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Катерина Коваль: 
«УЗАГАЛІ, ЦЕ ВЕЛИКЕ 
ЩАСТЯ — БУТИ ТИМ, 
КИМ ТИ Є...»

НЕ ПОДІЛИЛИ ДВА 
ЧОРТИ ЗДОБИЧІ, або 
НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ

«ТАК МАЛО БУВ ТИ 
З НАМИ, ТІЛЬКИ 
МИТЬ…»
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Відлуння свята вулиціПодарунок для спортивної молоді
Нещодавно бориспільці, що мешкають на Крилова, відновили 

призабуту у нашому місті традицію — відзначати свято вулиці. І ось 
уже мешканців вулиці запросили долучитися до організації. Чекали 
недовго, тиждень. 

Баскетбольний майданчик у Бориспільському міському парку ніко-
ли не залишався порожнім. Там завжди або тренувалися спортсмени, 
або проходили змагання, часто за участю численних команд-гостей. 
Нині майданчик на реконструкції, саме тому там незвично порожньо. 

 МІСЬКІ БУДНІ  ВУЛИЦЯМИ МІСТА
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ЦЯ НЕЗЛАМНА 
СТИХІЙНА ТОРГІВЛЯ
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 Є ТАКА ДУМКА

 ОНОВЛЕНИЙ МАЙДАНЧИК

 ЗНАЙШЛИ ЗНИКЛУ

 ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Бориспільський

с. Дударків 26.06.2017 10:30 Будинок культури

с. Велика 
Олександрівка 26.06.2017 12:00 Сільська рада

с. Щасливе 26.06.2017 14:00 Сільська рада

Згурівський

с. Турівка        27.06.2017 11:30 Сільська рада

с. Пасківщина 27.06.2017 12:30 Сільська рада

с. Стара Оржиця 27.06.2017 13:30 Сільська рада

Бориспільський
с. Кучаків 28.06.2017 10:00 Сільська рада

с. Сеньківка 28.06.2017 12:00 Сільська рада

Яготинський

с. Богданівка 05.07.2017 11:00 Сільська рада

с. Черняхівка 05.07.2017 12:00 Сільська рада

с. Ничипорівка    05.07.2017 13:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Сошників 06.07.2017 10:45 Сільська рада

с. Старе 06.07.2017 12:15 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Циблі 07.07.2017 11:00 Сільська рада

с. Дівички 07.07.2017 13:00 Сільська рада

Бориспільський с. Мирне 07.07.2017 14:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує про те, що в червні та липні 2017 року він проводитиме 
прийоми  громадян з особистих питань у селах Яготинського, 

Бориспільського, Згурівського та Переяслав-Хмельницького 
районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Від імені Бориспільської міської ради та її 
виконавчого комітету щиро вітаю Вас з Днем 

Конституції України та Днем молоді.

Прийняття Основного закону нашої держави — Конституції України у 
1996 році остаточно затвердило Україну як незалежну, демократичну дер-
жаву, що декларує принципи верховенства права та свободу кожного гро-
мадянина України. Прийнятий історичний документ закріпив правові осно-

ви України, її суверенітет і територіальну цілісність. Ці основоположні 
засади не порожні слова на папері, а, насправді, важливі норми для 

сталого функціонування нашої держави та розвитку нормального 
суспільства у сучасному світі. Саме тому так важливо цінувати те, 

що ми маємо, виважено підходити до будь-яких змін. Усім нам по-
трібно відчувати особисту відповідальність за все, що робиться у 
державі, самовіддано працювати заради розвитку та зміцнення 
нашого спільного дому — держави Україна.

Велику надію у відповідальному процесі розбудови України 
ми покладаємо на нашу талановиту, креативну, розумну та енер-

гійну молодь. Саме молоде покоління завжди було, є і буде рушійною силою 
якісних та позитивних змін у суспільстві. Історія показує, що воно завжди 
виступало головним ініціатором та мотиватором для суспільства, не стояти 
на місці, а невпинно рухатися вперед. Саме з протесту молоді розпочалася 
Революція Гідності. Молодь, не маючи достатньо досвіду, але маючи гідність, 
стала на захист Батьківщини, коли на її землю прийшов окупант. Нинішні 
успіхи нашої країни з інтеграції до Європейської родини також є заслугою 
молоді, яка прагне бути вільною, освіченою та цивілізованою, мати можли-
вість навчатися, знайомитися з навколишнім світом, переймати передовий 
досвід, збагачуватися духовно, впроваджувати власні ініціативи та творити 
історію своєї держави.

З нагоди свята хочеться побажати нашому молодому поколінню сил і на-
тхнення. Ми усі віримо, що закінчиться війна, і наші молоді люди бороти-
муться за своє майбутнє лише розумним словом, корисною справою, велич-
ною метою та досягненням бажаних цілей. Щиро зичу всім міцного здоров’я, 
бадьорості духу, світлого настрою, благополуччя та мирного неба! Нехай ці 
свята додадуть наснаги для плідної праці та увінчаються значними здобутка-
ми в ім’я процвітання нашої Батьківщини.

З повагою Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук

Шановні бориспільці!Шановні бориспільці!

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Чи справді це проблема? З цьо-
го приводу доводилося чути аргу-
менти не лише від продавців, але 
й від покупців. 

— Кому ті бабусі заважають? 
Нехай продадуть те, що вирости-
ли на городі!

— Дуже зручно, коли біжиш 
увечері з роботи, купити дорогою 
пучок домашньої зелені чи іншу 
городину. 

Але є інший бік медалі. Коли йде-
те, поспішаючи, повз магазин «Ро-
шен», повз ринок «Центральний», 
то тим базарним тротуаром дово-
диться пробиратися між покупця-
ми і продавцями. І це ми маємо вва-
жати нормальним для міста, яке по-
зиціонує себе як європейське, яке є 
повітряними воротами України?

Чим торгують?
Ви справді вважаєте, що на тро-

туарі вздовж Київського Шляху тор-
гують лише власною продукцією? 
То придивіться до продавців і до 
їхнього товару. Пам’ятаєте, навес-
ні, коли ще тільки з’являлася на го-
роді перша зелень, одні продавали 
кріп дрібненький, із корінчиками, а 
у інших були пучки лапатих стебел. 
Я обирала той, що з корінчиками. 
Точно знала, що він не з Троєщини. 

Скажіть, будь ласка, у кого о та-
кій порі виросло стільки помідорів, 
що їх продають ящиками? А наві-
що ящики і кошики огірків прикра-
шають батогами огіркової гудини? 
Мабуть, щоб переконати нас, що це 
огірочки з власного городу. От тіль-
ки аргумент цей непереконливий. 
Бо пагони можна взяти в одному 
місці і покласти біля будь-яких огір-

ків. Зорієнтуватися допоможе тіль-
ки вигляд огірка, його свіжість або 
якщо знаєш людину, у якої купуєш.

Небезпека, яку 
ігноруємо

Городина — то півбіди. На троту-
ар виходять торгувати рибою, мо-
лочними продуктами, маслом не-
відомого походження (а люди гре-
буть його, бо дешеве). Іноді з’яв-
ляється навіть імпровізований 
прилавок із копченими м’ясними 
делікатесами домашнього вироб-
ництва. І на таке знаходяться покуп-
ці. Щоправда, влітку тих м’ясних де-
лікатесів на тротуарі, на щастя, ще 
не бачила. Бо така продукція у спе-
ку без холодильника — то рай для 
збудника ботулізму. А сироватка 
проти цієї інфекції в Україні просто 
не зареєстрована. Де шукатимете 
відповідальних і джерело заражен-
ня, адже на тротуарі якість товару та 
сертифікати ніхто не перевіряє?

Чому не торгується 
за прилавком?

Можу викликати обурення го-
сподарів ринку «Центральний», 
але, як покупець, вважаю розта-
шування майданчика для торгівлі 
сільгосппродуктами у центрі рин-
ку, зовсім невдалим. Та це не єдина 
проблема. Ніхто не замислюється, 
що найпрестижніші місця у цих ря-
дах зайняті підприємцями, для яких 
основним місцем реалізації товару 
є кіоск на цьому ж ринку. У дні, коли 
масово продають городину, про-
давцям, які виростили її самі, дово-
диться створювати додатковий ряд 
і торгувати уже з землі. Звичайно, 
їм вигідніше торгувати із землі на 
тротуарі, ніж на базарі. І щойно під 

ринком послаблюється контроль, 
як продавці, у тому числі підприєм-
ці, що торгують на базарі, поспіша-
ють облаштуватися для торгівлі на 
тротуарі. Замкнене коло виходить.

Що робити?
Відповіді на це питання у Бори-

сполі ще не знають. Але на поне-
ділковій плановій нараді у Бори-
спільського міського голови бу-
ли озвучені пропозиції, як реально 
можна боротися зі стихійною тор-
гівлею у центрі міста. За словами 
заступника начальника патруль-
ної поліції міста Борисполя Віталія 
Горкуна, патрулювання біля ринку і 
розмови та вмовляння результатів 
не дасть. А щоб вживати більш дієві 
заходи і складати протоколи про ад-
міністративні правопорушення, по-
трібно проводити конфіскацію това-
ру. Після цього долю товару має ви-
рішувати суд. От тільки до суду кон-
фісковані товари необхідно десь 
зберігати і у відповідних умовах. І 
на сьогодні першочерговим завдан-
ням є вирішення проблеми примі-
щення, де зберігатиметься товар.

Прийнято рішення, що цей на-
прямок роботи буде обговорено 
на окремій нараді. 

Слід зазначити, під час обгово-
рення прозвучало запевнення, 
що насамперед конфіскація това-
ру загрожуватиме підприємцям, 
яким замало місця на ринку, а вже 
потім городникам, які наполегли-
во не бажатимуть іти з тротуару 
за прилавок. Непогано було б ще 
й проаналізувати, як вирішити се-
зонну проблему із нестачею місць 
за прилавками майданчика для 
продажу сільгосппродукції.

Напевне, проблему стихійної 
торгівлі можна вирішувати тіль-
ки в комплексі. Бо поки що стихія 
перемагає.

ЦЯ НЕЗЛАМНА СТИХІЙНА 
ТОРГІВЛЯ

 Чим ближче до покупця, 
тим кращий торг. Саме цей 
алгоритм спонукає продав-
ців на ринку відмовлятися 
від зручних прилавків і ви-
ставляти свій товар уздовж 
доріг та тротуарів. Бориспіль 
бореться із цією проблемою 
вже багато років. Але поки 
що безуспішно.

ПОДАРУНОК ДЛЯ МОЛОДІ
Ірина ГОЛУБ

Баскетбольний майданчик у бориспільському міському парку ніколи 
не залишався порожнім. Там завжди або тренувалися спортсмени, або 
проходили змагання, часто за участю численних команд-гостей. Нині 
майданчик на реконструкції, саме тому там незвично порожньо. Лише 
наприкінці минулого року вирішилися питання фінансування заміни 
покриття. Але самі роботи виконувалися уже на початку 2017 року. Ни-
ні баскетбольний майданчик радує око. Особливо цим тішаться спортс-
мени, які не дочекаються, щоб знову вийти туди з м’ячем.

Але поки що на майданчику монтують оновлену огорожу. Стару сіт-
ку-рабицю, яка не витримувала інтенсивного навантаження, замінюють на 
більш надійну. Оновлений майданчик планують відкрити на День молоді.

ГУБЛЯТЬСЯ ЛІТНІ ЛЮДИ
Сергій КРУЧИНІН

Нещодавно на 102 надійшов виклик — безвісти зникла 78-річна жін-
ка, яка має проблеми з пам’яттю. Востаннє її бачили вдень біля її бу-
динку. Патрульні розпочали пошук разом з донькою зниклої і за годину 
знайшли її у центрі. У процесі пошуку Бориспільський ВП повідомив па-
трульним, що схожа за описом жінка йде трасою Київ—Харків у райо-
ні Пролісок. Інспектори вирушили туди і знайшли жінку, громадянку Бі-
лорусі. Вона пожалілася, що її пограбували та побили на залізничному 
вокзалі у Києві, викрали сумку з паспортом і телефоном. Патрульні від-
везли потерпілу до бориспільської лікарні.



3№23 (882), 23 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Вулицями міста

 ДОБРА СПРАВА  ВИПУСК ДЕВ'ЯТИХ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ПОПРОЩАЛИСЯ З 
ОСНОВНОЮ ШКОЛОЮ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Погодьтеся, випуск у дев’ятих класах набрав чималого роз-
маху. Школярі готуються до свята не менш помпезно, ніж 
одинадцятикласники, адже для частини з них цей день — 
прощальний із шкільним життям.

15 червня полиці квіткових крамниць спорожніли ще спозаран-
ку. «Хіба сьогодні свято?» — здивовано запитували покупці, пере-
ступаючи поріг магазинів, у яких запашної краси залишилося не 
так уже й багато. А йдучи вулицями міста, важко було не звернути 
увагу на милі дівочі сукенки, симпатичні зачіски, напрасовані со-
рочки та вишиванки юнаків.

Почуття безтурботності витає над тими, хто вирішив продовжити 
навчання у 10 класі: попереду у них сонячні літні канікули. Та біль-
шість не приховує, що двох з половиною місяців вільного часу за гро-
ші не купиш, тому школярі вже почнуть підготовку до найважливішо-
го іспиту — ЗНО, аби за два навчальні роки «підтягти» всі проґалини.

А от для випускників, які вирішили вступати до коледжів, літо 
буде по-справжньому гарячим: потрібно скласти всі вступні ви-
пробування і встигнути насолодитися літнім позитивом.

Та це буде у найближчому майбутньому, а зараз випускники осно-
вної школи дарують чудовий настрій своїй шкільній родині, бать-
кам, друзям, які завітали на свято, впевнено доводячи, що не лише 
розумні, а й талановиті у всьому: музиці, танцях, декламаторстві.

Цьогоріч у Борисполі дев’ятий клас закінчили 530 учнів, 42 з них 
отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з від-
знакою. Найбільше «круглих» відмінників навчалося у НВК «Спе-
ціалізована школа І-ІІІ ступенів» ім. Констянтина Могилка (9 уч-
нів), ЗОШ № 6, НВК «Гімназія «Перспектива» ім. В. Мономаха (в обох 
навчальних закладах по 8 учнів) та в НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 
ім. П. Чубинського (7 учнів).

Ангеліна ІЩУК, 
фото Вікторія Білецька

Ініціатором свята стала Тамара Ва-
силівна Шило — чудова жінка, яка не 
може сидіти на пенсії склавши руки. І 
ось уже мешканців вулиці запросили 
долучитися до організації. А поряд 
завжди депутат міської ради цього 
округу Михайло Іванович Шкоруп.

Чекали недовго, тиждень. І от 10 
червня… У другій половині дня лу-
нає музика. До визначеного місця 
підходять святково одягнені, зде-
більшого у вишиванках, мешканці. 
Чути веселий галас дітлахів.

