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Чому вода в крані — дефіцитПрацює нова техніка 
Виявляється, через суху сонячну погоду мешканці приватно-

го сектора масово використовують водопровідну воду для поливу 
присадибних ділянок. А насоси на водозабірних станціях просто не 
встигають подавати її більше. От і страждають усі мешканці міста.

Роботу дорожників Бориспільського ЖРЕУ вдалося побачити 13 черв-
ня, коли вони працювали на житловому масиві на вулиці Нова ІІ. Працю-
вали вони там тільки перший день, а вже було на що подивитися: акуратні 
відмостки навколо будинку №10,  відремонтовані під’їзні дороги...
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ДОМАШНЄ МОЛОКО 
ВІЗЬМУТЬ НА КЛЯМКУ?
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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 РЕМОНТУЄМО

 КОРОТКО

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Сесію Бориспільської міської ради, яку 30 
травня 2017 року депутати так і не розпоча-
ли, було перенесено на 8 червня 2017 року. 
Продовження сесійного засідання прохо-
дило відносно спокійно. Хоча без пристра-
стей і словесних перепалок між депутатами 
не обійшлося.

Альтернативи для 
сміття немає

Здається, на Бориспільщину нарешті при-
йшов інвестор, який береться вирішити усі 
наші проблеми утилізації твердих побуто-
вих відходів. На сесійне засідання вже вино-
силося питання, яке відкриває шлях до по-
чатку будівництва сміттєпереробного за-
воду: «Про затвердження інвестиційного 
договору, укладеного між міською радою 
та Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю «Контінуум Енерджі Груп», про здійс-
нення інвестування, будівництва та експлу-
атацію сміттєпереробного комплексу на те-
риторії Бориспільського району Київської 
області».

Дехто із депутатів почав вимагати, щоб ін-
вестори організували презентацію. Але Бо-
риспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук зазначив, що свідомо не пропону-
вав інвесторам зустріч із депутатами, щоб ті 
своїми дискусійними питаннями не відляка-
ли підприємців. Адже вибору місто не має. 
Через три роки у Борисполі може бути така 
ж катастрофа, як і у Львові.

Вартість будівництва складатиме 2,5 мі-
льярди гривень. А в інвестиційній угоді зазна-
чено, що міська рада протягом 49 років по-
винна сприяти постачанню сміття. І при про-
веденні тендерів враховувати, що є такий за-
вод. Окрім того, тарифи на вивезення сміття 
повинні бути економічно обґрунтованими.

Хоча інвестори хотіли від міської влади га-
рантій, що сміття їм вистачатиме. Але таких 
гарантій ніхто дати не може, бо сміття, доки 
не потрапило до сміттєвого баку, є власністю 
кожного жителя, кожного підприємця.

Інвестори запевняють, що кошти у них є і 
вони вже сьогодні готові будувати.

Незважаючи на дискусії, депутати підтри-
мали інвестиційну угоду одностайно.

Пізніше, під час зустрічі із кореспонден-
том «Вістей», Анатолій Федорчук додав, 
що цим проектом передбачено безвідход-
ну переробку сміття. Сухий залишок ви-
користовуватиметься як наповнювач, зо-
крема, під час асфальтування доріг. Питан-
ня про роздільний збір сміття інвестори не 
ставлять. Чим більш наповнене сміття різ-
номанітними відходами, тим краще для ро-
боти заводу. Також запевняють, що викиди в 
атмосферу будуть меншими, ніж у машини, 
яка привозить сміття. Завод буде введено в 
експлуатацію через три роки після початку 
будівництва. Старт для цього уже дано.

Замість бітумних ям — 
скраплений газ

Хоча надання містобудівних умов та обме-
жень — прерогатива архітектури, у Бориспо-
лі такі питання спочатку узгоджує міськвикон-
ком, а іноді необхідне схвалення сесії міської 
ради. Саме з цієї причини на сесію і було ви-
несено питання про надання містобудівних 
умов та обмежень забудови земельної ділян-
ки на вул. Ушакова, 25 у місті Борисполі ТОВ 
«Газтрон» на реконструкцію асфальтобетон-
ного заводу під газонаповнювальну станцію. 
Це одна із двох земельних ділянок у Бориспо-
лі, які мають найбільшу, третю категорії шкід-
ливості. Розташована вона у промисловій зо-
ні. Інвестори хочуть там розмістити сучасний 
логістичний хаб для скрапленого газу.

Проект презентував представник компа-
нії Ярослав Старовойтенко. Він зазначив, що 
компанія займається імпортом та реаліза-
цією скрапленого газу в Україні. Входить до 
п’ятірки найбільших компаній у цій сфері.

Потужності, які передбачається встано-
вити, дозволяють зберігати до 4 тисяч тонн 
скрапленого газу одночасно. Використову-
ватимуться сучасні системи зберігання та най-
сучасніші системи безпеки. Проект коштувати-
ме, орієнтовно, 100 млн грн.

Тут депутатів, насамперед, цікавило: ре-
конструкція це чи будівництво нового? Ад-
же від відповіді на це питання залежить роз-
мір пайового внеску.

Представник компанії був переконливим 
і терплячим. Проект отримав позитивний 
вердикт. «Там зараз гадючник. Нехай люди 
будують!» — прозвучало в залі. Хоча наго-
лосили на тому, що підприємство повинне 
мати свою пожежну бригаду. Сесія погоди-
ла видати підприємству містобудівні умови 
й обмеження.

Бориспіль буде із хлібом
Території, які були в оренді Бориспіль-

ського РСТ, площею 2,5 га і 4,5 га на вули-
цях Бандуристів, 2д та Привокзальна, 40 ви-
куплено компанією «Київський Хлібопро-
дукт». Там компанія планує будувати цех, де 
молотимуть борошно. Також Анатолій Фе-
дорчук додав, що не виключено, що трохи 
згодом там зведуть і хлібозавод.

Коли зонування гальмує 
розвиток

Нарешті зрушило з мертвої точки внесен-
ня змін до плану зонування території. Змі-
ни до зонінгу було розроблено вже давно. 
Зокрема, ці зміни дозволяли змінити цільо-
ве призначення землі, яку тепер можна бу-
де виділяти ветеранам АТО. Також депутати 
доручили архітектурі підготувати нові змі-
ни до зонування території, які відображати-
муть реальні потреби громади Борисполя. 

ПРО ХЛІБ ТА ГАЗ, СМІТТЯ 
І СТАРТ ДО РОЗВИТКУ

 Серед питань порядку денно-
го 26 сесії Бориспільської міської 
ради VII скликання було багато та-
ких, які відкривають перспективи 
розвитку для Борисполя. Але де-
путати міської ради, традиційно, 
були надзвичайно прискіпливими 
до кожного з них. Часом здавало-
ся, що навіть занадто.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

«Крик душі! Живемо на вули-
ці Сергія Оврашка, 6. Кожного 
вечора протягом місяця, почи-
наючи з 18:00, пропадає вода 
на верхніх поверхах. Телефо-
нуємо до ЖЕКу — вони кива-
ють на водоканал, дзвонимо у 
водоканал — вони кивають на 
ЖЕК. Замкнене коло виходить»

Такими словами від себе і від 
імені своїх сусідів звернувся до 
редакції мешканець будинку пан 
Олександр. Ситуація із водою — 
до болю знайома. Бо, проживаю-
чи на 8 поверсі, також страждаю 

через слабкий тиск води. Це при 
тому, що до нашої багатоповер-
хівки тиск води додатково під-
вищує насос на бойлерній, а бу-
динок на Оврашка, 6 — п’ятипо-
верховий. З’ясувалося, що при-
чина проблем у нас спільна. Так 
співпало, що саме про цю пробле-
му розповідав на плановій нараді 
у Бориспільського міського голо-
ви  директор КП «Бориспільводо-
канал» Олександр Гануш. Виявля-
ється, через суху сонячну погоду 
мешканці приватного сектора ма-
сово використовують водопро-
відну воду для поливу присадиб-
них ділянок. А насоси на водоза-
бірних станціях просто не всти-

гають подавати її більше. От і 
страждають усі мешканці міста. У 
висотних будинках навіть облад-
нання для підвищення тиску во-
ди «не тягне», а у 5-поверхівках, 
де тиск підтримує тільки водока-
нал, вода до горішніх поверхів не 
доходить.

Прикро те, що на городи ви-
ливають воду, добуту із глибини 
300 метрів, яка пройшла необ-
хідну підготовку для того, щоб її 
можна було споживати. Невже не 
можна викопати у дворі неглибо-
ку свердловину до вищого водя-
ного горизонту? Там буде вода 
неочищена, але для поливу ціл-
ком придатна.

До того ж, у переважній біль-
шості осель, де масово вико-
ристовують воду для поливу, не-
має лічильників, вода оплачу-
ється за нормами споживання. 
А як перевірити дотримання тих 
норм, якщо працівників водока-
налу на поріг не пускають? Тому 
Олександр Гануш і звернувся до 
правоохоронців з проханням до-
помогти представникам підпри-
ємства перевірити, у яких осе-
лях вода витрачається безкон-
трольно.

Тож найближчим часом слід 
очікувати на перевірки вико-
ристання води за участю пра-
воохоронців. Бо егоїстична по-
зиція — після мене хоч тра-
ва не рости — сьогодні завдає 
шкоди усьому місту.

ЧОМУ ВОДА В КРАНІ — ДЕФІЦИТ

Дмитро Гопанчук, заступник міського голови з питань будівництва, Дмитро Гопанчук, заступник міського голови з питань будівництва, 
пояснює зміни до плану зонування території міста.пояснює зміни до плану зонування території міста.

ПРАЦЮЄ НОВА 
ТЕХНІКА 

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Дорожньо-ремонтній дільниці Бори-
спільського ЖРЕУ уже близько 15 ро-
ків. Але з їхньою застарілою технікою 
ремонтники не могли братися за вели-
кі обсяги дорожніх робіт. Тому працю-
вали, переважно, на прибудинкових 
територіях. 

У травні цього року за кошти міського 
бюджету підприємству придбали нову до-
рожню техніку — асфальтоукладник та ко-
ток. Обійшлися машини у 8 млн 084 тис. 
грн. 22 травня нові машини вперше пока-
зали себе в роботі, забезпечивши високу 
якість дорожнього полотна. Тож тепер під-
приємство має змогу «виходити у світ». 

Роботу дорожників ЖРЕУ вдалося поба-
чити 13 червня, коли вони працювали на 
житловому масиві на вулиці Нова ІІ. Пра-
цювали вони там тільки перший день, а 
вже було на що подивитися: акуратні від-
мостки навколо будинку №10, тротуари 
навколо квітничків, що під вікнами будин-
ку, відремонтовані під’їзні дороги, стоянка 
для автомобілів. Нарешті поклали асфаль-
тове покриття і на дорогу, що веде навко-
ло приміщення котельні. Щоправда, там 
трохи не встигли заасфальтувати до кінця 
у перший день робіт: під вечір закінчився 
асфальт. Але дорожники ще працювати-
муть на масиві, бо запланований ще і ям-
ковий ремонт інших доріг. 

Директор КП «ЖРЕУ» Іван Хворостянка 
у розмові із кореспондентом «Вістей» за-
значив, що завдяки новій техніці підпри-
ємству вдалося значно збільшити обсяги 
роботи. Якщо протягом минулого року до-
рожньо-ремонтна дільниця виконала ро-
біт на 6 млн грн, то у цьому році таку ж су-
му вдалося освоїти лише за місяць, відко-
ли почала працювати нова техніка. Нині КП 
«ЖРЕУ» виконує капітальний ремонт вули-
ці Збанацького, довжина якої більше кіло-
метра. Загалом на ці роботи передбачено 
1 млн 408 тис. грн. Поки що там проводить-
ся відсипка щебенем. А нова техніка вико-
нує інші роботи. До Нової ІІ вона працюва-
ла на вулиці Панаса Мирного. На черзі най-
ближчим часом — вулиця Тарасівська та 
провулок Тарасівський. 

Здається, у Броварського ШБУ-50, яке 
виконує переважну більшість робіт по бу-
дівництву та ремонту доріг у Борисполі, 
з’явився гідний конкурент.

ХОТІВ ВКОРОТИТИ 
СОБІ ВІКУ

11 червня вдень на 102 повідомили про 
чоловіка з вул.Шевченка, який намагався 
повіситися. На місці події був громадянин, 
який перерізав зашморг на шиї потерпіло-
го та залишався разом із ним до прибуття 
поліції. Патрульні викликали швидку, в лі-
карні потерпілий відмовився від госпіталі-
зації. Чоловіка передали його знайомій.
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Не так сталося, як 
гадалося

Цю водойму живлять підзем-
ні джерела. Вона завжди була од-
ним із улюблених місць відпочин-
ку бориспільців.  Але протягом 
останніх років почала інтенсив-
но замулюватися і заростати. Не-
байдужі давно почали звертатися 
до міської влади, давали доручен-
ня своїм депутатам, щоб почисти-
ти, облагородити озеро. Кошти бу-
ло виділено лише торік, виготов-
лено проект, виконано усі роботи, 
визначені проектом. Але навес-
ні, особливо з настанням тепла, 
озеро почало заростати водяною 
рослинністю. По всій поверхні во-
дойми з’явилися зелені острівці 
водорослів, а вода, яка ще недав-
но була прозорою аж до дна, стала 
каламутною.

З водоймою межують три депу-
татські округи: Олени Донченко, 
Миколи Грони та Ігоря Шалімова.   
Ці депутати першими відгукнули-
ся на заклик мешканців, які зляка-
лися за долю свого озера. На по-
чатку травня біля водойми було 
проведено зібрання за участю цих 
депутатів, де люди висловлювали 
багато припущень, чому так стало-
ся з озером і що робити, щоб до-
помогти водоймі.

Мовою фактів
«Вісті» вирішили проконсульту-

ватися у спеціалістів стосовно всіх 
зауважень, припущень і чуток, які 
звучали навколо ситуації з озером.

Висловлювалися побоювання, 
що роботи на озері були викона-
ні не належним чином. Щоб спро-
стувати чи підтвердити ці припу-
щення, було замовлено комплек-
сну геодезичну зйомку озера. Її 
результати показали, що роботи з 
поліпшення технічного стану во-

дойми були виконані відповідно 
до проекту. Мовою цифр це ви-
глядає так: рівень води в озері, в 
середньому, коливається від 1,60 
до 2,05 метрів. Відмітка зрізу во-
ди станом на 13 травня 2017 ро-
ку показує, що водна поверхня 
стала на 10 см вищою, ніж проек-
тна. Це свідчить про те, що в озе-
рі є джерела і вони поповнюють 
його водою.

Особливо насторожила інфор-
мація, яку вперше почула із вуст 
першого заступника Бориспіль-
ського міського голови Миколи 

Корнійчука, що в озері почав ін-
тенсивно розростатися водяний 
горіх. Здалеку острівки рослин-
ності зовсім не були схожими на 
зображення водяного горіха, які 
демонструвала «Вікіпедія». Та й 
мешканці стверджували, що водя-
ного горіха у Княжицькому ніколи 
раніше не помічали. Коли вдало-
ся дістати із води зразок тієї рос-
линності, сумніви розвіяла канди-
дат біологічних наук по спеціаль-
ності «ботаніка» Оксана Футорна. 
Вона визначила, що це кушир за-
нурений.

Озеро оживає
За той час, відколи в озеро ви-

пустили товстолобика, рослин-
ності там відчутно поменшало і 
вода стала більш прозорою.

У понеділок, 12 червня, на Кня-
жицькому працювали водола-
зи. Вони обстежували дно. Це є 
обов’язковою процедурою для то-
го, щоб визнати озеро придатним 
для купання. Вони, у тому числі, пе-
ревіряли і глибину. Запевняють, що 
через усю довжину озера до бере-
га, протилежного від пляжу, про-

ходить рів, глибина якого місцями 
перевищує три метри, а іноді сягає 
і чотирьох. Стан дна у цьому озе-
рі чи не найкращий із тих водойм, 
які вони обстежували. Щоправда, 
сміття із дна трохи подіставали. То 
це ж не міська влада, і не депутати 
його накидали!

За запитом «Вістей», були про-
ведені і лабораторні досліджен-
ня води в озері. За фізико-хіміч-
ними показниками вода була у 
межах норми, а бактеріологічні 
— перевищували допустимі нор-
мативи. Але проби води бралися 
до того, як озеро зарибили. Дня-
ми мали брати воду на аналіз пов-
торно. Тож очікуємо контрольних 
результатів.

А от відпочивальники результа-
тів дослідження не очікують: вони 
вже облюбували територію пляжу. 
Тож пляжний сезон на Княжицько-
му відкрито, озеро отримало дру-
ге дихання.

ДРУГЕ ДИХАННЯ ДЛЯ ОЗЕРА КНЯЖИЦЬКЕ
 Княжицьке озеро у Бо-

рисполі цієї весни опинило-
ся під пильним контролем 
бориспільської громади. 
Торік восени за екологічні 
кошти міста було проведе-
но роботи з його очищення 
і поглиблення. Але навесні 
стан озера не на жарт нас-
торожив людей. І мешкан-
ці прилеглих вулиць забили 
на сполох.

ДОВІДКА

Кушир занурений 
(Ceratophyllum demersum) 

Багаторічна водяна рос-
лина. Може рости на вели-
кій глибині — до 9 метрів. 
Найчастіше зустрічається у 
водоймах із стоячою або по-
вільно проточною водою. Ду-
же невибаглива. Добре ви-
тримує широкий діапазон 
температур — від 12 до 30°С, 
але в теплій воді розвиваєть-
ся значно швидше.

Кушир занурений зустріча-
ється на всіх континентах, ок-
рім Антарктиди. Інколи витіс-
няє з водойми інші рослини. 
Підводні луки з куширу віді-
грають важливу роль у житті 
водойми. Вони слугують при-
тулком для риб і дрібних без-
хребетних. Також очищають 
воду і насичують її киснем.

Куширом харчуються деякі 
риби, равлики; він також при-
датний для використання в 
акваріумах.

