершечком —12 гривень, за за-
водську упаковку паперу на 200 «порцій» — 
10 гривень), відразу ж почав скручувати са-
мокрутку. Насмішкувато реагуючи на моє по-
ставлене запитання, чи це він товар так пе-
ревіряє, киває головою заперечуючи. Каже, 
якісний товар він бачить відразу. А це просто 
вуха спухли, бо зранку не курив, то так і вихо-
дить, що курить не відходячи від каси, за що 
дуже перепрошує.

Тамтешній продавець виявився досить 
приємним у спілкуванні, проте просив іме-

ні і прізвища його не називати, аби не наш-
кодити його маленькому бізнесу. Він розка-
зав, що займається вирощуванням і прода-
жом тютюну  більше п’яти років. Зауважив, 
що справа не така вже і прибуткова, але за 
рахунок постійних клієнтів прибуток все ж 
стабільний. На запитання, якщо цигарки все 
ж зростуть у ціні, що буде з українськими 
курцями — більшість з них кине курити чи 
все ж перекинеться у споживацький табір 
городнього тютюносаду, відповів так:  

— Думаю, буде більший попит на тю-
тюн. От такий, який продаю я. Його надов-
го вистачає, витрачається дуже економно, 
бо ним швидше можна накуритись, як ка-
жуть… Ви самі подумайте, де в нашої про-
стої людини буде тих 90 гривень на пачку 
цигарок? Річ у тому, що я знаю, які ціни за-
раз у Європі. Я сам там був. Там же зарпла-
ти геть інші, аніж у нас. Ну і що з того, що в 
них цигарки по 5 євро? Я і сам, заробляючи 
по 50 євро за день, міг їх собі дозволити. От, 
наприклад, отримав кошти увечері  і відра-
зу пішов купив пачку цигарок, пакет вина і 
курку гриль. Але при цьому в кишені іще за-
лишалося  40 євро. А в нас же рівень дохо-
дів геть інший!

ЕПОПЕЯ ЩОДО 
ВІДСУТНОСТІ 
ЛІКАРНЯНИХ

Валентина ОЛІЙНИК

Відсутність листків непрацездатності 
у Бориспільській центральній районній 
лікарні нарешті вирішена. Але із 12 000 
виданих МОЗ бланків, відразу ж, про-
сто з порогу, як кажуть, було «відміну-
совано» 2 500. Саме стільки пацієнтів у 
районі мають днями екстрено обміняти 
довідку з тимчасової втрати працездат-
ності на лікарняний, який вони чекали 
кілька місяців.

На урядовому рівні брак бланків лікар-
няних у країні пояснювали зривом тенде-
рів (до речі, двічі). Адже завчасно заплано-
ваний аукціон замість 25 червня відбувся 
аж 18 липня. А сам договір з переможцем 
торгів було підписано лише 2 серпня. Тим 
часом небайдужа громадськість, зокрема 
у соцмережах, це зволікання називає штуч-
ним саботажем, мета якого не лише кинути 
тінь на і без того сутужний перебіг медре-
форми, але й змусити людей відмовлятися 
йти на лікарняний. Чому? 

Є припущення, що у Фонді закінчилися 
гроші, або, як пишуть, пояснюють укра-
їнці, ті мають певний час відлежатися на 
рахунках можновладців.

Як повідомляється у відкритих джере-
лах інформації, МОЗ України уклало дого-
вір про закупівлю 7 691 424 листків тимча-
сової непрацездатності. Як зауважується, 
поставка цих документів у регіони, відпо-
відно до наказу МОЗ України про розпо-
діл, відбулася впродовж кінця серпня. 

Зауважимо, що на Бориспільський ажі-
отаж довкола заміни довідки лікарняним 
листком може спричинити колапс і спро-
вокувати довжелезні черги на отримання 
цього документа. Місцеве керівництво за-
кликає ставитись до ситуації з розумінням 
і бути максимально терпимими.

— Лікарняні нарешті отримані, — проко-
ментував заступник головного лікаря ЦРЛ 
Євгеній Павлович Черенок. —Видачі трива-
ють постійно. Кількість людей, які видають 
їх, обмежена, хоча і збільшена. Самі пацієн-
ти мають це все розуміти…А от наскільки 
вистачить лікарняних, і чи ситуація з відсут-
ністю листків не повториться, гарантувати 
складно. Все залежить від епідеміологічної 
ситуації восени і взимку. Але, думаю, на мі-
сяців 9 листів, що ми маємо, вистачить.

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Валентина ОЛІЙНИК

За словами чиновниці, сама концепція 
майбутнього проекту вже сформована і на-
разі триває її технічна розробка. У найближ-
чих планах — вирішення основних питань 
функціонування та наповнення бази. В тому 
числі, спираючись на досвід іноземних ко-
лег, у яких подібні інформплатформи функ-
ціонують вже давно і, до слова сказати, при 
цьому неабияк вдало. 

«Це буде відкрита платформа, — заува-
жила заступниця міністра. — Незабаром до 
нас завітає колега з Міністерства сільсько-
го господарства Польщі. У них дуже добре 
працює така база. Можна зайти в Інтернет 
і переглянути про виробника все: в якому 
регіоні він знаходиться, скільки має землі, 
що виробляє, які має сертифікати. Те ж саме 
ми хочемо мати у себе».

Сьогодні в усьому світі все більше людей 
цікавляться органічними продуктами, ви-
знаючи їхні переваги. Українські спожива-
чі, що приємно, також в рази частіше ста-
ли цікавитися походженням овочів та фрук-
тів, молока, м’яса і виробів з нього тощо. Але 
чи настільки в нас все прозоро? Прикро, що 
натрапляючи на хороші продукти, люди від-
верто дивуються і радіють. А це ж усе має бу-
ти нормою, скажімо, як у Європі чи світі в ці-
лому. Там у супермаркетах є різні стелажі і 
полиці з зазначеним походженням і точним 
складом тих чи інших харчових продуктів. 
Люди, зважаючи на свої бажання та фінан-
сові можливості, обирають, чим саме напов-
нювати свій споживацький кошик.

Оскільки інформплатформа, як очікуєть-
ся, має запрацювати вже найближчим ча-

сом, ми вирішили поцікавитися, що з цьо-
го приводу думають самі виробники орга-
нічного харчу. Зокрема, з’ясувати, наскіль-
ки знаковою стане для них ця новація.

— Те, що сьогодні взагалі звернули увагу 
на те, що в нас є виробники органічної про-
дукції — не один, а відразу десять плюсів, 
— прокоментувала Ольга Олексіївна Серге-
єва, голова правління фермерського госпо-
дарства «Байрон Агро» що в с. Стовп’яги. — 
Але знаково, що і нині немає єдиного підхо-
ду до питання, а що ж власне є органічною 
продукцією і які її критерії. Одні, другі, треті 
виробники просто заявляють про свій про-
дукт, а тому я однозначно підтримую ство-
рення таких платформ, бо завжди була за 
порядність, чесність і відповідальність пе-
ред іншими. Зрозуміло, платформа не вирі-
шить усіх питань. Адже треба звернути ува-
гу на цей сегмент сільського господарства 

у повній мірі. Тобто, має бути якийсь комп-
лексний підхід.

Так, всім нам відомо, що у всьому сві-
ті сільське господарство дотується. А над-
то у сфері такого вимираючого напряму, 
як, наприклад, велика рогата худоба, зо-
крема її молочний вектор. І що важливо, 
підтримка має бути не ефемерна, а саме 
реальна…

— Подібні ферми, як у нас, є збитковими, 
— зауважує Ольга Олексіївна. — Але в нас і 
таких, як ми, це справа принципу. Тому гро-
ші тут справа десята. Дотації всім нам ду-
же потрібні. Це смішно, але в мене, напри-
клад, сьогодні немає пасовиська. Я не можу 
добитися від сільради, аби виділили хоч 15 
га! Тому я за те, аби держава підтримала тих, 
хто в Україні ще намагається займатися ви-
робництвом органічної продукції. Їх уже й 
не так багато залишилося насправді.

НА ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ НАРЕШТІ ЗВЕРНУТЬ УВАГУ

 Нещодавно заступник міністра 
аграрної політики та продоволь-
ства України з питань європейської 
інтеграції Ольга Трофімцева пові-
домила, що Міністерство агарної 
політики та продовольства України 
працює над розробкою єдиної бази 
даних виробників органічної про-
дукції в країні. 

Але знаково, що і нині немає єдиного підходу до питання, а що ж власне є 
органічною продукцією і які її критерії. 

РАДА ХОЧЕ ПЕРЕКРИТИ КУРЦЯМ ДОСТУП ДО «СОСКИ»



5№34 (893), 8 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Суспільство

 БУДІВНИЦТВО

 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

 НОВИНИ «СБ»

Сергій КРУЧИНІН

Тендер на будівництво заводу було ого-
лошено минулої весни і ПрАТ «Агробу-
дмеханізація» виграла його в тридцяти 
будівельних компаній з усієї України. До 
уваги бралися досвід компанії, наявність 
власної бази, техніки, людей, фінансова 
звітність.

Новий завод «Електроконтакт Україна» 
виготовлятиме електричні мережі для ма-
шин BMW та Porsche. З баварським кон-
церном уже укладено безпосередній до-
говір. «Електроконтакт Україна» — дочір-
ня компанія німецького підприємства 
Elektrokontakt GmbH, яке належить фран-
цузькому концерну Nexans.

Володимир Шалімов відзначив, що вимо-
ги до якості були дуже високими. Технічний 
директор ПрАТ «Агробудмеханізація» Ми-
кола Колодяжний, який весь цей рік прак-
тично жив у Бродах, розповів про деталі 
проекту: «Наші люди зайшли на будівель-
ний майданчик першого червня минулого 
року. У пікові періоди будівництва на об’єкті 

працювало до п’ятисот будівельників з усієї 
України. Спеціалісти проходили кастинг. Бо-
риспільське підприємство БКБМ виготовля-
ло та монтувало вікна та двері.

Завод розташований на площі 6 га. На-
ша компанія займалася першою з двох чер-
гою будівництва. На вже збудованому об’єк-
ті півтори тисячі людей працюватимуть 
у три зміни на двадцяти лініях виробни-
цтва. Зараз уже працює близько 400 людей 

та п’ять ліній. Ми збудували виробничий 
корпус площею 10 тисяч квадратних ме-
трів, склад площею 5 тисяч та триповерхо-
вий адміністративний корпус. У другій чер-
зі, на яку буде оголошено окремий тендер, 
має з’явитися ще один виробничий корпус, 
після чого завод взагалі дасть Україні 2500 
робочих місць».

Бориспіль пишається своїми спеціаліс-
тами будівельної галузі!

СУПЕРМАРКЕТИ 
ЗАПОЛОНИЛИ 
БОРИСПІЛЬ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Рустам Хамракулов каже, що пробле-
ма появи гральних автоматів у Борисполі 
глибша, ніж здається, і ніхто не хоче диви-
тися в її корінь: «Гральні зали — наслідок 
відверто злочинної політики місцевої вла-
ди. Чому сьогодні у Борисполі вже більше 
сорока гральних залів? Усіх їх відкрито не 
в спеціально збудованих приміщеннях, а 
в орендованих колишніх магазинах. Влас-
ники цих магазинів були змушені закрити 
їх і здати в оренду тому, хто сьогодні може 
платити — гральному бізнесу. Чому мага-
зини закрилися? Вони не витримали кон-
куренції з надмірною кількістю супермар-
кетів, дозволи на будівництво яких видає 
міська рада різних скликань. Тепер у цен-
трі Борисполя, крім ринку, маємо «Біллу», 
«Сільпо», дві «Фори» плюс новий «АТБ». Ці 
супермаркети обступили з усіх боків місь-
кі школи. При цьому всі забули, що саме 
власникам малого бізнесу, тим закритим 
магазинам, Бориспіль завдячує своїм бю-
джетом і саме вони годували місто у важ-
кі 90-і. Проблема надзвичайно складна, і 
нам треба її вирішувати, якщо ми хочемо, 
щоб у наших дітей було майбутнє».

Додам, що — як би банально це не зву-
чало — все дійсно залежить від кожного 
з нас. Кожен обирає, де купити хліба до-
рогою з роботи. І якщо в супермаркетах 
черги, якщо натовп бориспільців стоїть на 
відкритті чергової потвори навпроти цен-
тральної площі — то це і є наш із вами ви-
бір. Вибір цієї політики хапуг, вибір граль-
них автоматів, вибір злочинності й нарко-
манії, яку вони за собою тягнуть. Для бага-
тьох це звучить як далекий дзвін, та коли 
вашу дитину хтось запросить спробувати 
солодкий заборонений плід, ви все зрозу-
мієте — аби не було пізно.

СПАЛИЛИ ПЛАНТАЦІЮ 
КОНОПЕЛЬ

Минулого тижня ГФ «Сектор Безпе-
ки» знищило плантацію конопель у райо-
ні Променя. Дуже шкода, що цінна росли-
на, яка колись була однією з основ жит-
тя й побуту українців, з якої виготовляли 
все — від білизни і до морських канатів — 
сьогодні використовується здебільшого 
як доступний наркотик.

На телефон формування подзвонив чо-
ловік і розповів, де ростуть рослини і як 
туди пройти. Активісти провели попе-
редні розвідки, запросивши з собою ко-
лишнього співробітника відділу по бо-
ротьбі з незаконним обігом наркотиків, 
який констатував, що в густині серед ди-
ких конопель висаджені і сортові росли-
ни, що вирізняються своєю пишністю, ду-
хмяністю та високим вмістом наркотичних 
речовин.

Формування провело рейд — так ос-
таннього літнього дня було вирубано та 
спалено кілька оберемків рослин. Юрій
Ликов: «Я розумію, що це краплина в морі. 
Але якщо хоча б кілька десятків людей не 
отримають цю коноплю до вживання, то, я 
вважаю, що це було недарма».