О 18.00 Тамара Василівна відкри-
ває свято. У виконанні всіх присут-
ніх звучить Гімн України, піднімають 
прапор... До речі, виконували гімн на 
акордеоні мешканці сусідніх вулиць 
Скорик Віталій і Поляниця Андрій. Ве-
дуча разом з Михайлом Шкорупом 
пригадують усі проведені заходи, всю 
роботу вуличного комітету і депута-
та за півтора року звітного періоду. 
А це і проведення суботників по бла-
гоустрою, і встановлення стели на 
кладовищі, і відкриття на окрузі спор-
тивного і дитячого майданчиків.

Чи не найпершими волонтерами 
стали жінки цієї вулиці. Це вони зби-

рають одяг, заготовляють консерва-
цію, печуть пиріжки і відправляють 
пакунки нашим захисникам у зону 
АТО. А Михайло Іванович побував 
там уже більше десятка разів, від-
возячи все необхідне.

Привітали найстаршого мешкан-
ця вулиці Михайла Федоровича Чич-
каня, а також найменшого вітали з 
18-річчям. Згадали і пом’янули хвили-
ною мовчання активістів вулиці, які 
відійшли в інший світ. Про всіх згада-
ла Тамара Василівна у своїх віршах.

Також привітати мешканців вули-
ці зі святом прийшов мер міста Ана-
толій Соловйович Федорчук, його 
заступник Людмила Олександрівна 
Ковальова, директор комунально-
го підприємства «Житлове ремонт-

но-експлуатаційне управління» Іван 
Миколайович Хворостянка.

Мешканці дякували команді ме-
ра за освітлені вулиці, за асфальто-
вані дороги, красу центральної пло-
щі з фонтаном і проведення свят, які 
там відбуваються. Згадали і про ор-
ганізацію Довідкових центрів, де 
без черги можна одержати інформа-
цію: пенсійний фонд, соцуправлін-
ня, водоканал. Місто будується, стає 
красивішим.

Дякували за допомогу місту та без-
посередньо округу депутатам місь-
кої ради, голові Бориспільської пар-
тійної організації «Наш край» Воло-
димиру Шалімову та Ігорю Шалімову. 
Висловлювали і невдоволення діями 
деяких депутатів, які перетворюють 
роботу сесій на балаган, а не на кон-
структивне вирішення питань.

Привітати зі святом прийшли і де-
путати інших округів — Валерій Іва-
нович Мартишко і Петро Карпо-
вич Жувак, які принесли подарун-
ки мешканцям вулиці. А вихованець 
боксерського клубу Артеменко Сер-
гій виконав вірш Валерія Івановича 
«Україно, встань!»

А далі всіх дивував і приваблю-
вав кулінарними здібностями домо-
господарок святковий стіл. Особли-
во всім хотілося скуштувати варе-
ників — такі вже вони були смачні й 
запашні. Довго лунали українські піс-
ні, гучні промови, танці, в яких узяв 
участь і секретар міської ради Ярос-
лав Годунок.

Свято вулиці Крилова стало своє-
рідним звітом про роботу депутата 
округу Михайла Івановича Шкорупа-
та вуличного комітету. Воно ще міц-
ніше згуртувало мешканців і надих-
нуло на виконання нових планів.

ВІДЛУННЯ СВЯТА ВУЛИЦІ
 Нещодавно бориспіль-

ці, що мешкають на Крилова, 
відновили призабуту у нашо-
му місті традицію — відзнача-
ти свято вулиці.

У БОРИСПОЛІ ЗМІНИВСЯ 
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС

Поштового індексу 08300, який був єдиним для всього Бо-
рисполя, нині уже не існує. Відтепер місто має 6 індексів — від 
08301 до 08306. Як саме територіально нові індекси розподі-
лено по місту, буде повідомлено у наступному номері «Вістей».

Випускниці гімназії «Перспектива» Аліна Богомолова, Випускниці гімназії «Перспектива» Аліна Богомолова, 
Анна Петренко, Ірина Кошіль.Анна Петренко, Ірина Кошіль.
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 БЛАГОУСТРІЙ

 НА ОКОЛИЦЯХ

Ольга КАЦАН, фото автора

Біля однієї з них бачу банки з 
фарбою, пензлики й щасливі го-
лоси. Подружжя Солодких, незва-
жаючи на спеку, оздоблює орна-
ментом бетонні стіни. До речі, 
ідея перетворити зупинки на ви-
твори мистецтва народилася в 
Старинського сільського голови 
Валерія Макаренка. Звернувся до 
своєї однокласниці Ірини Солод-
кої, яка ще за шкільною лавою де-
монструвала свій талант на олім-
піадах із образотворчого мисте-
цтва. Учнівському вподобанню не 
зрадила: закінчила художньо-пе-
дагогічний університет, тож на 
пропозицію поглянула з профе-
сійного боку.

Над ескізами працювали в па-
рі з очільником Старого. Виріши-
ли, що кожен мусить бути унікаль-
ним й відображати символічність 
місця розташування зупинки. На-
приклад, на «Горі» має бути зобра-
жена церква, яку згодом збудують 
неподалік, поблизу Васильок — 
однойменні квіти, полігону — ко-
заки. А біля дитячого садочка ожи-
ли персонажі мультфільму «Жив-
був пес».

Рушники, млини, мальви, біло-
пінний цвіт, люди в національних 
строях — у деталях «записали» на 
бетон і самобутні традиції україн-
ців, і неповторність природи рід-
ного краю. Не секрет, що деякі 
штрихи створювалися спонтанно, 
індивідуально для кожного заду-
му саме в процесі живопису. В ре-
зультаті кожна бетонна стіна поча-
ла жити своїм натхненним буттям. 
Придивився — і вже у тому часо-
вому просторі, що навпроти.

Час, необхідний для створен-
ня нового обличчя зупинки, за-
лежить від Ірининого натхнення. 

Як правило, творчий процес три-
ває 3-4 дні. Лише на ескізі, форма-
том А-4, обсяг робіт може здатися 
незначним. У реаліях — величез-
на площа для пензля, яку потрібно 
ще й обшкурити, очистити від за-
лишків старої фарби, поґрунтува-
ти і лише після цього наносити во-
доемульсійну фарбу.

Найбільше часу знадобилося 
для зупинки, що у центрі Сошни-
кова (отримала запрошення і від 
тамтешнього сільського голови 
Олександра Іщенка й розписала 
всі 6 зупинок населеного пунк-
ту). Ірині допомагає сестра Олек-

сандра. А з чоловіком Володи-
миром нещодавно «робили ма-
кіяж» одній зі старинських зупи-
нок: відновлювали стіну, яка була 
пошкоджена через аварію восе-
ни. Оскільки холод — не найкра-
щий друг у такій творчій справі, 
довелося чекати літа. Віночок за-
мінив об’ємний синьо-червоний 
орнамент на приємному салато-
вому тлі. Новому розпису радіють 
не лише автори і мешканці, а гос-
ті села.

«Я була здивована, що вже ми-
нуло більше, ніж півроку, а люди 
не зруйнували ні сантиметру на-
мальованого. Навіть діти з осо-
бливою дбайливістю ставляться 
до побаченого. Мабуть, усі гор-
нуться до краси, бо стомилися від 
проблем, — розповідає Ірина.— 
Зупинки стали моєю найприємні-
шою роботою з усього, що писа-
ла (це пейзажі, портрети, ікони на 
замовлення). Підходжу, дивлюся в 
очі людей, а в них горить бажан-
ня того, щоб наша країна ставала 
кращою».

Галина СОЛЯНИК,  завідуюча клубом 
(с. Лебедин)

Здавна центром села Лебедин вважа-
ють місце поблизу озера, на березі яко-
го знаходяться два храми: церква Різдва 
Пресвятої Богородиці і старенький сіль-
ський клуб. З Господнього благословен-
ня в намолених і наспіваних стінах на-
роджується багато духовних проектів.

«Рідне наше село, славний наш Лебе-
дин…» Саме цими словами з гімну нашого 
села (автори Бурчак Ю., Макаренко Т.) хо-
чу розпочати свою розповідь про здобут-
ки творчої громади. Найстарший у районі 
народний аматорський козацький хор «Ле-
бедин» нещодавно відсвяткував своє 60-літ-
тя. За організацію ювілейного свята вислов-
люю особливу вдячність голові Кучаківської 
сільської ради Дженжебіру М.М. та нашим 
незмінним спонсорам — родині Єременків.

Завдяки натхненній праці професіона-
лів, хормейстра Боднар М.В., концертмей-
стра Бурчак Ю.В. та обдарованим і талано-
витим учасникам хору, народна пісня ніко-
ли не стихала над селом. Творчий доробок 
хору — це близько 200 пісень, старовинних 
і сучасних, ліричних, патріотичних та ко-
зацьких. Знавці відзначають самобутні голо-

си, які є візитівкою колективу. В усі часи хор 
брав активну участь у культурному житті се-
ла, району, області.

Лише за останнє півріччя нашим колек-
тивом було проведено низку концертів та 
тематичних заходів. Рік розпочався різдвя-
ними колядками у церкві Покрови Пресвя-
тої Богородиці в с. Сулимівка. У лютому ско-
лихнув наші почуття благодійний концерт у 
дитячому будинку, який проходив у Брова-
рах. Також ми брали участь у 10-му облас-
ному огляді-конкурсі хорових колективів 
ім. К. Стеценка, який відбувся у травні в м. Бі-
ла Церква. Наша праця увінчалась успіхом, 
ми зайняли ІІІ почесне місце в області. Як 
переможців з піснею «Ой мельнику, мельни-
ченьку…» (солістка Т. Заболотня) нас запро-
сили в Білу Церкву на гала-концерт, який 
проходив у червні. «Коли слухаєш пісні у ви-
конанні хору, мов п’єш з кришталево чисто-
го джерела!» — так часто говорять вдячні 
слухачі.

Відлунням пісень звучать вірші поета- 
аматора, учасниці хору та гуртка художньо-
го читання Людмили Ярової, яка стала пере-
можцем у двох номінаціях районного конкур-
су читців, присвячених 203 річниці від дня на-
родження Т.Г. Шевченка та виборола Гран-прі 
на 26 обласному конкурсі в м. Васильків. На 
вірші Людмили пишуться пісні, її рядки зігрі-

вають серця багатьох людей. Харизма цієї та-
лановитої жінки, її неймовірно красиві та му-
дрі вірші не залишають байдужими нікого.

Завдяки майстрам своєї справи відділу 
культури Бориспільської РДА Сусленко О.А., 
Маховки І.Г., Дзей С.Ю. під керівництвом енер-
гійного талановитого керівника Кияшко Н.А. 
Бориспільщині подаровані прекрасні твор-
чі проекти, серед яких фестиваль родинної 
творчості «Родинний дивосвіт».

Під мелодійні струни бандури сина та 
доньки читає власні вірші Н. Горбачова. До 
речі, українська пісня стала оберегом ро-
дини Горбачових. Ця красива сім’я є осе-
редком любові і гармонії, взірцем для одно-
сельці. Богдан пише власну музику, 8-літня 
Улянка під власний супровід виконує укра-
їнські народні пісні. Журі конкурсу високо 
оцінило «родинний дивосвіт» сім’ї Горбачо-
вих, присвоївши їм почесне І місце.

Лебединці з діда-прадіда люблять укра-
їнську пісню та шанують народні звичаї та 
обряди.

Не можу не згадати про плідну співпра-
цю з дирекцією Кучаківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів ім. І. Сулими. Багато заходів стали резуль-
татом співпраці нашого клубу з директором 
школи Кравцовою Л.Є., завучем з виховної 
роботи Лесик І.А. та школярами. Вдячна за 
розуміння та підтримку в благородній спра-

ві виховання молоді на безцінній народній 
мудрості.

Красиве, мальовниче село з неймовірно ці-
кавою історією, талановиті, щедрі люди, мої 
односельці, моя втіха і натхнення. Молю Бога, 
щоб завжди був слухач, щоб у цих стареньких 
стінах нашого клубу ще довго билось серце, 
продовжувалось життя, лунала народна пісня 
і на лебединих крилах летіла в майбуття:

Повертайтеся, лебеді, повертайтеся білії!
І на крилах своїх нас в майбутнє несіть!
Повертайтеся, лебеді, і пісні недоспівані
В наше рідне село по весні принесіть!
(слова з гімну села Лебедин)

«КОЛИ СЛУХАЄШ ПІСНІ, МОВ П’ЄШ 
З КРИШТАЛЕВО ЧИСТОГО ДЖЕРЕЛА»

Традиційними для с. Лебедин стали 
культурно-мистецькі заходи до вшано-
вуваних у народі свят:

— колядки та щедрівки під різдвяні 
дзвони;

— майстер-клас з писанкарства при 
світлі великодніх свічок;

— день Соборності України;
— 8 Березня: «Я — жінка, я — Богом 

запалена свічка»;
— читання до пам’ятної дати Чорно-

бильської трагедії;
— до Дня Перемоги концертна про-

грама біля обеліску односельців, марш 
пам’яті селом, вшанування загиблих бі-
ля Братської могили в с. Артемівка;

— свято вишиванки, виставки твор-
чих робіт, концерт до світлого свята 
Трійці;

— магічне свято Івана Купала тощо.

ДО ТЕМИ

НАТХНЕННЕ ЖИТТЯ НА БЕТОННИХ СТІНАХ
 Повз вікно автомобі-

ля, що рухається до села 
Старе, пропливають не-
рукотворні картини літа у 
сонячних шатах. Прива-
блюють око вітражі неба, 
яскраво-зелені крони де-
рев і … барвисті зупинки, 
які нагадують чи не художні 
полотна. 
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Він прожив лише 32 роки, пра-
цював вчителем у Сеньківській 
школі 11 років. Проте його ім’я 
ввійшло в історію Бориспільсько-
го району. Адже іменем Анатолія 
Левчука названа щорічна премія, 
яка вручається до Дня Незалеж-
ності України в урочистій обста-
новці — «кращим аматорам Бо-
риспільщини за значний внесок 
у розвиток української культури, 
високу майстерність, творчі здіб-
ності», як вказано у Положенні 
про премію ім. Анатолія Левчука.

Йому було б 
лише 50…

Анатолій Григорович Левчук на-
родився 21 червня 1967 р. у дале-
кому волинському селі. Він був чет-
вертою дитиною в сім’ї, мав бездон-
ні сірі очі й добру посмішку, любив 
рідний край і українську пісню.

Після закінчення Київського пе-
дінституту Анатолій Григорович 
прийшов працювати в Сеньківську 
школу вчителем української мови 
та літератури, був заступником ди-
ректора з виховної роботи. Колеги, 
друзі, знайомі запам’ятали його все-
бічно обдарованою людиною: ви-
шивав, організовував свята, любив 
і вмів готувати, випікав вишукані 
торти. Саме у Сеньківці доля звела 
Анатолія з Наталією Миколаївною, 
також вчителем сільської школи.