Олена Донченко:
— Я була депутатом цього округу і в ми-

нулій каденції. На жаль, тоді ще ми не мог-
ли використовувати екологічні кошти. Про-
тягом 2015-2016 року ми, всі три депутати, 
працювали над тим, щоб «вибити» кошти 
на очищення цієї водойми, бо виборці про-
сили про це давним-давно. Підозри людей, 
що роботи виконані не за проектом, не під-
твердилися. У зв’язку з тим, що під час ви-
конання робіт по очищенню не стало риби, 
озеро і стало заростати зеленню. Тому вва-
жаю дуже правильним кроком запустити у 
водойму рибу. На зборах мешканці окру-
гу також висловлювали своє бачення бла-

гоустрою. Вони бажають бачити там лавоч-
ки, гойдалки, дитячий майданчик. Тож буде-
мо працювати і в цьому напрямку.

Ігор Шалімов:
— Я виріс на цьому озері, проживав непо-

далік, на вулиці Френкеля. Тому Княжицьке 
для мене є особливим. Дуже добре, що вда-
лося його почистити. Ситуацію, яку склала-
ся нині, постараємося виправити, допома-
гаючи природі. Для цього, зокрема, за ре-
комендацією спеціалістів, у водойму було 
випущено півтонни товстолобика, який має 
контролювати популяцію водяних рослин. 
Трохи згодом плануємо поповнити риб’яче 
поголів’я ще й білим амуром.

Микола Грона:
— Вважаю, що роботи з очищення ви-

конані без душі. Землю, яку мали вивози-
ти на визначену відстань від озера, чо-
мусь розгортали по берегах. Я чи не кож-
ного дня мав змогу спостерігати за хо-
дом робіт. Стверджую, що водне плесо 
озера стало меншим. Деякі дерева над 
ним позасипали землею. Думаю, що во-
дойму поглибили недостатньо, не на 
проектну глибину.

Я хотів узяти в оренду ділянку біля озе-
ра і за кошти свого підприємства облагоро-
дити його. У планах було зробити комфорт-
ною для відпочинку всю територію навколо 

озера, але додатково запропонувати ще й 
платні послуги. Тоді ми відповідали б за по-
рядок навколо водойми. Так, як це сьогодні 
зроблено біля кафе «Маріанна».

Вважаю, що недостатньо почищені дже-
рела, які живлять озеро. Я намагався звер-
нути на це увагу працівників, які виконува-
ли роботи, але мене ніхто слухати не хотів. 
Переконаний, що на чистку Княжицького 
витрачено занадто великі кошти, результат 
не виправдовує витрати.

Сьогодні я не бачу виходу для поліпшен-
ня ситуації на озері. За кілька років воно 
знову замулиться. І товстолобик його не 
врятує.

На прохання «Вістей» ситуацію із озером прокоментували депутати прилеглих до нього округів

За той час, відколи в озеро випустили товстолобика, рослинності там відчутно поменшало, і 
вода стала більш прозорою.



4 №22 (881), 16 червня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» На часі

 БУДЬТЕ УВАЖНІ!  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 ПОЗИЦІЯ

8 червня 2017 року Верховна Рада 
України прийняла дуже відповідаль-
не рішення, підтримавши законопроект 
№6470 про внесення змін у деякі законо-
давчі акти України (щодо зовнішньопо-
літичного курсу України); документ ви-
значає членство України в Північноат-
лантичному Альянсі як стратегічний зов-
нішньополітичний пріоритет держави. 
Наш кореспондент дізнався думку що-
до цього документа у колишнього міні-
стра закордонних справ України, Голови 
ОБСЄ (2013 рік) і лідера партії «Соціаліс-
ти» Леоніда КОЖАРИ.

— Діапазон оцінок цього рішення Вер-
ховної Ради як серед політиків, так і се-

ред експертів вельми широкий: від епі-
тета «історичне» до повного неприй-
няття. Яка Ваша позиція?

— Це рішення не має ніякого практично-
го значення. Ми бачимо чергову піар-акцію 
окремих українських політиків, яка вносить 
ще більший розбрат в українське суспіль-
ство, де зараз не те що немає консенсусу, 
а навпаки, ситуація стрімко змінюється на 
користь противників НАТО. За результата-
ми лютневого соцопитування авторитетно-
го американського інституту Gallup, тільки 
29% українців бачать в НАТО захист, в той 
час як 35% — загрозу, ще 26% не вважають 
Альянс ані загрозою, ані захистом.

Крім того, наш Президент Петро Поро-
шенко кілька разів урочисто заявляв, що рі-

шення про членство в НАТО буде приймати 
український народ на референдумі.

— А яка точка зору щодо України в са-
мому Північноатлантичному Альянсі?

— Ми всі пам'ятаємо, що НАТО відмови-
ло Україні у членстві при набагато вигідні-
шій для нас ситуації, коли працювала еконо-
міка, коли краще жили українці. У 2008 році 
на Бухарестському саміті НАТО саме ключо-
ві держави-члени Альянсу відмовили Укра-
їні в Плані дій щодо членства в НАТО. А то-
дішній президент Франції Ніколя Саркозі ду-
же недипломатично заявив Віктору Ющенко: 
«Якщо в хаті горить світло, то це ще не привід 
стукати в двері»...

Сьогодні влада повинна визнати, що ми 
ще далі стоїмо від вирішення таких питань, 

як співробітництво з НАТО, ніж у 2008-му. 
Країна, яка не в змозі забезпечити основ-
ні соціальні програми, природно, не в змо-
зі забезпечити основні параметри участі 
України в НАТО.

Громадяни України в умовах важкої еко-
номічної кризи вправі очікувати, що їхні об-
ранці будуть більше приділяти увагу питан-
ням соціально-економічної політики, а не 
займатися різними пропагандистськими рі-
шеннями, які ніяк не позначаються на до-
бробуті українців.

Леонід КОЖАРА: «ВИБІР КУРСУ НА 
ЧЛЕНСТВО УКРАЇНИ В НАТО — 
ПІАР-АКЦІЯ ОКРЕМИХ ПОЛІТИКІВ»

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

— Домашнє молоко — натуральний 
продукт, а те, що в магазині продають, 
невідомо із чого зроблене. Своїй дити-
ні я все одно продовжуватиму купува-
ти таке молоко, бо сама на такому рос-
ла, — обурюється майбутній новації 
молода мама Галина, яку ми зустріли 
на місцевому ринку в ці вихідні.

Селяни, які вже багато років вижи-
вають лише за рахунок своїх підсоб-
них господарств, неабияк стривоже-
ні новиною. Вони називають ці молоч-
ні розбірки в кулуарах знущанням. Ка-
жуть, якщо ціни на магазинне молоко і 
молокопродукти лише розбухають, то 
на домашнє систематично падають, а 
відтепер його і взагалі хочуть копня-
ками виштовхати з ринку. По суті, все, 
що пропонують селянинові зараз, то 
це лише здавати його за безцінь заку-
півельникам. Але втрачати своє крев-
не люди не хочуть.

— Взимку, коли молока мало, — го-
ворить Ланова Лілія, постійний по-
купець молочки у господині ось уже 
упродовж шести років, — у нашому се-
лі його скуповували і по 7 гривень 50 
копійок за літр. А от влітку ціни обва-
люються. Я чула, вже вдвічі менше пла-
тять, і, здається, це не стане межею. До 
речі, зайшла нещодавно в магазин, то 
так здивувалась, що літр тамтешнього 

молока, яке навіть не нагадує справж-
нє, коштує від 20 до 28 гривень. Також 
подивувало, що 250-грамова упаков-
ка сиру — під 30 гривень. З цікавості 
я купила. Та він насправді ніякий! Тим 
часом селяни ледь відвойовують свої 
45 гривень за кілограм цієї корисної 
продукції.

— У мене шестеро дітей. Щоб їх за-
безпечувати хоча б найважливішим, 
тримаю аж три корови. А приїжджаю 
у Бориспіль базарувати з Полтавщини 
щотижня уже понад 10 років, — роз-
казує  багатодітний батько Петро Во-
робей. — Якщо, крім самого молока, 
зроблю ще багато сиру та зберу сме-
тану, можу приїхати автівкою. А так, 
звісно, добираюсь зі своїми клунка-
ми маршрутками — економлю. Жити 
якось же треба! Узагалі люди, які ще 
тримають корів, кажуть, що відмови-
лися б возити товар на ринок, якби за-
купівельні ціни були справедливі — 
хоча б 9-10 гривень за літр молока, а 
не як зараз. Тому наша копійка, вра-
ховуючи дорогу, обов’язкові аналізи, 
обходиться нам дуже дорого. Але, на 

жаль, і цієї живої копійки нас хочуть 
позбавити...

— Я навіть не знаю, чи триматимуть 
люди худобу взагалі, якщо заборону 
все ж введуть, — каже реалізатор мо-
локопродукції з багаторічним стажем 
Євгенія Петрук. — Адже люди в селі за-
раз виживають за рахунок того, що хоч 
за якусь достойну ціну спродують те, 
що самі виростять-заготовлять.

• • •
Аргументуючи своє рішення, чи-

новники кивають на те, що, скіль-
ки б вони не відстрочували своє рі-
шення, насправді такий продукт се-
бе віджив майже в усіх країнах. Го-
ловно, як кажуть, через його буцімто 
низьку якість. І, як додають, це лише 
в Україні споживач досі має можли-
вість «ходити по бабках» на ринках 
і просто біля воріт чи вздовж авто-
шляхів, де ті традиційно влаштову-
ють свій нехитрий крам. Проте у від-
повідь на нинішні чиновницькі обго-
ворення, сказала б лише одне — сха-
меніться нарешті!

ДОМАШНЄ МОЛОКО 
ВІЗЬМУТЬ НА КЛЯМКУ?

 В Україні вже найближчим 
часом можуть заборонити про-
даж домашнього молока. Про 
це нещодавно повідомили в Мі-
ністерстві аграрної політики та 
продовольства України. Як ко-
ментують знавці-експерти, вето 
на продаж молока другого сор-
ту потрібне передусім для того, 
аби країна отримала більше 
шансів експортувати продукцію 
цього напрямку. А що думають 
із цього приводу громадяни?

Африканська свиняча 
чума на Бориспільщині

Сергій КРУЧИНІН

У Лебедині виявлено випадки вірусного захворю-
вання, що вражає свійських та диких свиней, може 
передаватися між ними безпосереднім контактом, 
людиною на взутті та одязі чи через укуси комарів. 

Наразі ситуація під контролем держпродспоживслуж-
би. Головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур 
запевняє, що для людини вірус не становить загрози. 
Олександр Іванович Гур’єв, в.о. начальника управ-
ління Держпродспоживслужби у Бориспільському 
районі розповів про цей випадок: «Мешканка Лебедина 
займалася бізнесом з перепродажу свиней. 30 травня во-
на купила 23 поросят у мешканця Золотоноші, такого ж 
перекупника. При цьому вона не зверталася до фахівців 
ветеринарної медицини для отримання дозволу на пере-
міщення тварин та супровідного документа, що перед-
бачено ч.2 ст.32 ЗУ «Про ветеринарну медицину». Купле-
ні поросята були завезені в присадибне господарство у 
Лебедині. Наступного дня в кількох з’явилися симптоми 
хвороби. Жінка не повідомила фахівців про захворюван-
ня, а 3 червня вивезла десять поросят у Морозівку на ри-
нок, але того дня нічого не продала. Наступного дня — 
на Трійцю — жінка продала двох поросят у Гоголеві. До 
8 червня в неї загинуло десять тварин, їх трупи власниця 
захоронила в лісосмузі.

9 червня хазяйка завантажила в причіп ще чоти-
ри трупи та сім голів ще живих та повезла назад до Зо-
лотоноші. Попередній власник відмовився визнати 
претензії, тому були викликані інспектори управління 
Держпродспоживслужби в Золотоніському районі, фахів-
ці Золотоніської райдержлікарні ветмедицини та поліція. 
В результаті дослідження Науково-дослідним інститутом 
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної екс-
пертизи у Києві патологічного матеріалу трупів загиблих 
свиней було знайдено вірус африканської чуми. Всіх тва-
рин знищили та спалили, у лебединському господарстві 
громадянки встановлено карантин, дерев’яні конструкції 
хлівів було демонтовано та спалено, проведено очистку 
приміщення та його дезінфекцію. Трупи, захоронені в лі-
сосмузі, ексгумовано та спалено.

Відповідно до вимог Інструкції з профілактики та бо-
ротьби з африканською чумою свиней, територію Лебе-
дина визначено зоною захисту, а ближні села — Кучако-
ве, Артемівка, Мала Стариця, Морозівка, Власівка та Се-
зенків — зоною нагляду.

Згідно з новою інструкцією ми проводимо опис сви-
ней. Якщо знаходяться уражені, їх здають на підприєм-
ство у Білоцерківському районі, яке проводить забій та 
переробку і виплачує гроші власнику. Лебедин ми про-
йшли, зараз займаємося зоною нагляду.

Стосовно громадянки управлінням Держпродспо-
живслужби подана заява до Бориспільського ВП про 
вчинення кримінального правопорушення — згідно зі 
ст. 251 ККУ (порушення ветправил), що призвело до за-
несення вірусу африканської чуми свиней на територію 
її домашнього господарства у Лебедині, а переміщення 
хворих тварин створило загрозу розповсюдження осо-
бливо небезпечного захворювання на інші території».
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 НА ПЕРЕДОВІЙ

 ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

Наталія ДОЛИНА, фото автора

Наші сьогоднішні співрозмов-
ники могли залишитися вдома, у 
безпеці. Але вони свідомо зроби-
ли вибір — ризикуючи своїм жит-
тям, рятувати інших. Перший із 
них — медик із села Любарці Бо-
риспільського району В'ячеслав 
Євтушенко, який уже більше ро-
ку перебуває на передовій, як ка-
жуть, «на нулі». Нам вдалося зу-
стрітися з ним, коли він приїхав 
додому на кілька днів у відпустку.

— В'ячеславе Вікторовичу, 
розкажіть, будь ласка, де Вам 
довелося служити?

— Я й зараз продовжую службу, 
тож конкретних координат, на жаль, 
розкривати не маю права. Назву ли-
ше кілька місць — це Щастя, Волно-
ваха, Світлодарська дуга...

— Чи є в «червоній зоні» об-
ладнаний медсанбат, готовий 
приймати поранених?

— Звичайно, але стороння лю-
дина його ніколи не знайде. Це до-
бре замаскований бліндаж.

Наше головне завдання — нада-
ти першу допомогу, стабілізувати 
пораненого і якомога швидше до-
ставити його до шпиталю. Добра 
поміч у цьому — спеціальний бро-
ньований санітарний транспорт, 
який оснащений усім необхідним. 

— Чи вистачає на фронті ме-
дичного персоналу?

— На жаль, на передовій бракує 
медиків. Один лікар на певну тери-
торію — це вкрай мало. Адже ми 
маємо справу з серйозними пора-
неннями, є багато контузій, череп-
но-мозкових травм. Часто против-
ник влаштовує провокації. Недав-
но був такий випадок, коли снайпер 
поранив нашого бійця. Пішли троє 
хлопців, щоб його витягнути. А їх 

уже чекали, знали, що рятуватимуть 
пораненого. Всі хлопці загинули.

— Російська пропаганда 
стверджує, що «их там нет». А 
Ви знаєте, з ким воюєте?

— Знаємо. Розвідка в нас добре 
працює. Проти нас стоять росій-
ські військові, які мають відповід-
ну освіту і певні завдання. Всі ке-
рівники від командира роти і ви-
ще — кадрові російські офіцери.

— Як до Вас ставляться міс-
цеві жителі?

— До медиків — із повагою. 
До того ж, мій дід під час Великої 
Вітчизняної війни в цих місцях 
партизанив. Так сталося, що я 
йшов тими ж шляхами, що й він — 
саме цими місцями, і зустрічався з 
людьми, які його пам'ятають. 

Цікаво, по селах дуже багато лю-
дей розмовляють української мо-
вою. Тож ситуація така, що не все 
чорне — є і біле.

— В'ячеславе Вікторовичу, Ви 
займаєте досить високу поса-

ду, тож могли не йти в АТО? Чо-
му вирішили все покинути і пі-
ти служити?

— А як інакше? Раптом прийшли 
на мою землю якісь мерзотники. І 
я маю захищати рідну країну, сто-
яти за свою честь. Це моя земля, 
моя Батьківщина. Я сам із Бахму-
та, а це козацький край... Козаць-
ка кров — не водиця! І я не один 
такий — нас багато. Всі світові вій-
ни прокотилися Україною, а вона 
й досі жива, тому що захищають її 
ось такі, як ми.

— Чи важко завжди тримати 
себе у фізичному та психологіч-
ному тонусі? Адже треба бути 
готовим у будь-яку хвилину на-
дати допомогу…

— Багато залежить від того, чи 
люблять і чекають тебе вдома. Як-
що так, служити легше. 

Високих слів казати не хочу, па-
фосу тут не треба. Проте війна — 
це страшно, це кров і смерть. А 
для мене головне — прийти вчас-

но на допомогу. Саме для того я, 
лікар, там.

Часто годинами працюєш не по-
ївши. А якщо є вільна хвилинка, ві-
дразу сідаєш обідати, навіть якщо 
дуже втомився і їсти не хочеться. 
Це солдатське правило: поїсти, як 
є нагода, бо потім на це може не 
бути часу. 

— А як Ваша дружина пережи-
ває розлуку з вами?

— Звичайно, хвилюється, часто 
плаче, але завжди мене підтримує. 
Ми ж усе життя разом. А мені як-не-

як вже 58 років. А познайомилися, 
ще коли я був студентом. Одружи-
лися і після інституту поїхали пра-
цювати в Любарці. Зараз у нас двоє 
дітей і четверо онуків. Діти живуть 
з нами, допомагають матері. Тож 
вдома мене люблять, пишаються і 
чекають. До речі, моя донька теж 
лікар. Взагалі, у нашому роду було 
багато медиків. Якось порахував, 
що наш спільний родовий лікар-
ський стаж — 700 років!

— Чи важко повертатися з 
мирного життя на війну?