Докладне відео дивіться на 
facebook.com/vistisite

«АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» 
ЗБУДУВАЛА ВЕЛИКИЙ ЗАВОД

 30 серпня у місті Броди Львів-
ської області відбулося відкрит-
тя сучасного і потужного комплек-
су, де виготовлятимуться кабельні 
мережі для авто BMW. Завод буду-
вало бориспільське підприємство 
«Агробудмеханізація».

Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

Минулої середи мешканці 
Соцмістечка знову ходили на 
прийом до міського голови. 
Коротко нагадаємо: Наталія 
Чухненко придбала ділянку 
на території Соцмістечка за 
адресою Київський Шлях,4-б, 
яка частково заходить на дві 
«історично» існуючі людські 
ділянки, а частково — на цін-
ну липову алею і розміщена 
прямо на дорозі. 

Місцеві мешканці подали до 
суду про визнання недійсною 
приватизацію ділянки. Тим ча-
сом 15 серпня нинішній влас-

ник землі намагалася огородити 
ділянку та почати будівництво. 
Місцеві, громадські активісти 
та кілька депутатів міської ради 
зробити цього не дозволили. 

Ще одна деталь — власник ді-
лянки причетна до торгівельно-
го центру «Ніка», який свого ча-
су було збудовано нахабно як 
половину звичайної хати. Місь-
кий голова повідомив, що Ната-
лія Чухненко кілька разів звер-
талася до міської ради за доз-
волом будувати ТЦ і на ділянці 
Київський Шлях,4-б, але їй бу-
ло відмовлено, після чого вона 
звернулася за дозволом зводи-
ти будинок.

Більше того, точна площа да-
ної ділянки теж невідома — в 

одних документах це 6 соток, в 
інших з’являється ще одна до-
даткова сотка в липовій алеї. 
Міська рада у 2012 році виділи-
ла рівно шість соток. 

16 серпня люди зверталися 
до міського голови з прохан-
ням зупинити свавілля і не доз-
волити починати будівництво, 
доки суд розглядає справу (на-
ступне засідання призначено 
на кінець жовтня). Тоді міський 
голова попросив начальника 
відділу ДАБК Бориспільської 
міської ради Миколу Ювченка 
відкликати дозвіл на будівниц-
тво. З’ясувалося, що це немож-
ливо. Тому люди прийшли зно-
ву — з надією на допомогу. За 
їхніми словами, пошук правди 
через суд у замкненому колі є 
дуже важким.

Нічого нового цього разу бо-
риспільці не почули. Єдине, Ана-
толій Федорчук акцентував ува-
гу юридичного відділу на тому, 
що позицію міської ради в цьому 
питанні необхідно змінити через 
виявлені порушення з додатко-
вою соткою землі (раніше юрвід-
діл захищав законність рішення 
ради про виділення). Серед тих, 
хто прийшов на прийом, була і 
Лідія Миколенко. Вона скаржи-
лася голові на життя по сусідству 
з ТЦ «Ніка» та розповіла «Вістям» 
свою історію.    

Хата Лідії Миколенко, пенсіо-
нерки, тепер фактично тулить-

ся до ТЦ на розі вулиць Воло-
димира Момота та Київський 
Шлях. «Це ще при Янукови-
чу було, — розповідає колиш-
ній працівник медичної опти-
ки. — Ми запитували у Наталії 
Чухненко, що тут буде, що та-
кий фундамент будується. Вона 
сказала, що це хата для мами. 
Почала зводити бачте, хата яка 
получилась. Ми писали скаргу 
— нам сказали, що її оштрафу-
вали. Але мені легше від цього 
не стало.

Вона підняла землю і тепер як 
дощ, то вода під саму хвірточку 
і навіть у двір, ми через сусідів 
ходимо. Ходили й до депутата, 
ходила до Корнійчука — нічого 
не змінилося.

Та й люди в нас невихова-
ні. Оце тепер тут спортивний 
комплекс — хай займаються, 
але ж машини прямо під дво-
ром стоять, не вийти. Після тре-
нувань вони беруть сік, каву, ко-
ло машини випили, а папірці й 
скляночки кинули під двір — 
і поїхали. 

Спочатку «Ніка» підключи-
лася до нашого стовпа, почало 
мигати світло. В мене згоріли 
мікрохвльова й холодильник, у 
сусіда мотор, що воду качає. Та-
кі дві липи гарні зрубали, третю 
обчухрали (дерево теж пропа-
ло — авт.). В кого зв’язки є, в ко-
го гроші є, тим все можна. Але 
боротися треба».

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ЯК ПОЛОВИНА 
ХАТИ ДЛЯ МАТЕРІ
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Шкільні клопоти зазвичай не залишають 
байдужими ні мам з татами, ні бабусь і діду-
сів, ні зрештою самих школярів задовго до 
останніх літніх днів. Комусь щастить більше, 
бо варто лише докупити до минулорічного 
«добра», комусь менше, як батькам першо-
класників, яким доводиться купувати все з 
«нуля». І всім відомо: канцтоварів мало не 
буває. Та дозволити собі накупити абсолют-
но все — справа королівська. Цьогорічний 
вибір можна оцінити вигуком «Ого!», а вар-
тість — важким видихом. 

Щоб було куди складати
Пункт перший у списку найнеобхіднішо-

го — рюкзак. Четвертокласниця Даша й 
шестикласниця Таня «дефілюють» зі своїми 
портфелями і запевняють: без проблем на-
повнили їх до статусу «непідйомний» одра-
зу, як побачили розклад уроків. До старту 
навчання дівчата підготувалися ще минуло-
го літа. Їхня мама Наталія розповіла, що рік 
тому  замовила в Інтернет-магазині необхід-
не для школи, тож нещодавно лише онови-
ли склад незначною кількістю зошитів. Ін-
шої канцелярії у дівчат удосталь. Нині такі 
покупки — найефективніший спосіб заоща-
дження, адже ціни на шкільне приладдя ро-
стуть, як на дріжджах. Тож подеколи ранець 
стає на вагу золота.

У день нашої екскурсії шкільним ярмар-
ком такого потрібного рюкзака не було в 
жодному торговому наметі, тому ми вирі-
шили прицінитися у найближчому магази-
ні. Найдешевший варіант — 205 гривень. 
Хто хоче більш яскравий з грубішої ткани-

ни, має бути готовий заплатити 487 грн. А от 
за рюкзак, який око милуватиме й водночас 
вмістить і підручники, і термос з чаєм, дове-
деться віддати від 750 до 1700 гривень.

«Модниці»-старшокласниці надають пе-
ревагу жіночим сумкам. На базарі можна 
купити таку обновку за 250-300 грн а за  шкі-
ряний «писк моди» гаманець втратить як мі-
німум 600 грн.  

Зошити, щоденники та 
дрібниці до них

Продавці не приховують: тенденція «за-
таритися» на всі випадки життя — давно 
у минулому. Нині купують лише найнеоб-
хідніше: наприклад, щоденник і пенал, без 
яких в перші дні навчання ніяк. До цього 
міні-набору зазвичай додається 5-6 зоши-
тів. Коли школярі їх повністю списують, 
докуповують стільки ж. Покупка партія-
ми вийшла з моди через немалу вартість. 
Найдешевший зошит на 12 аркушів обій-

деться у 2,60 — 3,50 грн. За товстішу об-
кладинку із зайчиком, квіточкою або лю-
бленим кумиром можна викласти і 4 грн, 
і навіть більше. 

Старшокласникам зошити влетять у 
копієчку: за 36 аркушів треба заплатити 
7,50, за 48 — 9 грн, за 96 — аж 16. 

Загорнути кожен зошит в обкладинку — 
плюс 1,20 за штуку. А таких обкладинок тре-
ба щонайменше 10, адже школярі заводять 
окремий зошит для кожної навчальної дис-
ципліни, окрім фізкультури. 

Для нестандартних предметних (як їх на-
зивають у народі «друкованих») зошитів, 
підручників з англійської, що закуповують-
ся додатково, атласів і контурних карт по-
трібні обкладинки, що підходять винятково 
для цих розмірів. Коштують такі дорожче на 
цілий десяток гривень у кращому випадку. 

Зошит-словник з іноземної мови — мінус 
12 грн у кишені. За стандартами українських 
видавництв, таке «задоволення» містить у 
середньому 100 аркушів. Хто бажає завести 
товстіший словник, який прослужив би не 
один навчальний рік, надає перевагу тов-
стим нотатникам, розграфлюючи сторін-
ки вручну, за допомогою лінійки і просто-
го олівця. 

Дбайливі книголюби мають приготувати, 
в середньому, 18 грн для комплекту обкла-
динок для підручників. Як свідчить практика, 
одного пакета з обкладинками для всіх книг 
не вистачає. За супер-обкладинки із  «віч-
но живими» кутиками, які можна зсовувати 
по мірі стирання, доведеться віддати вдві-
чі більше. А якщо хочете придбати підстав-
ку для книжок, готуйте 28 грн — і вона ваша.

Олівці, ручки, лінійки…
«Як писати за літо вже забули», — сміють-

ся школярі, різні за віком. І для учнів мо-
лодшої школи, і старшокласників голов-
ною розвагою літа був комп’ютер чи план-
шет. Однак технічний процес, на щастя (чи 
на жаль) до шкільних парт ще не причалив: 
клавіатурою в зошиті запис не зробиш. До-
водиться купувати ручки, олівці і тренувати 
почерк на швидкість. Не обійтися і без спе-
ціальних лінійок, гумок та інших дрібниць.

Для малювання, ліплення та 
трудового навчання

На відміну від серйозного підходу до 
уроків старшокласників (9-11 класи), у 
розкладі учнів молодшої ланки буде твор-
чість: предмети «Трудове навчання», «Об-
разотворче мистецтво». До вияву дитя-
чої фантазії потрібно не на жарт серйоз-
но підготуватися і з мистецького боку, і з 
фінансового. Список покупок може вий-
ти надзвичайно довгим, адже яких лише 
ноу-хау не знайдеш у художній крамниці! 
Однак початківцям вистачить і скромно-
го набору: фарб, альбому для малювання, 
пензлів тощо. 

• • •
Ви вже приготували калькулятори і кантур 

для зважування? За найскромнішими підра-
хунками, шкільний ранець заважив не менше 
ніж на 1500 гривень і кілограмів три нервів.

Як розповідають батьки, реклама «Офор-
мте у нас кредит, щоб зібрати дитину до 
школи» — давно не жарт.

ВАГА ШКІЛЬНОГО РЮКЗАКА: 
У КІЛОГРАМАХ І ГРИВНЯХ

 Вересень тільки розпочався, а 
зарплату батьків як вітром здуло, 
наскільки дорого обійшовся цей 
першовересень. Кілька номерів 
тому ми вже писали про витрати 
на шкільний одяг, а на цей раз «Ві-
сті» вирішили підрахувати вартість 
вмісту портфеля школяра.

Яскравий щоденник формату А-5 
коштує, як мінімум, 20 грн, у товстій 
обкладинці — від 30. У магазині, що по 
сусідству з ярмарком, можна знайти і 
дешевші варіанти, тільки таких, за сло-
вами продавців, у цьому році зовсім не 
купують: уже не в моді.

Нотний зошит для занять з музики — 
14 грн. Їх частіше купують для навчання в 
музичній школі. Вивчення сольфеджіо в про-
граму загальноосвітніх класів не входить. 

Заламінований розклад для запису уро-
ків формату А-3 обійдеться у 25 грн.Хто 
хоче складати зошити у спеціальну па-
пку, має бути готовим заплатити за неї 
45 грн. Продавчиня каже: батьки економ-
лять. Замість краси, товщиною в трохи 
більше сантиметра, купують звичайну 
напівпрозору папку на кнопці-закривачці. 

За гуаш на 9 кольорів доведеться від-
дати 35 грн, 12 кольорів — 40 грн, аква-
рель — від 23 до 43 грн. Склянка-непро-
ливайка для малювання коштує 8 грн, 
один пензель — 5 грн, а набір із 6 штук 
— 55 грн. Палітра для юних художників 
обійдеться у 10 грн, а альбом для малю-
вання від 8 до 20 грн. За набір фломасте-
рів доведеться віддати 27 — 35 грн, на-
бір олівців — 25-50 грн.

Ціни на пластилін різні: 22, 30, 45 грн, 
але ж потрібно на чомусь ліпити! Спе-
ціальна дощечка із стеками коштує 10 
грн.Вартість кольорового паперу для 
аплікацій — 8,50 — 17 грн. 

Папка для трудового навчання з «на-
чинням» коштує 40 — 80 грн.

Вартість простого олівця 2,50 — 3,00 
грн, найдешевшої ручки — 2,50, а от 
стержень з пастою навіть дорожчий за 
саму ручку — 4 грн. Ножиці коштують 9 
грн, клей ПВА — 8 — 10, коректор — 15.

Набір олівців вартує від 25 до 50 грн 
(залежно від кількості кольорів), набір 
фломастерів — 27 — 50 грн. Звичайний 
циркуль обійдеться у 20 грн, а набір для 
креслення (2 циркулі, трикутник, тран-
спортир, 2 олівці, гумка, точилка) — 
40.Звичайна гумка коштує 3,50, точилка 
— 4,50. Дерев’яна лінійка вартує 3 — 4 
грн, пластикова —3 грн, металева — 7.

Щоб не вишукувати всі ці речі, як скар-
би, на дні ранця, поселяємо їх у пенал. 
«Заважує» він, щонайменше, на 20 грн, а 
іноді й на всі 90. 

Ціна ноу-хау
Студенти й старшокласники-цінителі 

елегантних речей знають про «зошит на 
всі випадки життя». Ідеться про зошит із 
змінними блоками, в якому можна вмісти-
ти стільки сторінок і предметів, скільки 
хоче власник. Зошит створений за прин-
ципом папки і складається з 2 частин: тов-
стої ламінованої папки і блоків з листочка-
ми в клітинку або лінійку, які вдягаються 
на металеві кільця. Тож їх можна з року в 
рік діставати, заміняти, додавати, через 
що цей зошит називають безкінечним. Од-
нак знайти такий в магазинах Борисполя 
— місія невиконувана. В інтернет-магази-
нах це диво див коштує мінімум 120 грн, а 
змінний блок із 120 аркушами — 50 грн. 