Покликання — школа 
і пісня

Та, перш за все, Анатолій Лев-
чук був учителем, вимогливим, ці-
кавим, неординарним. Ще напри-

кінці 80-х років ХХ ст. він одягав 
вишиту сорочку. А справжнім по-
кликанням його життя стала пісня. 
Він співав удома, у школі, за робо-
тою, для маленьких синів. У ньо-
го завжди було бажання творити. 
Можливо, саме пісня і стала дже-
релом натхнення, снаги, яскраво-
го життєвого лету. А він і справді 
ніби летів, поспішав жити.

Анатолій Григорович володів чу-
довим ліричним тенором. Ще під 
час навчання в інституті співав у ан-
самблі «Калина», згодом у сільсько-
му і районному колективах худож-
ньої самодіяльності, разом з на-
родним артистом України Олесем 

Харченком. Він виявився вмілим 
організатором, закоханим у свою 
справу педагогом, талановитим спі-
ваком, його тенор впізнавали на Бо-
риспільщині. Молодий учитель був 
активним учасником художньої са-
модіяльності, мав активну грома-
дянську позицію. Він писав чудові 
сценарії до свят, його цікавило куль-
турне життя усього району.

У народі кажуть, що народжу-
ється людина, щоб знайти своє 
місце на землі, знайти справу сво-
го життя, зрозуміти своє покли-
кання, сягнути вершин майстер-
ності. Судячи зі ставлення до ро-
боти, до своїх справ, бажання 
творити, його призначення було 
стати майстром. І він ним став.

Друзі пригадують, що «поява на 
Бориспільщині молодого й натх-
ненного вчителя Сеньківської шко-
ли, уроки якого були цікавими й 
творчими, учасника й соліста на-
родного хору «Дніпровські хвилі» 
під керівництвом Анатолія Чайки, 
народного ансамблю пісні «Барви 
України» Анатолія Левчука не зали-
шилася непоміченою. Обдарова-
ний Богом тенор. Співав, учив, тво-
рив — як жив… Лунко, талановито, 
натхненно. Вкладаючи в кожну но-
ту, в кожне слово й урок часточку 
своєї такої небайдужої, щирої во-
линської душі… Неперевершений 
учитель словесності, надзвичайно 
відповідальний, обов’язковий, то-

вариський, турботливий, любля-
чий син, батько, чоловік, людина з 
великим бажанням жити, творити, 
робити цей світ кращим…»

Анатолій Левчук трагічно заги-
нув 1 липня 1999 року… Саме то-
ді його мали призначати на поса-
ду завідуючим відділом культури 
Бориспільського району.

Залишилися дружина Наталія 
Миколаївна та двоє синів — 5-річ-
ний Назар і 2-літній Антон.

У квітні 2001 р. у Сеньківській 
школі було урочисто відкрито ме-
моріальну дошку педагогу Анато-
лію Григоровичу Левчуку.

Вчитель, наставник, 
друг

З великою шаною говорять про 
Анатолія Григоровича його учні 
і друзі, колеги і рідні. Він умів за-
палити, підтримати, навчити. Учас-
ники народного колективу «Барви 
України», у якому Анатолій Левчук 
був солістом, пригадують, що саме 
він найбільш майстерно і швидко 
умів вив’язати хустки жінкам пе-
ред виходом на сцену. 

А як любили його діти! Працюю-
чи заступником директора Сень-
ківської школи з виховної роботи, 
Анатолій Григорович бував чи не в 
кожній школі Бориспільського ра-
йону, всі чекали його виступу, під 

час якого він завжди співав «Мно-
гая літа». Чарівний тенор Анатолія 
доводилося чути і мені. Здавало-
ся, він ніби роздавав свої роки усім 
присутнім…

 

«Ще не знала 
вона, що розмова 
остання…»

18 років без коханого… Він по-
дарував дружині двох синів, зали-
шив прекрасні спогади короткого, 
але яскравого подружнього жит-
тя. Здається, Наталія Миколаївна 
думає про свого чоловіка віршами.

«Я мала велике щастя стати 
частиною життя талановитої, натх-
ненної та водночас надзвичайно 
простої, щирої, товариської, відпо-
відальної, доброї світлої людини — 
Анатолія Левчука. У кожну справу, 
до якої він брався, вкладав частин-
ку своєї небайдужої душі: чи то по-
ринав у вчительську працю, чи ви-
пікав вишукані тістечка, вишивав, 
співав колискові дітям. А як світліло 
чоло, ясніли очі, коли заводив піс-
ню, — пригадує Наталія Левчук. — 
Хочу звернутися зі словами глибо-
кої вдячності до всіх, хто всі ці роки 
допомагає, підтримує мене та моїх 
дітей словом, справами, порадою, 
розумінням і просто мовчазною 
присутністю».

«ТАК МАЛО БУВ ТИ З НАМИ, ТІЛЬКИ МИТЬ…»
 На Землю приходять 

люди, яких Бог обдаро-
вує багатьма талантами, 
які стають взірцем для тих, 
хто живе поруч. Саме таким 
був Анатолій Левчук. 

«Надзвичайно пощастило знати Анатолія 
Григоровича Левчука, — розповідає Юлія 
Завгородня (Ільченко), — разом дорослішати, 
брати з нього приклад нам, випускникам 1999 
р. Сеньківської школи. Він для нас був не лише 
класним керівником, а й уособлював товари-
ша, порадника, батька, брата. Ми бігли до ньо-
го і зі слізьми розчарувань від першого кохан-
ня, і з радощами після спортивних змагань, і 
з поразками випускних випробувань. Він нас 
не лише слухав — чув, співчував, знав, як роз-

радити. Саме він навчив головного — любити 
життя, людей, природу, своє рідне село Сень-
ківку. Головним інструментом для цього була 
пісня, вміння розуміти учнів — і тоді, коли їм 
було по 10 років, і тоді, коли провів свій клас 
у доросле життя в червні 1999 року. З теплом 
згадую, як класний керівник з дружиною На-
талією Миколаївною прийшов мене відвіда-
ти під час хвороби зі спеченим власними ру-
ками тортом «Медовиком». Я вже сама сьо-
годні мама 6-річного сина, і сльози наверта-

ються на очі при згадці, як сильно у санаторії 
«Київ» м. Ялта в листопаді 1992 року бояла-
ся йти на інгаляції. Але Анатолій Григоро-
вич умовив і переконав тоді ще боягузливу 
школярку. У кожного із нас, випускників 1999 
року, перших учнів Наталії Миколаївни, ім’я 
Анатолія Григоровича теплом і любов’ю зву-
чить у серцях…»

СПОГАДИ УЧНІВ

Так мало був ти з нами…
Тільки мить…
Про що ж у липні липа шелестить?
Людське життя і мить…
А все здається,
Знайомий голос поруч озоветься.
А ось ідеш. Хіба ідеш? Біжиш.
Бо кожну мить прожити ти спішиш.
Прожити просто, без зазнайства й пихи,
Наспівуючи пісню зрідка стиха,
Бо так любив ту пісню завести,
Що в ній був весь і до останку ти.
І ллється пісня у житті рікою,

Нам розлучитись не дає з тобою.
І знову липа листом шелестить…
Так мало був ти з нами,
Тільки мить…

• • •
Ще не знала вона, що розмова остання,
Ще не знала вона, що не буде прощання,
Ще не знала, не знала і біди не чекала,
А його долі свічка в самоті догорала…
Я з тобою іду крізь розлуку бездонну,
Чую дотик руки і прошу про одне — не залиш.
І у сонячний день, і у ніч, через зорі безсонну,
Так не скаже ніхто, як мені ти услід промовчиш…Анатолій Левчук з родиною.Анатолій Левчук з родиною.
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Катерина Коваль: «УЗАГАЛІ, ЦЕ ВЕЛИКЕ 
ЩАСТЯ — БУТИ ТИМ, КИМ ТИ Є...»

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з архіву Катерини Коваль

Ця улюблена справа, як зізнається жінка, 
приносить їй сталий додатковий дохід і від-
чуття щастя. — Узагалі, плету давно, років 20 
уже, — розповідає пані Катя. — Але це все 
було хіба для сім’ї. Потім відбулася в житті 
трагедія, після якої я відійшла від спілкуван-
ня з людьми десь на півроку. Займала себе 
хобі. Головно плела шапки. Тоді, пригадую, 
я пообплітала всіх. Почали вже навіть при-
ходити мої знайомі і подруги, замовляючи 
щось вже і для своїх рідних. В той же час, екс-
периментуючи, сплела щось і собі. Це був ка-
пелюшок. Бавовняний. З маками. В місті він 
такий один і сьогодні. Після цього все якось 
так бурхливо закрутилось... Тому, розказую-
чи про цю свою сьогоденну справу, зазначу, 
що для мене все почалося саме з капелюшка.

Який одяг — така і 
особистість

Після капелюшка для себе пані Катери-
на почала плести різні літні шапочки та ка-
пелюшки головно для маленьких дітей. Во-
на розповідає, що перший її офіційний ви-
хід у світ — з виставкою робіт (без продажу!) 
— відбувся у 2014 році. Тоді її запросили на 
День народження аеропорту «Бориспіль». 
Їй дуже сподобалось, як люди реагували. І 
справа була навіть не в тому, що роботи бу-
ли досить конкурентноспроможними. Важ-
ливо для мисткині було геть інше — самі 
очі людей.

— Коли бачиш, що люди захоплюються 
тим, що ти робиш, це неабияк окрилює. То-
ді це класне відчуття і стало для мене вели-
чезним стимулом працювати в обраному на-
прямку більш глобально, — каже майстриня.

Після цієї місцевої виставки яскраві дитя-
чі капелюшки з маленькими полями чи без 
полів, вже стали добре впізнавані і досить 

добре розкуповувалися. В середньому, та-
кий виріб був у межах 60 гривень. Але на-
ближалася осінь, треба було подумати про 
більш підходящий асортимент. Тоді з-під 
шпиць та гачка і починають висновуватись 
мультяшні герої у яскравих кольорах: Кіт-
ті, Вінні-Пух, Губка Боб, міньйони, смішари-
ки та інші.

— Часом дорослі закидають, чому все та-
ке пістряве, — коментує жінка, — а я завж-
ди кажу, що дитинство має бути кольоро-

вим і казковим. Дайте дітям право бути діть-
ми! Якусь сіреньку шапочку, вирісши, вони 
ще встигнуть поносити у своєму житті. І дай 
Бог, аби ще сіреньку. Бо ж буває, чорну як 
одягають у 7 років, то так все життя і носять, 
не зраджуючи смакам, закладеним батька-
ми. А, до речі, все, що ми одягаємо на них, 
закладає своєрідний орієнтир на життя в ці-
лому. І треба чесно зізнатись собі, чи взага-
лі даємо ми своїм дітям право вибору? Це 
дуже важливо. З цього і формується уміння 
відстоювати власну позицію у житті. Правда 
ж, батьки часто дивуються, чому діти виро-

стають пасивними і геть безвольними? Од-
нак причетними до цього факту себе аж ні-
як не вважають...

Жити своїм життям — це 
велика розкіш 

Як розказує мисткиня, основні закиди по-
купців в’язаного хендмейду на різноманіт-
них виставках та ярмарках крутяться навко-

ло ціни. Покупці щиро зізнаються-жаліються, 
що роботи для них дорогі. Так, наприклад, 
зимова шапка від пані Катерини з підклад-
кою коштує в межах 370-400 гривень. Доро-
го? Мабуть... Проте, каже жінка, коли бачить 
шапку машинного плетіння, які вигулькують 
на юнаках чи дівчатах через дві-три голови і 
при цьому коштують за 500-600 гривень чи 
навіть більше, то ціна її оригінального і часто 
зробленого в одному екземплярі товару ви-
дається не такою вже й високою.

Роздивляючись різноманітні роботи майс-
трині, а водночас і намірюючи собі можливу 

обновку, принагідно запитую, що саме та лю-
бить плести найбільше. Катерина розцвітає 
посмішкою і з-поміж 5-6 десятків шапок бе-
ре, як вона каже, улюблену модель. Говоря-
чи про кольори, зауважує, що найбільше лю-
бить жовтий — він сонячний.

— Ось цих сов дуже люблю, — сміється во-
на. — Першу таку шапку я задумала і сплела 
іще 5 років тому для своєї доньки, коли на-
віть не думала, що буду плести на продаж. 
Зразок не брала з Інтернету, сама вигада-
ла... Моя дівчинка круглолиця, тож хотілося 
якось їй видовжити обличчя, а ці довжелезні 
вушка-косички, з китичками майже до талії, 
із цим неабияк вправляються.

Активна і цілеспрямована пані Катерина 
розказує, що любить психологію, останнім ча-
сом багато займається саморозвитком та са-
моосвітою. Потім, резюмуючи все, про що ми 
розмовляли, додає, що гроші для неї не були 
самоціллю ніколи. Вона дозволяла собі про-
сто творити, а клієнти знайшлися вже потім 
— самі собою. Каже, окрім сайту на безкош-
товних платформах та поширення інформації 
про її в’язані вироби у соцмережах, найкраще 
і дотепер працює «сарафанне радіо».

І вже насамкінець цікавлюся, що для Ка-
терини є найважливішим у житті? Що такого 
вона хотіла б сказати жінкам, які, можливо, 
наразі лише стають на ноги в якомусь прояв-
лянні себе? Пані Катя примружує очі і, замис-
люючись, по-доброму всміхається, відпові-
дає таке:

— Потрібно завжди пам’ятати, що ти та-
кий один, і що твоє життя одне. Зважаючи 
на це, потрібно робити щось таке і так, аби 
потім тобі не було шкода, що ти прожив йо-
го за чужими правилами чи думками. Адже 
спочатку дітей якоюсь інформацією «пресу-
ють» батьки. А потім ті, проживаючи полови-
ну життя, все шукають таких же других поло-
винок. Я знайшла себе. Не знаю, що буде че-
рез 10 років, але зараз щаслива. От мені 39 
років і розумію, що проживаю життя так, як 
сама хочу, відчуваю і розумію. Навіть якщо 
щось і буде не так, то нікого, крім себе самої, 
в тому не зможу звинуватити. Узагалі, це ве-
лике щастя — бути тим, ким ти є, бо можли-
вість жити своїм життям — це дуже велика 
розкіш сьогодні.

 Місцева мисткиня Катерина Ко-
валь у своєму житті пробувала за-
йматися багато чим: декупажем, ро-
била прикраси, була організатором 
свят, оволоділа секретами ланд-
шафтного дизайну тощо. Сьогодні 
пані Катя має власний, добре відо-
мий бренд головних уборів «My Hat 
From Kate», який вона придумала, 
просто їдучи в маршрутці додому. 

Потрібно завжди пам’ятати, що ти такий один, і що твоє життя одне. Зважа-
ючи на це, потрібно робити щось таке і так, аби потім тобі не було шкода, що 
ти прожив його за чужими правилами чи думками.