— Важко тут. Люди гуляють, у 
ресторанах сидять, салюти пуска-
ють. Ми не можемо спокійно ці са-
люти сприймати. Вони асоціюють-
ся з обстрілами, а значить, треба 
падати на землю або ховатися. Ду-
же неприємно, коли чуєш, як гуч-
но грає музика. Хочеться запита-
ти: «Тобі весело? А ти думаєш, як 
людям там, в окопах?» 

Непоодинокі випадки, коли на-
ших бійців виганяють з маршру-
ток, а то й кажуть: «Набридли ви 
зі своїм АТО». Бійці, повернувшись 
додому, змушені «вибивати» те, 
що їм гарантовано законом — ті ж 
земельні ділянки. Світ розірваний. 
Ось це важко.

В'ячеслав Євтушенко:
«ВІЙНА — ЦЕ СТРАШНО, 
ЦЕ КРОВ І СМЕРТЬ...»

 Для військових медиків 
не існує поняття «відпочи-
нок». Вони несуть службу 
поруч з бійцями і під об-
стрілами роблять усе мож-
ливе, аби врятувати їм жит-
тя. Крім того, фронтовий 
лікар мусить перебувати в 
тонусі 24 години на добу, 
адже саме від нього зале-
жить, чи встигнуть до шпи-
талю довезти живим важ-
копораненого бійця. 

18 червня — 
День медичного 
працівника

Це одне з небагатьох свят, 
які не втратили свого значен-
ня з політичних або економіч-
них мотивів. Його відзначають 
не тільки медики, а й тисячі лю-
дей, які вірять у знання і досвід 
лікарів, вдячні за їхню постійну 
готовність прийти на допомогу.

Свято встановлено зідно з 
Указом Президента України 
«Про день  медичного праців-
ника» від 3 червня 1994 року. За 
традицією, відзначається в тре-
тю неділю червня.

ДО ТЕМИ

ДОВІДКА

Наталія ДОЛИНА, фото автора 

Ми звикли говорити про захисників 
України у чоловічому роді, часто забува-
ючи про захисниць. Як кажуть, у війни не 
жіноче обличчя. Але чомусь саме це сло-
во — жіночого роду... І багато дівчат за-
лишають свої мирні оселі та йдуть на цю 
війну заради підтримки миру, в якому 
живуть більшість українців.

Таня Головаха, медсестра реанімаційно-
го відділення Бориспільської ЦРЛ, пішла 
служити в АТО, коли їй не було й 24-х ро-
ків. Двадцять місяців вона перебувала на 
передовій. Витягувала з поля бою поране-
них бійців, під обстрілами надавала їм пер-
шу допомогу. А, здавалося б, цій чорноокій 
красуні тільки й робити, що бігати на поба-
чення, закохуватися, носити красиві сукні… 
Тільки дівчина поїхала туди, де кожну мить 
її могли вбити. І працювала сестрою мило-

сердя в самісінькому пеклі, яке не кожен чо-
ловік зможе витримати.

Ми поспілкувалися з Тетяною у міській лі-
карні, де вона відновлюється після операції. 

— Коли ще навчалася в медучилищі, часто 
дивилася фільми про війну і думала: я б теж 
пішла воювати, — розповідає Таня. — А коли 
під час четвертої хвилі мобілізації прийшла 
повістка з військкомату, навіть не вагалася.

Служила медичною сестрою в 53-й бри-
гаді, потім — начмедом. У нашій медичній 
роті було чотири жінки. Пам’ятаю, перший 
виклик був у село Червоний Жовтень під 
м. Щастя. Наших хлопців страшенно обстрі-
лювали, було багато поранених. Доводило-
ся витягувати їх з поля бою, майже як у тих 
фільмах, які бачила у підлітковому віці. На-
справді це дуже страшно. Коли «накриває» 
«Градом», врятуватися взагалі неможливо. 

— До АТО працювала медсестрою в реа-
німаційному відділенні лікарні, але того, що 
довелося побачити на передовій, ніколи не 
забуду, — продовжує дівчина тихим голо-
сом, а в очах — біль. — Відірвані руки і ноги, 
мізки, внутрішні органи… Все, що є у люди-
ни, було розкидано по полю. Я бачила, як на 

очах, миттєво, сивіли чоловіки… Зараз ча-
сто чую інформацію: у зоні АТО загинуло дві, 
чотири людини. Проте це не завжди так. За-
гиблих набагато більше... 

Лягаючи спати, ми не знали, чи прокине-
мося живими. В мене було двоє близьких 
друзів. Коли нас «накрило» мінометним об-
стрілом, один втратив руку і ногу, другий — 
загинув.

За словами Тетяни, на фронті вона зро-
зуміла ціну життя і цінність справжніх люд-
ських стосунків.

— Ти розумієш, що поряд з тобою твої по-
братими, що ти тут потрібна. Бійці ставили-
ся до нас з повагою. Я навіть декількох ді-
вчат зі своєї роти видала там заміж. В мене 
теж був хлопець, але не склалося, — поді-
лилася дівчина.

Зараз Тетяна проходить лікування і реабі-
літацію. Витягувати поранених бійців, та ще 
й зі зброєю в руках, занадто важке наванта-
ження на жіночий організм. Але хіба дівча-
та, що за покликом серця пішли на війну, про 
це думали? Вони пішли, аби боронити свою 
країну і рятувати життя тим, хто її захищає. 
Ось тут і вір, що у війни не жіноче обличчя.

ДІВЧИНА, ЯКА БАЧИЛА СПРАВЖНЮ ВІЙНУ

В'ячеслав Вікторович Євтушенко народився 1959 року у місті Ар-
темівськ (Бахмут) Донецької області. Закінчив Артемівське медичне 
училище, потім — Харківський медінститут. Понад 20 років працю-
вав головним лікарем Любарецької дільничної лікарні і 3,5 роки — 
головним лікарем Бориспільської ЦРЛ. Був депутатом Бориспільської 
районної ради двох скликань. Працював у Міністерстві охорони здо-
ров'я, в Адміністрації Президента України, Секретаріаті Кабінету Мі-
ністрів. На війну пішов, аби продовжити практику лікаря — рятувати 
життя військових і мирного населення Донбасу.
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 ПОРАДА ЮРИСТА

 СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ

Андрій Єрко, головний спеціа-
ліст відділу «Бориспільського бюро 
правової допомоги»

— До нас часто звертаються з по-
дібними ситуаціями. Всім кажу, що 
подібні дії з боку керівництва обме-
жують права людей, а, отже, не є за-
конними. На сьогодні з метою задо-
волення потреб і інтересів праців-
ників статтею 25 Закону «Про від-

пустки», статтею 84 Кодексу законів 
про працю (далі — КЗпП), а також 
іншими нормативно-правовими 
актами, повністю врегульовано пи-
тання надання двох видів відпуст-
ки без збереження заробітної пла-
ти.  По-перше, вона надається пра-
цівнику в обов’язковому порядку 
у випадках, передбачених законо-
давством. По-друге, за згодою між 
працівником і роботодавцем, згід-
но зі статтею 26 Закону «Про від-
пустки», за сімейними обставинами 
та з інших причин.

Традиційно, максимальна трива-
лість такої додаткової відпустки не 
може бути більше 15 календарних 

днів на рік. Хоча в окремих випад-
ках вона все ж може тривати, на-
приклад, навіть 30 днів.

Якщо ж умови колективного або 
індивідуального трудового дого-
вору порушують, відповідні норми 
можуть бути оскаржені в судовому 
порядку і визнані недійсними. Та-
кож, що важливо знати, на період 
такої додаткової відпустки, за пра-
цівником зберігається місце робо-
ти та посада. Крім цього, дні цієї до-
даткової відпустки зараховуються 
до стажу, що дає право на щорічну 
основну відпустку.

Хочу уточнити і таке. Роботода-
вець насправді може і відмови-

ти працівнику у наданні відпуст-
ки «за свій рахунок» через сімейні 
або інші обставини. Річ у тім, що, 
як вказано у статті 26 Закону «Про 
відпустки», працівник і роботода-
вець мають дійти згоди про на-
дання відпустки без збереження 
зарплати за наведеною підставою 
і про її тривалість у межах її мак-

симальної річної тривалості. При 
цьому роботодавець самостійно 
оцінює, наскільки сімейні обста-
вини або інші причини поважні 
для надання працівнику відпуст-
ки «за свій рахунок». Звісно, при 
вирішенні цього питання керів-
ник повинен враховувати й інте-
реси робочого процесу.

ВІДПУСТКА ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК: ЗНАТИ, ЩОБ НЕ БУТИ ОБДУРЕНИМ
«На початку наступного місяця я хочу на кілька днів піти у від-

пустку за власний рахунок. Але керівник нашого невеличкого під-
приємства не дає на це згоди. Пояснює, що саме розпал сезону, ба-
гато роботи, немає, кому працювати тощо. Чи має право наш ке-
рівник позбавляти мене такої додаткової відпустки?»

Світлана Д., м. Бориспіль.

У статті 25 Закону «Про від-
пустки» встановлено певний пе-
релік випадків, коли окремим ка-
тегоріям працівників обов’язково 
надається додаткова відпустка. 
Зокрема це: чоловік, чия дружи-
на перебуває у післяпологовій від-
пустці; мати-одиначка (чи бать-
ко), що виховує дітей до 14 років; 
особи, які одружуються; пенсіо-
нери та інваліди (I-III груп); у разі 
смерті рідних по крові або по шлю-
бу; працівники-абітурієнти вишів; 
люди, що мають особливі трудо-

ві заслуги перед Батьківщиною; 
працівники, чиї діти до 18 років 
вступають до навчальних закла-
дів, розташованих у іншій місце-
вості (за наявності двох чи більше 
дітей така відпустка надається 
окремо для супроводження кожної 
дитини); підготовка для участі у 
змаганнях; працівники, які не вико-
ристали за попереднім місцем ро-
боти щорічну основну та додат-
кові відпустки повністю або ча-
стково і одержали за них грошову 
компенсацію тощо.

Наталія МИХАЙЛЕНКО, 
фото автора

І хек, і камбала, і мойва, і ще якісь 
сорти риби, назви яких не пам'ятаю, 
багато років у цьому ларьку купувала 
без особливих проблем. Завозили ри-
бу невеликими партіями, тож залежу-
ватися вона не встигала.

Якось днями, думаю, приготую чо-
ловікові смаженої рибки. Пішла са-
ме в той магазин. А там… щось нез-
розуміле. Таке враження, що цю ри-
бу з усіх баз, де її роками заморо-
жували-розморожували, зібрали та 
в один ящик звалили. Хек жовтий, 
якийсь перекручений і коштує 73 грн 

90 коп за кг. Відмовилась купувати. 
Поглянула на мойву, начебто на ве-
черю щось приготувати з неї зумію. 
Прошу тоді зважити 300 грамів. «Ні, 
— відповідає продавець, — ця про-
дається тільки в кілограмових закри-
тих пакетах». Хто придумав таке ноу-
хау для покупців, з'ясувати, звісно, не 
вдалося.

Довелося їхати на ринок на роз-
вилці. Там у неділю завжди великий 
вибір продуктів. Не була винятком і 

риба. На прилавку і тріска (84 грн за 
кг), і  хек голубий (69 грн за кг), і хек 
сріблястий (78 грн за кг), і скумбрія (77 
грн за кг), салака дрібна (27 грн за кг), 
салака велика (35 грн за кг). Бачу, ви-
шикувалася черга. Продавці чемні та 
уважні. Про тріску цікаво розповіли. 
Мовляв, якщо смажити, суха буде, а 
котлети виходять смачні. 

Люди беруть рибу і нахвалюють, ка-
жуть, дуже добра. Чого ж ще шукати? 
Накупила тої риби, наче для стратегіч-
них запасів. Прийшла додому, розпові-
даю знайомій про свій вдалий фіш-шо-
пінг. А вона мені й каже, що в супер-
маркеті, що через дорогу від мого 
будинку, продається смачний, свіжо-
морожений хек і всього за 54 грн за кг. 
Порахувала кошторис свого шопінгу і 
з'ясувала, що переплатила 50 грн. Ось 
таке буває.

Як з’ясувалося, у Борисполі в різних 
торгових установах дуже різняться ці-
ни на продукти, зокрема на рибу. Як 
наслідок, сума переплати за один і той 
же товар може бути чималою. До речі, 
моніторинг не дурні люди придумали. 
Тому, перш ніж щось купувати, треба 
ретельно вивчити ситуацію на ринку. 
Адже ледачий, як відомо, платить двічі.

ХОТІЛА ЯКНАЙДЕШЕВШЕ, 
ТА ЗРЕШТОЮ САМА Ж СЕБЕ Й ОШУКАЛА

 Є біля мого будинку ма-
ленький магазин. Навіть не ма-
газин, а так, ларьок. Але там 
завжди був великий вибір якіс-
ної свіжомороженої риби. До 
цього часу.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНУ РИБУ
Дивись в очі — але не продавцю, а рибі

У свіжої річкової риби зябра повинні бути яскра-
во-червоного кольору, а м'ясо пружне і соковите. Як-
що натиснути на нього пальцем, воно швидко віднов-
лює форму. Якщо зябри білі, сірі або почорнілі — таку 
рибу брати не варто.

Принюхайтеся до риби. Свіжа річкова риба злег-
ка пахне річкою, а морська — морем. Якщо у риби 
яскраво виражений запах або взагалі від неї не зов-
сім приємно пахне, риба несвіжа.

У свіжої риби очі опуклі і прозорі. Якщо очі запали, 
стали каламутними — це означає, що риба пролежа-
ла на прилавку занадто довго.

Якщо риба обдерта і покручена — 
відмовтесь від неї

Доволі багато скарг надходить на заморожену ри-
бу. Серед основних порушень — покупців змушують 
платити за воду. Глазур на рибі не повинна переви-
щувати 2-3%, проте насправді її там до 20-50%. Такий 
великий шар глазурі свідчить про недотримання тех-
нології заморожування. Крім того, спритні продавці 
спеціально додають воду для більшої ваги. Риба піс-
ля таких «операцій» втрачає якість, є в’ялою, сухою і 
несмачною. Тож якщо натрапите на таке, товар  варто 
повернути в магазин.

Зверніть увагу на вагу риби. Якщо заморожена ри-
ба є підозріло легкою, значить, у морозилці вона про-
вела довше встановленого терміну зберігання і всох-
ла. М’ясо рибин, що дуже залежалися в морозильни-
ку, відрізняється підвищеною крихкістю по краях че-
ревного розрізу. Такі продукти розчарують покупця 
сухістю та неприємним смаком.

Уважно розгляньте рибу з усіх боків. Якщо вона об-
дерта, покручена або втратила форму, значить, її не-
одноразово розморожували і заморожували знову. 
Швидше за все, риба дуже втратила при цьому в яко-
сті або зовсім зіпсувалася. Вибирайте рибу, що збе-
регла форму і не має пошкоджень.

Колір замороженої риби може багато розповісти 
про її якість. Ледь помітна жовтизна біля черевного 
розрізу свідчить про те, що риба починає псувати-
ся. Харчового отруєння вона не спричинить, але бу-
де гірчити. А от якщо жовтизна з черевця перейшла 
на м’ясо під шкірою і, до того ж, риба має неприємний 
запах згірклого жиру — вживати її не можна.

ДО ТЕМИ

Уважно розгляньте рибу з усіх боків. Якщо вона обдерта, покручена 
або втратила форму, значить, що її неодноразово розморожували і 
заморожували знову. 
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 12стор. 12

стор. 12стор. 12

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Інженера-кошторисника
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Оператора БЗВ
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих
конструкцій

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

Електрозварювальника
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Бульдозериста 
Охоронця
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
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06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.55 "Міняю жінку - 5"
12.20 Т/с "Матусі" (12+)
14.30 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 Т/с "Свати - 5"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 Х/ф "Кримінальне чтиво" 

(18+)
02.20 Х/ф "Утікач" (18+)

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 5"
12.35 Т/с "Матусі" (12+)
13.50 14.55 20.15 21.15 Т/с "Свати 

- 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 Х/ф "Джекі Браун" (16+)
02.20 Х/ф "Утікач" (18+)

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

01.50 Сьогодні
09.15 03.40 Зірковий шлях
11.10 Т/с "Бабине літо"
14.45 15.30 Т/с "Багаття на снігу" 

16+
19.45 02.40 Ток-шоу "Говорить 

Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+
23.30 Х/ф "Хеллбой II: Золота 

армія" 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.50 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 04.40 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
02.00 Х/ф "Хеллбой II: Золота 

армія" 16+

05.30 20.00 01.20 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 12.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Покровські ворота"
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "1942" 16+
22.30 Т/с "Розвідники" 16+
02.00 Х/ф "Сім няньок"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

05.10 20.00 01.20 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.20 "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"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 "Речдок"
18.00 04.35 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
22.30 Т/с "Розвідники" 16+
02.00 Х/ф "На війні як на війні"
03.20 "уДачний проект"
04.00 "Готуємо разом"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 18.50 Казки У Кіно
12.45 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
17.50 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с "Ти - найгірший" 18+
00.55 Т/с "Отже" 18+

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 18.50 00.00 Казки У Кіно
12.45 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
17.50 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій країни
00.55 Т/с "Отже" 18+
01.15 Шпілівілі

05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.40 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
11.55 13.20 Х/ф "Дім великої 

матусі" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.10 16.10 Х/ф "Дім великої 

матусі-2" 16+
16.25 Х/ф "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" 16+
22.35 Свобода слова
00.30 Х/ф "Під прицілом" 16+
02.25 Стоп-10

05.35 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Під прицілом" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 Х/ф "Дочка генерала" 16+
00.45 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.10 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.20 "Зірки гумору"
11.10 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
12.05 Х/ф "Альошчине кохання"
13.35 Х/ф "За власним бажанням"
15.00 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.50 Х/ф "У тихій пристані"
18.10 Х/ф "Ділові люди"
19.40 01.45 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Призначення"
03.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.10 "Зірки гумору"
11.00 Х/ф "Перш, ніж розстатися"
12.30 Х/ф "Ідеальний чоловік"
14.15 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.05 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
17.55 Х/ф "Доля людини"
19.40 01.40 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Альошчине кохання"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.00 15.50 "Формули Пруста. 
Анатолій Матвійчук"

06.50 "Кумири"
07.00 14.20 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
15.15 "Відлуння"
16.50 "Валерій Маренич: соло з 

гітарою і губною 
гармонікою"

18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 
Володимир Пресняков, 1 ч.