ДО ТЕМИ

Шкільні зошити
Інтернет-сайт, 

середня вартість
Бориспільські магазини, 

середня вартість

12 аркушів 1,75 грн 3,05 грн

18 аркушів 2,45 грн 4,25 грн

24 аркуші 3 грн 4,75 грн

36 аркушів 4,40 грн 7,75 грн

48 аркушів 5,10 грн 9,50 грн

96 аркушів 8,75 грн 17 грн

Четвертокласниця Даша й шестикласниця Таня.Четвертокласниця Даша й шестикласниця Таня.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

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

стор. 11стор. 11
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ПОНЕДІЛОК, 11 ВЕРЕСНЯ

ВІВТОРОК, 12 ВЕРЕСНЯ

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

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Танці з зірками"
01.45 "Ворожка"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 00.10 Х/ф "Вежа"
01.50 "Ворожка"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.05 Сьогодні
09.15 04.00 Зірковий шлях
10.45 Реальна містика
11.45 Х/ф "Моє кохання" 16+
13.50 15.30 Т/с "Школа 

проживання" 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 03.00 Ток-шоу "Говорить 

Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Х/ф "Форсаж 5" 16+
05.20 Т/с "Адвокат" 16+

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

04.15 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.00 Зірковий шлях
11.30 05.20 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

Спеціальний корпус" 16+
02.10 Х/ф "Форсаж 5" 16+

05.25 20.00 02.15 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 13.30 22.50 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.25 Т/с "Яблучний спас"
15.15 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Заборонене кохання" 16+
00.25 Т/с "Любов не ділиться на 

два"
02.55 "Скептик"
03.25 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

05.15 20.00 02.15 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 14.00 22.50 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.25 12.25 20.40 Т/с "Заборонене 

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

"Стосується кожного"
00.25 Т/с "Любов не ділиться на 

два"
02.55 "Скептик"
03.20 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф "Король сноуборду"
12.25 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.55 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.50 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 03.00 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.10 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.10 Казки У

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф "Йоринда і Йорингель"
11.55 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.55 Х/ф "Братик і сестричка"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.50 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 03.00 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.10 Казки У

05.40 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.00 13.20 Х/ф "Ключ саламандри" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.40 16.10 Х/ф "Таксі-3" 16+
16.55 Х/ф "Таксі-4" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
22.25 Свобода слова
00.55 Х/ф "Миротворець" 16+
02.35 04.45 Дивитись усім!
03.25 Провокатор
04.25 Факти

05.30 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Ключ саламандри" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "На трьох"
14.25 16.10 Т/с "Північний вітер" 

16+
16.45 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.45 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф "Обитель зла-3. 

Вимирання" 16+
01.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.50 04.40 Дивитись усім!
03.35 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Зимовий жарт з..."
10.10 Х/ф "Зникло літо"
11.45 Х/ф "Весілля з посагом"
14.05 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.55 Х/ф "За вітриною універмагу"
17.50 Х/ф "Вірні друзі"
21.30 02.00 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
23.30 "Моя правда"
00.20 "Вечір c Максимом Галкіним"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.30 "Моя правда"
10.20 "Новорічний жарт з..."
11.25 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
13.00 Х/ф "Опікун"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Цілуються зорі"
17.45 Х/ф "Діти понеділка"
21.30 01.55 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
00.20 "Бенефіс Геннадія Вєтрова"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

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

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Останній шанс побачити"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

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

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Останній шанс побачити"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.50 Зона ночі
03.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.25 Абзац
05.23 06.39 Kids Time
05.25 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
06.40 Х/ф "Джунглі: У пошуках 

Марсупіламі"
08.45 Х/ф "Пандорум" 16+
11.00 22.00 Х/ф "Вавілон нашої 

ери" 16+
12.50 Х/ф "Робот Чаппі" 16+
15.10 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево та сердито
00.00 Х/ф "Чужі на районі" 18+
01.45 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
03.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 07.00 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
08.00 Т/с "Щасливі разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Половинки
21.00 Х/ф "Зоряні війни: Імперія 

наносить удар у відповідь"
23.45 Х/ф "Пандорум" 16+
01.50 Х/ф "Інший світ: Повстання 

ліканів" 18+

05.05 Х/ф "Захар Беркут"
06.40 Т/с "Життя, якого не було" 

(16+)
09.50 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.30 "Наші"
14.15 "2 кінські сили"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Правда життя. Професії"

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
05.00 Х/ф "Весільний подарунок"
06.20 Х/ф "Ділові люди"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 Т/с "Елементарно - 2" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" 

(16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

13.10 Х/ф "Як украсти мільйон"

15.30 Х/ф "Гарячі голови 2"

17.15 "Загублений світ"

19.10 "Бандерлоги"

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Озеро акул" (16+)

23.15 Х/ф "Ідеальні канікули" (18+)

01.00 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.50 Х/ф "Страчені світанки"

03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.25 17.15 23.15 "Загублений світ"

13.30 Х/ф "Озеро акул" (16+)

15.25 Т/с "Команда" (16+)

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)

00.15 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.05 "Територія обману"

02.05 Х/ф "Лісова пісня"

03.35 "Облом.UA."

07.05 15.25 "Все буде добре!"

09.05 Х/ф "Тато напрокат"

13.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

19.55 22.45 "Хата на тата"

03.15 "Найкраще на ТБ"

06.45 15.25 "Все буде добре!"

08.45 "Все буде смачно!"

10.55 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

19.55 22.45 "МастерШеф - 7"

00.05 "Один за всіх"

06.30 09.25 Анонс дня
06.35 10.55 18.00 Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 Д/с "Дика планета"
09.05 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Пенсійна реформа. 

Спецпроект
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Аболіціоністи"
16.40 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.15 М/с "Легенда про Білосніжку"
17.40 02.35 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 01.50 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

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

Новини
13.15 23.00 Д/ф "Олесь Шевченко. 

Як на сповіді"
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 01.50 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30 02.05 Новини. Спорт

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 "Міняю жінку - 12"
23.15 00.10 Х/ф "Інша земля" (16+)
01.20 "Ворожка"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
11.30 04.30 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 

"Шахтар" - "Наполі"
00.10 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

05.15 20.00 02.15 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 14.00 22.50 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.25 12.25 Т/с "Заборонене 

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

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Не було б щастя"
00.25 Т/с "Жереб долі"
02.55 "Скептик"
03.20 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф "Братик і сестричка"
11.55 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.55 Х/ф "Принц-жабеня"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.50 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 03.00 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.10 Казки У

05.30 10.05 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 13.20 Х/ф "Миротворець" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "На трьох"
14.25 16.10 Т/с "Північний вітер" 

16+
16.45 22.20 Т/с "Винищувачі" 16+
17.45 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.20 Х/ф "Обитель зла-4. Життя 

після смерті" 18+
01.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.45 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.05 Х/ф "Весілля з посагом"
12.30 Х/ф "Перше побачення"
14.15 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.10 Х/ф "В добрий час!"
17.10 Х/ф "Було в батька три сини"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.10 "Бенефіс Юхима Шифрина 

"ОПУС № 10""
02.45 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
04.25 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

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

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Останній шанс побачити"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.15 02.50 Зона ночі
04.45 07.00 Абзац
05.40 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
08.00 Т/с "Щасливі разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Зірки під гіпнозом
21.10 Х/ф "Зоряні війни: 

Повернення Джедая"
00.00 Х/ф "Зоряні війни: Імперія 

наносить удар у відповідь"
02.45 Служба розшуку дітей

04.05 03.20 "Правда життя. 
Професії"

04.35 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.30 Х/ф "Чарівний голос 
Джельсоміно"

07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

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

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 3" (18+)
01.40 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.25 17.15 23.45 "Загублений світ"

13.30 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)

15.25 Т/с "Команда" (16+)

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Чужий 4: Воскресіння" 

(16+)

00.45 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.35 Х/ф "Камінна душа"

03.10 "Облом.UA."

06.35 15.25 "Все буде добре!"

08.35 "Битва екстрасенсів 16"

10.30 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "МастерШеф - 7"

00.20 "Один за всіх"

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф "Книга джунглів"
09.05 16.40 Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Нью-Йорк"
17.15 Хочу бути
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 01.50 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.30 02.05 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

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

Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

В продуктовий магазин потрібен 

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00

район — центр
З/п 6000 грн

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

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

ІНЖЕНЕРА
ТЕПЛОТЕХНІКА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Тел.: (04595) 6-84-72

Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
РОБІТНИКА З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ 
ТА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ З ПРИЛЕГЛИМИ 

ТЕРИТОРІЯМИ (ДВІРНИКА)

З/п — 3200 грн

Офіційне працевлаштування. Іногороднім надається кімната в 
гуртожитку (перевагу віддамо сім’ї — чоловіку та дружині).
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ЧЕТВЕР, 14 ВЕРЕСНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 15 ВЕРЕСНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом"
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.15 00.10 Х/ф "Санктум" (16+)
01.45 "Ворожка"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.15 23.00 "Ліга сміху 3"
01.50 "Вечірній Київ"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
11.30 04.30 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Зоря" - "Естерсунд"
00.15 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

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

03.25 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.40 Зірковий шлях
11.30 04.10 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

Спеціальний корпус" 16+

05.15 20.00 02.10 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 14.00 22.50 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.25 12.25 20.40 Т/с "Не було б 

щастя"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
00.25 Т/с "Жереб долі"
02.50 "Скептик"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

05.10 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 14.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.25 12.25 Т/с "Не було б щастя"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
02.55 Х/ф "Все перемагає кохання"
04.00 "Чекай мене"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф "Принц-жабеня"
11.55 23.00 Розсміши коміка
12.55 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.55 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.50 Віталька
16.50 20.55 Готель Галіція
17.50 20.00 03.00 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.10 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.10 Казки У

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
11.55 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
13.25 Х/ф "Холодне серце"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.45 Віталька
16.50 Готель Галіція
17.50 01.20 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф "Льодовиковий період 3. 

Ера динозаврів"
21.50 Х/ф "Молодята" 16+
23.30 Х/ф "Кур'єр із раю" 16+

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 13.20 Х/ф "В облозі" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "На трьох"
14.25 16.10 Т/с "Північний вітер" 

16+
16.50 22.25 Т/с "Винищувачі" 16+
17.50 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф "Обитель зла-5. 

Відплата" 18+
01.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.45 04.40 Дивитись усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей

05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 13.20 Х/ф "В облозі-2. 

Територія темряви" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "На трьох"
14.20 Т/с "Північний вітер" 16+
15.20 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.50 Т/с "Винищувачі" 16+
17.45 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф "Обитель зла-3. 

Вимирання" 16+
01.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.30 Х/ф "Опікун"
11.15 Х/ф "В добрий час!"
13.10 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.00 Х/ф "Було в батька три сини"
17.30 Х/ф "Різні долі"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.10 "Юхим Шифрин. Сходи"
02.15 Х/с "Мемуари Шерлока 

Холмса"
03.55 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.30 Х/ф "Перше побачення"
11.15 Х/ф "Різні долі"
13.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
14.20 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
17.10 Х/ф "Небесні ластівки"
21.30 02.35 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 Х/ф "Смуга перешкод"
01.00 Х/ф "Успіх"
04.05 Кіноляпи
04.45 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

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

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Останній шанс побачити"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

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

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

побачити"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

04.45 07.00 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
08.00 Т/с "Щасливі разом"
12.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "На родись вродлива"
19.00 Зіркові яйця
20.45 Х/ф "Зоряні війни: Прихована 

загроза"
23.40 Х/ф "Зоряні війни: 

Повернення Джедая"
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі

03.00 Зона ночі

04.40 07.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"

08.00 Половинки

10.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

21.40 Х/ф "Палкі втікачки" 16+

23.35 Х/ф "Воно" 18+

01.40 Х/ф "Скалка" 18+

04.15 Х/ф "Зворотного шляху 
немає"

07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

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

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
19.00 23.15 02.10 "Свідок"
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.40 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
03.20 "Правда життя. Професії"

04.40 Х/ф "Мільйон у шлюбному 
кошику"

06.10 Х/ф "Акселератка"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.25 17.15 23.50 "Загублений світ"

13.15 Х/ф "Чужий 4: Воскресіння" 

(16+)

15.25 Т/с "Команда" (16+)

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Облога" (16+)

00.50 Т/с "Легенди 2" (16+)

01.40 Х/ф "Ярослав Мудрий"

02.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.25 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Гарячі голови"
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.10 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
20.55 Х/ф "Морський піхотинець 2" 

(16+)
22.50 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.30 "Цілком таємно"
01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.10 "Облом.UA."

07.10 15.25 "Все буде добре!"

09.10 "Битва екстрасенсів 16"

11.10 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"

00.00 "Один за всіх"

05.05 23.25 Х/ф "Неідеальна жінка"

07.00 Х/Ф "Дихай зі мною"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Тато Ден"

19.55 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф "Книга джунглів"
09.05 16.40 Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір'я. Долі
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 01.50 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.30 19.20 00.35 Д/с "Мистецький 

пульс Америки"
12.00 13.10 15.15 02.35 Теніс. 