ДО ТЕМИ

Участь у виставках-ярмарках (Націо-
нальний виставковий центр України, Між-
народний виставковий конгрес-центр то-
що) для митців насправді обходиться ду-
же дорого: у середньому від 1500 гривень 
за три дні.
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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. 17стор. 17

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 - 2"
10.45 "Міняю жінку - 6"
12.20 01.05 Т/с "Байки Мітяя"
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 02.10 Х/ф "Морський 

піхотинець - 3: Тил" (16+)

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 "Міняю жінку - 6"
12.20 Т/с "Байки Мітяя"
13.35 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 02.05 Х/ф "Чорне море" (16+)
01.40 "Байки Мітяя"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.10 Сьогодні

09.15 03.00 Зірковий шлях

10.50 Т/с "Я житиму"

14.45 15.30 Т/с "Долю не обдуриш"

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Дорога в порожнечу"

23.30 Х/ф "Халк" 16+

04.30 Реальна містика

05.20 Агенти справедливості 16+

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

04.15 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 05.00 Зірковий шлях

10.50 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Дорога в порожнечу"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

02.00 Х/ф "Халк" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 "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 "Бідна Liz" 16+
11.10 12.25 Х/ф "Діамантова рука"
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Катя" 16+
23.30 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
01.20 Х/ф "Інтердівчинка" 16+
03.45 "Готуємо разом"

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"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Катя" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.15 05.15 "Подробиці"
23.30 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
02.00 Х/ф "Любочка"
03.10 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

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 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
17.50 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с "Як уникнути покарання 

за вбивство" 18+

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 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
17.50 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с "Як уникнути покарання 

за вбивство" 18+

05.00 Служба розшуку дітей
05.05 04.55 Дивитись усім!
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
11.05 Секретний фронт
11.50 13.20 Х/ф "Тюряга" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.20 16.10 Х/ф "13-й район. 

Цегляні маєтки" 16+
16.25 Х/ф "У пастці часу"
18.45 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Пес" 16+
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф "Ніндзя: Тінь сльози" 18+
02.10 Стоп-10

05.35 20.20 04.50 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.40 Більше ніж правда
10.35 Х/ф "Тюряга" 16+
12.35 13.20 Х/ф "Алан Квотермейн. 

У пошуках Золотого міста"
12.45 15.45 Факти. День
14.55 16.10 Х/ф "Сахара"
17.45 21.25 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф "Ніндзя-убивця" 18+
00.20 Х/ф "Ніндзя: Тінь сльози" 18+
01.50 Стоп-10
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.00 "Зірки гумору"
10.50 Х/ф "З вечора до полудня"
13.20 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Добрий ранок!"
16.45 Х/ф "Шукайте жінку"
19.40 01.45 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.10 Х/ф "Молоді"
03.25 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.15 "Зірки гумору"
11.05 Х/ф "Молоді"
12.40 Х/ф "Старомодна комедія"
14.25 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.15 Х/ф "Час бажань"
18.05 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
19.40 01.25 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.10 Х/ф "Веселі Жабокрічи"
03.05 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.10 16.55 "Формула Пруста. 
Андрій Демиденко"

06.45 23.50 04.15 "Кумири"
07.00 14.20 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.45 Завтра-сьогодні
15.15 "Відлуння"
15.50 Джазова школа."Performance 

big Band"
17.45 "Цивілізація Incognita"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Любов Успенська, 1 ч.
20.05 22.50 Людина-здобич 12+
21.05 "Euroshow Михайла 

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

Вікторія Терещук"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+

06.45 22.00 04.55 DW-Візерунок 
дня

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

Новицькою"
11.00 21.00 "Цивілізація Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
15.50 Джазова школа."Big Yellow 

Band"
16.25 Джазова школа. Григорий 

Постой big-band
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Любов Успенська, 2 ч.
20.00 Людина-здобич 12+
21.20 04.25 "Відлуння"
22.20 "Таке спортивне життя. Ганна 

Різатдінова"
22.45 Повітряні воїни
23.50 04.15 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

03.50 Зона ночі

05.00 18.00 Абзац

05.59 07.19 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.20 Х/ф "Маска Зорро"

10.00 Х/ф "Легенда Зорро"

12.45 Х/ф "Самотній рейнджер" 16+

15.45 Х/ф "Шанхайські лицарі"

19.00 Ревізор

22.10 Страсті за Ревізором

00.50 Х/ф "Сіністер" 18+

03.00 Служба розшуку дітей

03.01 Зона ночі

04.40 18.00 Абзац

05.29 06.59 Kids Time

05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

19.00 Супермодель по-українськи

21.20 Х/ф "Васабі"

23.10 Х/ф "Сіністер 2" 18+

01.10 Х/ф "Лемоні Снікет: 33 лиха" 

16+

05.20 Т/с "День гніву" (16+)
08.25 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.15 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 01.45 Т/с "Суто англійські 

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

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 Т/с "Лінія захисту" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Правда життя. Професії"
04.30 Х/ф "Приятель небіжчика"

06.10 Х/ф "У зоні особливої уваги"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.35 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 01.40 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Легенди бандитської Одеси"
03.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 22.05 "Він, Вона і телевізор"

14.50 Т/с "Загублений світ"

16.40 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

19.30 "Зловмисники"

20.15 Х/ф "Боксер" (16+)

23.05 Т/с "Теорія брехні 2" (16+)

00.00 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

00.50 "Територія обману"

01.50 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

03.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.40 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 22.05 "Він, Вона і телевізор"

14.45 Т/с "Загублений світ"

16.35 Х/ф "Спека" (16+)

19.30 "Зловмисники"

20.15 Х/ф "Великий солдат" (16+)

23.15 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

00.40 "Територія обману"

01.50 Х/ф "Страчені світанки"

03.20 "Облом.UA."

05.55 16.00 "Все буде добре!"
07.55 "Планета земля 2"
08.55 Х/ф "Наречена мого друга"
11.00 "Україна має талант!-7"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.45 "Хата на тата"

06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.45 Х/ф "Джентльмени удачі"
10.20 "Україна має талант!-7"
12.55 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.30 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 Т/с "Площа Берклі"
09.50 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
10.45 Д/с "Марк Твен"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
12.25 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.40 02.10 Борхес
14.10 Т/с "Анна Піль"
15.35 Х/ф "Останній подарунок"
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
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.40 Чоловічий клуб. Спорт
03.50 Чоловічий клуб

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 03.30 Д/ф "Крізь час і слово. 

Іван Драч"
09.55 Т/с "На межі. Група 

"Антитерор"
10.45 Д/с "Марк Твен"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
12.25 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.40 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.10 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 Перший на селі
19.55 Наші гроші
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.10 Т/с "Таксі"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80, 
099-738-02-32, 093-432-91-80
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06.00 Х/ф "Кирило і Мефодій" 

(16+)

07.35 16.45 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

08.20 Х/ф "Інша жінка" (16+)

12.20 Т/с "Байки Мітяя "

13.35 14.55 20.15 Т/с "Свати - 5"

16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

21.20 Х/ф "Службовий роман. Наші 

часи"

23.10 02.00 Х/ф "Ронін"

01.35 "Байки Мітяя"

06.10 05.20 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 03.00 
Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною. День 
Конституції

09.15 03.40 Зірковий шлях
11.20 15.20 Т/с "Точка кипіння" 16+
19.50 Т/с "Дорога в порожнечу"
23.30 Концерт. Музична 

платформа
01.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
04.30 Реальна містика

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"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Катя" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.20 05.15 "Подробиці"
23.30 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
02.05 Х/ф "Весь світ в очах твоїх"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.45 М/с "Елвін і бурундуки"
10.40 Х/ф "Трубач"
12.05 Одного разу під Полтавою
20.55 Рятівники
22.00 Країна У
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с "Як уникнути покарання 

за вбивство" 18+
00.55 Т/с "Отже" 18+
01.15 Шпілівілі
01.35 Теорія зради
02.25 Казки У
04.05 Віталька

05.35 09.45 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.35 Х/ф "Алан Квотермейн. У 

пошуках Золотого міста"
12.30 13.20 Х/ф "Сахара"
12.45 Факти. День
15.10 М/ф "Нікчемний Я"
16.55 М/ф "Нікчемний Я - 2"
18.45 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.05 Х/ф "Широко крокуючи" 16+
22.35 Х/ф "Широко крокуючи-3. 

Правосуддя одинака" 16+
00.25 Х/ф "Ніндзя-убивця" 18+
01.55 Стоп-10
04.15 Студія Вашингтон
04.20 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"
10.00 "Зоряне життя"
10.55 Х/ф "Принцеса і пірат"
12.40 Х/ф "Ганна - королева 

піратів"
14.15 Х/ф "Капітан Пілігрима"
16.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
17.55 Х/ф "Серед шулік"
19.40 01.40 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
00.10 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

06.55 DW-Візерунок дня
07.05 "Алло, лікарю!"
09.50 04.40 "Ландшафтні гри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
14.05 Концерт Ольги Чубаревої 

"Сни Роксолани"
16.35 23.00 Повітряні воїни
17.35 Творчий вечір Вадима 

Крищенка " Нехай буде воля 
Твоя..."

20.45 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 
білого журавля"

21.50 Концерт Михайла 
Поплавського " Музика 
рідного дому "

00.00 "Натхнення"
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Після опівночі" 18+
04.00 "Світські хроніки"

05.59 08.39 Kids Time
06.00 М/с "Сімейка Крудс"
07.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
08.40 М/ф "Упс..: Ной відплив!"
10.30 00.30 М/ф "Ронал - Варвар" 

16+
12.00 Х/ф "Лемоні Снікет: 33 лиха" 

16+
14.00 Х/ф "Все можу" 16+
15.40 Х/ф "Ейс Вентура - детектив 

з розшуку домашніх тварин" 
16+

17.30 Х/ф "Ейс Вентура: Поклик 
природи" 16+

19.00 Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" 
16+

21.10 Варьяти

05.40 Х/ф "Ярослав Мудрий"
08.20 19.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.35 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.10 01.50 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.50 23.50 Т/с "Комісар Хельдт" 

(16+)
15.50 21.30 Т/с "Гаваї 5.0 - 6" (16+)
22.20 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
02.40 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

19.20 Х/ф "Тактична сила" (16+)

21.05 Х/ф "Тиждень акул" (16+)

22.50 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

23.45 "Територія обману"

01.45 Х/ф "Лісова пісня"

03.15 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.40 "Україна має талант!-7"
11.55 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 00.45 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.10 Концерт "Українцям - 
українське"

07.05 08.10 23.00 На слуху
07.35 23.35 Від першої особи
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 Д/ф "Українська Гельсінська 

спілка-вектор визначено"
10.05 Д/ф "Любомир. Бути 

людиною"
13.30 Фольк-music
14.35 Світло
15.50 Святковий концерт БЕЗВІЗ
16.50 Д/ф "Голод до правди"
18.15 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 Д/с "Порятунок ферми"
21.00 Новини
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
00.15 Концерт "Лише у нас, на 

Україні"
02.10 Т/с "Таксі"
03.30 Д/ф "Василь Стус. Феномен 

суток"

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 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
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ЧЕТВЕР, 29 ЧЕРВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 30 ЧЕРВНЯ

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"
10.45 "Міняю жінку - 6"
12.20 Т/с "Байки Мітяя"
13.00 Х/ф "Службовий роман. Наші 

часи" (16+)
14.55 Т/с "Свати - 5"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.10 21.10 Т/с "Свати - 6"
22.10 "Право на владу 2017"
23.40 02.10 Х/ф "Принцеса Монако" 

(16+)
01.45 "Байки Мітяя"

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"
10.45 "Міняю жінку - 6"
12.20 Т/с "Байки Мітяя"
13.35 14.55 Т/с "Свати - 6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 22.45 "Ліга сміху 2"
00.50 "Вечірній Київ "
04.35 "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 "Дорога в порожнечу"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.10 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.30 Зірковий шлях
10.50 04.00 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дорога в порожнечу"
23.20 С/р "Слідами Грантоїдів. 

Частина 2"
00.00 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

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"
10.10 12.25 20.40 Т/с "Катя" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 01.20 05.15 "Подробиці"
23.30 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
02.05 Х/ф "Стежки-доріжки"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

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"
10.10 12.25 Т/с "Катя" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.30 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Дитина на листопад"
23.50 Х/ф "Дама з папугою"
01.50 "Україна: забута історія"
04.10 "Жди меня"

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 Готель Галіція
14.25 Т/с "Домашній арешт"
15.30 04.05 Віталька
17.50 22.00 Країна У
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни
00.00 Т/с "Як уникнути покарання 

за вбивство" 18+

06.50 Байдиківка
07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.40 Х/ф "Бойовик Джексон" 16+
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 03.55 Віталька
17.50 Країна У
20.00 Х/ф "Місіс Даутфайр"
22.15 Х/ф "Гірше не буде"
00.00 Х/ф "Мільйони"
01.50 Казки У

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.25 13.20 Х/ф "Широко 

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

15" 16+
17.45 21.20 Т/с "Пес" 16+
18.45 21.00 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.15 Х/ф "Вірус" 16+
00.05 Х/ф "Червона спека" 16+
02.00 Стоп-10
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 13.20 Х/ф "Широко 

крокуючи-3. Правосуддя 
одинака" 16+

12.45 15.45 Факти. День
13.35 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 "Червона спека" 16+
02.15 Х/ф "Вірус" 16+
03.45 Стоп-10

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.05 "Зірки гумору"
10.55 Х/ф "Старомодна комедія"
12.35 Х/ф "Час бажань"
14.25 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.15 Х/ф "Застава в горах"
18.10 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.40 02.40 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
00.10 Х/ф "Віч-на-віч"
04.10 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Зоряне життя"
10.55 "Зірки гумору"
11.45 Х/ф "Веселі Жабокрічи"
13.00 Х/ф "Капітан Пілігрима"
14.40 Х/ф "Застава в горах"
16.35 Х/ф "До мене, Мухтар!"
18.05 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.40 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
20.35 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 Х/ф "Фантоцци йде на пенсію"
01.10 Х/ф "Фантоцци бере реванш"

06.50 23.50 "Кумири"
07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 04.15 "Ландшафтні гри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.45 21.05 04.25 "Цивілізація 

Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
15.50 Джазова школа. "Парад Біг-

бендів"
16.25 Джазова школа. Сергей 

Горюнович - Лора Лайнс
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Урсуляк, 1 ч.
20.00 22.45 Повітряні воїни
21.20 04.40 "Відлуння"
22.00 05.10 DW-Візерунок дня
22.20 "Таке спортивне життя. Олег 

Верняєв"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+

06.55 22.00 05.15 DW-Візерунок 
дня

07.05 14.05 18.00 "Алло, лікарю!"
10.35 04.10 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
10.55 "Будьте здорові!"
15.00 21.20 04.50 "Відлуння"
15.40 Джазова школа. Эдуард 

Головашич big-band
16.30 Джазова школа. "Jazz Do It" 

Аня Зайченко и Соня 
Ситник

18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 
Сергій Урсуляк, 2 ч.