20.10 "Всесвіт Анатолія Пілецького"
21.10 Рецепт успіху Михайла 

Поплавського
21.50 05.00 DW-Візерунок дня
22.00 "Таке спортивне життя. Ольга 

Харлан"
22.50 Заклинач акул
23.10 Останній шанс побачити
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+

06.05 15.45 "Формула Пруста. 
Микола Сивий"

06.45 21.55 05.10 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.15 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 04.25 "Цивілізація Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
16.35 22.45 Заклинач акул
17.05 20.20 23.15 Людина-здобич 

12+
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Володимир Пресняков, 2 ч.
21.15 04.35 "Відлуння"
22.20 Д/ф "Таке спортивне життя. 

Ілля Кваша"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+

03.00 02.55 Зона ночі
04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.45 18.00 Абзац
06.43 07.59 Kids Time
06.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.00 М/ф "Реальна білка"
09.45 Х/ф "Чотири Різдва" 16+
11.15 Х/ф "Любов з 

повідомленням"
13.15 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто 

кісток" 16+
16.00 Х/ф "Червоний капелюшок"
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф "Стерв'ятник" 16+
02.50 Служба розшуку дітей

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

10.30 Ревізор

13.45 Страсті за Ревізором

16.00 Ревізор. Спешл

19.00 Супермодель по-українськи

21.30 Х/ф "Маска Зорро"

00.10 Х/ф "Смак ночі" 18+

02.05 Зона ночі

04.40 Т/с "Туди, де живе щастя"
08.10 Т/с "Кулагін та партнери" 

(16+)
10.10 Т/с "Детективи" (16+)
11.40 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.30 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.25 Т/с "Лінія захисту" (16+)
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя. Професії"

04.55 Х/ф "Лісова пісня. Мавка"
06.15 Х/ф "Висота" (16+)
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 23.00 "Він, Вона і телевізор"

15.05 Х/ф "Крадіжка в музеї" (16+)

16.50 00.00 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)

19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.15 Х/ф "За лінією вогню" (16+)

01.40 Х/ф "Чорна долина"

03.10 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

15.10 Х/ф "Самоволка-72" (16+)

16.50 23.45 Т/с "Теорія брехні 2" 

(16+)

19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)

21.15 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

01.25 "Територія обману"

02.15 Х/ф "Захар Беркут"

03.50 "Облом.UA."

05.45 16.00 "Все буде добре!"
07.40 "Планета земля 2"
08.40 Х/ф "Неідеальна жінка"
10.35 "Україна має талант!-5"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
00.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

07.05 16.00 "Все буде добре!"
09.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
10.55 "Україна має талант!-5"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф "Ціна солі" 1с.
10.30 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.20 Д/с "Національні парки"
12.15 Баклани на Балкани
13.25 02.10 Борхес
13.50 Т/с "Анна Піль"
15.20 Х/ф "Вічні таки"
16.50 Говоріть один з одним. Ада 

Роговцева
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 Д/с "Порятунок ферми"
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.30 23.50 Від першої особи
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Х/ф "Ціна солі" 2с.
10.30 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.20 Д/с "Національні парки"
12.15 Баклани на Балкани
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 02.50 Уряд на зв'язку з 

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

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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



9№22 (881), 16 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19-25 ЧЕРВНЯ

СЕРЕДА, 21 ЧЕРВНЯ

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 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 5"
12.35 Т/с "Матусі" (12+)
13.50 14.55 20.15 21.15 Т/с "Свати 

- 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

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

(18+)

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.20 20.00 01.20 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 13.20 "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"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 "Речдок"
18.00 04.30 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
22.30 Т/с "Розвідники" 16+
02.00 Х/ф "Крізь вогонь"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.20 18.50 Казки У Кіно
12.45 19.55 Одного разу під 

Полтавою
13.45 20.55 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 Віталька
17.50 22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Х/ф "Місто 44-го" 18+
02.10 Щоденники Темного 16+

05.35 09.50 04.45 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.45 13.15 Х/ф "Дочка генерала" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.25 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 Х/ф "Епоха героїв" 16+
00.20 Х/ф "Папуга, що говорить на 

ідиш"
01.55 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.40 "Зірки гумору"
10.30 Х/ф "За власним бажанням"
11.55 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
13.20 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Тегеран-43"
18.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.40 01.40 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"
00.10 Х/ф "Непідсудний"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

06.05 15.40 "Формула Пруста. Іво 
Бобул"

06.50 21.55 04.50 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 21.00 03.45 "Цивілізація 

Incognita"
10.50 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
16.30 "Мистецтво входити в літа"
16.55 04.00 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
17.30 Заклинач акул
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Валерій Тодоровський, 1 ч.
20.00 22.40 Людина-здобич 12+
21.20 04.20 Глобал - 3000
22.15 "Таке спортивне життя. 

Олексій Торохтій"
23.40 "Натхнення"

03.00 02.25 Зона ночі

04.35 18.00 Абзац

05.29 06.45 Kids Time

05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

06.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+

08.40 Дешево та сердито

19.00 Супермодель по-українськи

21.40 Х/ф "Легенда Зорро"

00.10 Х/ф "Черепи" 16+

02.20 Служба розшуку дітей

05.00 Х/ф "Тихі береги"
06.20 Х/ф "Звинувачення"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
11.00 "Він, Вона і телевізор"
15.00 Х/ф "Подорож до центру 

Землі"
16.50 Т/с "Теорія брехні 2" (16+)
17.35 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)
19.20 20.15 Т/с "Зустрічна смуга" 

(16+)
21.15 Х/ф "Ірландець" (16+)
23.00 Чвертьфіналу Чемпіонату 

Європи з боксу серед 
чоловіків. Трансляція з 
Харкова

02.00 Х/ф "Вишневі ночі"
03.25 Д/п "Помста природи"

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
10.45 "Україна має талант!-5"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
23.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.10 07.10 08.10 Спорт
06.25 23.50 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
10.05 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.40 Наші гроші
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 03.35 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/с "Порятунок ферми"
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
00.15 Телемагазин
02.10 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

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

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

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА

ІНЖЕНЕРТЕПЛОТЕХНІК

громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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 

ОГОЛОШЕННЯ
про оприлюднення матеріалів детального плану території в межах 

Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області 

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області на виконання 

ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розпоряджен-
ня Бориспільської районної державної адміністрації Київської області «Про роз-
робку детального плану території» № 480 від 16 листопада 2015 року, розпоря-
дженням № 359 від 08 червня 2017 року затвердила детальний план території в 
межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, роз-
роблений ТОВ «ЦЕНТР АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЛАНДШАФТНО-
ГО ДИЗАЙНУ», землевласник громадянин Гордієнко В.М.

Містобудівна документація має наступні техніко-економічні показники: площа 
ділянки проектування — 15,0 га, орієнтовна площа забудови — 9,75 га, поверхо-
вість — 2-6 пов.

ПРОЕКТНИЙ ПЛАН

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ
ОГОЛОШУЄ НАБІР на 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймаються особи віком від 15 до 40 років, що мають інвалідність:

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ 
(термін навчання З роки)

 • Оператор комп'ютерного набору. 
Секретар керівника

 • Кухар. Кондитер
 • Оператор комп'ютерного набору 
 • Електромеханік з ремонту та обслугову-

вання лічильно-обчислювальних машин

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ 
(термін навчання 1,5 року)

 • Оператор комп'ютерного набору. Офіс-
ний службовець (бухгалтерія)

 • Оператор комп'ютерного набору. Соці-
альний працівників 

 • Слюсар-електрик 
 • Електромеханік з ремонту та обслугову-

вання лічильно-обчислювальних машин 
 • Майстер з пошиття взуття
 • Кухар. Кондитер

НА БАЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНО-
ОСВІТНІХ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ 

СЛУХОМ (термін навчання 1,5 року)
 • Взуттьовик з пошиття взуття
 • Кухар. Кондитер

Учні отримують стипендію, забезпечуються 4-разовим харчуванням, проживанням 
у гуртожитку безкоштовно.

Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. 
Адреса: 10029, м. Житомир, вул.Небесної Сотні, 43, ztvpui@gmail.ru, http://zhvpu.zt.ua;

телефони: 47-32-71, 47-32-74 (приймальня директора), 47-32-77 (факс); 
моб.: (068) 677-62-03; (093) 408-32-47.

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ.  ЦІЛОДОБОВЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Ліц.: Серія АД №041301

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних
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ЧЕТВЕР, 22 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 23 ЧЕРВНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 01.40 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 10.55 12.20 14.00 "Міняю 

жінку - 5"

15.15 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.10 21.10 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

22.10 "Право на владу 2017"

23.40 02.05 Х/ф "Холодне літо 

53-го"

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.55 12.20 "Міняю жінку - 5"
12.40 Т/с "Матусі" (12+)
13.55 14.55 Т/с "Свати - 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 22.25 "Ліга сміху 2"
00.20 "Вечірній Київ"
04.15 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
04.00 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.30 Зірковий шлях
10.50 04.40 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.45 00.00 Т/с "Мамочка моя" 16+
23.20 "Слідами популістів. Частина 

4" Спеціальний репортаж
02.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.15 20.00 01.20 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 13.20 "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"
11.05 12.25 20.40 Т/с "1942" 16+
15.50 "Речдок"
18.00 04.30 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
22.30 Т/с "Розвідники" 16+
02.00 Х/ф "У небі "Нічні відьмі""
03.20 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

05.15 "Подробиці"
05.55 Мультфільм
06.20 13.20 "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"
11.05 12.25 Т/с "1942" 16+
15.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.00 "Подробиці тижня"
22.00 Док.проект "Віктор Цой. 

Група крові"
23.00 Х/ф "Асса"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 М/ф "Лежень"
10.50 М/ф "Маленький великий 

пес"
11.05 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.45 Т/с "Таємничий острів"
16.05 Х/ф "Паралельні світи"
18.00 Х/ф "Ніколи не здавайся" 16+
20.00 Х/ф "Голодні ігри: 

Переспівниця. Частина 1" 16+
22.05 Х/ф "Місто 44-го" 18+
00.15 Х/ф "Анничка"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.00 01.35 Х/ф "Споконвіку 

назавжди"
12.20 18.50 Казки У Кіно
12.45 Одного разу під Полтавою
13.45 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.35 Віталька
17.50 Країна У
20.00 Х/ф "Отже, війна" 16+
21.50 Х/ф "Морська пригода" 16+
23.35 Х/ф "Ніколи не здавайся" 16+

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.05 13.20 Х/ф "Епоха героїв" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Чорна книга" 16+
01.05 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.50 Стоп-10
04.30 Служба розшуку дітей
04.35 Студія Вашингтон
04.40 Факти

05.00 Дивитись усім!
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 13.20 Х/ф "Чорна книга" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.20 16.10 Т/с "Володимирська, 

15" 16+
17.45 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с "На трьох"
00.35 Х/ф "Сліпа лють" 16+
02.00 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.25 Стоп-10
04.45 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 23.20 "Моя правда"
10.55 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
12.40 Х/ф "Таємниця "Черних 

дроздів"
14.25 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.15 Х/ф "Доля людини"
18.05 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
19.40 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.10 Х/ф "Смуга перешкод"
01.40 Х/с "Місс Марпл Агати 

Кристі"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
10.00 "Зірки гумору"
10.50 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
13.25 Х/ф "Тегеран-43"
16.15 Х/ф "Небезпечні друзі"
18.00 Х/ф "Таємниця "Черних 

дроздів"
19.40 02.55 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 Х/ф "Пастка для самотнього 

чоловіка" (16+)
01.00 Х/ф "Манія величності"
04.35 Кіноляпи

06.05 15.50 "Формула Пруста. 
Михайло Сидоржевський"

06.50 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 21.05 "Цивілізація Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Соціальний статус"
16.40 "Андрій Ромоданов: "Проза й 

поезія мозку""
17.40 "Калинове здоров'я"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Валерій Тодоровський, 2 ч.
20.05 22.45 Людина-здобич 12+
21.30 04.30 "Відлуння"
22.20 "Таке спортивне життя. Ольга 

Саладуха"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.10 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

06.05 15.40 "Формула Пруста. 
Олександр Злотник"

06.40 21.55 05.20 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.05 18.00 "Алло, лікарю!"
10.35 04.30 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
15.00 21.10 04.50 "Відлуння"
16.15 Акапельний гурт "United 

People". Концерт "Лінія 
Небес"

17.10 "П'ять доріг доктора Сивого"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Дмитро Ярош
20.10 Людина-здобич 12+
22.05 Михайло Поплавський. 

Формула успіху
22.50 "П’єр Рішар. Блазень чи 

король?"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 02.15 Зона ночі

03.50 18.00 Абзац

04.45 23.50 Х/ф "Втрачений рай" 

16+

07.05 Половинки

19.00 Супермодель по-українськи

21.50 Х/ф "Три мушкетери" 16+

02.10 Служба розшуку дітей

03.00 01.25 Зона ночі

04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.35 18.00 Абзац

06.33 07.55 Kids Time

06.35 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

08.00 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.40 Половинки

01.20 Служба розшуку дітей

05.25 Х/ф "Слухати у відсіках"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
04.00 "Правда життя. Професії"

05.05 Х/ф "Останній гейм"
06.20 Х/ф "Грачі"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 00.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.40 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Код 100" (18+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
04.20 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 "Територія обману"

11.00 Д/п "Помста природи"

14.50 21.05 Х/ф "Охоронець" (16+)

16.50 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

19.20 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" 

(16+)

23.05 Найкращі двобої Світової 

серії боксу за участі: В. 

Ломаченка, А. Усика, А. 

Гвоздика, Е. Хитрова

02.00 Х/ф "Чотири листи фанери"

03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.35 "Він, Вона і телевізор"
15.05 Х/ф "Пригоди Посейдона"
19.20 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв" (16+)
21.15 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв 2" (16+)
23.10 Півфінал Чемпіонату Європи 

з боксу серед чоловіків. 
Трансляція з Харкова

02.10 "Нишпорки"
02.35 "Цілком таємно"
03.00 Х/ф "Ярослав Мудрий""
04.10 "Облом.UA."

07.00 16.00 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
10.45 "Україна має талант!-5"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 22.45 "Кохана, ми вбиваємо 

дітей"
23.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

08.00 Х/ф "Наречена мого друга"
10.05 Х/ф "Щоденник лікаря 

Зайцевої"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 Х/ф "Дружина за контрактом"
20.25 22.45 Х/ф "Мама напрокат"
23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 03.35 Д/ф "Київ. Початок 

війни"
09.45 Д/ф "Ангел помсти"
10.20 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.15 Д/с "Національні парки"
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ. 

Вшанування пам'яті жертв 
війни в Україні

12.10 17.45 Обличчя війни
12.25 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.40 Слідство. Інфо
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Надвечір'я. Долі
16.30 Д/ф "Дніпровська балада
17.25 Спецрепортаж: Як живуть 

діти-сироти на окупованій 
території

17.35 Спецрепортаж: Як живуть 
люди з ВІЛ на окупованій 
території

18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.25 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
10.00 Обличчя війни
10.20 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
11.15 Д/с "Національні парки"
12.10 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.40 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 Т/с "Анна Піль"
15.35 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.25 Чемпіонат України з 

перетягування канату
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 Підсумки
23.50 Від першої особи
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СУБОТА, 24 ЧЕРВНЯ

НЕДІЛЯ, 25 ЧЕРВНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.50 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Таємний код Віри"

11.00 "Сказочная Русь "

11.45 23.10 "Світське життя"

12.45 Х/ф "Танець метелика" (12+)

16.35 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Pнай наших"

00.10 02.20 "Ліга сміху 2"

06.15 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.15 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 Лотерея "Лото-забава"
09.40 Маріччин кінозал. М/ф 

"Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 12.00 13.05 14.10 15.05 16.10 

17.05 18.15 "Світ навиворіт 
- 5: Індонезія"

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Інша жінка" (16+)
00.50 "Аргумент кiно"
01.45 "Світське життя"
04.20 "Таємний код Віри"

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні

07.15 05.20 Зірковий шлях

09.00 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження" 16+

15.20 Т/с "Ключі від щастя. 

Продовження " 16+

18.10 19.40 Т/с "Салямі"

22.20 Х/ф "Справи сімейні"

00.10 Реальна містика

02.40 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.20 Т/с "Мамочка моя" 16+

13.10 Т/с "Салямі"

16.45 20.00 Т/с "Долю не обдуриш"

19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою

21.20 Т/с "Я житиму"

01.10 Реальна містика

02.50 Таємний код зламано. Код 

Джокера

03.35 Таємний код зламано. Думка

04.20 Агенти справедливості 16+

06.10 Мультфільм
06.30 Х/ф "Трень-брень"
08.25 Х/ф "Дайте книгу скарг"
10.15 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
12.00 Х/ф "Діамантова рука"
14.00 20.30 Т/с "Шлюб за 

заповітом: Повернення 
Сандри" 16+

20.00 "Подробиці"
22.10 Х/ф "Бідна Liz" 16+
00.00 Х/ф "Дорога на Арлінгтон" 

16+
02.10 Док.проект "Віктор Цой. 