Кубок Девіса. Ізраїль-
Україна

13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 
Новини

18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.50 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
20.30 Борхес
21.30 02.05 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
22.35 Д/с "Дика планета"
23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
23.30 Д/с "Нью-Йорк"
00.20 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
05.15 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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НЕДІЛЯ, 17 ВЕРЕСНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.55 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 23.15 "Світське життя"

11.00 "Життя без обману 2017"

12.30 Т/с "Догори дриґом"

16.30 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Вечірній квартал 2017"

00.15 04.15 "Вечірній Київ"

06.00 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

06.50 М/ф "Маша і ведмідь"
07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 "Світ навиворіт - 9"
10.55 12.00 13.00 Т/с "Свати - 3"
14.00 16.45 "Ліга сміху 3"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.20 Х/ф "Наїзниці та янголи"
01.05 "Аргумент кiно"
02.00 "Світське життя"
04.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 03.00 Сьогодні

07.15 05.40 Зірковий шлях

08.10 15.20 Т/с "Вікно життя" 12+

16.45 19.40 Т/с "Обираючи долю"

21.50 Т/с "Випробування вірністю" 

16+

01.10 Реальна містика

03.40 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.50 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

14.50 Х/ф "В очікуванні весни"

17.00 20.00 Т/с "Зимовий вальс" 

16+

19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

21.50 Т/с "Обираючи долю"

02.00 Реальна містика

03.30 Т/с "Черговий лікар 3" 12+

05.45 Х/ф "Пригоди Буратіно"
08.20 11.00 Х/ф "Щит і меч"
10.00 02.35 Док.проект "Володимир 

Басов. Бігун на довгі 
дистанції"

16.15 Т/с "Джерело щастя"
20.00 "Подробиці"
20.30 Творчий вечір Леоніда 

Агутіна
23.45 Великий бокс. Віктор Постол 

- Джамшидбек 
Наджмітдінов

03.20 Х/ф "Чарівний голос 
Джельсоміно"

05.25 20.00 01.50 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.25 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
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 "Ой, мамочки!"
14.00 Творчий вечір Леоніда 

Агутіна
16.30 Х/ф "Я його зліпила" 16+
18.30 "Крутіше всіх"
20.30 Т/с "Його любов"
00.05 Х/ф "Дев'ять ознак зради"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 М/ультмікс
10.45 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.10 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

загубленого королівства"
12.50 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф "Льодовиковий період 3. 

Ера динозаврів"
19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф "Кур'єр із раю" 16+
00.00 Казки У Кіно
01.05 Одного разу в Одесі
03.00 Віталька

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

місті"
11.25 Х/ф "Холодне серце"
13.00 Країна У
18.00 Х/ф "Молодята" 16+
19.40 Танька і Володька
22.20 Казки У Кіно
01.45 Х/ф "Назар Стодоля"
03.15 Віталька

05.00 Т/с "Відділ 44" 16+
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "На трьох"
14.40 Х/ф "В облозі" 16+
16.45 Х/ф "В облозі-2. Територія 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Морський бій" 16+
22.45 Х/ф "Обитель зла-4. Життя 

після смерті" 18+
00.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.15 Провокатор

05.00 Факти
05.30 Т/с "Слідчі" 16+
07.35 Т/с "Відділ 44" 16+
11.30 13.00 Т/с "На трьох"
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Морський бій" 16+
16.05 Дизель-шоу
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.30 Комік на мільйон
22.05 Х/ф "Хеллбой-2. Золота 

армія" 16+
00.35 Х/ф "Обитель зла-5. 

Відплата" 18+
02.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.00 Провокатор

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.20 "Два Миронова"
11.10 "Невідома версія. Дівчата"
12.00 23.00 Х/ф "Ішов собака по 

роялю"
13.15 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
16.00 Х/ф "Пригоди принца 

Флоризеля"
19.30 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
22.05 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
00.15 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
01.40 "З любов'ю. Юрій Нікулін"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.25 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
11.20 Х/ф "Казка про загублений 

час"
12.55 Х/ф "Старий Хотабич"
14.25 Х/ф "Вусатий нянь"
16.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.50 Х/ф "Чорний принц"
19.40 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
21.15 Х/ф "Одружений холостяк"
23.00 "Невідома версія. Дівчата"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.20 "Мультляндія"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 04.15 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
00.35 Х/ф "Святий Філіп. Я обираю 

рай"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.45 "Мультляндія"
15.50 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
16.15 "Якісне життя"
16.45 Х/ф "Пік-Пік"
18.20 Х/ф "Океан"
21.00 00.40 03.55 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.25 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Чужі"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
01.30 "Х/ф "Океан"

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 02.00 Зона ночі
05.49 07.09 Kids Time
05.50 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
07.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+
08.00 Заробітчани
10.00 Дешево та сердито
11.00 Зірки під гіпнозом
13.15 Зіркові яйця
15.00 Х/ф "Зоряні війни: Прихована 

загроза"
18.00 Х/ф "Зоряні війни: Атака 

клонів"
21.00 Х/ф "Зоряні війни: Помста 

сітхів"
00.00 Х/ф "Район 9" 16+

03.00 Зона ночі
04.43 05.59 Kids Time
04.45 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

штани"
06.00 Топ-модель по-українськи
08.45 М/ф "Втеча з планети Земля"
10.35 Х/ф "Загублені в космосі"
13.00 Х/ф "Зоряні війни: Атака 

клонів"
16.00 Х/ф "Зоряні війни: Помста 

сітхів"
19.00 Х/ф "Зоряні війни: 

Пробудження сили" 12+
22.00 Х/ф "Інший світ: 

Пробудження" 18+
23.45 Х/ф "Йогануті" 16+
01.15 Х/ф "Воно" 18+

04.10 03.10 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.00 "Правда життя. Професії"
06.00 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.35 "Південь. Нерадянський 

Союз"
17.20 "Речдок"
19.00 02.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "У зоні особливої уваги"
21.20 Х/ф "Полювання за тінню"
23.20 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
00.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.00 "Правда життя. Професії"
04.30 Х/ф "Пригоди Електроніка"
08.05 Т/с "Походеньки нотаріуса 

Неглінцева" (16+)
11.20 Х/ф "У зоні особливої уваги"
13.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"
14.50 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.25 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
22.45 Х/ф "Мисливці за розумом" 

(18+)
00.45 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
02.15 "Таємниці кримінального 

світу"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Бандерлоги"
09.00 23.35 "Загублений світ"
12.00 "Цілком таємно"
12.35 Т/с "Одинак" (16+)
16.05 Х/ф "Гарячі голови 2"
17.50 Х/ф "Великий солдат" (16+)
19.45 Х/ф "Шпигун по сусідству"
21.20 Х/ф "12 раундів" (16+)
00.25 Х/ф "Усім потрібна Кет" (18+)
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу
03.25 "Облом.UA."
05.00 Пряма трансляція з Пітсбурга 

(США). Fight Night 116. Люк 
Рокхолд проти Девіда 
Бранча

06.00 Пряма трансляція з Пітсбурга 
(США). Fight Night 116. Люк 
Рокхолд проти Девіда 
Бранча

08.00 "Бандерлоги"
10.10 "Він, Вона і телевізор"
13.10 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
14.55 Х/ф "Морський піхотинець 2" 

(16+)
16.50 9 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Карпати"
19.15 9 тур ЧУ з футболу 

"Чорноморець" - "Шахтар"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 Трансляція з Пітсбурга 

(США). Fight Night 116. Люк 
Рокхолд проти Девіда 
Бранча

02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу

06.00 Х/ф "Мріяти не шкідливо"
07.55 "Караоке на Майдан"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "Зважені та щасливі - 7"
13.05 "Сюрприз, сюрприз!"
16.15 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.30 Т/с "Тато Ден"

05.05 Х/ф "Кохання Надії"

09.00 "Все буде смачно!"

11.00 "Караоке на Майдан"

12.00 "МастерШеф - 7"

19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

20.55 "Один за всіх"

22.10 "Х-Фактор - 8"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 09.25 Анонс дня
06.35 07.30 07.55 08.00 08.15 20.45 

Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 На слуху
08.20 Світ на Першому
08.40 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/с "Дика планета"
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.40 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.25 Т/с "Дівчата війни"
16.00 02.30 Теніс. Кубок Девіса. 

Ізраїль-Україна
19.00 Х/ф "Золото"
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Скарби та смертельні 

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

Америки"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 09.25 Анонс дня
06.35 07.30 07.30 07.45 08.15 22.50 

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

таємниці морів"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
16.00 02.30 Теніс. Кубок Девіса. 

Ізраїль-Україна
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 01.30 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
05.15 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО 25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055

Тел.: (063) 897-92-80

Транспортному підприємству ПОТРІБЕН

СЛЮСАР ВАНТАЖНИХ
АВТОМОБІЛІВ

з/п від 6000 грн
надаємо житло для іногородніх.

Відпускні, премії, соцпакет

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухар-універсал
Шеф-кухаря
Су-шефа

Мангальщика

Адміністратора ресторану
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

Киянам надається безкоштовне перевезення 
до ст. м. «Харківська»

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» повідомляє про наміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу для 

околотків №11, №12 ВП Дарницької дистанції колії 
РФ «Південно-Західна залізниця».

Адреса юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5.
Адреса околотка №11: 08300, Київська обл., м. Бориспіль,вул.Залізнична, 10.
Адреса околотка №12: 08333, Київська обл., с. Кучаків,вул. Привокзальна, 1г.
Предмет діяльності – виконанняробіт із забезпечення безпеки руху на відведе-

ній ділянці.
Джереламиутворення забруднюючих речовин в атмосферу єтвердопаливні кот-

ли, що забезпечуютьділянку теплом у зимовий період. 
При роботі котліввиділяються:оксиди азоту, вуглецю; тверді речовини; метан; 

неметанові сполуки.
Максимальний обсяг викидів складатиме: околоток №11 до6,704 т/рік, з них 

парникові гази – до 6,657 т/рік; околоток №12 до6,704т/рік, з них парникові гази 
– до 6,657т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються у місячний термін після 
публікації по околотку №11 в Бориспільській міській раді за адресою: 08300, 

Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72; по околотку №12 
в Бориспільській районній державній адміністрації за адресою: 

08300, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74.Тел.:(097) 626-57-79

ПОТРІБНІ ГРОШІ?
Куплю монети (СРСР, старовинні), паперові 

гроші, нагороди, автомоделі, листівки, 
документи, статуетки, годинники, старовинні 

речі і т.і. 
Можливий викуп колекції. 
Досить тримати вдома те, 
що може дати Вам гроші! 

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ІЖ-Юпітер-5, без двигуна; мопед «Верховина», бнз 

двигуна. Головурів с., Чкалова, 17.
Продам Екскаватор ЕО-2621В-2 1988р, запчасти-

ни до трактора Т40, ЮМЗ, б/у, терміново, недорого 
тел. 093-971-80-63

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

ВАЗ-2103; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 
6511144.

ВАЗ-2104, 1988 р., червоного кольору, об’єм 4,5, 
4-ст. КПП, 28500 грн, торг. Тел.: 0 96 9658345.

Волгу ГАЗ-24, 1984 р., ціна договірна. Тел.: 0 98 
3759835.

Екскаватор ЮМЗ ЕО-2621, можна сам трактор, 
бульдозер ДТ-75 болотник. Тел.: 0 67 6757770.

Соболь, 2007 р., пробіг 65000 км, газ/бензин, бі-
лого кольору, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 68 
8170727.

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

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

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

Стартер ГАЗ-53, МАЗ, Камаз, МТЗ-80; генератор 
146-90 А, 146-65 А; магнето тракторне на 1 та 2 ци-
ліндри; цепна лебідка-таль, підйомність 1 т. Тел.: 0 67 
4574281, Віктор. 

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

від 31 до 42 кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 95 5840101. 
Головатого 36 А вул., 2/9, 28 кв.м, 442000 грн (екві-

валентно 17000 у.о.), ріелторів прохання не турбува-
ти. Документи готові до продажу. Тел.: 0 66 2477871, 
0 73 0843028, Михайло. 

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

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

центр р-н, 1/9, 36/19/6, косметичний ремонт, л/з, 
572000 грн (еквівалентно 22000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

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

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

Продам 2-х кімнатну квартиру у двоповерхово-
му будинку в центрі с. Іванків Бориспільського 
району . Поруч дитсадок, амбулаторія, магази-
ни, зупинка автобуса. Квартира зовні і підлога 
утеплені. Новий дах. Індивідуальне електроопа-
лення з пільговим тарифом. Ціна 14500у.е(еквіва-
лентно 381350грн) Тетяна. моб/тел. 097 116 53 91 . 

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1040000 грн (екві-
валентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

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

БУДИНКИ

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

на. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-

рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Тел.: 067-720-07-10
Арматуру Ø 8-16    Дрова рубані

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

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

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, 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.

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, га-
раж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під 
забудову. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

3278353.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 
поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, 
с/в, будиночок для гостей, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

Френкеля вул., кімнату в 3-к. кв., одна хозяйка, 
гарні умови,для дівчини, ціна договірна. Тел.: 0 99 
9743938.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та районі, по-

стійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 

ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю

Бориспіль
будинок у с.Вороньків, 40 соток землі, на 

квартиру у м.Бориспіль або продам. Тел.: 0 98 
2759783.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
Шановні жителі міста, я, Євту-

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

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

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

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

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

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

В магазин дитячих товарів потрібен оператор п/к 
з досконалим знання компютера, з/п договірна при 
співбесіді. Тел: 0 67 1130295, 0 95 9059779, 0 73 
1260990.

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

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

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

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

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

Готельно-ресторанний комплекс «Стара 
Вежа» на постійну роботу запрошує офіціанта, 
робота позмінно, з/п від 3500 грн; посудомийни-
цю, позмінно, з/п від 3500. Тел.: 0 66 6859985, 0 63 
2023972, 0 68 1288517, Володимир Миколайович.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На постійну роботу потрібен працівник на хар-
чове виробництво, без ш/з, з/п від 5500 грн, офі-
ційна, г/р з 8.00 до 17.00, сб-нд — вихідні, м.Бо-
риспіль, р-н залізничного вокзалу. Тел.: 0 67 
9382703.

На постійну роботу потрібен продавець у про-
дуктовий магазин. Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 
66 3165781, 0 67 3374611.

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

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

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

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

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

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

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

Підприємству з виробництва паперової упа-
ковки у м. Бориспіль потрібні працівники в цех 
виробництва упаковки: оператор обладнання, 
з/п від 8000 грн,без ш/з, повний робочий день, 
навчання. Тел.: 0 93 7049438.