20.00 Повітряні воїни
21.00 04.30 "Цивілізація Incognita"
22.10 Концерт Тетяни Піскарьової 

"Я люблю"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+

03.00 01.45 Зона ночі

03.50 07.00 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.50 18.00 Абзац

05.39 06.59 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

19.00 Супермодель по-українськи

21.40 Х/ф "Копи на підхваті" 16+

23.45 Х/ф "Суперфорсаж" 16+

01.40 Служба розшуку дітей

03.00 07.00 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

04.50 18.00 Абзац

05.44 06.59 Kids Time

05.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

10.30 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.30 Х/ф "Погоня" 16+

23.10 Х/ф "Все можу" 16+

00.50 Служба розшуку дітей

01.00 Зона ночі

05.20 Х/ф "Кармелюк"
07.45 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Той, що читає 

думки - 3" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Професії"

05.10 Х/ф "Кармелюк"
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 01.45 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Той, що читає 

думки - 3" (16+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
04.15 "Правда життя. Професії"
04.50 Д/ф "...якого любили всі"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 22.50 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Загублений світ"

16.45 Х/ф "Тактична сила" (16+)

19.20 Х/ф "Супер циклон" (16+)

21.05 Х/ф "Подвійна гра" (16+)

01.50 Х/ф "Камінна душа"

03.25 "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"
15.00 Х/ф "Дракано"
16.50 Х/ф "Подвійна гра" (16+)
19.20 Х/ф "Бурова" (16+)
21.10 Х/ф "Мега-акула против 

Меха-акули" (16+)
22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.15 "Нишпорки"
01.40 "Цілком таємно"
02.05 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.10 "Облом.UA."

07.00 16.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Україна має талант!-7"
11.55 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 00.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

08.10 Х/ф "Сестронька"
10.05 Х/ф "Щоденник лікаря 

Зайцевої"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Х/ф "Знак долі"
20.45 22.45 Х/ф "Лабіринти 

кохання"
23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

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

"Антитерор"
10.45 Д/с "Марк Твен"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
12.25 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.40 Слідство. Інфо
14.10 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Надвечір'я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.10 Т/с "Таксі"
03.30 Д/ф "Павло Загребельний. 

До запитання"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
07.20 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
09.50 Концерт БЕЗВІЗ
10.45 Д/с "Марк Твен"
11.50 Д/с "Орегонський путівник"
12.25 20.20 Д/с "Порятунок ферми"
13.40 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.10 Т/с "Лінія захисту"
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
19.15 Д/с "Увесь цей джаз"
21.30 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.10 Т/с "Таксі"
03.25 Фольк-music
04.25 Т/с "Травма"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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НЕДІЛЯ, 2 ЛИПНЯ

06.50 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

07.45 "Гроші"

09.00 23.15 "Світське життя"

10.00 "Таємний код віри"

10.55 Т/с "Матусі" (12+)

11.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

16.35 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Знай наших"

00.15 04.35 "Ліга сміху 2"

06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.05 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.55 "Розсміши коміка 2017"
10.55 12.00 13.00 14.05 15.45 16.55 

"Світ навиворіт - 5: 
Індонезія"

18.30 "Світ навиворіт: Камбоджа"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 Х/ф "Вирок ідеальної пари" 

(16+)
01.05 Х/ф "Принцеса Монако" (16+)
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні

07.15 05.20 Зірковий шлях

08.15 Т/с "Дорога в порожнечу"

14.00 15.20 Т/с "Найщасливіша"

17.50 19.40 Т/с "Білий налив" 16+

22.10 Х/ф "Паперові квіти" 12+

00.10 Реальна містика

02.40 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.15 Т/с "Дорога в порожнечу"
15.00 Х/ф "Паперові квіти" 12+
17.00 20.00 Т/с "Ласкаво просимо 

на Канари" 12+
19.00 05.50 Події тижня з Олегом 

Панютою
21.45 Т/с "Найщасливіша"
01.10 Реальна містика
02.50 Таємний код зламано. Їжа
03.35 Таємний код зламаной. 

Паралельні світи
04.20 Агенти справедливості 16+

06.00 Мультфільм
06.25 Х/ф "Гусарська балада"
08.15 03.50 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
10.00 02.00 Док.проект "Нонна 

Мордюкова. Як на світі без 
кохання прожити"

10.50 Х/ф "Рідня"
12.50 Х/ф "Вокзал для двох"
15.30 20.30 Т/с "Чотири пори літа" 

16+
20.00 01.25 05.15 "Подробиці"
23.20 Х/ф "Вік Адалін" 16+
02.40 Х/ф "Стежки-доріжки"

05.45 Мультфільм
06.25 Х/ф "Королівська регата"
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 "Готель романтичних 

побачень"
13.50 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
17.20 20.30 Т/с "Тільки не 

відпускай мене" 16+
20.00 02.30 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Рідня"
00.00 Х/ф "Вокзал для двох"

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

місті"
10.50 М/ф "Болт та Бліп спішать на 

допомогу"
12.10 19.50 Одного разу під 

Полтавою
13.45 Казки У Кіно
15.55 Х/ф "Гірше не буде"
17.35 Х/ф "Місіс Даутфайр"
22.00 Країна У
00.00 Х/ф "Перші сім років" 16+
01.40 Казки У
03.45 Віталька

06.50 Байдиківка

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"

07.50 Мультмікс

09.45 М/с "Елвін і бурундуки"

10.10 М/ф "Битва за планету Терра"

11.30 Х/ф "Перші сім років" 16+

13.05 03.50 Віталька

19.50 Одного разу під Полтавою

22.00 Країна У

00.00 Х/ф "Трубач"

01.25 Х/ф "Бойовик Джексон" 16+

05.00 Факти
05.20 Т/с "Відділ 44" 16+
06.55 Дивитись усім!
07.50 Без гальм
08.50 Я зняв! Прем'єра
09.45 Т/с "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 М/ф "Нікчемний Я"
14.35 М/ф "Нікчемний Я - 2"
16.20 Х/ф "Леді-яструб"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Парк юрського періоду" 

16+
22.30 Х/ф "Парк юрського 

періоду-2" 16+
00.50 Х/ф "Хранителі" 16+
03.25 Стоп-10

05.45 Факти

06.15 Т/с "Відділ 44" 16+

09.35 Х/ф "Боєць" 16+

11.20 13.00 Х/ф "Леді-яструб"

12.45 Факти. День

14.00 Х/ф "Парк юрського періоду" 

16+

16.25 Х/ф "Парк юрського 

періоду-2" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Парк юрського 

періоду-3" 16+

22.25 Х/ф "Загублений світ" 16+

00.05 Х/ф "Хранителі" 16+

02.50 Т/с "Код Костянтина" 16+

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Анатомія голосу. Джамала"
11.05 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
11.55 Х/ф "Ганна - королева 

піратів"
13.25 Х/ф "Скарб Срібного озера"
15.20 Х/ф "Серед шулік"
17.10 Х/ф "Небезпечно для життя"
18.55 Х/ф "Раз на раз не випадає"
20.20 Х/ф "П'ять хвилин страху"
22.00 "Невідома версія. Операція 

"И""
22.55 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
23.50 Х/ф "Благі наміри"
01.15 Х/ф "Вінчання зі смертю"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
10.05 "Невідома версія. Операція 

"И""
11.00 Х/с "Людина у прохідному 

дворі"
15.55 Х/ф "Ідеальний чоловік"
17.30 Х/ф "Принцеса цирку"
20.20 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
22.00 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
22.50 "Анатомія голосу. Джамала"
23.30 Х/ф "Вінчання зі смертю"
00.55 Х/ф "Благі наміри"
02.20 Кіноляпи

06.15 Х/ф "Волга - Волга"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.25 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.05 Концерт Віталія і Світлани 

Білоножків та відомих 
зарубіжних артистів

20.30 Концерт Михайла 
Поплавського "Україна - моя 
родина"

21.45 "Мішель Мерсьє. Заручниця 
кохання"

22.45 "Мілен Демонжо. Міледі з 
українським корінням"

23.45 04.10 "Кумири"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 

18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+

07.50 "Натхнення"
09.50 23.00 Повітряні воїни
11.35 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.20 04.50 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 "Мішель Мерсьє. Заручниця 

кохання"
17.15 "Мілен Демонжо. Міледі з 

українським корінням"
18.05 Концерт Михайла 

Поплавського "Українська 
пісня року"

19.50 04.20 "Цивілізація Incognita"
20.10 04.05 "Кумири"
20.30 03.40 "Світські хроніки"
20.55 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
21.30 Євромакс

03.00 Зона ночі
03.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.29 06.44 Kids Time
05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.45 Ревізор
10.00 Страсті за Ревізором
12.20 Т/с "CашаТаня" 16+
15.20 Х/ф "Елвін і бурундуки 3"
17.00 Х/ф "Васабі"
18.50 Х/ф "Супер 8" 16+
21.00 Х/ф "Елізіум" 16+
23.10 Х/ф "Марс атакує!" 16+
01.10 Х/ф "Секретний експеримент" 

18+

05.40 М/ф "Упс... Ной виплив!"
07.10 Х/ф "Джунглі у пошуках 

Марсупіламі"
09.10 Х/ф "Ейс Вентура - детектив 

з розшуку домашніх тварин" 
16+

11.00 Х/ф "Ейс Вентура: Поклик 
природи" 16+

12.40 Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" 
16+

14.50 Х/ф "Марс атакує!" 16+
17.00 Х/ф "Елізіум" 16+
19.00 Х/ф "Земля після нашої ери" 

16+
21.00 Х/ф "Пандорум" 16+
23.10 Х/ф "Сигнал" 16+

06.00 Х/ф "Де ви, лицарі?"
07.15 Х/ф "Два капітани"
11.30 03.45 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.40 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Бомжиха"
21.20 Х/ф "Ганмен" (16+)
23.30 Х/ф "Обитель диявола" (16+)
01.20 Х/ф "Мій найстрашніший 

кошмар" (16+)
03.35 "Випадковий свідок"
04.15 "Легенди бандитської Одеси"
04.35 "Правда життя. Професії"

05.10 Х/ф "Не було б щастя..."
06.10 Х/ф "Американський дідусь"
07.45 Т/с "День гніву" (16+)
11.10 Х/ф "Бомжиха"
13.00 Х/ф "Хід у відповідь"
14.30 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Лінія захисту" (16+)
22.15 Т/с "Головний калібр" (16+)
01.45 Х/ф "Ганмен" (16+)
03.35 "Таємниці кримінального 

світу"
04.25 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Зловмисники"
09.40 Д/п "Помста природи"
13.30 01.10 "Цілком таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
17.15 Х/ф "Дракони Камелота" 

(16+)
18.30 Х/ф "Мега-акула против 

Меха-акули" (16+)
20.15 Х/ф "Відкрите море: Нові 

жертви" (16+)
22.00 Х/ф "Гра на виживання" Черв. 

Круг
23.55 "Територія обману"
01.35 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
02.00 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.10 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

16.10 Х/ф "Дракони Камелота" 

(16+)

17.45 Х/ф "Воїни-охоронці" (16+)

19.25 Х/ф "Списаний" (16+)

21.00 Х/ф "Універсальний солдат - 

3: Новий початок" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.15 Х/ф "Агент" (16+)

02.45 Х/ф "Все перемагає любов"

03.55 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.15 "Хата на тата"
13.10 "Вагітна у 16"
15.10 Х/ф "Знак долі"
17.15 Х/ф "Лабіринти кохання"
19.00 Х/ф "Найкраще літо нашого 

життя"
23.10 Х/ф "Екіпаж"

07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 "Караоке на Майдані"
11.10 "Планета земля 2"
12.10 Х/ф "Найкраще літо нашого 

життя"
16.20 Х/ф "Екіпаж"
19.00 02.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.40 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 У просторі буття
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.30 23.00 Світ on line
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Піп відкриває світ"
09.25 М/с "Книга джунглів"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.15 Фольк-music
12.25 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
17.10 Книга.ua
17.40 Український корт
18.15 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. Підсумки
01.20 Д/с "Увесь цей джаз"
02.15 Д/с "Марк Твен"

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

таємниці морів"
09.55 Х/ф "Одержимість"
12.00 Театральні сезони
12.30 01.20 Д/с "Блюз. Мартін 

Скорсезе представляє"
14.35 Мистецькі історії
14.50 Фольк-music
16.10 Садові скарби
16.40 Х/ф "Джейн Ейр"
18.45 Х/ф "Мадам Нобель"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Дикі тварини"
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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, гарний стан, 
компресія 10 у кожному циліндрі, стартер, карбюратор, 
радіатор, вакум, мост у зібраному виді. Тел.: 0 93 1420848.

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

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварювальний 
апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер «Мура-
вей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв. у новому будинку, цегляний, 32 кв.м, ав-

тономне 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, гарна розв’язка, розвине-
на інфраструктура, 407253 грн. Тел.: 0 68 6690042, 0 95 
5840101. 

Бабкіна 12 пров., новий будинок, 1/9, 39/19/9, сучасний 
ремонт, 739350 грн (еквівалентно 27900 у.о.). Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

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

К.Шлях, 1-Д вул., 33,54 кв.м, зручне місцезнаходження, 
транспортна розв’язка, 2-контурний газ.котел, штукатур-
ка, 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 вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без балкона, газ. 
колонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 
0 63 4645142, Світлана.

Найкраща пропозиція! Квартири в новому будинку, ав-
тономне опалення, будинок теплий, цегляний, л/з, недо-
рого. Тел.: 0 97 5840101.

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева 12 вул., 5 поверх, 50 кв.м, двостороння, 2 бал-

кони, євроремонт, поруч зупинка, господар. Тел.: 0 67 
2960468, Ірина. 

Соборна вул., 1/5, 44 кв.м, житловий стан, 556500 
грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

Ушакова вул., 2/2, 42 кв.м, житловий стан, нова сантех-
ніка, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), є вибір квар-
тир. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона. 

Френкеля вул., 2/4, житловий стан, кімнати прохідні, 
556500 грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, 
Віта.

Лютнева вул., 2 поверх, двостороння, не кутова, тепла, 
2 балкони засклені, гарний стан, 742000 грн (еквівалент-
но 28000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
3-к.кв., гарний ремонт, частково меблі, 1060000 грн 

(еквівалентно 40000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.
К.Шлях 22 вул., 4/5 ц., 62/35/7, без ремонту, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 66 7838535. 
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», 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.
Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо, ве-

ликий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, 
гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 795000 грн (екві-
валентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

«ЕКО» р-н, 5/5, житловий стан, 662500 грн (еквівалент-
но 25000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Завокзальна вул., 70 кв.м, двостороння, простора, кух-

ня — 12 кв.м, усі кімнати окремо, 2 балкони, 715500 грн 
(еквівалентно 27000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

БУДИНКИ

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

Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
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, газифікований, 
будівлі, 5 хв. до зупинки електропоїздів, або обмін на жит-
ло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

Верни вул., 2010 р., 184 кв.м, ландшафтний дизайн, 
газ, вода, світло, гарний ремонт, 10 соток, 3180000 грн 
(еквівалентно 120000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

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

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

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

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



13№23 (882), 23 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»

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

Димитрова вул., під чистову, 10 соток, 1855000 грн 
(еквівалентно 70000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, ре-
монт, 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, по-
требує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, свердловина, 
10 соток, 867000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 0 96 
3615816.