Група крові"
03.00 Х/ф "Асса"

05.20 20.00 02.05 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.25 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
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 "З речами на виліт!"
13.50 20.30 Т/с "Шлюб за 

заповітом: Танці на вугіллі" 
16+

23.10 Х/ф "Інтердівчинка" 16+

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.10 М/ф "Червона Шапка проти 

зла"
12.35 Одного разу під Полтавою
14.10 Казки У Кіно
16.20 Х/ф "Голодні ігри: 

Переспівниця. Частина 1" 
16+

18.25 Х/ф "Отже, війна" 16+
20.15 Х/ф "Морська пригода" 16+
22.00 Рятівники
00.00 Х/ф "Паралельні світи"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.10 М/ф "Болт та Бліп спішать на 

допомогу"
11.30 00.00 Х/ф "Мої aфриканські 

пригоди"
13.05 04.10 Віталька
19.50 Одного разу під Полтавою
20.50 Готель Галіція
22.00 Рятівники
01.35 Х/ф "Анничка"
02.55 Казки У

05.05 Т/с "Відділ 44" 16+
06.35 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 Я зняв!
09.20 Т/с "На трьох"
12.35 13.00 Х/ф "Сліпа лють" 16+
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Прибульці" 16+
16.20 Х/ф "Прибульці-2. Коридори 

часу" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Прибульці в Америці" 

16+
21.45 Х/ф "Початковий код" 16+
23.30 Х/ф "Вовки" 16+
01.15 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.40 Стоп-10
04.20 Факти
04.45 Т/с "Слідчі" 16+

07.05 Т/с "Відділ 44" 16+

10.30 Х/ф "Початковий код" 16+

12.15 13.00 Х/ф "Прибульці" 16+

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф "Прибульці-2. Коридори 

часу" 16+

17.00 Х/ф "Прибульці в Америці" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "У пастці часу" 16+

22.50 Х/ф "13-й район. Цегляні 

маєтки" 16+

00.35 Х/ф "Вовки" 16+

02.05 Т/с "Лас-Вегас" 16+

03.35 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.25 "Зіркове життя"
11.20 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
12.15 Х/ф "Манія величності"
14.15 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
16.55 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
18.35 Х/ф "Чорний принц"
20.20 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
22.00 Х/ф "Невідома версія. 

Екіпаж"
23.00 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Зіркове життя"
09.50 "Невідома версія. Екіпаж"
10.50 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
12.25 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
14.10 Х/ф "Чорний принц"
15.55 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
17.30 Х/ф "Шукайте жінку"
20.20 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
22.00 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
22.55 Х/ф "Пастка для самотнього 

чоловіка" (16+)
00.35 Х/ф "Тримайся, козаче!"

06.15 Х/ф "Дівчина з характером"
07.45 04.45 "Цивілізація Incognita"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
14.20 "Трускавець курортний"
15.25 "Соціальний статус"
16.00 "Азбука життя Миколи 

Сивого"
17.30 "Euro show" Михайла 

Поплавського
18.30 Бенефіс Ніколо Петраша
20.45 "Вадим Мулерман. 1 ч. 

Жертви радянської естради"
21.50 "Валерій Ободзинський. 2 ч. 

Жертви радянської естради"
23.00 Людина-здобич 12+
00.00 "Вихідний, після опівночі" 

18+

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

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.15 04.50 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
14.35 "Київ-Люблін: університетські 

мости"
15.35 "Соціальний статус"
16.20 "Зцілення теплом"
17.10 "Зіркафест "Єдина країна"
20.00 04.30 "Цивілізація Incognita"
20.20 23.50 04.20 "Кумири"
20.30 03.55 "Світські хроніки"
21.05 Євромакс
21.30 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
22.00 Прощальний концерт 

Михайла Поплавського 
"Юний орел"

03.00 Зона ночі
04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.25 06.43 Kids Time
05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.45 Абзац
09.40 Ревізор
12.10 Страсті за Ревізором
15.00 Х/ф "Елвін та бурундуки 2"
16.45 Х/ф "Хроніки Нарнії: 

Підкорювач світанку"
19.00 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" 16+
21.00 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменов" 16+
23.00 Х/ф "Сіністер" 18+
01.15 Х/ф "Черепи" 16+

03.15 Зона ночі
06.09 08.19 Kids Time
06.10 Х/ф "Чарлі і шоколадна 

фабрика"
08.20 Х/ф "Елвін та бурундуки 2"
10.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: 

Підкорювач світанку"
12.15 Х/ф "Три мушкетери" 16+
14.20 Х/ф "Неймовірні пригоди 

Адель Блансек" 16+
16.20 Х/ф "Ліга видатних 

джентльменов" 16+
18.45 Х/ф "Шанхайські лицарі"
21.00 Х/ф "Самотній рейнджер" 16+
00.00 Х/ф "Сіністер 2" 18+
01.50 Х/ф "Стерв'ятник" 16+

05.35 Х/ф "Небезпечні гастролі"

07.05 Х/ф "Два капітани"

11.30 02.50 "Речовий доказ"

14.15 "Склад злочину"

15.45 "Круті 90-ті"

17.25 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 02.05 "Свідок"

19.30 Х/ф "Спокута"

21.15 Х/ф "Банди Нью-Йорка" (16+)

00.20 Х/ф "Пила - 2" (18+)

02.35 "Випадковий свідок"

03.45 "Легенди бандитської Одеси"

05.25 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
06.55 Х/ф "Небо скрізь однакове..." 

(16+)
08.20 Т/с "День гніву" (16+)
11.40 Х/ф "Спокута"
13.15 Х/ф "У зоні особливої уваги"
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Лінія захисту" (16+)
22.30 Т/с "Головний калібр" (16+)
01.50 Х/ф "Банди Нью-Йорка" (16+)
04.30 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 Найкращі двобої Світової 

серії боксу за участі: В. 
Ломаченка, А. Усика, А. 
Гвоздика, Е. Хитрова

12.10 Х/ф "Школа бойових 
мистецтв" (16+)

14.05 Х/ф "Школа бойових 
мистецтв 2" (16+)

16.00 Фінал Чемпіонату Європи з 
боксу серед чоловіків. 
Пряма трансляція з Харкова

20.30 Х/ф "Боксер" (16+)
22.20 Х/ф "Спека" (16+)
00.15 "Територія обману"
01.15 "Цілком таємно"
01.50 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
02.15 Х/ф "Ярослав Мудрий""
03.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

16.05 Х/ф "Пригоди Посейдона"

19.20 Х/ф "Великий солдат" (16+)

21.10 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.20 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Дорога на Січ"

03.40 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.20 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
15.15 Х/ф "Дружина за контрактом"
17.10 Х/ф "Мама напрокат"
19.00 Х/ф "Поділись щастям своїм"
23.25 Х/ф "Джентльмени удачі"
01.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

07.05 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

09.55 "Караоке на Майдані"

11.40 "Планета земля 2"

12.40 Х/ф "Поділись щастям своїм"

17.05 "Кохана, ми вбиваємо дітей"

19.00 02.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

22.45 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 23.00 Світ on line
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.30 М/ф "Христофор Колумб. 

Остання мандрівка"
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.50 Фольк-music
13.00 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
17.35 Книга.ua
18.10 Чоловічий клуб. Спорт
19.25 Чоловічий клуб
20.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
21.00 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/с "Дикі тварини"
22.45 Мегалот
23.25 Життєлюб
23.50 На слуху
01.20 Д/с "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
02.50 Д/с "Національні парки"
04.45 Д/ф "Рейх: крах чорних 

селекціонерів"

06.35 На слуху
07.05 Від першої особи
07.25 Життєлюб
08.10 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.15 Телемагазин
09.00 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
10.00 Х/ф "Потаємні місця"
12.00 Театральні сезони
12.30 01.20 Д/с "Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє"
14.00 Мистецькі історії
14.15 Фольк-music
15.40 Перший на селі
16.10 Д/с "Орегонський путівник"
16.45 Д/ф "Генна інженерія. Люди 

Х"
17.15 Х/ф "Ціна солі"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Дикі тварини"
23.00 Світ on line
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Опель-Астра G седан, 2007 р., 1,4, бензин, 

150800 грн (еквівалентно 5800 у.о.). Тел.: 0 95 
3113122.

ВАЗ-21013, в робочому стані, 40000 км. 
Тел.: 0 93 7334862.

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

1-к.кв. у новому будинку, цегляний, 32 
кв.м, автономне опалення, лічильники, 
лоджія засклена, 393600 грн. Терміново. 
Тел.: 0 68 6690042. 

1-к.кв., актуальна пропозиція, 33,11 кв.м, 
цегляний будинок, 2-контурний котел, гар-
на розв’язка, розвинена інфраструктура, 
407253 грн. Тел.: 0 68 6690042, 0 95 5840101. 

Глибоцька 83а вул., 5/5, 28/18/6, звичайний 
стан, 416000 грн (еквівалентно 16000 у.о.). 
Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Головатого, 76 а вул., 1/10, 49 кв.м, після бу-
дівельників, ціна договірна. Терміново. Тел.: 
0 97 6788970.

К.Шлях вул., 3/5, ремонт, 32 кв.м, 432000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.), торг, є інші ва-
ріанти. Тел.: 0 66 1631974, 0 96 7351354, Рус-
лан. 

К.Шлях вул., цегляний будинок, автономне 
опалення, л/з, штукатурка, поруч школа, са-
док, магазини, недорого. Тел.: 0 97 5840101, 
0 68 6690042.

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, зручне міс-
цезнаходження, транспортна розв’язка, 
2-контурний газ.котел, штукатурка, після 
будівельників, ціна договірна. Тел.: 0 67 
2910021.

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

Лютнева 16 вул., 1/5, 37 кв.м, звичайний 
стан, лоджія 4 кв.м, з погребом, 520000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
7351354, 0 66 1677971. 

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

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

Найкраща пропозиція! Квартири в ново-
му будинку, автономне опалення, будинок 
теплий, цегляний, л/з, недорого. Тел.: 0 97 
5840101.

Старовокзальна вул., новий будинок, 8/10, 
56 кв.м, під чистову, є розводка електрики та 
сантехніки, б/з, не кутова. Тел.: 0 96 7351354, 
0 66 1677971, Руслан.

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

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

Дарниця, р-н інституту хімії, 40 кв.м, 3 по-
верх, після будівельників, 676000 грн (екві-
валентно 26000 у.о.) або обмін на 2,3-к.кв. 
у м. Борисполі за домовленістю. Тел.: 0 67 
8401050, 0 66 7206622.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева 12 вул., 5 поверх, 50 кв.м, двосто-

роння, 2 балкони, євроремонт, поруч зупин-
ка, господар. Тел.: 0 67 2960468, Ірина. 

початок міста, 4/4, 43 кв.м, кімнати окремо, 
косметичний ремонт, м/п вікна, кахель, ламі-
нат, балкон, 636000 грн (еквівалентно 24000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, 

ціна договірна. Тел.: 0 66 7838535. 
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Еко-

маркет», гарний стан, господар. Тел.: 0 93 
7534756.

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

таун-хаус, 104 кв.м, після будівельників, 3 
кімнати, 2 поверхи, світло, свердловина, міс-
це для авто, всі документи, 9500 грн/1 кв.м. 
Тел.: 0 66 1677971, 0 96 7351354.

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

центр р-н, 8/9, цегляний, 67 кв.м, меблі, 
техніка, 864000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 66 1631974, 0 96 
7351354, Руслан.

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ
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БУДИНКИ

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

договірна. Тел.: 0 98 8654720. 
Бориспіль

8 Березня вул., 60 кв.м, цегляний, потребує 
ремонту, 10 соток, 397500 грн (еквівалентно 
15000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 7351354, 
0 93 6158819, Руслан. «Престиж Інвест». 

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

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, га-
зифікований, будівлі, 5 хв. до зупинки елек-
тропоїздів, або обмін на житло у м. Донецьк. 
Тел.: 0 95 0201893.

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

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, 
колонка, кап. ремонт, погріб, сарай, га-
раж, 10 соток, 1250000 грн (еквівалентно 
50000 у.о.). Тел.: 0 67 8878538, 0 95 5687744. 

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, ко-
мунікації, ремонт, 1539000 грн (еквівалентно 
57000 у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.

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

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

Огородня вул., 65 кв.м, житловий стан, 
зручності на вулиці, світло, газ.котел (новий), 
10 соток, гараж, сарай, 546000 грн (еквіва-
лентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1631974, Руслан.

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

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

дача, Кийлів с., 2 поверхи, 60 кв.м, 4 кімна-
ти, дачний кооп. «Днепр-сервіс», вихід на Дні-
про, 3 сотки, 198750 грн (еквівалентно 7500 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, 
Руслан. «Престиж Інвест». 

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

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

Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, 
с/в на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кух-
ня-студіо, с/в, ванна, коридор під чистову, 
світло, вода заведені, свердловина, 6 со-
ток, 999400 грн (еквівалентно 38000 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цег-
лою, на два входи, 25 соток землі, гарне міс-
цезнаходження, під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.

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

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

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

Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи, 
5 кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будин-
ку, газ, світло, свердловина, басейн, сад, 
сарай, 38 соток, приватизовані, ліс, озе-
ро, 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 со-
ток, у будинку бойлер, душова кабіна, меблі, 
піч-камін, зупинка, магазини, ринок поруч, 
636000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 66 2042875.
Яготин

Будинок у м. Яготин або обмін на кварти-
ру у м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1619298, 0 93 
2807317.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, 
кухня, цегляний, 10 соток, 583000 грн (екві-
валентно 22000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

 

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: 

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

Тел. 096-340-44-32
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Дорошенка вул., 10 соток, правильної фор-
ми, всі комунікації, 148000 грн (еквівалентно 
5500 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

Дружби Народів вул., 20х50, світло по вулиці, 
висока, гарний під’їзд, 216000 грн (еквівалент-
но 8000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

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

Красіна вул., 10 соток, 25х30, комунікації, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 7838535.

Лобановського вул., всі комунікації, 10 со-
ток, 265000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 7351354, 0 93 6158819, Рус-
лан. «Престиж Інвест».

П.Запорожця вул., 10 соток, вихід на окруж-
ну дорогу, ціна договірна. Тел.: 0 95 2146743.

Ревне с., садовий кооператив «Іква», елек-
трика, річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалент-
но курсу долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.

Цвєтаєва вул., 10 соток, рівна, правильної фор-
ми, 20х50, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), 
терміново. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

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

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

Глибоке с., 10 соток, поруч зупинка, ціна до-
говірна. Тел.: 0 96 1481159.

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

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

Іванків с., 10 соток, держакт, газ, світло, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 2140689.

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

Лозівка с., Мальовнича, 4 вул., 10+2 соток, 
ціна договірна. Тел.: 0 98 7943610.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розташуван-
ня, поруч зупинка, газ, світло, приватизова-
на, документи готові, поруч зупинка. Тел.: 0 
95 0722821, 0 63 6038361.

Нестерівка с., Молодіжний пров., 10+10 со-
ток, під забудову, заїзд з вул. Шолохова, ра-
зом або окремо, 312000 грн/2 діл. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

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

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

Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, ко-
мунікації поруч, обгороджена, недорого. Тел.: 
0 67 1762212.
Переяслав-Хмельницький

10+10+10 соток, у першій лінії над трасою 
Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.
Яготин

центр р-н, 6 соток, на березі річки, госпо-
дарські будівлі, світло. Тел.: 0 98 7689388, 0 
66 0251272.

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

1,2-к.кв., м. Бориспіль, у будь-якому стані, у 
господаря. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1631974, 
Вікторія.

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

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

2,3-к.кв., у господаря, м. Бориспіль, житло-
вий стан. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971, 
Руслан.

будинок або недобудова у м. Бориспіль 
та район. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок старий або недобудову у м. Бо-
риспіль. Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, 
посередників не турбувати. Тел.: 0 66 7838535.

будинок, квартиру, земельну ділянку у госпо-
даря, за готівку. Тел.: 0 66 1677971, 0 96 7351354.

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 будин-
ком, у господаря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 2 дні, готів-
ка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

Здам

Бориспіль

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

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

техніка, 3500 грн+комунальні, по пільгам. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Оголошення та реклама

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

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

КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУТУЗОВА ВУЛ., 65 КВ.М, 3 КІМНАТИ, 
ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КОМУНІКАЦІЇ, ВІД 2,5 ДО 
10 СОТОК, 583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 10 СОТОК, 583000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТНО 
22000 У.О.), БЕЗ КОМІСІЙНИХ, ТЕРМІНО-22000 У.О.), БЕЗ КОМІСІЙНИХ, ТЕРМІНО-
ВО. ТЕЛ.: 0 97 4877221.ВО. ТЕЛ.: 0 97 4877221.

центр р-н, 42 кв.м, 2 кімнати, с/в у будинку, 
всі комунікації, 5 соток, 650000 грн (еквіва-
лентно 25000 у.о.). Тел.: 0 96 7351354, 0 66 
1677971. 

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж капітальний, кооп. «Прометей», яма, 

погріб, 119250 грн (еквівалентно 4500 у.о.). 
Тел.: 0 97 3061696, 0 63 4203937. 

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Політ», Глібова вул., р-н «ЕКО». Тел.: 

0 98 5601840.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 

ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.
кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (еквіва-

лентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106.
Металевий гараж, кооп. «Схід», ціна дого-

вірна. Тел.: 0 63 8512111.
Соцмістечко р-н, всередині будинків 

№349 та 348, новий, капітальний, 30 кв.м, 
4,5х7, шлакоблок, балки, шифер, шту-
катурка, бетона підлогна, оглядова яма, 
залізні ворота, світло підключене. 120000 
грн. Обмін, варіанти. Тел.: 0 66 7922144. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

поруч озеро, ліс, електричка, ціна договір-
на. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 
7841279.
Березань

Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 
кадастровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 
8654720.
Бориспіль

Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 со-
ток, гарне місце, для будівництва та об-
слуговування житлового будинку, госпо-
дарських будівель та споруд, 108000 грн 
(еквівалентно 4000 у.о.),торг, господар. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
АВТОСЛЮСАРЯ ВАНТАЖНИКА

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

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

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
НА ВИРОБНИЦТВО 

ЗА НАСТУПНИМИ ВАКАНСІЯМИ: 

Вивантажники 
вагонів (різноробочі) 

Фасувальники 
Помічник бухгалтера
Слюсар 
технологічного 
процесу

Заробітна плата від 5000 грн

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

1-к.кв., Соцмістечко р-н, меблі, холодиль-
ник, пральна машина-автомат, гарний ре-
монт, ціна договірна, посередникам не турбу-
вати. Тел.: 0 97 3061696, 0 93 4203937.

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

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

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

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

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техні-
ка, ціна договірна. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

кімнату в приватному будинку, центр міста, 
50 метрів до автобусної зупинки. Тел.: 0 96 
3399431, 0 99 1491380, 0 63 7074146.