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

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

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

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

Потрібен водій на легковий автомобіль «Сітроен», 
маркетолог. Тел.: 0 95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 
1260990.

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

Потрібен менеджер з продажу текстильних 
виробів з власним авто, робота по м. Київ та об-
ласті, з/п висока+амортизація+пальне. Тел.: 0 95 
8745515, 0 98 0798875.

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

Потрібен продавець у магазин на дитячу групу 
товарів, товарознавець-бухгалтер, з/п за домовлені-
стю. Тел.: 0 95 9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

Оголошення та реклама

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

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
ВАНТАЖНИКА

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

Оголошення та реклама

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р ТА ГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р ТА 
З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.

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

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу 
запрошує: обліковця складу, з/п від 6500 грн, 
водія автомобіля, з/п від 6500, маркетолога, з/п 
від 8000. Тел.: 0 66 6859985, 0 63 2023972, 0 68 
1288517, Володимир Миколайович.

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. 

Пропонуємо роботу в таксі, набираємо водіїв 
зі своїм авто та диспетчера позмінний г/р. Тел.: 
(4595) 91530, 0 67 7167873, 0 93 8334040.

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, ВАХТА ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, ВАХТА 
5/5, 7/7, ОПЛАТА ВІД 220 ГРН/ДОБУ, СПІВБЕСІ-5/5, 7/7, ОПЛАТА ВІД 220 ГРН/ДОБУ, СПІВБЕСІ-
ДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 ДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 
98 6096392, ЮРІЙ. 98 6096392, ЮРІЙ. 

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

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

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-
ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. 
РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 
0115873, 0 66 7410673.0115873, 0 66 7410673.

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

Терміново! Потрібен кухар в кафе-їдальню 
«Домашня кухня», с. Іванків; помічник кухаря, 
можливо без д/р, г/р тиждень/тиждень, з/п від 
250 грн/зміна. Іногороднім надається житло та 
харчування безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 
63 2666906.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

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

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

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 2 шт. 2,25х0,67; 
2,20х0,75, б/в; дорожня панель 1 шт. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

3907074.

МЕБЛІ

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

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

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

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

ОБЛАДНАННЯ

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

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

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag 

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

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

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

ТВАРИНИ

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

локо без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 0 67 8982125.
Коза дійна; дитяча коляска, комплект. Тел.: 0 93 

0774874.
Кози після 1 та 3 окоту, дійні, від 1200 до 2000 

грн; козел, 7 міс., 600 грн. Тел.: 0 99 2963197, 0 
99 2963187.

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

Корова на 3 теля, чорноряба, голштинка, ціна до-
говірна, м. Бориспіль; теличка, 3 міс., на корову, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 0079352.

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

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

НА РОБОТУ у м. Бориспіль ПОТРІБНІ 

СТОЛЯР 
ДЛЯ ЗБИРАННЯ 

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

Анатолій Володимирович

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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

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

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

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

 

Курси іноземних мов «Гуд Лайн»

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

ов
ід

ка
 А

Б
 №

53
41

95

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 066-545-20-55

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

ПРОДАВЦІВ
Зручний графік роботи
З/п від 6000 грн. 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

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 
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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

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

Корова, червоно-ряба, 9 років, високопродук-
тивна. Тел.: 0 97 4772006, 0 93 4139625, Люба.

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

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

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля їстівна елітних сортів з власної земельної 

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

РІЗНЕ

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

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

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

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.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

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

Втрачене свідоцтво на право на спадщину за за-
коном №3857, видане на ім’я Голуб Марії Олексіїв-
ни Бориспільською держнатконторою 17.12.2003 р., 
вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власності на 
пай (5,5288 га), серія ЯА №484253, виданий на ім’я 
Тригубенко Лесі Анатоліївни Кіровською селищною 
радою, вважати недійсним.

ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД ВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД 

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

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

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

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

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бе-
тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

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

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

2709030.2709030.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

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

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

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

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

Циркулярки, 2 шт., на 100 та 250 нош. Тел.: 0 97 
3286785.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

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. Знижка на роботу+-
матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; переплану-
вання, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, те-
пла підлога, водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, прибудови, гара-
жі, павільйони, навіси, альтанки, ворота, парка-
ни. 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»

ОПЕРАТОРИ ПК
Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КОМІРНИК
Фасування та зберігання насіння для посадки

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

офіційне працевлаштування. Готові прийняти на роботу студента.

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

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

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

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

1

2

4

5

7

6

3

ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ: 
будьте ввічливими

,,
,, ,
Я

1. Цілий день працюю в гаї,
Діловито дзьобом б'ю.
Я не цвяхи забиваю — 
Я комашок дістаю.

2. Вдалині посеред ночі
Засвітились хижі очі.
Від його пісень у звірів 
Морозець пішов по шкірі.

3. Не стулить і на мить очей, 
Вночі полює на мишей.
Зате удень відпочива.
Ні, це не кішка, а …

4. Заповзята трудівниця,
Вона праці не боїться.
Дуже сильна ця комаха.
Називається …

5. У норі хатинку має, 
Хліб, сирочок полюбляє.
По підлозі тишком-нишком
Бігає маленька …

6. Вночі літає,
Удень спить,
У печері вниз головою висить.

7. Ця тваринка золота
Має довгого хвоста,
Вовка-братика сестричка,
Називається …

Етикет — це доступна форма спілкуван-
ня і поведінки у людському суспільстві.

 Головне правило – поводься так, як би 
ти хотів, щоб поводилися з тобою. Людей, 
які дотримуються цього правила, назива-
ють інтелігентними, порядними, чемними, 
тактовними, шляхетними. Допомагають 
стати такими слова ввічливості.

До всіх сердець, як до дверей,
Є ключики малі.
Їх кожен легко підбере,
Якщо йому не лінь.
Ти теж мусиш знати їх,  
Запам'ятать неважко:
Маленькі ключики твої – 
«Спасибі» і «будь ласка».

Варвара Гринько

Привітання

Висловлення вдячності

Вибачення

Прощання

Доброго ранку! Добрий день! Привіт!

Щиро дякую! Велике спасибі! Дуже вдячний!

Даруйте! Перепрошую! Вибачте!

На все добре! Бувайте здорові! До побачення!

Чарівні слова

1А

(Смородина)

С
Розгадай

(Соняшник)

Розфарбуй моточки і знайди 
шлях до голочки
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Валентина ОЛІЙНИК

До поїздки у Швецію Микола 
Самборський уже трохи знав смак 
заробітчанського хліба. Але «по-
смакував» ним кілька років тому 
разом із дружиною Лілією у Поль-
щі. Тоді, коли у них народилося 
двоє синів, а грошей, які чоловік 
заробляв, крутячись у селі та ра-
йоні, не вистачало. Тому батько 
зробив рішучий крок — подався 
за кордон по тамтешню копійчину 
аж на чотири місяці.

Головна рушійна 
сила — бажання

Сьогодні чимало рідних мені 
людей — і молодих, і старших, а 
найбільше все ж літніх — живуть 
у глибинці. Мені добре відомо, 
що виживати там зараз особливо 
складно. Також я знаю, що багато 
з них, побоюючись змін, здатні ро-
ками просто балакати, тобто «пла-
нувати», а втім так і не зробити ні-
чого для покращення умов свого 
життя. Тож запитую у співрозмов-
ника, скільки на ці заробітки зби-
рався він.

— Так, багато людей, якщо сто-
сується якихось таких різких пер-
турбацій, просто любить хіба го-
ворити, — каже він. — Так би мо-
вити, створювати видимість масш-
табних дій. Але найголовніше в 
усьому цьому — бажання. Як-
що немає бажання, то немає ме-
ти, а отже, і прагнення в цілому. І 
все тут. Знаю людей, які по гривні 
щодня упродовж багатьох місяців 
відкладали гроші на подібну по-
їздку. У мене ж було так: оскільки 
паспорт у мене був, я просто взяв 
за останній місяць зарплату у кон-
торі, де на той час працював, і по-
їхав.

Чоловік зауважує, що їхав не 
сам, а компанією. Всі вони, аби не 
гаятись і не ризикувати, пакет до-
кументів замовляли через зна-
йому людину з рекрутингового 
агентства.

— Коли замовляєш пакет доку-
ментів, — зауважує співрозмов-
ник, — то там обов'язково йде за-
гальна передоплата. Щось відразу 
відкладаєш і на візу (у нашому ви-
падку в чоловіка була польська). 
Всю іншу суму, а це трохи більше 
півтори тисячі, вже платиш, отри-
мавши повний пакет документів.

Микола розказує, із засиллям 
посередницьких конторок, конку-
ренція між людьми, що допомага-
ють із оформленням документів, 
шалена. Зауважує, у боротьбі за 
клієнта досить часто ті зводять на-
клепи одне на одного.

— От у нашому районі і в Брова-
рах працює Зіна Прокопенко (ред. 
ім'я змінено). То один її конкурент, 
до якого я був спочатку потрапив, 
запевняв, що та насправді геть ні-
чого не робить, а тому справу кра-
ще мати саме з ним! А я собі тоді 
ще подумав, що ж це воно озна-

чає, що та «погано працює»? Адже 
така людина відповідає лише за 
пошук-представлення роботи та 
самі документи, а вже після пере-
тину кордону вона, оскільки є по-
середником, автоматично не не-
се ніякої відповідальності і її пере-
бирає на себе роботодавець. При 
цьому вона не знає, чи є, крім неї 
самої, за кордоном іще якісь по-
середники... Словом, попри роз-
дмухану пересторогу, в нас все 
добре склалося. Та і сама дорога 
досить дешево обійшлася. Так, на-
приклад, по Україні до польсько-
го кордону ми витратились по 700 
гривень. З Польщі до Литви діста-
лись за 630 гривень, а вояж паро-
мом з Литви за нас оплатив уже 
роботодавець.

Математика 
«врізання», або 600 
євро і ніяк не більше

Ми вже довгенько розмовляє-
мо. І от я максимально тактовно 
змінюю тему і кажу, що, мовляв, 
ось ви вже всі у Швеції. Вам пока-
зують вашу роботу. Ознайомлю-
ють із системою оплати. Як поба-
чене-почуте на вас тоді вплину-
ло? При цьому наголошую на то-
му, що, кажуть, якщо працювати 
не легально, а крім того, якщо був 
іще і посередник, людина на руки 
отримує значно меншу суму, аніж 
реально заробляє. І вже насамкі-
нець уточнюю, наскільки глибока 
прірва між цими двома сумами?

— Мені, наприклад, а я працю-
вав на заводі з маляркою і столяр-
кою, — зауважує Микола, — шеф 
платив по 12 євро за годину. Проте 
з них, відрахувавши за все (кошти 
за житло, їжу, транспорт тощо), на 
руки отримував лише 3 євро. Утім, 

ці «врізання» були попередньо 
обумовлені. Нас все влаштовува-
ло. Ніхто не вибрикував... Як пра-
вило, більше 600 євро за перший 
місяць там не платять нікому. Це 
вже згодом, коли придивилися до 
тебе, а ти ще й добре сам себе за-
рекомендував, сума росте. Але, 
звісно, багато що важать і суто 
людські стосунки з керівництвом. 
Хоча не знаючи мови, а там голов-
но всі спілкуються англійською, 
про що з ним особливо говорити-
меш? Це на початку, як кажуть, ви-
ручає інтернаціональна мова — 
мова жестів, — але на ній далеко 
не заїдеш...

Мій співрозмовник розказує, 
що поспіху в Швеції ніхто не лю-
бить, бо це стимулює «партачен-

ня» — якої б справи це не сто-
сувалося. А власне старанність 
і розміреність є для них голов-
ною запорукою якісного виконан-
ня роботи. Принагідно я цікавлю-
ся, яким є образ сьогоднішньо-
го українського заробітчанина у 
Швеції, а також як, якщо так мож-
на висловитися, там головно про-
являється наш менталітет.

Виявляється, попри величез-
ну витривалість і працелюбність, 
масною вервечкою тягнеться за 
нами один, проте великий ґандж 
— особлива любов до чарки, що 
часом призводить до дуже при-
крих інцидентів.

— Підходить до мене якось 
один швед, Торд Карлсон, — зга-
дує заробітчанин, — в якого чи-

мало працівників з Литви та Латвії, 
і бідкається, що йому треба тер-
мінового підшукати працівників 
для шабашки. На два тижні. Він їм 
і запрошення готовий надіслати 
хоч зараз. Я цікавлюся, що потріб-
но робити. Той розказує, що хоче 
вимити і перефарбувати конюш-
ню, зробивши там іще якийсь об-
сяг теслярських робіт. Вислухав-
ши, я відверто дивуюся, кажу, що 
насправді там же роботи в рази 
на менший час! Пропоную, що сам 
можу взятися її виконати, зару-
чившись допомогою кількох зем-
ляків. Це його неабияк шокувало. 
А от ще про випивку. Пам'ятаю, 
тільки влаштовуючись, нас бос То-
мас відразу попередив про штраф 
за пиятику на робочому місці. Він 
сказав коротко: «Запам'ятайте, це 
відразу 150 євро мінус!» Але дея-
кі з 46 наших робітників зрозумі-
ли це не відразу. Навіть попри те, 
що двічі на день, вранці і ввечері, 
всі ми були зобов'язані дути в ал-
котестер.

— Ти вже ось два місяці як в 
Україні, — кажу. — Надто до зими, 
гадаю, притьмом витрачаються і 
зароблені кошти... Може, плануєш 
податися на заробітки знову?