Лісовий пров., газ, вода у будинку, 3 кімнати, 10 соток, 
795000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 
0 50 7753918, Альона.

Сєрова пров., 2 поверхи, 5 кімнат, тепла підлога, опа-
лення — газ та тверде топливо, 1855000 грн (еквівалент-
но 70000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

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

центр р-н, старий будинок, 63 кв.м, світло, газ, житло-
вий стан, 15 соток, 686350 грн (еквівалентно 25900 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

школа №3 р-н, 1964 р., 85 кв.м, 8 соток, 924850 грн 
(еквівалентно 34900 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

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

Вороньків с., 20 соток, поруч озеро, ліс, 530000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона. 

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

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

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

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на 2 по-
версі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, ко-
ридор під чистову, світло, вода заведені, свердлови-
на, 6 соток, 999400 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, 
господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

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

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

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

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

Сеньківка с., 26 соток, 437250 грн (еквівалентно 16500 
у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

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

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

Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, заповідник, 
будинок сучасний, зі зручностями, 65 кв.м, два поверхи, 
утеплений, штукатурка короїд, сад, ягоди, доглянута ді-
лянка 7 соток, 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 квартиру у м. Бори-

спіль. Тел.: 0 97 1619298, 0 93 2807317.

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

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

ГАРАЖІ

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

дар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 6372345. 
Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 67 5056064.
кооп. «Схід»,з капітальний з підвалом, 137500 грн (екві-

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

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

Бориспіль
Великий вибір земельних ділянок, на будь-який вибір. 

Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона. 

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

Дружби народів, 10 соток, комунікації, 225250 грн (екві-
валентно 8500 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

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

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

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

Польова вул., центр, 8 соток, міська каналізація та во-
допровід, 477000 грн (еквівалентно 18000 у.о.). Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

Поштова вул., 10 соток, вулиця майже забудована, 
світло, 304750 грн (еквівалентно 11500 у.о.). Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

Розумовського вул., комунікації, все забудовано, 
318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 
0 50 7753918, Альона.

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

ветлікарні р-н, 7 соток, міський водопровід та кана-
лізація, 397500 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

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

центр р-н, 3 сотки, з коробкою із газоблоку, 100 кв.м, 
асфальт 500 м від вул. К.Шлях, 265000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Глибоке с., 10 соток, поруч зупинка, ціна договірна. 
Тел.: 0 96 1481159.

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

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації поруч, при-
ватизована, 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, ко-
мунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.

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

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

Нестерівка с., пров. Молодіжний, 12, 10 соток, прива-
тизована, 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, комунікації по-
руч, обгороджена, недорого. Тел.: 0 67 1762212.

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

 

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
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.
1,2,3-к.кв., у м. Бориспіль, у господаря, в будь-якому 

стані. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.
1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допомога 

в оформленні, погашення комунальних боргів, окрім ос-
таннього поверху, у господаря, розгляну всі пропозиції, 
посередникам не турбувати, терміновий викуп, інозем-
ний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

Тел.: 0 67 6596222. 

будинок старий або недобудову у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 50 2298404, 0 63 7027053.

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

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з кому-
нікаціями або зі старим будинком, у господаря, розгляну 
пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 2 дні, 
готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к.кв., житловий стан, необхідні меблі та техніка, 3500 

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

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

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

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

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, світ-
ло, ліс, озеро поруч. Тел.: 0 99 1458272. 

ДОПОМОЖЕМО ЗДАТИ В ОРЕНДУ БУДЬ-ЯКУ НЕ-ДОПОМОЖЕМО ЗДАТИ В ОРЕНДУ БУДЬ-ЯКУ НЕ-
РУХОМІСТЬ, ШВИДКО ТА ВИГІДНО, КЛІЄНТИ НА РУХОМІСТЬ, ШВИДКО ТА ВИГІДНО, КЛІЄНТИ НА 
ОРЕНДУ Є ЗАВЖДИ. ТЕЛ.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, ОРЕНДУ Є ЗАВЖДИ. ТЕЛ.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
АЛЬОНА.АЛЬОНА.

земельну ділянку, К.Шлях вул., 50 соток, під комерцію, 
500 м, . Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

кімната в 3-к.кв., К.Шлях вул., меблі, техніка, ціна дого-
вірна. 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.

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

житло для порядної сім’ї, порядок та оплату гарантує-
мо, посередникам не турбувати. Тел.: 0 68 1006533, Алла. 

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

призначення. Тел.: 0 95 3818893.
1-к.кв., для сімейної пари, у господаря, у будь-якому 

р-ні, розглянемо всі пропозиції. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

2,3-к.кв., у господаря, на тривалий термін, вчасну ооп-
лату гарантуємо. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альо-
на.

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

Бориспільська виправна колонія №119 запрошує 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 ательє на постійну роботу потрібна швачка з досві-
дом роботи. Тел.: 0 67 9468434, Світлана Володимирівна. 

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

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

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА 
РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА 
ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАН-ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАН-
НЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, НЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, 
ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-
ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 0 
95 3693839.95 3693839.

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

В студію краси запрошуємо майстрів-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.

ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙСТРА ВАКАНСІЯ У САЛОН КРАСИ ПЕРУКАРЯ, МАЙСТРА 
МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬОВАНА КЛІ-МАНІКЮРУ, Д/Р ВІД 1 РОКУ, НАПРАЦЬОВАНА КЛІ-
ЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 0855330, ОЛЕНА.ЄНТУРА, ВИСОКА З/П. ТЕЛ.: 0 95 0855330, ОЛЕНА.

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

півбудинку для будівельників або сім’ї, 3 кімнати, ме-
блі, холодильник, туалет на вулиці, 2000 грн, прохання 
циганам не турбувати. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

Приміщення в оренду в центрі міста, ТЦ «Гранат», 
50 кв.м, цоколь, 70 грн/кв.м, під майстерню, склад, 
кафетерій, підсобне приміщення. Тел.: 0 67 3688909.

приміщення під комерційну діяльність, 20-150 кв.м. 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

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

ТЦ «Гранат». Оренда престижного приміщення, 1 
поверх, центр міста, під магазин, салон краси, банк, 
офіс, 130 кв.м. Тел.: 0 67 3688909.

Найму
Бориспіль

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

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

1,2-к.кв., у господаря, для однієї жінки, розгляну всі про-
позиції, район значення не має. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона. 

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

житло для бригади будівельників, всі зручності, у госпо-
даря. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.
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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

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

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

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

Запрошуємо на роботу бухгалтера, продавця, пекаря, 
водія. Тел.: 0 67 2340932. 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕХАНІКІВ, АВТОСЛЮ-ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕХАНІКІВ, АВТОСЛЮ-
САРІВ, АВТОЕЛЕКТРИКА. ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ, САРІВ, АВТОЕЛЕКТРИКА. ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ, 
ГАРНИЙ РІВЕНЬ З/П, ВІД 10000 ГРН. НАДАЄМО УНІ-ГАРНИЙ РІВЕНЬ З/П, ВІД 10000 ГРН. НАДАЄМО УНІ-
ФОРМУ, РУКАВИЧКИ, ІНСТРУМЕНТИ. ВІД ВАС ПО-ФОРМУ, РУКАВИЧКИ, ІНСТРУМЕНТИ. ВІД ВАС ПО-
ТРІБНО ТІЛЬКИ ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ТЕЛ.: ТРІБНО ТІЛЬКИ ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ТЕЛ.: 
0 97 6499113, 0 93 9255369, ЄГОР.0 97 6499113, 0 93 9255369, ЄГОР.

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

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ ПРА-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІБНІ ПРА-
ЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬНИЦЯ, ЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, СОРТУВАЛЬНИЦЯ, 
Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. ОФОРМЛЕННЯ. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР ГА-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР ГА-
ЗОВОЇ ЗАПРАВКИ З Д/Р. ТЕЛ.: 0 50 5011802, 0 97 ЗОВОЇ ЗАПРАВКИ З Д/Р. ТЕЛ.: 0 50 5011802, 0 97 
4198167.4198167.

На постійну роботу потрібен продавець у продо-
вольчий магазин. Бажання, порядність. Позмінно. 
З/п висока. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібен шиномонтажник.Мож-
на без д/р Тел.: 0 50 5417367.

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

На роботу на виробництво меблів потрібен пра-
цівник по складанню меблів, навчаємо. Тел.: 0 67 
2614039.

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

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

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

Охоронному підприємству на постійну роботу по-
трібні охоронники, зріст від 175 см, у гарній фізич-
ній формі. Офіційне працевлаштування. Наявність 
медичної 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 Україні, переве-
зення 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-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ТА ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ТА 
ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДОГОВІР-ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ДОГОВІР-
НА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.НА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 98 3996710.

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

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

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

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

ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РО-ПП «ЖИВА ВОДА» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РО-
БОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». РОБОТА ПОЗМІННО. БОТУ ВОДІЯ, КАТ. «В», «С». РОБОТА ПОЗМІННО. 
ПРИЄМНА З/П. ТЕЛ.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.ПРИЄМНА З/П. ТЕЛ.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

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

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

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

Терміново потрібен продавець на ринок «Зоряний», ма-
газин дитячих речей, без ш/з, офіційне працевлаштуван-
ня, з/п ставка + % — 5000 грн. Тел.: 0 67 5006854, Оксана.

Терміново потрібні покоївки, г/р позмінний, з/п вчас-
но, компенсація проїзду у м. Київ. Тел.: 0 93 1429397. 

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

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

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
Помічник директора 
ресторану (д/р обов’язково)

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

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

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

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

Тел.: 050-352-15-92

САДІВНИК 

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 
В ОФІС 

Запрошуємо на роботу

ВОДІЯ 

НАВАНТАЖУВАЧА

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 

КУХАРІ
ОХОРОНЦІ

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ

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

ТЕРМІНОВО! НА РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-ТЕРМІНОВО! НА РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ПОТРІ-
БЕН КРЕДИТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, Д/Р НЕ ОБОВ’ЯЗКО-БЕН КРЕДИТНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, Д/Р НЕ ОБОВ’ЯЗКО-
ВО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА + ВО, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, З/П СТАВКА + 
%. ТЕЛ.: 0 50 4424919.%. ТЕЛ.: 0 50 4424919.

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асенізатор 
«Рено» (викачування каналізацій) по Борисполю та 
району, бажано з д/р; токар; автослюсар на СТО. 
Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 7218601.

ТОВ «Аштан Експорт» запрошує у свій колектив завід-
уючого складом у м. Бориспіль. Тел.: 0 96 8094256, 0 99 
3038083.

ТОВ «Аштан Експорт» запрошує у свій колектив фасу-
вальниць, вантажників для фасування крупи та борошна, 
м. Бориспіль. Тел.: 0 96 8094256, 0 99 3038083.

Шукаємо продавця в рибацький магазин, позмінний 
графік роботи, з/п договірна. За детальною інформацією 
звертатись: 0 93 0507769, 0 63 7728998.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, 3500 грн, торг. Тел.: 0 63 1123000.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор Panasonik TH-R 42PV8, 3000 грн. Тел.: 

0 63 4031009.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам, у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого ко-

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

Дійна коза, ламанча, 2 кізоньки 3 та 7 міс., недорого. 
Тел.: 0 68 6606634.

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

4111649.

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-о-
здоблювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж ме-
талопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 
7229384.

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 0 63 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ. ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 0 63 
5987503, 0 99 3874720, 0 97 7956440.5987503, 0 99 3874720, 0 97 7956440.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які ремонт-
ні роботи; разові послуги вантажників та різноробо-
чих. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

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

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

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ТА ІНШІ ВИДИ БУДІВЕЛЬ-УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ТА ІНШІ ВИДИ БУДІВЕЛЬ-
НИХ РОБІТ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 63 5987503, НИХ РОБІТ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 63 5987503, 
0 99 3874720, 0 97 7956440.0 99 3874720, 0 97 7956440.

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

Чищення криниць до твердого дна. Тел.: 0 66 
0006844, 0 97 9420062.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Відпочинок у Коблево, виїзд з м. Бориспіль — 700 
грн. Тури вихідного дня — Чернігів: 08.07. — 350 грн; 
Кип’яче: 01.07. — 320 грн. Св-во ВО3 №759553 від 
09.12.2008р. Тел.: 0 50 9358068, 0 93 5487828.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно №2579, видане на ім’я Темченка Сергія Станісла-
вовича Вороньківською сільською радою 13 січня 2009 р., 
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, серія НУ №8037918, 
виданий на ім’я Погребняка Володимира Миколайовича 
Бориспільським ОМВК, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯА №377260, виданий на ім’я Івано-
ва Володимира Миколайовича Бориспільським міськрай-
відділом земельних ресурсів 25 травня 2005 р., вважати 
недійсним. 

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯЖ №426196, виданий на ім’я 
Рашовського Ярослава Володимировича Управлінням 
земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 14.05.2008 р., 
вважати недійсним.

Втрачений дозвіл на перевезення азербайджанський 
універсальний №61705, виданий на ім’я Осадчука Юрія 
Борисовича ПВД Бориспіль 04.05.2017 р., вважати 
недійсним.

Втрачений дозвіл на перевезення азербайджанський 
універсальний №61854, виданий на ім’я Осадчука Юрія 
Борисовича ПВД Бориспіль 10.05.2017 р., вважати 
недійсним.

Догляну людину похилого віку за право наслідування 
майна. Тел.: 0 96 9918144. 

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бето-
нозмішувач. 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»)

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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, ме-

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

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.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-
тературные памятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

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

Куплю годинники: воєнні німецькі, швейцарські, кар-
манні, дорого. Тел.: 0 93 1173377.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види ре-
монтних 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.

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

КВАЛІФІКОВАНІ
РОБІТНИКИ

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

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

Події

ЗАХОДИ ДО ДНЯ МОЛОДІЗАХОДИ ДО ДНЯ МОЛОДІ
25 червня 2017, неділя
Змагання з силових видів спорту 
(армрестлінг, гирі)
Початок: 12:00

Фестиваль єдиноборств (з хортингу, тае-
квон-до тощо) та змагання з боксу на Ку-
бок міського голови
Початок: 12:00

Виставка-ярмарок художників 
та майстрів народної творчості
Початок: 12:00

Змагання з пауерліфтингу
Початок: 15:30

Концертна програма «Перлини 
молодих талантів Борисполя»
Початок: 16:00

Церемонія нагородження переможців що-
річного міського конкурсу «Молода людина 
року», відзначення кращих спортсменів
Початок: 17:00
Місце: Європейська площа, м. Бориспіль

МУЗИКАМУЗИКА
25 червня 2017, неділя
Акустичний концерт до Дня молоді
(за участю поетів, авторів-виконавців пісень 
та музичних гуртів)
Початок: 18:00
Місце: вул. Київський Шлях, 108 
(поблизу майстерні «Пепса»)
Вхід: вільний

КЛУБИКЛУБИ
23 червня 2017, п’ятниця
Вечірка «JUNE VIBES»
Початок: 22:00

Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: вільний.

24 червня 2017, субота
Пінна вечірка
Початок: 22:00
Місце: РК «Бархат», м. Бориспіль.
Вхід: до 00:00 — 50/30, після 00:00 — 70/50.