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

комерційне приміщення, 116 кв.м, центр, 
20000 грн. Тел.: 0 96 7351354, 0 66 1677971.

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

КПТМ «Бориспільтепломережа» 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ 

ОПЕРАТОРІВ 
ГАЗОВИХ КОТЕЛЕНЬ

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 41а
Тел.: (04595) 6-25-08, 

(050) 382-81-12, (067) 984-57-38

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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Найму

Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, кімнату, півбудинку у 
господаря, порядок і своєчасну оплату гаран-
тую. Тел.: 0 67 7592745, 0 99 9348617, 0 63 
5369924, Лариса. 

1,2,3-к.кв., будинок для сім’ї, порядок і своє-
часну оплату гарантуємо. Тел.: 0 66 1631974, 
0 93 9440208.

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

1-к.кв., в центрі Борисполя, терміново. 
Тел.: 0 99 2067592, Максим.

будинок або півбудинку, у м. Бориспіль, для 
порядної сім’ї, на тривалий термін. Тел.: 0 93 
6158819, 0 96 7351354.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю

Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

АЗС ПОТРІБНІ КАСИРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРА-АЗС ПОТРІБНІ КАСИРИ, ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА+ПРЕ-ЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА+ПРЕ-
МІЇ, С. ГОГОЛІВ ТА С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 67 МІЇ, С. ГОГОЛІВ ТА С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 67 
6216547.6216547.

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

Бориспільська виправна колонія №119 за-
прошує на постійну роботу (службу) у відділ 
охорони та нагляду 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 готельно-ресторанний комплекс 
«Стара Вежа» потрібні: технічний праців-
ник, з/п від 3500 грн; покоївка, робота по-
змінно, з/п від 3500 грн; офіціант, можли-
во без д/р, г/р позмінний, з/п від 3500 грн. 
Тел.: (04595) 54422, 0 66 0781936. 

В перукарню «Пан та Пані» потрібні пе-
рукарі. Перукарня знаходиться в центрі 
міста. Можлива оренда робочого місця. 
Тел.: 0 95 7050595, Олеся. 

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДО-В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДО-
ГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ГЛЯД ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/
ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА ОФОРМЛЕННЯМ. 
ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕ-ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАННЯ НА ТЕ-
РИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, РИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, 
ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД 
ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ОПЛАЧУЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. 
ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 95 3693839.ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 95 3693839.

В студію краси запрошуємо май-
стрів-перукарів на суборенду, здаємо 
крісла в оренду. Тел.: 0 98 0583263, 0 73 
4904030.

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

Виробничому підприємству потрібні 
ОПЕРАТОР ЕКСТРУДЕРА, РІЗНОРОБО-
ЧИЙ. З/п від 5000 грн, навчаємо. Тел.: 0 93 
5699058, 0 95 3785090, Олександр. 

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, продав-
ця, пекаря, водія. Тел.: 0 67 2340932. 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕХАНІ-ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕХАНІ-
КІВ, АВТОСЛЮСАРІВ, АВТОЕЛЕКТРИКА. КІВ, АВТОСЛЮСАРІВ, АВТОЕЛЕКТРИКА. 
ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ, ГАРНИЙ РІВЕНЬ ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ, ГАРНИЙ РІВЕНЬ 
З/П, ВІД 10000 ГРН. НАДАЄМО УНІФОР-З/П, ВІД 10000 ГРН. НАДАЄМО УНІФОР-
МУ, РУКАВИЧКИ, ІНСТРУМЕНТИ. ВІД МУ, РУКАВИЧКИ, ІНСТРУМЕНТИ. ВІД 
ВАС ПОТРІБНО ТІЛЬКИ ЯКІСНЕ ВИКО-ВАС ПОТРІБНО ТІЛЬКИ ЯКІСНЕ ВИКО-
НАННЯ РОБІТ. ТЕЛ.: 0 97 6499113, 0 93 НАННЯ РОБІТ. ТЕЛ.: 0 97 6499113, 0 93 
9255369, ЄГОР.9255369, ЄГОР.

Компанії з продажу керамічної плитки, 
с. Щасливе, на склад потрібні вантаж-
ник; укладач керамічної плитки. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

НА БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ТЕРМІ-НА БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБНІ КАМЕНЯРІ, РІЗНОРОБО-НОВО ПОТРІБНІ КАМЕНЯРІ, РІЗНОРОБО-
ЧІ, СТРОПАЛЬНИКИ, ОХОРОНЦІ. ОПЛА-ЧІ, СТРОПАЛЬНИКИ, ОХОРОНЦІ. ОПЛА-
ТА СВОЄЧАСНО, 2 РАЗИ/МІС. ТЕЛ.: 0 96 ТА СВОЄЧАСНО, 2 РАЗИ/МІС. ТЕЛ.: 0 96 
6924915, ЮРІЙ.6924915, ЮРІЙ.

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

На постійну роботу на автомийку по-
трібні мийники автомобілів (біля АЗС «Ві-
кінг»). Тел.: 0 68 6875604.

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

На постійну роботу потрібен продавець 
у продовольчий магазин. Бажання, по-
рядність. Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 66 
3165781, 0 67 3374611.

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

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски, потрібні офіціант, при-
биральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 66 3655114.

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

Оголошення та реклама

НА РОБОТУ
ПОТРІБНІ

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

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

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

Оголошення та реклама

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

На роботу в торгово-роздрібну мережу 
Парфюм-Бар запрошуються комуніка-
бельні, цілеспрямовані продавці-консуль-
танти. Заробітна плата висока, ставка+%, 
6000 грн, гнучкий графік роботи. Тел.: 0 98 
5221604 , Інна.

На роботу на виробництво меблів потрі-
бен працівник по складанню меблів, на-
вчаємо. Тел.: 0 67 2614039.

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

На роботу потрібен слюсар-сантехнік. Тер-
міново. Тел.: 0 97 2307680.

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

Охоронній фірмі потрібні охоронці спор-
тивної статури, з/п 400 грн/доба. Тел.: 0 67 
1909930, 0 66 4452999.

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

Потрібен водій кат. «Е», робота по Укра-
їні, перевезення металоконструкцій, з/п 
14000 грн. Тел.: 0 67 4756027, 0 50 2844741.

Потрібен водій на асенізатор, висока з/п. 
Тел.: 0 67 9619812.

Потрібен водій на легкове авто та різноро-
бочий на разові роботи. Тел.: 0 67 2331855.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» 
ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТО-ІЗ Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТО-
МОБІЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО МОБІЛЯ, З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО 
ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.

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

ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ПОТРІБЕН МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ 
МИСЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО МИСЛИВСЬКОГО ТА РИБАЛЬСЬКОГО 
СПОРЯДЖЕННЯ. ВИМОГИ: БАЖАНО З СПОРЯДЖЕННЯ. ВИМОГИ: БАЖАНО З 
Д/Р, ЗНАННЯ 1С БУХГАЛТЕРІЇ. З/П ЗА Д/Р, ЗНАННЯ 1С БУХГАЛТЕРІЇ. З/П ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. ТЕЛ.: 0 67 РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ. ТЕЛ.: 0 67 
4051881, ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. 4051881, ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. 

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

Потрібні продавці квасу, можлива неповна 
зайнятість. Тел.: 0 63 2461333.

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

ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». СТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». 
РОБОТА ПОЗМІННО. ПРИЄМНА З/П. ТЕЛ.: РОБОТА ПОЗМІННО. ПРИЄМНА З/П. ТЕЛ.: 
0 50 3348190, 0 50 3348191.0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постій-
ну роботу наповнювача води. Тел.: 0 50 
3348190, 0 50 3348191.

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

Творчому колективу на постійну робо-
ту потрібен столяр-мебльовик, можливо 
житло та 2-разове харчування. Тел.: 0 68 
5944879. 

ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, З/П МАТЕРІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, З/П 
ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 7410673.ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 7410673.

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

Терміново! В стоматологічну клініку «Ве-
гас» потрібна сестра-медична (фельд-
шер). Тел.: 0 97 1229617 Оксана Юріївна.

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

Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ВИРОБНИЦТВО

Заробітна плата 5000-7000 грн

Помічник бухгалтера 
Електрик
Слюсар на виробничу лінію 
Механік виробничої лінії
Водій навантажувача 
Фасувальник сипучих 
будівельних матеріалів 
Вивантажники вагонів 
Різноробочі

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Адміністратора 
Бармена 
Офіціанта 
Кухаря-кондитера 
Кухаря-універсала 
Кухаря холодного 
цеху 
Кухаря гарячого 
цеху
Заступник директора 
ресторану (д/р обов’язково)

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

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

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

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ФЛЕКСОДРУКУ 
ТА ОБРОБКИ ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ
досвід роботи, змінний режим роботи, з/п від 7000 грн, премія, службова розвозка.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЕКСТРУЗІЇ
досвід роботи, змінний режим роботи, з/п від 6500 грн, премія, службова розвозка.

ПРЕСУВАЛЬНИК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВІДХОДІВ
робота щодня, сб та нд —  вихідні, з/п від 4000 грн, премія, службова розвозка.

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

АДМІНІСТРАТОР СИСТЕМ
робота щодня, сб та нд —  вихідні, з/п 7000 грн, службова розвозка.



17№22 (881), 16 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, стропила, шалівка, дошка 
столярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка 
для підлоги, дрова з доставкою, ракуш-
няк; послуги автокрана. Тел.: (44) 5392119, 
0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, 3500 грн, торг. Тел.: 0 63 

1123000.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Пральна машина. Тел.: 0 93 2233068. 
Холодильники «ОКА-ІІІ», 117х0,50, «Дні-

про-2», 117х0,54, б/в. Тел.: 0 93 7334862.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Віддам, у добрі руки кошенят, дівчат-
ка, сірого кольору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 
0690856. 

Корова червоної масті, з 5 телям, 9 місяців 
тільності, ціна договірна. Тел.: 0 98 2284778

Курчата бройлера кобб 500, підрощені, різ-
ної ваги. Тел.: 0 63 0493931, 0 97 6210029.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

0 50 4111649.

РІЗНЕ

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

стан, 1200 грн. Тел.: 0 63 4031009.
Гаражні ворота 274х206, гаражні двері 

190х90, б/в, метал: кут 60, метал 2 мм, каркас 
подвійний, ціна договірна. Тел.: 0 99 1458272. 

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, утеплення 
фасадів та монтаж металопластикових кон-
струкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

Будівництво приватних будинків, котеджів і 
дач під ключ з доставкою і закупкою матеріа-
лів. (Ліц. АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 
0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівництво приватних будинків, ко-
теджів, дач, комплексний ремонт квар-
тир із доставкою будматеріалів. Ліц. 
АВ №109352 від 10.05.2006 р. Тел.: 0 67 
6095529. 

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

Фрезування, оранка, культивація горо-
дів трактором-мінітрактором, розробка 
ділянок під посів, скошування, обприску-
вання хімікатами. Тел.: 0 97 2378240, Юрій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки кошенят, дівчатка, сіро-
го кольору, 1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Відпочинок у Коблево, виїзд з м. Бо-
риспіль — 700 грн. Тури вихідного дня 
— Чернігів: 25.06.— 350 грн; Кип’яче: 
01.07. — 320 грн. Св-во ВО3 №759553 від 
09.12.2008р. Тел.: 0 50 9358068.

Втрачений атестат про повну загальну се-
редню освіту, серія КХ №36353681, виданий 
на ім’я Нестеренка Олександра Сергійовича 
Вороньківською ЗОШ І-ІІІ ступенів 2009 року, 
вважати недійсним. 

Втрачений студентський квиток, серія КВ 
№10200380, виданий на ім’я Савченка Дени-
са Сергійовича Київським національним уні-
верситетом культури і мистецтв 01.09.2014 
р., вважати недійсним.

Втрачену домову книгу, видану на ім’я Та-
раскова Олександра Миколайовича, вважати 
недійсною.

Догляну людину похилого віку за право на-
слідування майна. Тел.: 0 96 9918144. 

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

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 6000 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 7200 грн + харчування

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн

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

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КОМІРНИКАГРОНОМ
Фасування та зберігання насіння для посадки
Бажаний досвід роботи в лабораторії
Робота із засобами захисту рослин

З/п договірна, моб. зв'язок, офіційне працевлаштування.
м. Бориспіль, с. Гора  Тел.: 067-215-21-80, Тарас

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

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

Стабілізатори Luxeon SVR-3000 VA, 1000 
грн, Sven sono 2000, 500 грн, Sven AVR 800, 
500 грн, б/в, гарний стан. Тел.: 0 98 9497501.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю кни-
ги серії «Литературные памятники» та видав-
ництва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

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

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцар-
ські, карманні, дорого. Тел.: 0 93 1173377.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

МЕНЕДЖЕР
з закупівлі

Заробітна плата висока, при співбесіді.
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АФІША ТИЖНЯ

Події

ЗАХОДИЗАХОДИ
16 червня 2017, п’ятниця
УРОЧИСТЕ ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ 
ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ МЕДИЧНОГО 
ПРАЦІВНИКА
Початок: 12:00
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, 1, м. Бориспіль.

МУЗИКАМУЗИКА
15 червня 2017, четвер
«ЕХ, РАЗ, ІЩЕ РАЗ»
(шоу циганського театру «Романс»)
Початок: 18:30
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, 1, м. Бориспіль.
Довідки та продаж квитків: 
+38 (095) 921-88-92; +38 (04595) 5-08-01

ТЕАТРТЕАТР
22 червня 2017, четвер
ВИСТАВА-КОМЕДІЯ 
«СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
Початок: 18:30
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, 1, м. Бориспіль.
Довідки та продаж квитків: 
+38 (095) 921-88-92

КЛУБИКЛУБИ
16 червня 2017, п’ятниця
Вечірка «FRIENDLY FRIDAY»
(спеціальний гість ночі — резидент «Play 
TV» і радіо «EUROPA PLUS» – DJ EWSEI, 
м. Київ)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: безкоштовний.

17 червня 2017, субота
Вечірка «MORDAX BASTARDS»
(спеціальні гості ночі — резиденти кра-
щої танцювальної радіостанції Укра-
їни #KISSFM — електронний проект 
«MORDAX BASTARDS»)
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: до 00:00 — 50/30, 
після 00:00 — 70/50.

СПОРТСПОРТ
17 червня 2017, субота
ФУТБОЛЬНИЙ МАТЧ 
«ФАВОРИТ-БОРИСПІЛЬ»
(12-й тур чемпіонату Київської області з 
футболу серед команд вищої ліги сезону)
Початок: 16:00
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

18 червня 2017, неділя
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП ЧЕМПІОНАТУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ 
СЕРЕД КОМАНД ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ КИЇВЩИНИ
(участь збірних команд м. Бориспіль 
з футболу з числа юнаків 2002-2003; 
2004-2005 та 2006-2006 рр. н.)
Початок: Згідно з календарним 
планом ігор.
Місце: Згідно з календарним планом ігор.

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧ
22 червня 2017, четвер
«ЗБЕРЕГТИ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ»
(відеопрезентація)
Місце: Бориспільська міська бібліотека, 
вул. Європейська, 6
Довідки: +38 (04595) 6-10-24

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ www.bkbm.ua

Триває програма акційних знижок!

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

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

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

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

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

 НА ОКОЛИЦЯХ

Олександр ПІКІЧ, директор 
Ревненського Будинку культури

З початком літа у жителів Рев-
ного відбулося кілька свят од-
ночасно. Розпочав свою робо-
ту дитячий табір «Сонечко», бі-
ля Будинку культури проходи-
ло музично-літературне дійство 
з нагоди відзначення Міжнарод-
ного дня захисту дітей, а також 
відбулася чудова виставка місце-
вих майстрів вишивки та пензля.

На початку червня багато діт-
лахів залюбки йдуть до місцево-
го Будинку культури, бо знають, 
що тут весело, будуть малювати 
на асфальті, співати й танцювати, 
і обов’язково отримають призи і 
подарунки. Щоб дітлахам і бать-
кам було веселіше, під час малю-
вання виступали учасники худож-
ньої самодіяльності.

Дебютував на святі недавно ство-
рений гурток гри на фортепіано. 
Глядачі з радістю і теплом зустріча-
ли виступаючих. Дві його представ-
ниці, Кубрак Кіра і Бідненко Вікто-
рія, виконали дитячі композиції: «Я 
лисичка, я сестричка» та «Гуси». 

У веселощах і творчості линув 
час малювання. Журі, у складі за-
відуючої сільською бібліотекою 
Шульги Т.О., директора дитячого 
літнього табору відпочинку Шуль-
ги М.О. і представника від батьків 
Пасічник Ірини, уважно ознайоми-
лось з творчістю дітей і одностай-
но дійшло до висновку, що всі діт-
лахи добре справились із завдан-
ням. Перше місце здобув учень 7 
класу Пасічник Олександр. Друге 

місце виборола Скорик Катерина, 
учениця 1 класу, і третє місце роз-
ділили сестрички Кубраки, шести-
річна Кіра і чотирирічна Оля. Та-
кож серед малюків провели кон-
курсний танець, в якому переміг 
учень першого класу Радченко 
Назар. А на завершення свята всі 
разом виконали «Танок маленьких 
каченят».

До речі, вже четвертий рік меце-
натом свята є Ярмак С.І., керівник 

магазину «Ревне-продукти». Також 
привітав дітей настоятель Свято-
Успенського храму села, отець Да-
рій і пригостив присутніх свячени-
ми смачними тістечками.

А у неділю 11 червня у Ревнен-
ському Будинку культури звуча-
ла класична музика Баха, Вівальді, 
Моцарта… Цього дня тут прохо-
дила виставка місцевих майстрів 
вишивки та пензля, яка прово-
диться третій рік поспіль. На суд 
відвідувачів представили свої ро-
боти 9 місцевих аматорів, а це 
близько 100 робіт. 

На цей раз до митців приєднали-
ся місцева поетеса Алла Сеник, яка 
виставила свої чудові вишивки і ви-
роби із соснових шишок, і Віра Бой-
час, яка показала кілька нестан-
дартних вишиванок, тематика яких 
перегукувалась із найкращими ро-
ками дитинства.