— От поїхав, знаєте, і зрозумів, 
що вже більше не хочу, — смієть-
ся, відмахуючись співрозмовник. 
— Це тоді, коли ми їздили удвох 
з Лілією, ще будучи без дітей, дос-
від був справді позитивний, як я б 
назвав. Та вже сьогодні, як нас чет-
веро, коли мені телефонують, обі-
цяючи чи не золоті гори, зокрема 
надати апартаменти для всієї ро-
дини та авто, і це все для того, аби 
я лише чимшвидше повертався до 
своєї звичної тамтешньої роботи, 
мене таке аніскілечки не окрилює. 
Чому? Тут, хай яке воно не є, а на-
ше, а там усе чуже. Та і сам поїха-
ти вже не зможу, бо моє серце по-
стійно з ними, з рідними. А це на 
чужині виливається у величезну 
тугу. Та і, знаєте, скільки насправ-
ді сімей розпадається геть неза-
плановано таким чином? Тут, уже 
вдома, я за цей час купив автівку, 
організував компанію, з якою вже 
досить серйозно займаємося ре-
монтами. На брак коштів, які ми 
зараз заробляємо тут, гріх скаржи-
тися. Вважаю, якщо не лінуватися 
і мати на місці голову, досить до-
бре можна жити і без такої солод-
кої для всіх іноземної копійки.

ЯКА ВОНА, ЦІНА ШВЕЦЬКОЇ КРОНИ?
 Нещодавно один наш 

земляк повернувся із за-
робітків у Швеції. Про цей 
рейд, особливість тамтеш-
нього роботооцінювання 
та ставлення самих україн-
ців до праці, сьогодні у «Ві-
стях».

• У Стокгольмі в 1970-х ро-
ках на службі був один швед із 
незвичайною посадою. Він хо-
див і гавкав по вулицях. Цим 
службовець викликав відповід-
ну реакцію собак у будинках і ви-
являв недобросовісних грома-

дян, які не сплачували податок 
на цю тварину.

• Звичайного для нас понят-
тя «шведський стіл» в самій Шве-
ції немає. Немає також понять 
«шведська сім'я» і «шведська 
стінка».

• Понад 50% країни вкрито лі-
сами, що є найвищим показни-
ком у Європі.

• З 1986 року шведам при на-
родженні дають прізвище матері, 
а не батька.

•  У країні 42% парламентаріїв 
— жінки. Це світовий рекорд за 
кількістю жінок-законодавців.

• У 1999 році в країні вступив 
у силу унікальний на той момент 
закон, коли злочинцем вважався 
той, хто платив за секс, а не по-
вії. Згодом цей закон прийняли в 
Норвегії.

• У країні прийнято закон, зав-
дяки якому до 2025 року Швеція 
повністю відмовиться від бензи-
ну і перейде на біопаливо.

• Робітничий клас країни що-
річно отримує 34-денну відпуст-
ку. За цим показником Швеція по-
сідає третє місце у світі. Більше 
тільки в Італії та Фінляндії.

ЦІКАВЕ ПРО ШВЕЦІЮ

 Як правило, більше 600 євро за перший місяць там не платять нікому. Це вже згодом, коли 
придивилися до тебе, а ти ще й добре сам себе зарекомендував, сума росте.
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Ірина ГОЛУБ, фото автора

Бориспільська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №8 вихова-
ла багато відомих і успішних лю-
дей, які стали гордістю нашого мі-
ста. А судячи з тих досягнень, яки-
ми сьогодні радують учні 8 шко-
ли, слава Борисполя буде тільки 
примножуватися. 

Та цього разу героєм дня на свя-
ті став учень 8 класу, який здиву-
вав усіх зовсім не навчанням. З’я-
сувалося, що Данііл Скачек — 
юний волонтер. Саме заради ньо-
го на урочисту лінійку прийшли 
представники Асоціації учасни-
ків бойових дій АТО Бориспіль-
щини — боєць 36-ї окремої бри-
гади морської піхоти Григорій Во-
лошин та Володимир Гребінников. 
Хлопчику вручили «Подяку» і по-
дарунок. На запитання, чим заслу-
жив школяр таку відзнаку, бійці 
розповіли, що дитина намагається 
допомагати в усьому, постійно бе-
ре участь у плетінні маскувальних 
сіток, а ще він передав на волон-
терську допомогу  усі свої кош-
ти, які збирав на мобільний теле-
фон. Тому у «Подяці» і зазначено: 
«за проявлену небайдужість і за-

безпечення підрозділів Збройних 
Сил України. Саме завдяки під-
тримці таких юних патріотів, наші 
захисники мають сили боронити 
терени нашої Батьківщини». 

Здається, це стало повною неспо-
діванкою для всіх, у тому числі і для 
юного волонтера. Звичайно ж при-
ємною несподіванкою.

Про учнівський колектив школи 
№8 коротенько розповіла корес-
понденту директор навчального 
закладу Людмила Олексіїївна Гава-
зюк. Вона зазначила, що вже тре-
тій рік поспіль навчальний заклад 
набирає по 5 перших класів. У 
цьому році за парти сіли 142 пер-
шокласники. Тож нині школа має 

і по 5 других класів, і по 5 третіх. 
А четвертих ще 4. Випускних 11-х
класів — два, це близько 40 шко-
лярів. А десятий тільки один. Він 
математичний, навчається там 28 
учнів. Загалом у навчальному за-
кладі, який розрахований на 760 
школярів, нині навчається 975. То-
му майже 300 учнів вимушені на-
вчатися у другу зміну. Це треті, 
четверті і шості класи. 

Цьогоріч школа, у якій завжди 
були класи із російською мовою 
викладання, вперше не набирала 
російськомовних класів, а всі ін-
ші перевела на викладання укра-
їнською. Виняток зроблено лише 
для випускників, — вони закінчу-

ватимуть школу російською. Люд-
мила Олексіївна запевнила, що 
україномовними підручниками 
забезпечено усіх учнів. 

Школа традиційно зустріла 
День Знань із обновою. За кошти 
міського бюджету проводиться 
утеплення приміщення (на це ви-
ділено 1 млн. 490 тис. грн) Роботи 
виконують працівники Бориспіль-
ського комбінату будівельних ма-
теріалів — підприємства, яке очо-
лює колишній випускник навчаль-
ного закладу, депутат Бориспіль-
ської міської ради Ігор Шалімов. 
1 вересня школа зустріла оновле-
ним фасадом. Проте роботи з уте-
плення ще тривають. 

ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ЗНАНЬ 
СТАРТУВАЛА!

 Знову вересень покли-
кав школярів за парти. Для 
Борисполя свято Першо-
го дзвоника вже давно ста-
ло загальноміським, хоча 
святкові заходи відбува-
ються у кожній школі окре-
мо. Школа №8, куди «Вісті» 
завітали на свято, зустрі-
ла учасників і гостей Дня 
Знань такими яскравими 
осінніми барвами, що, зда-
валося, навіть вересневе 
сонце заглянуло на урочи-
сту лінійку. 

 ПЕРШИЙ ДЗВОНИК ПІДСУМКИ

ПРО СПОНСОРСЬКІ 
КОШТИ ТА 
ГОЛОВНІ ПЛАНИ

Лідія ЗАХАРЧЕНКО, 
редактор міського 
радіомовлення

Напередодні нового навчаль-
ного року відбулася прес-кон-
ференція міського голови Ана-
толія Федорчука, присвячена 
підготовці освітніх закладів до 
роботи. У ній взяли участь за-
ступник міського голови Люд-
мила Пасенко, начальник місь-
кого управління освіти і науки 
Тетяна Чернойван, представни-
ки освітньої сфери. 

Очільник міста залишився за-
доволений підготовкою навчаль-
них закладів, хоча, як зазначив, 
скільки б коштів з бюджету не 
виділялося, на жаль, не вдалося 
вирішити найближчим часом усі 
проблеми освітніх закладів.

Утримання освітньої сфери 
станом на кінець серпня обійш-
лося в 304 мільйони 337 тисяч 
621 гривню (минулого року на 
освітню галузь було потрачено 
119 млн грн) з міського бюджету 
виділено 247 млн 704тис 512 грн. 
З державного бюджету 18,6 % від 
загальної суми. На проведення 
поточних ремонтів потрачено 8 
629 380 грн, а на проведення ка-
пітальних ремонтів 25 743 230 
грн. У планах міської влади на на-
ступні роки це утеплення горищ, 
а у дошкільних закладах є необ-
хідність заміна дахів на сучасні, 
як це зроблено в Будинку дитя-
чої та юнацької творчості. 

На зміцнення матеріально - тех-
нічної бази закладів освіти цього 
року виділено 5 мільйонів. Ана-
толій Федорчук наголосив на не-
стачі кадрів у дошкільних закла-
дах, адже спостерігається мігра-
ція мешканців, кількість вихован-
ців у садочках і учнів у школах з 
року в рік збільшується. Аби залу-
чити вчителів до роботи в школах, 
планується найближчими роками 
виділити кошти з бюджету на при-
дбання квартир, які обладнати на 
міні-гуртожитки, де б кімнати на-
давати фахівцям на час роботи. 

На прес-конференції було проін-
формовано, що спонсорські кошти 
від батьків можуть залучатися ли-
ше за їхньою згодою. Тож ті батьки, 
які не мають такої можливості чи 
не згодні з рішенням батьківського 
комітету, можуть звернутися в пер-
шу чергу до директора чи завідува-
ча садочком. Якщо питання зали-
шається не вирішеним — в управ-
ління освіти і науки. Міський голо-
ва підтримав громадськість тому, 
аби посадовці не брали участь в 
урочистих лінійках, а закликав ко-
лег у дошкільних і навчальних за-
кладах бувати часто, аби бачити 
проблеми цієї сфери і побажав у 
новому навчальному році — дітям, 
батькам і вчителям — працювати у 
злагодженому тандемі.

У 2017 — 2018 навчальному ро-
ці у Борисполі навчатимуться 
7817 учнів у 265 класах. З них:

1-х класів — 32 (985 учнів); 1-4 
класів — 126 (3767 учнів); 10-х кла-
сів — 11 (298 учнів); 11 класів — 11 
(285 випускників). У 2-х вечірніх кла-
сах на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №7 будуть 
навчатися 33 учні. У ІІ зміні — 2111 
учнів (у 71 класі, а це 27%, що біль-
ше ніж у минулому році). До речі, 
900 дітей у 30 класах поглиблено 
вивчатимуть іноземні мови.

Наступного року у ЗОШ №8 планується втілити в життя проект «стадіон». Нині шкільний стадіон складаєть-
ся з трьох майданчиків: волейбольного, баскетбольного і футбольного поля. Але ще є місце для тренажерів. 
Директор школи сподівається, що до наступного 1 вересня стадіон буде оновлено. Адже Ігор Володимиро-
вич пообіцяв подбати і про реконструкцію, і про встановлення тренажерів. 

Нині ж голосистий дзвінок покликав учнів за парти, і подорож стежками Країни Знань стартувала.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

День знань — свято неоднозначне. Для 
багатьох школярів та студентів він означає 
кінець вільного канікулярного життя та 

початок нудних занять. Зате для дорослих 
це гарна можливість згадати дитинство та 
юність, шкільних товаришів і вчителів, по-
ностальгувати за світлим — на віддалі ро-
ків — часом життя.

Першого вересня до найстаршої у Бориспо-
лі школи — ЗОШ №1 — навчатися прийшли 
1082 учні. 129 малих бориспільців прийшли 
сюди вперше, і з них сформовано чотири пер-
ші класи. 

Після звичної лінійки першокласників пове-
ли на їхній перший урок. Учитель 1—Г класу Га-
лина Петрівна Гаргай спілкувалася зі своїми уч-
нями про Україну, її символи та символіку, роз-
питувала про улюблені види творчості та ко-
ротко ознайомила зі шкільними правилами.

Директор Людмила Василівна Шевченко у 
приватній розмові відмітила, що абсолютна 
більшість дітей сьогодні приходить до школи 
з якимись проблемами зі здоров’ям і є дуже 
слабкими, а також про те, що батьки роблять 
ведмежу послугу старшокласникам, купуючи 
дитині дорогий смартфон — адже в кого ви-
стачить сили волі сховати його на весь урок і 
слухати вчителя?

8 вересня у ЗОШ №1 мають урочисто від-
крити міні-футбольне поле зі штучним по-
криттям та майданчик із тренажерами. Цей 
комплекс з’явився спільнокоштом обласного 
та міського бюджетів і став першим для бо-
риспільської школи. Крім того, у шкільному 
підвалі було обладнано тренажерну залу та 
електронний тир, який планується відкрити 
14 жовтня.

КЛАСИЧНЕ ПЕРШЕ ВЕРЕСНЯ
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З 1 вересня до Воронькова вперше почали підвозити учнів з Головурова і Кийлова 
на двох шкільних автобусах, які є на балансі школи. Також нагадаємо, що з 1 вересня у 
Бориспільському районі відкрито ще один опорний навчальний заклад у Щасливому.

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Уже другий рік поспіль гостинно від-
чиняє двері для учнів опорний на-
вчальний заклад «Вороньківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів», створений на базі однієї з 
найбільших шкіл Бориспільщини. Пер-
шого вересня за парти сіли 451 учень 
не лише з Воронькова, а й з Кийлова та 
Головурова.

Свято першого дзвоника у Воронькові 
було незвичайним, цікавим і багатолюд-
ним. Приходять до своєї альма-матер ко-
лишні випускники і вчителі-пенсіонери, 
односельці і гості, аби зустрітися з друзя-
ми, приводять до рідної школи своїх дітей 
та онуків. 

Та хочеться звернути увагу на те, що 
Вороньківська школа завжди вирізняла-
ся запровадженням нового, сучасного і 
в освіті, і у вихованні. Цього року в освіт-
ньому закладі є також декілька важливих 
нововведень.

«STEM-центр»
У школі відкрито сучасний інформа-

ційний «STEM-центр», де діти вивчати-
муть природничі та технічні науки. Ка-
бінет знаходиться в одному комплексі із 
шкільною бібліотекою. «Це новий підхід 
для освітніх послуг. Сучасна дитина хоче 
отримувати освіту у різний спосіб. Є діти, 

які читають підручники. Є діти, які здобу-
вають знання більше з електронних носі-
їв: мереж Інтернету, з планшетів. Ідея від-
криття такого центру полягає у тому, щоб 
інтегрувати шкільну бібліотеку з класич-
ними книгами і надсучасними методами 
отримання інформації, — наголосив ди-
ректор школи Сергій Валерійович Мар-
ченко, який провів екскурсію для бать-
ків. — Кабінет обладнано сучасними 
комп’ютерами, які підключені до мере-
жі Інтернет. Центр можна використову-
вати на уроках інформатики як читаль-
ний зал бібліотеки, як кабінет для техно-
логічних чи інженерних гуртків, як літній 
технологічний табір, як місце для реалі-
зації спільних проектів з технологічними 
компаніями». Відкриття інформаційно-
го центру стало можливим за фінансової 
підтримки депутатів Вороньківської сіль-
ської ради.