СПОРТСПОРТ

24 червня 2017, субота
Футбольний матч 
«Фаворит-Бориспіль»
(13-й тур чемпіонату Київської області з 
футболу серед команд вищої ліги)
Початок: 17:00
Місце: стадіон «Колос», м. Бориспіль

25 червня 2017, неділя
Boryspil Streetball Cup-2017
(відбірковий турнір Української стрітболь-
ної ліги 3х3 Fiba Endorsed)
Початок: 10:00
Місце: міський парк, м. Бориспіль

25 червня 2017, неділя
Авіафестиваль «Літак-fest»
(захід до Дня молоді)
Початок: 12:00
Місце: Міський будинок культури, 
вул. С. Оврашка, 1, м. Бориспіль

25 червня 2017, неділя
Перший етап Чемпіонату з мотокросу на 
Кубок Борисполя (захід до Дня молоді)
Початок: 13:00
Місце: кар’єр на розі вулиць Глибоцька — 
Польова, м. Бориспіль

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.

Телеканалу «СТБ» 
на постійну роботу потрібні

ВОДІЇ 
Напіввантажні (Рено «Майстер», Пежо «Боксер», 

Мерседес «Спринтер», Фольксваген «Крафтер» і т.п.)
Умови праці: Офіційне працевлаштування, стабільна з/п, соціальні гарантії 
згідно з КзОП України, графік позмінний.
Вимоги: Водійське посвідчення категорії «В», «D». Водійський стаж від 3 років.
Вимоги до авто: від 2005 р.в., гарний стан салону та кузова.

Тел.: (063) 336-95-97, (067) 690-22-17

зі своїм авто
з/п до 20000 грн
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Михайло командував штрафною ротою, 
брав участь у страшних битвах. Здавало-
ся, дивом виживав. При форсуванні Дніпра 
вдруге отримав контузію і складне пора-
нення у груди та ліву ногу. Може, це і вряту-
вало йому життя. Бо ж тисячі життів забрали 
дніпрові води…

Важкопораненого непритомного мо-
лодого лейтенанта відправили до Харків-
ського госпіталю. Декілька днів Михайло не 
приходив до тями. Галина, медична сестра, 
дбайливо доглядала за бійцем. Вона береж-
но робила йому перев’язки і все молилася, 
аби швидше молодий хлопець прийшов до 
тями, аби Бог дарував йому життя.

Одного разу Галина, протираючи чоло 
вродливого незнайомця, не стерпіла і ніж-
но поцілувала його в уста. Михайло відкрив 
очі. Ніби з потойбіччя до нього повертала-
ся його свідомість, він не міг збагнути, що 
з ним трапилося. Світло-карі очі молодо-
го чоловіка зустрілися з блакитними очима 
медсестри. Вона зашарілася. Боєць попро-
сив води...

Галина була окрилена. Вона часто зали-
шалася на додаткові зміни. Її втома десь по-

ділася. Невже вона закохалася? Вперше і 
по-справжньому…

Михайлові рани виявилися досить глибо-
кими. Після операції потрібен був час, щоб 
зрослися кістки. Галина із задоволенням во-
зила свого підопічного на візку. Вони гово-
рили про особисте життя, про свої роди-
ни… Та Михайло мав дещо стурбований ви-
гляд. Після контузії він не міг пригадати ос-
танніх років з десять свого життя. Але лікар 
говорив, що пам’ять має повернутися.

Михайло також усім серцем покохав мо-
лоду гарну дівчину. Вона дбала про нього, 
як, здається, ніхто й ніколи раніше. Вона 
вдихнула у нього бажання жити, незважаю-
чи на тяжкі поранення.

Коли Михайлові дозволили ходити на ми-
лицях, він попросив свою рятівницю пока-
зати йому найближчі вулиці міста. То сидя-
чи на колясці, то стоячи «на чотирьох», лей-
тенант слухав цікаві розповіді про Харків, 
про рідне село неподалік. Закохана і ща-
слива Галина не могла приховати своєї ра-
дості. А коли вони проходили повз її буди-
нок, вона запропонувала зайти на гости-
ну. Медсестра разом із подругою жила у 
невеличкій квартирі. Її сусідка теж працю-
вала у госпіталі. Квартира була на першо-
му поверсі. На підвіконні цвіли квіти, скрізь 
по кімнаті вишиті подушки, ткана доріжка. 
«Як у мами в селі», — промайнуло в голові 
Михайла…

Минуло чотири місяці відтоді, як Михайло 
потрапив до Харкова. Одного ранку до пала-
ти зазирнула кохана, щаслива і збентежена 
одночасно. Вона повідомила йому, що чекає 
від нього дитину. Що творилося у душі Ми-
хайла — описати неможливо: він радів, при-
гортав до прострелених грудей свою зов-
сім юну дружину (бо ж вона на 10 літ була від 
нього молодшою), але й відчував незбагнен-
ну тривогу, яка тисла йому серце.

За декілька днів до офіцера повернула-
ся пам’ять. Вдома, на Київщині, його чека-
ла дружина і маленька донька! Спогади, що 
наповнили його юну душу, не змінили став-
лення до турботливої і щирої дівчини. Зда-

ється, він її полюбив ще більше. Проте й 
дружину любив, пригадав, як радів малень-
кій донечці…

Він не міг розповісти Галині правди. Боявся, 
що не зрозуміє. Та й вона ж носить його дитину.

Михайло одужував. Його фізичні рани 
швидко загоювалися, а душевні все більше 
ятрили душу, розривали серце.

Після госпіталю молодому лейтенанту да-
ли відпустку, аби відвідати рідних. І знову — 
на фронт. Він обіймав кохану міцно-міцно. 
Дівчині здалося, що вона більше ніколи не 
побачить свого Михайла.

Її листи, куди вона вкладала польові квіти, 
знаходили його на дорогах війни. Михайло пи-
сав, як палко кохає, як скучає, розповідав їй ку-
медні пригоди. Вона ж мріяла про побачення, 
вірила у швидке закінчення війни. Галина на-
родила дівчинку. «Вона схожа на тебе, особли-
во очима», — писала вона в одному з листів…

Війна закінчилась. Михайло повернувся 
на батьківщину. Листування з харківською 

дружиною загубилося десь на дорогах вій-
ни. Домашні клопоти, вчителювання у сіль-
ській школі, народження дітей, будівництво 
нової хати… З дружиною, яка вірно чека-
ла його з війни, він жив у злагоді: допома-
гав, піклувався. Та все життя глибоко у сер-
ці тримав оту свою таємницю про швид-
коплинне кохання і незаконну доньку, яку 
так ніколи й не бачив. Лише зрідка дружина 
запитувала: «Що тобі снилося, Михайле? Ти 
всю ніч кликав якусь Галину». Він запевняв, 
що любить лише її…

Михайло розповів свою історію кумові. 
Сльози котилися по щоках літнього чолові-
ка і щеміло зболене серце. Михайло прохав 
кума, аби той розкрив таємницю рідним ли-
ше після його смерті.

Вночі чоловіка, батька і дідуся рятува-
ла швидка від інфаркту. Від серцевого на-
паду Михайло й помер. Історію про харків-
ське кохання і доньку розповів кум синові 
Михайла.

ХАРКІВСЬКЕ 
КОХАННЯ

 Друга світова війна принесла 
на українську землю чимало лиха. 
До багатьох родин не повернулися 
батьки, чоловіки, діди, брати, сини. 
А скількох на війні споїли спир-
том, який наливали для хоробрості 
перед боєм… Тож, були випадки, 
коли дружина прощала своєму чо-
ловікові за те, що у сусідки народи-
лася від нього дитина. А бувало, що 
молодша сестра забирала собі чо-
ловіка старшої…

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 ПАМ'ЯТАЙМО!

Лариса ГРОМАДСЬКА

Нам сьогодні важко збагнути 
події Другої світової війни. Ад-
же тоді, після голодоморів і ре-
пресій, уже зростало нове поко-
ління, яке вижило в тій страш-
ній кривавій м’ясорубці... 

Із тих, хто вижив, одні носили 
тавро «ворогів народу», інші були 
виконавцями ненависної маши-
ни смерті. Були й такі, які від стра-
ху одягли на себе панцир байду-
жості. Нині навіть точаться супе-
речки навколо того, як правильно 
називати той період: друга світо-
ва, радянсько-німецька чи вітчиз-
няна війна. За різними підручни-
ками, ми читаємо різні дати і пере-
думови її початку.

Мало говорять про те, що напе-
редодні війни багато українців свя-
то вірили, що Гітлер принесе поря-
тунок від більшовицького режиму. 
Адже й на Бориспільщині люди чи-
нили опір, страждали від репресій, 
вибухали повстаннями... Тож, як і в 
багатьох містах, частина людей Бо-

рисполя з хлібом-сіллю зустрічали 
німців. І справді, за спогадами оче-
видців, у перший період окупації 
у місті і селах району було дозво-
лено торгівлю сільськогосподар-
ськими продуктами, відновлено 
службу у християнських храмах і 
роботу колгоспів та підприємств. 
При німецькій окупації збудовані 
численні будинки, дороги і заво-
ди, відкрилися школи. А багатьох 
військовополонених із сусідніх сіл 
розпустили по домівках. 

Підступність режиму швидко 
розкрилася… У Борисполі в пер-
ші дні окупації повісили радян-
ських активістів, їхні тіла довго ви-
сіли у різних частинах міста і зму-
шували скорятися або чинити 
опір уже новій німецькій владі.

Цікаві деталі про початок війни 
і німецьку окупацію описує в авто-

біографічному романі «Пітьма вог-
нище не розпалює» письменник 
з Кийлова Олесь Бердник. 14-річ-
ного Сашка дивувала рабська по-
кора тисячних колон військово-
полонених, яких вели поодинокі 
конвоїри, котрих легко можна бу-
ло б обеззброїти. Він добре пам’я-
тає, як до Кийлова приїхав кабрі-
олет із офіцерами німецької армії. 
Відновили службу у церкві, встано-
вили хреста на куполі. Пригадує, 
як намагалися німці ввійти у дові-
ру до місцевого населення шляхом 
запровадження самоврядування: 
кийлівці самі декілька разів оби-
рали собі старосту, але ті відмовля-
лися керувати односельцями, тоді 
прислали із сусіднього села «рудо-
го недолугого п’яничку». 

У короткий період безвладдя (ко-
ли радянська армія відступила, а 

німці ще не встановили своєї дик-
татури), люди розтягли колгосп-
не добро додому, бо кожен шкоду-
вав за своїми, колись відібраними, 
худобою і реманентом. Але досить 
швидко у Кийлові німці змусили по-
вернути майно на місце, колгоспи 
почали називатися громгоспами 
(громадськими господарствами), 
а люди зі страху перестали навіть 
красти. Письменник пише, що люди 
тоді ще зберігали газети, де йшлося 
про дві братні партії — гітлерівську 
і комуністичну, що вони бачили зло-
чинність обох режимів. «Не поді-
лили два чорти між собою здоби-
чі, — гомоніли підстаркуваті мудрі 
дядьки, — от і заварили кашу. А нам 
її доводиться несолодко хлебтати!»

Ми завжди вивчали однобокий 
погляд на діяльність червоних пар-
тизанських загонів. Але чутки про 
їхню легендарність розвіюють роз-
повіді очевидців війни. Одні гово-
рять, що частина партизанів були 
людьми, які просто переховували-
ся у лісах від загибелі. Одна бабу-
ся розповіла мені про те, що набі-
ги партизан на села Бориспільщини 

були зовсім небажаними, оскільки 
вони забирали останню їжу і теплий 
одяг, не зважаючи на дрібних дітей 
у хаті. Та й часто боротьба «людей 
з лісу» проти німецького окупанта 
закінчувалася плачевно для усьо-
го села. Є дані про те, що партизани 
допомагали молоді рятуватися від 
вивезення до Німеччини. Але тра-
плялося, що партизани вбивали по-
одиноких гітлерівських офіцерів чи 
підривали містки через водойми, за 
що фашисти карали безневинних 
селян: палили хати, розстрілювали 
підозрілих. 

«Ніхто не забутий, ніщо не забу-
то!» — пригадується гасло зі шко-
ли. Але як воно насправді? Як відно-
вити у пам’яті правдиві події війни? 
Звичайно, на війні, як на війні... Як 
би вчинив кожен із нас, якби на йо-
го долю випали ті страшні випробу-
вання? Що б можна було попереди-
ти і відвернути? Судити важко. Про-
те важливо розглядати Другу світо-
ву не однобоко, а з різних позицій. 
Тоді День Перемоги і день початку 
війни не святкуватимемо! А відзна-
чатимемо День Пам’яті.

НЕ ПОДІЛИЛИ ДВА ЧОРТИ ЗДОБИЧІ, або НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» — пригадується гасло 
зі школи. Але як воно насправді? Як відновити у пам’яті 
правдиві події війни?
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 ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 ФЕСТИВАЛЬ

Нещодавно побачив світ 
другий том науково-публіцис-
тичного твору видатного геть-
мана України, нашого земляка 
Івана Сулими. Автор праці — 
журналістка Людмила Сулима.

На сторінках книги промайнули 
XIХ–ХХ ст., сповнені незабутніх по-
дій і фактів. У 2-й половині XVIII ст., 
після потрійного поділу Речі По-
сполитої, у складі якої були україн-
ські землі, Російська імперія стала 
могутньою державою. Отже, укра-
їнці змушені були воювати постій-
но і винятково в інтересах імперії: 
на Балканах з Османською імпе-
рією, на Далекому Сході з Японі-
єю, а також у Першій світовій вій-
ні на боці країн Антанти. Після па-
діння Російської імперії в України 
був шанс стати незалежною дер-
жавою, наприклад, як Польща і 
Фінляндія. Але владу взяла у свої 
руки «найсправедливіша» проле-
тарська диктатура разом зі зло-
чинним законом про червоний 
терор. Ця влада стала ініціатором 
геноциду проти власного народу: 
українців, німців, поляків, євре-
їв. Починаючи з 1917 по 1924 рр., 
було повністю винищено еліту 
українського народу: шляхетство 
(дворянство), офіцерство, духо-
венство, ділові кола та інтеліген-
цію. Трагедія продовжувалася в 
1930-х рр., коли голодом, депорта-

ціями та репресіями було знище-
но надійний підмурок української 
економіки — заможне селянство. 
Настав час комуністичної диктату-
ри, пролетарської «культури», со-
ціалістичної моралі. «Героєм» часу 
став «советский человек», а разом 
з ним роки занепаду традиційних 
занять та ремесел, культури, нау-
ки і, передусім, історії. Трагічні по-
дії — жорстокі і незворотні, торк-
нулися також представників дав-
нього роду Сулимів.