Кожного року виставляє свої 
роботи досвідчена вишивальниця 
Гусаревич Надія Василівна. Цьо-
го разу вона експонувала жіночу 
блузку, яку вишила для улюбленої 
доньки Наталії. 

Дуже талановиті і незвичай-
ні малюнки показала 22-річна Ру-
денко Марина. Вони були викона-
ні простим олівцем, але це дійсно 
художні образи з багатогранними 
відтінками.

Великий творчий доробок на ви-
ставці продемонструвала колиш-
ня вчителька трудового навчання 
Ревненської ЗОШ Алла Григорів-
на Паршина. Цього року вчителька 
представляла близько 20 полотен, 
серед яких картини, рушники, сер-
ветки, а також вишивка бісером.

Постійно бере участь у виставці 
активна учасниця художньої само-
діяльності, працівниця аеропор-
ту «Бориспіль» Людмила Павлівна 
Книженко. Неординарний, із ніж-
ними барвами весільний рушник 
показала глядачам Світлана Олек-
сіївна Жайворінок. Радували по-
гляд відвідувачів в’язані вироби 
Світлани Петрівни Єгорової. Впер-
ше експонувала свої картини, ви-
шиті бісером, 35-річна Кубрак Сні-
жана, мати трьох чарівних доньок.

Всі роботи надзвичайно врази-
ли глядачів, вони по-новому по-
дивились на своїх односельців-
аматорів, авторів художніх виро-
бів, вишиванок і малюнків, з якими 
щодня зустрічаються і мають певні 
побутові стосунки.

Виставка, яку відвідали близь-
ко п’ятдесяти ревненців і гостей 
села, ще раз підкреслила обдаро-
ваність наших людей, нашої нації, 
які сприяють збереженню і поши-
ренню культурних надбань укра-
їнської неповторної культури.

ЛІТНІ СВЯТА НЕВЕЛИКОГО СЕЛА

Лариса ГРОМАДСЬКА

Народних умільців і ремісників протя-
гом двох днів на фестивалі побувало близь-
ко вісімдесяти! На виставці-ярмарку справді 
розбігалися очі: сувеніри, прикраси, іграш-
ки, вироби з дерева, кераміки, глини і бісе-
ру, картини, вишиванки і рушники, обереги, 
плетені речі гачком і з соломи… Окрім міс-
цевих майстрів, відвідали Бориспіль майс-
три з Обухівщини, Переяслава-Хмельниць-
кого, Баришівки, Кременчука, Василькова, 
Полтавщини… Дітлахи мали можливість по-
бувати на майстер-класах з петриківського 
розпису, виготовлення подарунків, ляльок, 
намиста, розмалювати печиво чи розписа-
ти писанку, вирізати витинанку чи створити 
власну картину. Частина майстер-класів бу-
ла безкоштовною, частина коштувала сим-
волічних 10-15 грн.

Велика сцена
Вона була дійсно завелика для незначної 

аудиторії глядачів. Виступали, переважно, 
бориспільські колективи художньої самоді-
яльності. Вже декілька років підряд участь 
у фестивалі брали хореографічні колективи 
Світлани Новодворської, жіночий ансамбль 
«Травневі роси», народний колектив «Рід-
на пісня» зі столиці. Учасників самодіяль-
ної творчості із сіл Бориспільськго району 

було лише декілька (Велика Олександрівка, 
Бортничі, Велика Стариця).

Другий рік поспіль до Борисполя приїз-
див фольклорний гурт «Буття» (Київ), який 
навчав усіх охочих українським народним 
танцям. На великій сцені виступав банду-
рист, бард, громадський діяч Живосил (Ва-
силь) Лютий. Відкриттям і справжнім дивом 
для більшості глядачів був виступ наказно-
го отамана Українського козацтва Віталія 
Опанащука і народного цілителя, лікаря Ві-
ктора Бабія, які разом зі своїми однодумця-
ми продемонстрували надможливості лю-
дини: ходіння по склу, лежання і стояння на 

цвяхах, кидання ножа на тіло козака. Неда-
ремно ж у народній пісні співається: «Щоб 
шаблі не брали, щоб кулі минали»…

Виступали на сцені і поети, і композитори, 
і музиканти, і декламатори. Окремо від вели-
кої сцени поблизу вогнища була і бардівська 
сцена. Тут і глядачів, і виступаючих також бу-
ло небагато. Не вдався і літературний май-
данчик, якого так очікували відвідувачі: бра-
ти Капранови не приїхали, а літератори загу-
билися поміж іншими учасниками.

Насправді територія фестивалю досить чи-
мала. Працювали майданчики для лицар-
ських боїв, козацького герцю, дитячих ігор, 

військово-патріотичної підготовки, спілку-
вання за чаєм чи козацьким кулішем. Бажаю-
чі спробували постріляти з лука та іншої зброї, 
позмагатися на шаблях, пострибати на бату-
ті, потанцювати українських народних танців, 
придбати цікаву книгу і навіть порибалити.

Не спрацювала реклама
Організатори «Козацької варти» запевня-

ють, що багато було оголошень на радіо і в 
пресі, на телебаченні і всеукраїнських сай-
тах. Та, здавалося, що реклама була більше 
спрямована на всеукраїнську аудиторію, 
ніж на місцеву. Бо ж для такого великого мі-
ста, як Бориспіль, і району людей було зов-
сім небагато.

Цього року на круглий стіл, де обговорю-
валися питання політичної ситуації в Укра-
їні, проблеми виховання молоді на україн-
ських національних цінностях, піднімали-
ся питання створення козацьких таборів 
для дітей і обмінювалися досвідом роботи 
у громадах, приїхали учасники з Микола-
ївської, Житомирської областей та Києва. А 
ось відвідувачі фестивалю мало знали про 
такий захід. Часом, глядачі не могли розі-
братися, куди піти у той чи інший час, коли 
виступатимуть артисти, яких хотілося б по-
слухати. На території фестивалю не виста-
чало карти-плану проведення заходів, кон-
цертів, дискусій, козацьких забав.

Та, попри все, свято вдалося! Організа-
тори фестивалю висловлюють подяку усім 
небайдужим, хто долучився до проведен-
ня «Козацької варти». Наприклад, фермер 
Юрій Романович із села Мирне надав не ли-
ше матеріальну допомогу на проведення 
свята у Борисполі, замовив безкоштовний 
куліш для учасників, але й привіз тюки соло-
ми, які слугували глядачам як стільці…

Приємно, що фестиваль проходив без по-
літичних і релігійних гасел, без надмірного 
втручання влади; організацію взяли на себе 
мешканці Бориспільської громади. Безпеку 
на території забезпечували поліція і «Чер-
воний хрест».

Звичайно, фестиваль «Козацька варта» — 
це свято для усієї родини, де батьки змістов-
но і корисно провели свій час з дітьми, де 
кожен мав нагоду познайомитися з твор-
чими людьми і долучитися до прекрасно-
го. Варто відзначити, що територія фесту бу-
ла вільна від алкоголю і тютюну. Шкода ли-
ше тих дітлахів, чиї батьки віддали перевагу 
теплим літнім вихідним 10 і 11 червня на ас-
фальті, у міському «парку» чи біля комп’юте-
ра. Адже фестиваль відбувається лише раз 
на рік. Тож до наступної зустрічі!

«ЩОБ ШАБЛІ НЕ БРАЛИ, 
ЩОБ КУЛІ МИНАЛИ…»

 Минулими вихідними у Бори-
сполі відбувся IV Всеукраїнський 
етнокультурний фестиваль «Ко-
зацька варта — 2017», який про-
ходив під гаслом «На варті миру і 
добра». Здавалося б, і погода була 
чудова, і учасників приїхало чима-
ло з різних куточків України, та від-
відувачів культурно-мистецького 
дійства було менше, аніж торік.
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 ТВОРЧІСТЬ

 СПОРТ

Ольга КАЦАН, фото автора 

Десятирічного Андрія Сахна 
можна жартома назвати остан-
нім романтиком. «Вісті» дізнали-
ся, як почуваються Андрієві життє-
радісні кумедні чоловічки у сусід-
стві із боксерськими рукавичками 
хлопця, і чому дівчата запрошують 
шестикласника на всі свята.

Андрій Сахно розповів, що пензля 
до рук взяв ненароком: старша се-
стра відвідувала гурток малювання 
в Будинку дитячої та юнацької твор-
чості й запропонувала йому скласти 
компанію. Батьки купили альбом, гу-
аш, кілька пензлів, не сподіваючись, 
що сина «вистачить надовго». Енту-
зіазм переміг усі сумніви. За неве-
ликий відрізок часу його образи по-
чали набувати серйозних художніх 
рис. Після невеликої творчої паузи 
продовжив навчання у ЦТТ «Евріка» 
під керівництвом Марини Шматко-
вої. Спочатку «виріс» до формату А3, 
а нині пише олійними фарбами.

П'ятнадцять картин лише за два 
роки художніх шукань — досить 
багато. Першим полотном став 
«Зимовий пейзаж». Його хлопець 
писав під враженням від прогу-
лянки у лісі. На замовлення тату 
намалював сонячне гусеня, бабусі 
— багряний мак. Є в колекції і осо-
блива робота — мамин портрет, 
змальований з фотографії: колись 
зафіксував її на кухні на мобільний 
телефон, а згодом вирішив дати 
світлині життя олівцями.

Припали до серця хлопцю кар-
тини Євгенії Гапчинської. Для екс-
перименту вирішив скопіювати. 

І ось з-під пензля народилися ку-
медна Мерлін Монро, привітний 
пірат, стильне дівча з крилами ян-
гола… Найоб’ємніший витвір — 
дівчинка в національному строї 
— виглядає помпезно і лагідно 
водночас, відчувається, що в неї 
вкладено всю душу. «Бо ж подару-
нок на мій день народження», — 
зазначає мама юного художника 
Людмила і розповідає, що сюрп-
ризами син уміє дивувати.

Всі дівчата-однокласниці завжди 
запрошували його на день народ-
ження чи не найпершим: з нетер-
пінням чекали саморобних див від 
родини Сахно. Тож удвох з мамою 
Андрій «чаклував» над подарунком 
для кожної іменинниці індивідуаль-
но. З пані Людмилою виготовляли й 
чималі партії сюрпризів на різнома-

нітні шкільні свята, наприклад, 8 Бе-
резня. Пригадують, що від унікаль-
них прикрас для волосся дівчата 
довго були під враженням. Щоправ-
да, цього року помешкання родини 
на «фабрику» не перетворювалося: 
Андрій майстрував подарунок ли-
ше для однієї дівчинки. «Подорослі-
шав», — посміхається мама.

Найбільша мрія хлопця —  га-
лерея у Франції. Важко не поміти-
ти насолоду у його словах, коли 
розповідає про потяг жити в Па-
рижі. Тож не дивно, що особливою 
для нього є картина «Французь-
кий сніданок». До речі, у кулінарії 
не пасе задніх, не лише зобража-
ючи трапезу французького пана, а 
й в реальності. Місить тісто й випі-
кає круасани, тортики та інші сма-
колики. Смакують випічкою поки 

лише в родинному колі, та, можли-
во, вже в наступному навчально-
му році Андрій пригощатиме нею 
гостей «Евріки» або друзів та вчи-
телів НВК «Гімназія «Перспекти-
ва», де навчається.

Юний художник розповідає, 
що літні канікули планує прове-
сти по-творчому. Нині працює над 
картиною «Осінній Париж». Її «Ві-
сті» ексклюзивно мали змогу поба-
чити. Навіть у напівготовому стані 
має атмосферний та неабияк при-
вабливий вигляд. Окрім малюван-
ня фарбами, Андрій майстерно во-
лодіє графікою, «фарбує» листівки 
пластиліном і створює незвичайні 
іграшки. Чудернацькі «друзі», спле-
тені з різнокольорових гумок, осе-
лилися у звичайній коробці. Підій-
маєш кришку, а звідти визирають 

жираф, Віні Пух, вівці, їжачки та ін-
ші персонажі. Всі вони позитивні, 
здається, ніби посміхаються.

Зерно творчості у душі хлоп-
чика посіяли батьки. Андріїв тато 
має власну кузню, де виготовляє 
неймовірні речі з металу. «Викував 
хвіртку, ворота з виноградними 
гронами й поштову скриньку», — 
хвалиться Андрій. А мама отримує 
заряд позитиву, створюючи виро-
би hand made.

Нині Андрій додав до списку хо-
бі ще одне заняття: бокс — бо і гу-
манітарію (як він сам себе харак-
теризує) треба вміти постояти за 
себе. «Андрій-боксер» — навіть 
звучить суворіше! Хоча у фран-
цузькому береті з намальованими 
вусами він має вигляд впевненого 
маестро пензля.

ФРАНЦУЗЬКА ДУША ПІД БЕРЕТОМ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО ХУДОЖНИКА

 Французька випічка, 
олійні фарби, ніжні й ку-
медні сюжети відомої ху-
дожниці Євгенії Гапчин-
ської… Хто сказав, що ці 
уподобання не для хлопців? 

Валерій ГІРЧЕНКО

У Яготині на стадіоні «Колос» відбувся 
четвертий традиційний дитячий турнір з 
футболу, присвячений пам’яті одного із 
найкращих дитячих тренерів Київщини 
Юрія Крежевицького.

Юрій Григорович майже півстоліття на-
вчав яготинців умінню грати у футбол і зро-
стати порядними людьми. Плеяда гравців, 
вихована ним, гідно представляла і пред-

ставляє Яготинщину на обласному, всеукра-
їнському і міжнародному рівнях. Яскравий 
приклад — Микита Бурда, який є гравцем 
основного складу київського «Динамо». Ін-
ший його вихованець — Володимир Багмет 
свого часу виступав в іспанській «Барсело-
ні», а нині захищає кольори «Еспаньйола». 
В останні роки життя Юрій Крежевицький 
працював тренером-викладачем відділен-
ня футболу Яготинської дитячо-юнацької 
спортивної школи. Підготовлена ним ко-
манда (хлопці 1994-1995 року народжен-

ня) була чемпіоном та призером чемпіонату 
Київської області.

Фундатором меморіального турніру ви-
ступив один з багаточисельних учнів Юрія 
Григоровича, нині заступник голови Київ-
ської обласної федерації футболу (КОФФ) 
Леонід П’ята. Його підтримала міський голо-
ва Яготина Наталія Дзюба.

Цьогоріч гостями змагань стали легенди 
київського «Динамо»: семиразовий чемпіон 
СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА та Супер-
кубка УЄФА, учасник Чемпіонату світу 1970 
року Володимир Мунтян і дев’ятиразовий 
чемпіон України, екс-захисник національної 
збірної Владислав Ващук.

Змагалися в Яготині шість команд, укомп-
лектованих юнаками 2003 року народжен-
ня. На гостини до місцевих хлопчаків при-
їхали юні футболісти з Броварів, Згурівки, 
Переяслава-Хмельницького, Щасливого та 
Канева (Черкаська область).

Розподілені на дві рівнозначні групи, вони 
провели класичні колові перегони, що завер-
шилися стиковими поєдинками за медалі. Ви-
рішальна зустріч звела в очному протистоян-
ні команди Яготина (тренер Юрій Стовбчатий) 
та Щасливого (тренер Олександр Калина) і ви-

явилась успішнішою для гостей, котрі виграли 
з мінімальним рахунком 1:0 і вивезли головний 
приз на Бориспільщину. Третє місце посіла ко-
манда Переяслава (тренер Андрій Середа).

Урочистості на честь закриття тради-
ційних змагань зібрали керівників райо-
ну, спортивних фахівців і відомих майстрів 
українського футболу. Гості свята вручи-
ли кубки, грамоти та медалі переможцям 
і призерам, нагородили тренерів місцевої 
ДЮСШ. Відзначили і кращих гравців турніру, 
а саме: кращий воротар — Данило Добро-
вольський (ДЮСШ смт Згурівка); кращий за-
хисник — Богдан Дідик (ДЮСШ м.Яготин); 
кращий півзахисник — Леонід Чебанов 
(«Каскад» м. Бровари); кращий нападник — 
Ярослав Скринник ( ДЮСШ м. Яготин).

За підсумками та аналізом суддівських 
протоколів кращим бомбардиром та кра-
щим гравцем визнано вихованців Комплек-
сної обласної ДЮСШ села Щасливе Олега 
Бобровника та Михайла Пригунова.

Яскравого колориту дійству додали учасни-
ки художньої самодіяльності та вихованці сек-
ції таеквондо, а ветерани яготинського та бари-
шівського футболу розіграли уже звичний для 
Меморіалу Крежевицького показовий матч.

ЗУСТРІЧ КРАЩИХ І СИЛЬНІШИХ НА ЗЕЛЕНОМУ ПОЛІ
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Про конеферму «Світлана», що 
у селі Вороньків Бориспільського 
району Київщини, «Вісті» розпові-
дали більше трьох років тому. Ми 
вирішили поцікавитися, що змі-
нилося за цей час, як нині живуть 
спортивні красені, чи допомагає 
держава фермерам?

Вирощувати коней — 
дороге задоволення

Утримувати коней без держав-
ної підтримки, без допомоги ме-
ценатів — справа вкрай складна. 
Ще до 2011 року держава виділя-
ла тисячу гривень на утримання і 
збереження племінної матки. Ни-
ні ж виживають самотужки. 

— Найбільш дошкуляє фінансова 
проблема, — розповідає Світлана 
Євгеніївна. — Ми змушені постій-
но брати кредити, шукати додатко-
вий заробіток, аби прогодувати ко-
ней. У нашій сім’ї робиться повний 
комплект забезпечення задоволен-
ня (прим. саме так господиня нази-
ває свою улюблену працю). Ми са-
мостійно розводимо, лікуємо, на-
вчаємо, доглядаємо коней. Мій чо-
ловік уміє все робити біля коней. 

Допомагають і двоє дорослих синів. 
Ми вже півтора року не продавали 
жодного коня. Тож вся сім’я працює 
на те, щоб їх прогодувати.