Проект «Розумники»
Окрім того, Вороньківська школа пер-

шою в районі вирішила взяти участь в 
експериментальному Всеукраїнському
освітянському проекті «Розумники». За 
цією програмою будуть навчатися уч-
ні двох перших класів (а цьогоріч за пар-
ти сіли 57 першокласників!). Кабінети для 
наймолодших школярів облаштовані но-
вим обладнанням (спеціальні дошки, ша-
фи, проектори, ортопедичні парти, смарт-
кейси для вчителів і учнів тощо), що доз-

воляє навчатися в ігровій формі. Вчителі 
1-х класів пройшли спеціальне навчан-
ня, аби бути готовими до роботи за новою 
програмою.

Комплекти електронно-обчислюваль-
ного обладнання «Розумники» придбані 
для кабінетів біології, хімії та фізики. Оно-
вилися кабінети хімії та фізики, встанов-
лене сучасне обладнання, спеціальні ла-
бораторні меблі. Старшокласники тепер 
зможуть проводити досліди з хімії і роби-
ти фізичні вимірювання… П’ятикласники 

навчатимуться вже за двома профілями: 
філологічним і математичним. 

Нарешті, в усіх кабінетах школи, окрім зви-
чайної дошки, є й інші відображальні при-
строї — телевізори або мультимедійні до-
шки. Майже кожний учитель отримав для 
роботи ноутбук. Для вивчення географії, біо-
логії та фізики придбані надсучасні пристрої 
— документ-камери, за допомогою яких 
можна спроектувати значно збільшену ма-
леньку карту чи дрібну деталь на спеціаль-
ну дошку.

НОВОВВЕДЕННЯ У 
ВОРОНЬКІВСЬКІЙ ШКОЛІ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

На шкільному подвір’ї — одна 
сім’я. У навчальному закладі всі зна-
ють один одного в обличчя. В колі 
учнівських сердець насолоджують-
ся хвилинами дитячої безтурботно-
сті батьки. Панує галас, сміх. Цьогоріч 
у Старівській ЗОШ сяде за парти 21 
першачок. Усміхнені, щасливі, зі світ-
лими вогниками в очах діти одного-
лосно вигукували «Хочемо в школу». 

Традиційно «новачки» пройшли 
«коло пошани», після чого кожно-

го поіменно представили батькам, 
гостям і присутнім. Поведе у світ 
знань малечу перша вчителька Ла-
риса Хворостянко.

А от найсерйознішими є майбут-
ні випускники. Востаннє зануряться 
у вир шкільних буднів 12 одинадця-
тикласників, серед яких 10 хлопців і 
лише 2 дівчат. Від лінійки в Старин-
ській школі, як і в усьому районі, від-
мовлятися не стали. Однак зуміли її 
провести у цікавому форматі. 

Заклик батьків України до мож-
новладців не приходити на свято 
не перекреслив плани сільського 
голови Валерія Макаренка, випус-
кник цієї ж школи, який порадив уч-
ням брати від навчального проце-
су максимум, адже знання за плечи-
ма не носити. Подарунком від Вале-
рія Макаренка для першокласників 
став телевізор. 

Ще одна цікава особливість ЗОШ 
— гімн. Осучаснену пісню з тепли-
ми рядками виконують «в живу» 
одинадцятикласники, передаючи 
таким чином естафету своїй «зміні». 

У СТАРОМУ СІЛИ ЗА ПАРТИ
 Загубитися у Старому 

на перше вересня немож-
ливо, адже зранку з усіх 
дворів, вуличок, житлових 
«секторів» мешканці села 
виливаються потужним по-
током в одному напрямку 
— до школи. 
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 ВІТАЄМО  АФІША

 СВЯТО

Шановні жителі та спортсмени нашого міста, тренери та працівники 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, громадські активісти, 
ветерани спортивного руху, вболівальники, любителі здорового спо-

собу життя!
Бориспільська міськрайонна рада ФСТ «Колос», міський центр 

спорту та фізичного здоров’я населення щиро вітає Вас із профе-
сійним святом — Днем фізичної культури і спорту України! Це свя-
то багатомільйонної, дружньої, самовідданої своїй справі армії меш-
канців нашої молодої країни є яскравим прикладом того, як потрібно 
любити свою державу, піднімати її авторитет на міжнародній спортив-
ній арені, виховувати здорову націю, втілювати у життя патріотизм та 

повагу до своєї держави. 
Зі святом усіх Вас! Добра, здоров’я , щастя, успіхів на спортивному 

шляхові та в житті, сімейного добробуту, досяг-
нення мети та здійснення Ваших мрій. 

З повагою директор Бориспільського З повагою директор Бориспільського 
міського центру спорту та фізичного здоров’я міського центру спорту та фізичного здоров’я 

населення, голова Бориспільської міськрайонної населення, голова Бориспільської міськрайонної 
ради ФСТ «Колос» М.П. Костянецьради ФСТ «Колос» М.П. Костянець

 Отже, саме через спорт завдяки 
високим досягненням наших ат-
летів на міжнародній спортивній 
арені Україну знають, поважать і з 
нею рахуються. Останніми досяг-
неннями можуть бути, наприклад, 
36 нагород учасників нашої дер-
жави на Всесвітній студентській 
універсіаді 2017 в столиці Тайва-
ню Тайбєе і в підсумку високе шо-
сте загальнокомандне місце в нео-
фіційному заліку. 

Але не було б таких високих 
спортивних досягнень, якби не бу-
ло впевненого розвитку масового 
спорту та фізичної культури на міс-
цях, розвитку матеріально-спор-
тивної бази. Так, дійсно, всупереч 
усьому Україна на сьогодні має зна-
чний прогрес у масовості фізичної 
культури і спорту. Займатись фізич-
ною культурою та спортом серед 
молоді на сьогодні стало модним, 
зокрема і в нашому місті. 

Кращі в області
Слід зазначити, що у розвит-

ку спорту вищих спортивних до-
сягнень, модернізації матеріаль-
но-спортивної бази регіону, масо-
вості фізичної культури та спорту, 
ветеранському руху м. Бориспіль 
на теренах Київської області посі-
дає особливе місце, а точніше зна-
ходиться у лідерах. 

У нашому місті працюють 80 
штатних працівників мережі фі-
зичної культури і спорту, включа-
ючи і викладачів фізичного вихо-
вання. У Борисполі є 3 стадіони, 
152 спортивні споруди, з яких 94 — 
спортивні майданчики, 13 — спор-
тивних залів, 34 — пристосованих 
приміщень для занять фізичною 
культурою і спортом, з яких 18 — з 
тренажерним обладнанням тощо. 
Слід наголосити на тому, що в ос-
танні кілька років у модернізацію 
та розвиток матеріально-спортив-
ної бази нашого міста, завдяки де-
путатському корпусу, міському го-
лові Федорчуку А.С., його заступ-
никам, волонтерам вкладені значні 
кошти з бюджету міста, що дозво-
лило підняти вище спортивну га-

лузь міста. Наприклад, тільки за 
цей рік уже збудовано кілька пло-
щинних спортивних споруд, у то-
му числі зі штучним покриттям та 
тренажерним обладнанням, отри-
мали «нове життя», у в зв’язку з за-
міною штучного покриття-стадіон 
з хокею на траві, спеціалізований 
майданчик зі штучним покриттям 
для гри у баскетбол та волейбол 
на території міського парку культу-
ри та відпочинку, виконаний цілий 
фронт робіт з ремонту та модерні-
зації будівлі Бориспільської ДЮСШ, 
введено у дію новий спортивний 
комплекс, що збудований біля лі-
цею «Дизайн — Освіта » ім. П.П.
Чубинського, капітально відремон-
товано шаховий клуб «Поєдинок», 
що на вул. Європейська, 6, знахо-
дяться у стадії ремонту ще кілька 
спортивних майданчиків і присто-
сованих споруд за місцем прожи-
вання та території загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Велика чемпіонська 
родина

Працівники Бориспільського 
міського центру спорту та фізич-
ного здоров’я населення роблять 
усе можливе, щоб не втратити ті 
значні позиції, які установа мала 
ще з минулих років.

Так, за 2016 р. силами центру 
спорту було проведено 103 спор-

тивних заходи, за цей рік уже 
57. Особливо заслуговує на ува-
гу проведення Спартакіади серед 
громадських організацій та полі-
тичних партій пам’яті героїв АТО, 
які загинули при звільнені окупо-
ваних територій у Донецькій та Лу-
ганській областях, спартакіади за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дів, спортивних родин, підлітко-
вих клубів за місцем проживання, 
футбольних турнірів серед школя-
рів різних вікових груп, у тому чис-
лі під час шкільних канікул. 

Цього року місто має значний 
прогрес у кількості чемпіонів Ки-
ївської області з різних видів спор-
ту. Їхня кількість на сьогодні збіль-
шилась удвічі і складає понад 80 
осіб. Так, маємо чемпіонів Київщи-
ни з таких видів спорту, як баскет-
бол, бокс, плавання, армспорт, лег-
ка атлетика, гирьовий спорт, фут-
бол, футзал, пауерліфтинг, дартс, 
спортивний туризм, таеквандо, 
фестиваль серед спортивних ро-
дин. Щодо успіхів бориспільських 
посланців на Всеукраїнській спор-
тивній арені, то і тут у наших атле-
тів значні перемоги. Маємо чемпі-
онів України з індорхокею ( хокею 
на траві в приміщеннях) серед ді-
вчаток з 2-х вікових груп, у класич-
ному хокею на траві серед дівчат, з 
армспорту серед спортсменів з ва-
дами ОРА, плаванню серед юнаків, 
гирьового спорту, пауерліфтин-
гу, призерів України — Бориспіль-

ську жіночу хокейну дружину «Ко-
лос» — срібного призера чемпіо-
нату України з хокею на траві серед 
жінок, їхніх молодих колег з цьо-
го ж виду — дівчаток 2002 —2003, 
2003 — 2004, та 2007 — 2008 р. н. 
— срібних та бронзових призерів з 
індорхокею та хокею на траві, має-
мо призерів України в особистому 
заліку з плавання, боксу, мотоспор-
ту, шахів, пауерліфтингу, гирьового 
спорту. Переможцями та призера-
ми в особистому заліку у 2017 році 
на Всеукраїнських та Міжнародних 
змаганнях стали: Парфенюк Ми-
хайло (пауерліфтинг), Киях Ангелі-
на (пауерліфтинг), Шашкова Дар’я 
(пауерліфтинг), Івасик Яна (плаван-
ня), Шаран Павло (плавання), Во-
робйов Максим (плавання, рекорд-
смен України), Бут Софія (плаван-
ня), Рудий Андрій (легка атлетика), 
Волошиненко Анастасія (легка ат-
летика). 

Як безумовний прогрес у роз-
витку юнацького футболу в місті 
слід зазначити, що три команди з 
нашого міста у різних вікових гру-
пах стали фіналістами чемпіона-
ту столичної області серед команд 
дитячо-юнацької футбольної ліги 
сезону 2016 — 2017 років, а одна з 
них – переможцем чемпіонату. Усі 
три вказані команди заохочені від 
керівництва міської ради новою 
спортивною формою. І є ще одна 
приємна новина для юних люби-
телів футболу: завдяки турботі де-

путатів міської ради та міського го-
лови дві юнацькі команди з нашого 
міста за бюджетні кошти візьмуть 
участь у чемпіонаті України сезону 
2017 — 2018 рр. серед команд 1-ї 
ліги. Сподіваємося, що дебют юних 
любителів шкіряного м’яча на Все-
українському футбольному олім-
пі буде успішним. Ми впевнені, що 
талановиті футболісти, згодом по-
повнять ряди головної чоловічої 
збірної команди нашого міста, яка 
у 2016 році стала переможцем сто-
личної області серед команд 1-ї лі-
ги, а сьогодні бере участь у клуб-
ному чемпіонаті Київщини серед 
колективів вищого дивізіону, де за 
головний трофей змагань ведуть 
боротьбу 15 футбольних дружин. 

Членами національних збірних 
команд України та кандидатами на 
сьогодні є 9 спортсменів.

Кадри вирішують все
Одним із головних досягнень 

нашого міста на спортивній ниві 
є досвідчені стабільні кадри. Ма-
буть, без їхньої щоденної, наполег-
ливої роботи, успіхи мережі фізич-
ної культури та спорту нашого регі-
ону у різних напрямках діяльності 
були б неможливі. «Кадри вирішу-
ють все» — цей відомий вислів є 
актуальним і на сьогодні. Кадри 
— це і викладачі фізичного вихо-
вання, тренери-викладачі з видів 
спорту, фахівці з фізичної культури 
та спорту, керівники гуртків, керів-
ники підрозділів фізичної культури 
та спорту нашого міста, спортив-
них клубів різної форми власності, 
інженерно-технічний склад спор-
тивних споруд, громадські активі-
сти, волонтери, меценати. До ре-
чі, щодо громадських активістів, то 
вже упродовж кількох років у пов-
ний голос заявили про себе гро-
мадські батьківські ради, які функ-
ціонують у Бориспільській ДЮСШ, 
Бориспільському центрі спорту та 
ФЗН, окремих дитячо-юнацьких 
футбольних клубах і вирішують 
левову частку організаційних, во-
лонтерських та інших питань. Щи-
ро Вам вдячні за вашу працю, ваші 
спортивні успіхи. Міцного вам здо-
ров’я та нових досягнень у спорті!