Світлану Євгеніївну, як професій-
ного ветеринарного лікаря, знають 
по всій Україні. Вона часто консуль-
тує проведення пологів, лікування 
коней навіть по телефону. Лікує жін-
ка і тварин у домашніх господар-
ствах односельців. Володимир Ми-
хайлович і син Дмитро — перемож-
ці багатьох міжнародних і всеукра-
їнських змагань із конкуру. Тренує 
господар і молодих спортсменів.

Особливо складно перезимува-
ти. Лише на один місяць для тва-
рин потрібно 5 тонн зерна! Тож, 
появі першої трави господарі ра-
діють не менше, ніж коні. Щоран-
ку маточний табун лошат і кобил 
випасають на пасовищі. А спор-

тивних красенів тренують на сму-
зі перешкод, проганяють по 10-12 
кілометрів на день.

Допомагати доглядати за кінь-
ми приходять люди, які тренують-
ся на конях, займаються спортом, 
люблять верхову їзду. Адже на ко-
нефермі багато ручної роботи. Зо-
крема, й воду коням у денники 
приносять відрами, оскільки про-
вести поїлки кожному окремо до-
сить дорого.

«Та, попри все, ми дуже щасли-
ві! Я завжди мріяла, щоб вікна мо-
го будинку виходили на табун, — 
захоплено ділиться Світлана Євге-
ніївна. — Я виходжу вранці пити 
чай і милуюся своїми кіньми».

Про щастя говорять і ластів-
ки, які оселилися поруч із кіньми, 
прямісінько у стайні. 

«Нас поєднали коні»
Ще наприкінці 80-х років ми-

нулого століття Світлана Євгені-
ївна приїхала працювати ветлі-
карем на один із найбільших ко-
незаводів Союзу, що в місті Олек-
сандрія Кіровоградської області. 
Володимир Михайлович працю-
вав на підприємстві зоотехніком, 
ковалем. Окрім того, пан Володи-
мир — майстер спорту з конку-
ру. Саме там звела доля молодих 
людей, палко закоханих у коней. 
«Нас поєднали коні», — з гордістю 
говорить господиня. Світлана Ко-
кіш пригадує, що то були дуже су-
тужні часи, коли й хліб доводило-
ся пекти самій…

На початку 90-х Кокіші виріши-
ли створити власну конеферму, 
викупивши за безцінь тринадцять 
20-22-річних кобил і тих, яким 
встановили діагноз «безпліддя». 
Вони вилікували тварин, яких пла-
нували здати на утилізацію. З цьо-
го й почалася власна справа. У 
1996 році створили СФГ «Світла-
на» у Воронькові. 

У господарстві вирощують ко-
ней — нащадків учасників Олім-
піади-80, яка проходила у Москві. 
Живе тут і чемпіон України, 23-річ-
ний кінь української верхової по-
роди. Загалом, у фермерському 
господарстві понад 30 коней. Сьо-
годні цієї породи, яку вивели на 
початку ХХ ст., по всій Україні за-
лишилося лише декілька сотень. 

На конефермі є 
справжній зоопарк

Раніше на сільгосппідприєм-
стві працювали інші люди. Сьогод-
ні ж подружжя не має можливо-
сті виплачувати заробітну плату. 
Тому Кокіші для власних потреб і 
для матеріальної підтримки коней 
розводять різноманітних тварин і 
птахів. У дворі утворився цілий зо-
опарк. Тут є красиві французькі 
кролики з блакитними очима, віс-
люки, кози, чорні свині, дивовиж-
ні кури різних порід, індики, гуси. 
Окремо у вольєрі живе справж-
нісінький дикий кабан-іклан. Та 
більшість мешканців домашньо-
го зоопарку мирно вживаються 

між собою; на диво, індики та пів-
ні не б’ються, а гуси не кусаються. 
Недаремно кажуть, що у добрих 
господарів і в господарстві лад. 
Улюбленцями для відвідувачів-ді-
тей є французький поні, на якому 
малюки із задоволенням катають-
ся верхи. 

Пані Світлана з любов’ю показує 
володаря 2017 року золотого пів-
ня — орпінтона. Фермери щиро 
розповідають про своїх вихован-
ців, діляться секретами утриман-
ня різних тварин. «Природа так 
створила тварин-самців (як і пта-
хів), що вони красивіші, ніж пред-
ставниці жіночої статі. У більшо-
сті тварин, поки самець не наїсть-
ся, самка не їсть», — ділиться го-
сподиня, заводячи у загін з двома 
віслюками.

«Я ЗАВЖДИ МРІЯЛА, ЩОБ ВІКНА МОГО 
БУДИНКУ ВИХОДИЛИ НА ТАБУН…»

 Подружжя Світлана і 
Володимир Кокіші все своє 
життя присвятили виро-
щуванню племінних коней 
української верхової поро-
ди. Це саме той випадок, 
коли робота стає справжнім 
захопленням, сенсом буття.

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

поділитися з іншими власним 
досвідом, пишіть: 

borvisti@gmail.com,
або заходьте до редакції. 

Будемо раді співпраці.

ДО ТЕМИ

Цікаве про коней

 • Як виявляється, кінь — одна 
з найрозумніших тварин, 
справжній друг людини. 

 • «Якщо з людиною щось 
має трапитися, то тварини, 
які господар плекає, ніби 
відводять темні сили. Ми 
вже пересвідчилися у тому. 
Якщо кінь раптово хворіє 
і помирає, то він забрав 
негатив, енергетичний удар, 
спрямований на людину», — 
розповідає пані Світлана.

 • Коні, як і люди, бувають рев-
нивими, охайними і не дуже. 
Вони гармонізують простір, 
заспокоюють.

 • Насправді коні, як прийнято 
вважати, не кусаються. Їх 
змалку вчать слухняності 
і вихованості. А ось між 
собою у табуні іноді можуть 
кусатися, старші кобили 
навчають, а за провину ще 
й б’ють лошат. У племінному 
табуні є своя ієрархія: одна 
кобила зажди буде голов-
ною, її усі слухають.

 • Коні люблять спати лежачи. 
Ще й іноді хропуть. Стоячи 
сплять лише у стайнях, коли 
прив’язані і їм немає місця, 
де лягти. Хоча відпочивають 
вони однаково, як лежачи, 
так і стоячи, оскільки у них 
так побудований апарат 
тазових кісток.

 • Насправді коні не сплять, 
не мають глибокого сну, а 
дрімають, як і собака.

 •  Коні — дуже полохливі 
тварини, табун дуже легко 
налякати.

 • Коню дійсно заглядають у 
зуби: саме так визначають 
вік тварини. Живуть коні 25 
років і більше.
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Корисні поради
 ДО СТОЛУ ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ

 ГОРОДНИКАМ

Підготувала Валентина ОЛІЙНИК

Зараз все активніше науково-дослід-
ні лабораторії світу займаються досліджу-
ванням нових лікувальних якостей цього 
продукту, вивчаючи лікарські речовини, 
які можна отримати з них. А от старші лю-
ди, особливо мешканці глухих сіл, і так ду-
же добре знають їхнє застосування з ліку-
вальною метою, тому паломництво в ліси з 
метою заготівель особливо зростає. І поки 
що на місцевих ринках і в найближчих лісах 
цього продукту дуже мало, ми надаємо час 
читачам, аби активізуватись.

Білий гриб
Білий гриб має як кулінарні, так і ліку-

вальні властивості. Збирають його з червня 
до пізньої осені. Використовують свіжим, а 
про запас сушать, маринують, солять. 

У сирих грибах містяться білки та інші 
речовини, наприклад, жири, цукри, вуг-
леводи, алкалоїди, фібрин, ароматичні 
речовини. Для сушіння білих грибів їх 
чистять від глини, піску та листя і нани-
зують на нитки, висушують на горищах, у 
затінку, або в сушарках при температурі 
не вище 45°С. 

Діючі речовини білого гриба мають тоні-
зуючі й протипухлинні властивості. 

Екстрактом білого гриба змащують від-
морожені ділянки тіла для швидшого заго-
ювання пошкоджених ділянок.

Внутрішньо вживають екстракт біло-
го гриба. Його готують на 70% розчині 
спирту (на 1 частину гриба додають 5 ча-
стин етилового спирту), настоюють протя-
гом 10 днів у темному прохолодному міс-
ці, щоденно збовтуючи. Приймають по 25 
крапель 4 рази на день перед їжею при за-
хворюваннях серцево-судинної системи та 
як загальнозміцнюючий засіб.

Веселка звичайна
Веселці смердючій (гриб має досить не-

приємний запах) належить рекорд серед 
швидкості росту серед грибів. За одну хви-
лину шапка піднімається просто на очах — 
на 5 мм. Гриб, порізаний на невеликі шма-
точки (розміром з невеликий лісовий го-
ріх), заливають рідким медом в пропорції 
1:1 (за вагою). Зберігати такий настій треба 
в холодильнику або в прохолодному при-
міщенні для попередження бродіння. 

Веселку з медом, як кажуть народники, 
дуже добре застосовувати при туберкульо-
зі та раку легенів, захворюваннях шлунка й 

кишечника, а також для профілактики про-
студних і онкологічних захворювань. Таку 
настоянку можна споживати відразу в день 
приготування.

Лікує цей вид грибів і хвороби обміну 
речовин, підвищену та понижену функцію 
щитовидної залози, різні форми діабету, 
різноманітні затвердіння, папіломи тощо.

Концентрований настій веселки застосо-
вується для лікування суглобів, остеохон-
дрозу. Сирі порізані на дрібні шматочки ве-
селки треба скласти в півлітрову банку і за-
лити доверху слабкою (30 С) горілкою. На-
стоювати 3 тижні і змащувати хворі місця 
на ніч, тепло укутавши. Кажуть, що таки-
ми компресами можна вилікувати суглоби 
назавжди.

При шкірних хворобах (рани, виразки, 
забиття, гематоми, свищі, рожисте запален-
ня шкіри, опіки, ошпарення, грибкові ура-
ження) треба взяти 100 г веселки на 200 мл 
горілки, настояти не менше 3-х тижнів. Не 
відфільтровувати. Чим довше настоюється, 
тим краще. Робити на проблемні місця при-
мочки (не компреси).

ГРИБНА «КРИНИЦЯ» 
 У лісах уже з’явилися перші 

літні гриби: пістряки, підосичники, 
підберезники, гливи. Тому грибний 
сезон, здається, вже можна сміли-
во відкривати, припасаючи товар 
не лише для вживання в їжу, але 
й активного послуговування для 
здоров’я всього організму, а також 
зовнішньої краси.

Омолоджувальна маска з грибів
Інгредієнти: гриби (лисички, опеньки, сироїжки), зелений 

чай, вівсянка.
1 чайну ложку зеленого чаю залийте 50 мл окропу і дай-

те настоятися протягом півгодини. Подрібніть на пюре кіль-
ка грибів (аби приблизно це було 2 столові ложки), перемі-
шайте. Загустіть дрібкою вівсянки і нанесіть на чисту шкіру 
обличчя, включно під очі. Залиште на 30 хвилин. Після — ви-
даліть за допомогою вологого ватного диска. Вмийтесь хо-
лодною водою. Маска позбавляє дрібних мімічних змор-
шок, помітно розгладжує  вікові. Використовувати таку маску 

з лікувальною метою косметологи радять двічі на тиждень 
(курс — 7 разів).

Антицелюлітний скраб
Інгредієнти: гриби (підійдуть опеньки, лисички, білі тощо), 

мед, червоний перець.
Візьміть дві пригорщі мелених грибів, змішайте з 2 ст. л. меду і 

1 ч. л. меленого червоного перцю. Отриманою сумішшю ретельно 
змастіть проблемні зони шкіри, активно промасажовуючи їх про-
тягом 5-10 хвилин. Після цього тричі сполосніться контрастним ду-
шем. Систематичність: двічі на тиждень упродовж місяця.

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Багато господарів не вирощують ба-
клажани на власному городі, оскільки 
кажуть, що з ними багато мороки. Ок-
рім фітофтори, цей овоч із роду пас-
льонових дуже полюбляють колорад-
ські жуки. І врятувати від шкідників, 
якщо не вдаватися до небезпечної хі-
мічної обробки, майже не вдається.

Проте, є простий і надійний захист. 
Висадити у ґрунт здорову загартова-
ну розсаду. Добре полити. Потім взяти 

1,5 – 2-літрові пляшки, відрізати верх-
ню і нижню частини. Одягти пляшку на 
кожне стебло і заглибити у землю при-
близно на 1-1,5 сантиметри (це буде і 
додатковим захистом від капустянки). 
Кущі ростимуть ніби у прозорих трубах, 
по стінках яких жуки не зможуть заліз-
ти. Доглядати (поливати, прополюва-
ти, обробляти) за рослинами, як і зви-
чайно. Можна замульчувати ґрунт со-
ломою, щоб не ріс бур’ян і довше утри-
мувалася волога. Баклажани цвістимуть 
і плодоноситимуть до перших осінніх 
заморозків.

ВИРОЩУЄМО БАКЛАЖАНИ

Суп із сушених білих грибів 
Для 3 літрів супу нам знадобиться: 2 при-

горщі  сухих грибів, 2 цибулини, 3 середні кар-
топлини, 1 морквина, 1 склянка сметани, пу-
чечок петрушки, чорний перець горошком, 
базилік, сіль.

За 2-3 години до приготування страви 
гриби потрібно залити водою, потім про-
мити. Ріжемо їх на дрібні шматочки і вкида-
ємо у каструлю, коли вода вже закипить. Ко-
ли гриби прокиплять 20 хвилин, додаємо до 
них подрібнену картоплю, а через хвилин 5 
— цибулю і моркву. Звичайно, більш корис-
но для здоров'я їх не засмажувати, проте, як-
що ви хочете отримати страву з більш вираз-
ним смаком та ароматом — можете злегка 
присмажити на олії. Коли всі овочі приготу-
ються, додаємо розбавлену дещицею води 
сметану, у яку  запопадливо додаємо 2 сто-
лові ложки борошна (задля загущування 
страви) та потрібні спеції. Для зручності все 
це можна збовтати у півлітровій баночці, по-
передньо закривши капроновою кришкою. 
Дати закипіти. Додати подрібнену зелень. 

Лисички по-українськи

Для цієї страви вам знадобиться 500 г ли-
сичок, 2 цибулини, бринза, олія, паприка, сіль. 

Гриби промиваємо водою. Пісок та бруд 
зчищаємо щіточкою. Ще раз миємо. Великі 
лисички ріжемо на частини, а невеликі зали-
шаємо як є. Дрібно ріжемо цибулю, відправ-
ляємо на пательню і смажимо на олії, постій-
но помішуючи. Коли цибуля стане золотисто-
го кольору, додаємо лимонний сік і паприку. 
Тепер можна засипати гриби. Всі інгредієнти 
ретельно перемішуємо, накриваємо криш-
кою. Тушкуємо на невеликому вогні протягом 
20 хвилин. Наприкінці готування додаємо два 
зубчики часнику, розчавлені ножем (так аро-
мат буде благороднішим). Перед подачею 
страву можна задобрити, притрусивши звер-
ху натертою бринзою. Смачного!
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ОВНИ. Серйозно постав-
тесь до нових планів та ста-
рих «хвостів». Прораховуй-
те кожний крок заздалегідь, 
спонтанні дії зараз ні до чо-
го путнього не приведуть. 
Приємні вихідні.

ТЕЛЬЦІ. Довіртеся вну-
трішньому голосу, якщо си-
туація вимагатиме швидко-
го рішення. Зустріч з діло-
вими партнерами обіцяє 
нові перспективи. Вихідні 
проведіть удома.

БЛИЗНЮКИ. Тиждень 
обіцяє цікаві події, які при-
несуть не тільки успіх, а й 

прибуток. Ваші конструктив-
ні пропозиції оцінить керів-
ництво. Постарайтесь мен-
ше демонструвати своє «я».

РАКИ. Не надто вдалий 
час для нових ініціатив. За-
раз краще пливти за течією 
й берегти те, що вже маєте. 
Про всяк випадок уважно 
стежте за розвитком ситуа-
ції на роботі.

ЛЕВИ. Активний період. 
У вас з'явиться можливість 
обернути собі на користь 
навіть несприятливий збіг 
обставин, головне — діяти 
впевнено і без поспіху. Ін-

тригуючі вихідні, можливі 
нові знайомства.

ДІВИ. Роботи, різних до-
ручень, прохань і невід-
кладних справ буде багато. 
І все ж не потрібно через це 
обурюватися, сваритися з 
близькими людьми, колега-
ми та начальством.

ТЕРЕЗИ. Ймовірно, дове-
деться займатися тим, про 
що навіть й гадки не мали. 
Можливо, настав час для 
зміни діяльності або підви-
щення по службі. Обов'яз-
ково знайдіть час для 
друзів.

СКОРПІОНИ. Початок 
тижня принесе розчаруван-
ня, клопоти й непорозумін-
ня. Але незабаром усе швид-
ко стане на місця. Ймовірно, 
повернуть старі борги або 
порадує робота.

СТРІЛЬЦІ. Зробіть щось 
важливе для себе та сво-
го майбутнього. У середині 
тижня знадобиться вміння 
домовлятися й шукати нову 
інформацію. 

КОЗЕРОГИ. Не квапте 
події, сприймайте їх такими, 
якими вони є насправді, а 
не якими ви хочете бачити. 

Допоможіть колегам та ро-
дичам, але не давайте ніко-
му сідати собі на шию.

ВОДОЛІЇ. Вдалий період 
для чогось нового, у тому 
числі зміни місця прожи-
вання, навчання або робо-
ти. Але фінансовими питан-
нями та комерцією займати-
ся не варто.

РИБИ. Час віддавати 
борги, дякувати, підбива-
ти якісь підсумки. Ймовір-
ні цікаві зустрічі та поїздки. 
Можливі нові ділові пропо-
зиції, але поспішати з ними 
не варто.

Астрологічний прогноз на 19 — 25 червня

Наостанок

Тел: 050-075-12-06, Євгеній

ТЕРМІНОВО!

НАПІВФАБРИКАТІВ
вареники, пельмені, інше

Харчування
та можливість

проживання за
рахунок компанії
з/п 180 грн за зміну

с. Рогозів, Бориспільський р-н

ЛІПНИЦЯ