М.П. Костянець, директор Бо-
риспільського міського центру спор-
ту та ФЗН, депутат міської ради

В. Кубов, заст. директора 
Бориспільського міського центру 
спорту та ФЗН

ЗАРАДИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ!
 Сьогодні багатомільйон-

на спортивна сім’я України 
відзначає професійне свято 
— День фізичної культури і 
спорту.
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Корисні поради

Цілюща морква
Окрім того, що морква є високопожив-

ним коренеплодом, без якого ми навіть 
не уявляємо приготування їжі, ця рослина 
має лікувальні властивості, які використо-
вують вже понад 4 тис. років.

Цінні речовини моркви зміцнюють сітків-
ку ока, серцево-судинну систему, омолод-
жують шкіру, нормалізують обмін речовин. 

Рекомендують більше споживати мор-
кви людям, які мають поганий зір або 
страждають на захворювання очей (на-
приклад, кон’юнктивіт).

Вітаміни, які містяться у цьому овочі, 
сприяють покращенню кольору та елас-
тичності шкіри. Суха шкіра, дерматит (запа-
лення шкіри) й інші шкірні захворювання є 
наслідком недостатності в організмі пожив-
них речовин, що містяться в сирій моркві. 

Страви з моркви і морквяний сік вико-
ристовуються в лікувальному харчуван-
ні при гіпо- і авітамінозі А, захворюваннях 
печінки, серцево-судинної системи, нирок, 
шлунку, недокрів’ї, поліартриті, порушен-
нях мінерального обміну. Пюре з сирої або 
відварної моркви показане при коліті. Ва-
рена морква допомагає лікувати злоякісні 
пухлини, дисбактеріоз кишківника, нефрит. 
Відварна морква досить часто додається у 
раціони хворих на цукровий діабет.

Володіє цей овоч і протимікробними 
властивостями. Досить пожувати морквину — 
і кількість мікробів в роті різко зменшиться. 

Для лікування нежиті можна закапува-
ти в ніс сік моркви (особливо малим дітям). 
Добре полоскати горло при ангіні кілька 
разів у день.

Щоб організм швидше засвоїв прові-
тамін А моркви, її доцільніше вживати із 
сметаною або рослинним маслом. Най-
краще засвоюється морква, обсмажена в 
олії або проварена. Споживання моркви, 
як і капусти, стримує утворення жирів в 
організмі.

Морквяний сік покращує апетит, трав-
лення і структуру зубів. Матері, яка годує 
немовля, радять пити морквяний сік для 
покращення якості грудного молока. 

Сирий морквяний сік є природним ціли-
телем при виразках і ракових утвореннях, 
зміцнює нервову систему і не знає собі рів-
них у підвищенні енергії і сили організму. 
Морква корисна при недокрів’ї, авітаміно-
зі і загальному занепаді сил.

Настої з насіння моркви виводять каме-
ні і пісок із жовчного міхура та нирок, по-
кращують травлення. 

З моркви готують препарати, які володі-
ють спазмолітичними, судиннорозширю-
вальними властивостями, мають заспокій-
ливу дію на центральну нервову систему.

Протипоказання щодо вживання 
моркви: наявність виразки шлунка, заго-
стрення хронічної форми гастритів, а та-
кож при запальних процесах кишківника.

Перець — захисник від 
хвороби

Солодкий перець. Споживання цього 
смачного вітамінного овочу є чудовою про-
філактикою проти серцево-судинних захво-
рювань. Учені стверджують, що вживання 
продуктів, які містять багато каротину (це 
40-50 г перцю, півтори морквини), майже на 
50% знижує ризик інсульту, а якщо вживати-
ме ці продукти хворий з інсультом, допомо-
же йому вижити і подолати наслідки нападу. 
Корисний перець для запобігання і лікуван-
ня атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, 
гіпертонічної хвороби тощо.

Науковці США та Італії рекомендують 
споживати солодкий перець для профі-

лактики онкологічних захворювань.
Перець зміцнює імунітет, зменшує міру 

інтоксикації організму, сприяє ліквідації 
запальних явищ. Особливо корисний при 
бронхолегеневих захворюваннях.

Споживання перцю поліпшує дихання, 
запобігає нападам астми, проявам брон-
хіту. Перець поліпшує роботу печінки — 
головної біохімічної лабораторії в орга-
нізмі, адже стимулює жовчовиділення, 
запобігає утворенню каменів, допомагає 
знизити холестерин.

Солодкий перець добре впливає на кіст-
ки та зуби, сприяє здоров’ю шкіри і волосся.

Корисний перець людям, які стражда-
ють від цукрового діабету.

Помічний солодкий перець при закрепах.
Особливо варто споживати цей смачний 

овоч у прохолодний період, щоб зміцнити 
свій організм, наситивши його потрібними 
вітамінами та мікроелементами.

Гіркий перець. Він так само багатий ко-
рисними речовинами, хоча й має пекучий 
смак. Гіркий перець має болетамувальну 
та антибактеріальну дію.

Збуджує апетит, поліпшує травлення, бо 
збільшує секрецію шлункового соку, під-
вищує його кислотність. Звісно, не слід пе-
редозовувати!

Існує думка, що перець та його пре-
парати протипоказані у разі виразкової 
хвороби шлунка, гострих і хронічних га-
стритів, ентеритів, колітів. Проте австра-
лійський науковець Петер Хольцер до-
водить, що гострий червоний перець не 
ушкоджує, а захищає слизову оболонку 
шлунка та дванадцятипалої кишки, спри-
яє загоєнню виразки. Адже він збуджує 
нервові закінчення стінок, розширює 
кровоносні судини і поліпшує кровообіг. 

Гіркий перець спричинює розсмокту-
ванню тромбів, очищує дихальні шляхи, 
розріджує мокротиння, сприяє відхарку-
ванню, зменшує застійні явища.

Зовнішньо спиртову настойку перцю ви-
користовують, змішавши з подвійною кількі-
стю олії, для натирань у разі невралгії, рев-
матичного та м’язового болю, радикуліту.

Обережно! Солодкий перець протипо-
казаний хворим з важкою формою ішеміч-
ної хвороби (стенокардією), порушенням 
серцевого ритму, гіпертонією, виразковою 
хворобою шлунку і кишківника, хворим на 
гастрит з підвищеною кислотністю шлун-
кового соку, колітом, при загостренні хро-
нічних захворювань печінки і нирок, гемо-
рої, з підвищеною збудливістю нервової 
системи, при епілепсії і безсонні.

І ДЛЯ ШКІРИ, І ДЛЯ СЕРЦЯ: КОРИСНІ 
ВЛАСТИВОСТІ МОРКВИ ТА ПЕРЦЮ

 Можна сказати з упевненістю, 
що морква та перець необхідні 
продукти у повсякденному житті 
людини. Окрім цього вони вико-
ристовуються і як цілющі рослини.

ЧАС ЗБИРАТИ 
ЧОРНОБРИВЦІ

Ця дивовижна рослина з прадавніх часів 
використовувалася українцями як оберіг, лі-
ки і приправа.

Сушені квіти добре додавати до узвару. Це 
зміцнює імунітет і є профілактикою від засту-
ди. Настоєм з квітів полощуть горло при ангі-
ні і стоматитах.

Чай із чорнобривців і меду діє як заспокій-
ливий засіб, тому корисний при стресах. На-
родна медицина говорить, що такий чай на-
лагодить травлення і нормалізує самопо-
чуття. Позитивно впливає настій і на роботу 
шлунково-кишкового тракту та підшлункової 
залози, покращує зір, знижує тиск. 

Щоб забезпечити організм різноманітними 
вітамінами, гілочку рослини можна додавати 
(дрібно покришивши) до салатів. 

Настоєм із чорнобривців добре ополіскува-
ти волосся: воно стає здоровим і шовковистим.

Чорнобривці відновлюють шкіру після ран 
та опіків, нормалізують стан судин, позитив-
но впливають на суглоби, помічні при діабеті.

• Знизити рівень цукру в крові допоможе 
настій з чорнобривців: одна квітка заливаєть-
ся склянкою окропу. Приймати ліки потрібно 
чотири рази на день по чверті склянки.

• Інгаляції з квітів чорнобривців допомагають 
навіть при хронічній формі гаймориту. Додайте 
в чайник кілька бутонів і починайте дихати ро-
том. Згодом дихання стане більш вільним.

• Свіжовичавлений сік чорнобривців допо-
магає позбутися від хворобливих відчуттів, на-
бряку та свербежу після укусів комах.

• Ванни з квітів допоможуть подолати стре-
си. Така процедура не просто поліпшить само-
почуття, а й здатна вивести із глибокої депресії.

• Настій квітів ефективний при аскаридозі і 
деяких інших глистових інвазіях. На 1 ст.л. по-
дрібненої сировини 300 мл окропу. Настою-
вати півгодини. Приймати настій тричі на до-
бу по 2 ст.л. Вигнати аскарид і гостриків до-
поможуть і свіжі квітки чорнобривців, яких 
потрібно з'їдати перед сном по 5 штук для до-
рослих, або по 2 — 3 для дитини.

 ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ  НАРОДНА МЕДИЦИНА

Підготувала Лариса ГРОМАДСЬКА

ЦУКАТИ З ГАРБУЗА
Для приготування цукатів з гарбуза нам зна-

добиться гарбуз, цукор, апельсин, паличка ко-
риці і вода.

Гарбуз чистимо від насіння, волокон і шкір-
ки. Нарізаємо квадратними шматочками се-
реднього розміру, складаємо в глибоку мис-
ку. Засипаємо цукром. Ставимо миску в холо-
дильник на ніч.

За ніч цукор повністю розчиняється в соку, 
який виділяє гарбуз. Виходить цукровий сироп, 
що покриває шматочки гарбуза. Апельсин до-
бре миємо, насухо витираємо, нарізаємо шма-
точками, видаляємо кісточки. Складаємо нарі-
заний апельсин в чашу блендера. Збиваємо на 
високій швидкості до отримання однорідного 
пюре. У каструлю зливаємо цукровий сироп з 
гарбуза, доливаємо воду, висипаємо апельси-
нове пюре, додаємо паличку кориці. 

Ставимо каструлю на вогонь і даємо нашій 
суміші закипіти. У киплячий апельсиновий си-
роп всипаємо шматочки гарбуза. Акуратно пе-
ремішуємо, варимо на повільному вогні після 
закипання 5 хвилин. Знімаємо каструлю з вог-
ню, повністю охолоджуємо гарбуз у сиропі.

Цю процедуру проробляємо ще тричі: до-
водимо до кипіння, варимо 5 хвилин, знімає-
мо з вогню, охолоджуємо. Після викладаємо 
шматочки гарбуза на пергамент для випічки. 
Ставимо в духовку підсохнути на 40-60 хвилин 
при 130 0C. Обвалюємо цукати в цукровій пу-
дрі з усіх боків. Складаємо в баночку і зберіга-
ємо при кімнатній температурі.

А гарбузово-апельсиновий сироп-джем 
можна використовувати для приготування пи-
рогів, тортів, налисників.

 ДО СТОЛУ
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ОВНИ. Нелегкий тиждень. Доведеть-
ся бути максимально розсудливими, 
гнучкими і стриманими. А інакше навряд 
чи вдасться швидко вирішити проблеми 
на роботі.

ТЕЛЬЦІ. Вашу сумлінну працю відзна-
чать похвалою або й підвищенням. Бага-
то цікавого й приємного обіцяють зна-
йомства з новими людьми та їхніми ори-
гінальними ідеями. Особисті справи за-
плануйте на вихідні.

БЛИЗНЯТА. Тримайте високо і не 
опускайте ділову планку, не лінуйтесь і 
правильно організуйте свій час. Спокійні 
вихідні, спілкування з друзями, кохани-
ми, дітьми та природою відновлять сили.

РАКИ. Ви зможете непогано заробити, 
якщо виявите наполегливість і активність. 
Турбота про близьких додасть позитиву і 
підвищить самооцінку.

ЛЕВИ. На роботі вас може закрутити 
вихор невідкладних й не завжди приєм-
них справ. Важливі зустрічі та серйозні 
перемовини можуть принести очікува-
ні результати. 

ДІВИ. Декому доведеться вибира-
ти між розумними та красивими, гроши-
ма та здоров'ям, професійною сферою 
та особистим життям. Найкраща такти-
ка поведінки – спокійно, крок за кроком, 
робити свою справу.

ТЕРЕЗИ. З'явиться відчуття, що робота 
та заробітки не надто задовольняють, що 
ви здатні на більше. Не всі вас зрозуміють і 
не всі підтримають, але ви здатні самотужки 
досягнути просто неймовірних результатів.

СКОРПІОНИ. Продуктивний і творчий 
тиждень, результати принесуть задово-
лення. Трудові подвиги підвищать ваш ав-
торитет і відповідно оплату праці.

СТРІЛЬЦІ. Вдалий тиждень, спілку-
вання з близькими і друзями стануть 
менш напруженими. З'являться нові ці-
каві перспективи, але поки що не квап-
теся з остаточним вирішенням важливих 
та складних питань.

КОЗОРОГИ. Намагайтеся штурмува-
ти неприступні фортеці й не бийтеся го-
ловою об стінку лише заради того, щоб 
потішити власні амбіції – це навряд чи 
буде успішним. 

ВОДОЛІЇ. Буде стільки гарних пропо-
зицій, що у декого може запаморочитись 
у голові й виникнути проблема нелегко-
го вибору. Можливе ускладнення сто-
сунків із колегами та близькими і дітьми.

РИБИ. Вам конче необхідно зосере-
дитися на найголовнішому. Для реалі-
зації амбітних планів потрібно докласти 
чимало зусиль і надолужувати прогаяне.

Астрологічний прогноз на 11 — 17 вересня

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

Підприємству-виробнику сільгосптехніки 
та комплектуючих у м. Бориспіль на постійну роботу 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ТЕХНІКИ з д/р

Тел.: 050-492-75-24, відділ кадрів
З/п висока, при співбесіді.