Шляхетний рід Сулимів най-
більше представлений військо-
вими, які вірою і правдою слу-
жили різним самодержцям, а на 
фронтах нескінченних війн здо-
бували честь і славу. Священики 
Сулими несли світло віри в серця 
людей, за що були знищені біль-
шовицькою владою... Старовин-
ний рід з німецьким корінням дав 
історії Польщі, України, Росії ве-
лику кількість відомих особисто-
стей. Книга покликана пробуди-
ти інтерес суспільства, особли-
во молоді, до свого родового ко-
ріння з тим, щоб пролити світло 
на невідомі сторінки нашої істо-
рії, її прихованого потенціалу та 
надбання попередніх поколінь. У 
цій царині на вас чекають приго-
ломшливі відкриття. Не кожний 
буде готовий сприйняти зміст ці-
єї книги, але вона нікого не зали-
шить байдужим.

«СУЛИМИ: 
СПАДЩИНА ПРЕДКІВ»

Олександр МАТВІЄНКО

10-річна переяславка Дар’я 
Середа здобула впевнену пе-
ремогу на 26-му міжнародно-
му фестивалі «Chorus Inside 
Summer» («Хор серед літа»), 
який відбувся в червні цього 
року в італійському місті К’єті.

У конкурсі взяли участь юні ви-
конавці з Білорусі, Болгарії, Вірме-
нії, Італії, Польщі, Росії та України. 
На суд кваліфікованого журі ді-
вчинка представила лемківську 
народну пісню «Ой, верше, мій вер-
ше» та композицію «Feeling good» з 
репертуару британського рок-гур-
ту «Muse». Судді належно оціни-
ли виконавську майстерність юної 
співачки, її артистичність та низь-

кий, сильний, трохи хриплуватий 
голос. Дарина за свій виступ отри-
мала диплом та золоту медаль. 

Крім змагань, на учасників фес-
тивалю очікувала цікава розва-
жальна програма. Артисти побу-
вали на екскурсіях у Римі та Вене-
ції, досхочу накупалися в Адріа-
тичному морі, відвідали столицю 
Угорщини Будапешт. Яскраві вра-
ження залишив так званий парад 
країн, який відбувся перед цере-
монією нагородження. На ньо-
му учасники делегацій, одягнені 
в національні костюми, під пра-
порами своїх країн пройшли-
ся центральною вулицею міста 
К’єті. Близько 40 представників 
від України — хористи, вокаліс-
ти, батьки, педагоги, супровідни-
ки — йшли колоною, виконуючи 
Гімн України та українські пісні. 

Дар’я Середа має різнобічні за-
хоплення. Вона на відмінно на-
вчається в загальноосвітній шко-
лі, відвідує музичну школу, займа-
ється танцями. У травні Даринка 
стала другою віце-міс на всеукра-
їнському конкурсі дитячої кра-
си «Міні-міс та містер Лемберг», 
який проходив у Львові. А з мину-
лого року дівчинка грає в спекта-
клі «Відрада і розрада», який по-
ставив Новий київський драма-
тичний театр на Печерську. Пе-
реяславка виступає в ролі святої 
Софії Київської в дитинстві. Як ві-
домо з легенд, маленька Софія 
гарно співала, проте, коли під-
росла, втратила голос і пішла в 
монастир.

«ОЙ, ВЕРШЕ, 
МІЙ ВЕРШЕ…» 

 ТЕАТР

 ЛІТЕРАТУРНИЙ КЛУБ

Павлина ОСТРОЗОРА, 
фото автора

«Ех, раз, іще раз!..» Саме таки-
ми вигуками запалювали гляда-
чів актори київського цигансько-
го музично–драматичний театру 
«Романс», які привезли на гастро-
лі до Борисполя своє шоу.

Циганський театр «Романс» 
створено ще у далекому 1993 ро-
ці. Він є не тільки першим, але і 
єдиним в Україні професійним те-
атром, який працює в жанрах му-

зичної драматургії, класичного 
романсу та національного фоль-
клору. Основу репертуару скла-
дають вистави, концертні програ-
ми, тематичні та літературні  вечо-
ри, вечори-зустрічі, громадські та 
меморіальні програми, які театр 
представляє на різних театраль-
них майданчиках України і зару-
біжжя.

«Романс» побував на гастролях 
чи не в усіх великих містах Украї-
ни та за кордоном: від Латинської 
Америки до Європи. Нині він готу-
ється до ювілейного сезону, який 
запам’ятається двома виставами: 
«Циганські ночі» й трагедією «Во-
жак».

Як розповів художній керівник, 
заслужений актор України Ігор 
Крикунов, своїми виступами ак-
торська група намагається зла-
мати стереотипи про представ-
ників ромської спільноти: «Цига-
ни в сучасному мистецтві — про-
фанація, бутафорія і фальш. Далі 
криміналу думка не йде. Гадаю, 

що сьогодні треба говорити про 
інше. Адже не існує окремо укра-
їнських чи циганських проблем. 
Є проблеми загальнолюдські. 
Про совість, честь, сором сьогод-
ні, як ніколи, треба нагадувати. 
Часто тільки на виставах глядачі 
згадують про такі проблеми, як 
от, наприклад, зв’язок поколінь, 
коли діти, вийшовши за батьків-
ський поріг, навіть не зателефо-
нують рідним людям», — розпо-
відає Ігор Крикунов.

Сам пан Ігор в оточенні най-
рідніших перебуває щодня: жін-
ка з донькою є акторами театру, а 
своїх підопічних теж вважає діть-
ми. До речі, є серед них і два уро-
дженці з Бориспільщини.

Актори зробили комплімент 
бориспільському Будинку куль-
тури та висловили сподівання, 
що наступного разу приїдуть до 
нашого міста із виставами, адже 
концерти — «коктейль» мисте-
цтва для гарного настрою, а висо-
ка драматургія — для розуму.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ГАРНОГО 
НАСТРОЮ

 Мелодії циганських 
скрипок і гітар, запальні 
танці та яскраві костюми зі-
брали в приміщенні місько-
го Будинку культури чималу 
кількість глядачів попри те, 
що вхід на концертну про-
граму був платним.

ЗДІЙСНЕННЯ МРІЇ
Павлина ОСТРОЗОРА, 
фото Ольги ХАЗАЙ

Минулого тижня в Колонній 
залі Київради нагороджували 
переможців наймасштабнішо-
го конкурсу романів, п’єс, кі-
носценаріїв, пісенної лірики та 
творів для дітей. 

Престижне літературне змаган-
ня — Міжнародний конкурс «Ко-
ронація слова» — за сімнадцять ро-
ків свого існування відкрило Украї-
ні та світові понад 500 талановитих 
українських авторів. Недарма орга-
нізатор конкурсу Юрій Логуш нази-
ває його «своєрідною біржою, де ви-
давництва змагаються між собою за 
право видати твір переможця. І як-
що на початку 2000-х років ці твори 
видавалися невеликими тиражами 
(іноді по два романи в одній книж-
ці), то сьогодні ми маємо тиражі в 
сотні тисяч». 

«Коронація слова» має абсолют-
но унікальні умови: твори анонім-
но оцінюються компетентним жу-
рі та експертами в декілька етапів, 
а з автором твору-переможця зна-
йомляться лише під час церемонії 
нагородження. Тож на цю подію з 
трепетом у серці чекають і тисячі 
авторів, які надіслали свої рукопи-
си організаторам, і любителі про-
вести вечір у атмосфері натхнення 
й зорепаду талантів.

Відома бориспільська поетеса, 
член Національної спілки письмен-
ників України Світлана Дідух-Ро-
маненко успішно підкорює твор-
чий Еверест конкурсу з 2011 року. 
А цьогоріч до її колекції (двох брон-
зових і однієї срібної статуеток у но-
мінації «Пісенна лірика») додалося 
ще дві нагороди: омріяне «золото» 
у номінації «Віршовані твори для ді-
тей» (поезія «Кіт, що любив океани») 
і «бронза» у номінації «Пісенна ліри-
ка» за твір «Море моє — чоловік». 

«Мене неодноразово звину-
вачували у тому, що я мрійниця, 
говорячи, вирости нарешті, по-
дорослішай, опустися на землю і 
займися чимось серйозним… А 
цього року у мене 3-тє місце за 
«Море моє — чоловік» і 1-е за «Кіт, 
що любив океани». Море — то 
здійснена мрія, а океан ще попе-
реду, я вірю. Бо ніколи не втомлю-
юся не лише мріяти, а й втілювати 
мрії в життя. Нехай іноді між пунк-
том А і пунктом Б — відстань роз-
міром з океан», — написала Світ-
лана на своїй сторінці у Facebook.
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 ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

 ШАХИ

 БОКС

Валерій ГІРЧЕНКО, 
фото з архіву Жанни Черненко

Змагання, в яких взяли участь 33 гім-
настки різного віку, були завершаль-
ними в цьому навчальному році. Про 
підсумки сезону та специфіку цьо-
го виду спорту нашому кореспонден-
ту розповіла тренер, майстер спорту 
Жанна Черненко.

— Жанно Михайлівно, отож гім-
настичний сезон 2016-2017 зали-
шився позаду. Розкажіть, будь ла-
ска, яким він був для яготинської 
школи художньої гімнастики?

— Вважаю, успішним. Від сезону за-
лишилися позитивні яскраві вражен-
ня. Дівчата взяли участь у багатьох різ-
номанітних змаганнях і виступали не 
лише в обласних стартах у Броварах, 
Фастові, Білій Церкві, а й змагалися у 
престижних турнірах з великою кіль-
кістю учасниць у Львові, Луцьку, Одесі, 
Лозовій (Харківська область). Додому 
дівчата поверталися з медалями. Заво-
йованих юними яготинками нагород 
у цьогорічному сезоні не перерахува-
ти. Їх було багато. Це не може не тіши-
ти мене та батьків гімнасток.

— Виступи в яких турнірах най-
більше запам’яталися?

— Відзначу міжнародний турнір у 
Львові, який зібрав 30 команд із усіх 
регіонів України, а також Молдови, Ру-
мунії та Словаччини. Яготинські дівча-
та набралися неабиякого змагального 
досвіду. Найкращий результат, III місце, 
показала Меланія Середюк (2009 р.н.).

— Як Ви оцінюєте потенціал своїх 
підопічних? Чи може, скажімо, в Яготи-
ні вирости своя Ганна Різатдінова?

— У нас є перспективні гімнастки, 
але кому з них вдасться зійти на олімп, 
сказати складно. На це впливає багато 
факторів… Я треную чотири групи: дві 
з дитячого садочка та малят 1-4  і 5-8 
класів. У цих групах є дівчатка, які мрі-
ють пов’язати свою кар’єру з профе-
сійним спортом. Вони, наприклад, хо-
дять на тренування 6 разів на тиждень 
по 3 години, інші — 4 по 2. Приємно, 
що їх підтримують батьки, бо без них 
у наш непростий час нікуди. ДЮСШ, 
на жаль, не в змозі оплачувати участь 
спортсменок у турнірах. Тому кожний 
виїзд на змагання в інше місто фінан-
сово лягає на плечі батьків. Не треба 
також забувати  про ціни на професій-
ні гімнастичні предмети (булави, ска-
калки, м’ячі, обручі) та костюми.

— Виходить, що художня гімна-
стика по витратності — недеше-
вий вид спорту?

— Для тих, хто хоче зростати про-
фесійно — це, дійсно, так. Адже кож-
на гімнастка на серйозному турні-
рі хоче мати вигляд «з голочки»: у 
неї повинні бути фірмові гімнастич-
ні предмети, гарний костюм. У тре-
нуваннях також  велике значення 
має  якість гімнастичних предметів. 
Водночас більшість дітей в Яготи-
ні займається художньою гімнасти-
кою для свого задоволення. Для їхніх 
тат і мам витрати на тренувальний 
процес є мінімальними. У магазині 
спорттоварів вони можуть придба-
ти гімнастичний інвентар за 200 гри-
вень. До того ж, усіх новачків, які ро-
блять свої перші кроки у гімнастиці, 
усім необхідним забезпечує ДЮСШ. 
Тож, користуючись нагодою, хочу за-
просити всіх дівчаток до занять цим 
граційним і красивим видом спорту. 
Звичайно, хотілося, щоб своє слово 
сказали і спонсори, меценати, які по-
ки що поводяться пасивно.

— Чи представлені яготинки у до-
рослій збірній команді Київської об-
ласті, яка бере участь у чемпіона-
ті України?

— Ні. У нас немає гімнасток цієї ві-
кової категорії. Найстаршій 15 років. 
Зазначу, що раніше, коли ще я висту-
пала, яготинки презентували своє мі-
сто у збірній області. Сподіватиме-
мось, що нинішнє покоління дівчат 
підросте, гідно себе проявить та по-
трапить до збірної Київщини. А то-
ді вже будуть інші перспективи ста-

новлення їхньої професійної кар’єри. 
Хоча нам нині важко конкурувати 
зі спортивним ліцеєм Білої Церкви, 
який збирає під свої знамена найкра-
щих гімнасток України. Крім того, ос-
таннім часом до сильних  гімнастич-
них шкіл Білої Церкви, Яготина, Сла-
вутича і Броварів додалися Буча, Ва-
сильків, Вишгород. Всього художня 
гімнастика культивується у 12 населе-
них пунктах Київської області. Конку-
ренція на змаганнях зашкалює.

— На Ваш погляд, у скільки років ди-
тина повинна починати заняття 
художньою гімнастикою?

— Ідеальний вік — 4 роки. У ме-
не, у молодшій групі, навіть є триріч-
ні дівчатка. У цьому віці малеча вико-
нає той комплекс вправ, який буде не 
під силу 6-7-річній гімнастці-початків-
ці. Така вже специфіка художньої гім-
настики — рано починати і рано закін-
чувати.

— Чи можна зустріти на  дитя-
чо-юнацьких турнірах відомих 
гімнасток?

— Все залежить від організаторів 
змагань. Цього сезону лише на одному 
турнірі була присутня іменита гімнаст-
ка. У Лозовій майстер-клас продемон-
струвала чемпіонка світу Наталія Го-
дунко. З нею можна було поспілкува-
тися, сфотографуватися.

— Які найближчі плани яготин-
ських «художниць»?

— Мої підопічні вже пішли на відпо-
чинок, з 1 липня приєднаюсь до них і 
я. Бо зараз тривають ремонтні робо-
ти спортивної школи, в яких задіяний 
уесь тренерський склад. 12 серпня по-
новлюються тренування, а у вересні 
нас запросили на всеукраїнський тур-
нір до Одеси.

 — І насамкінець розкажіть, будь 
ласка, трохи про себе?

— Народилася і виросла в Яготи-
ні, 11 років відвідувала секцію худож-
ньої гімнастики. Доросла до майстра 
спорту, входила до складу збірної Ки-
ївської області. Всьому мене навчи-
ла тренер Тетяна Валеріївна Недобой. 
Далі було навчання у виші: закінчи-
ла Харківську державну академію фі-
зичної культури, факультет «Олімпій-
ський професійний спорт». З 2005 ро-
ку працюю в Яготинській спортшколі, 
разом з іншим тренером з художньої 
гімнастики Іриною Величко виховує-
мо юне покоління.

Жанна Черненко: 
«КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ…»

 В Яготинській ДЮСШ від-
бувся заключний річний тур-
нір з художньої гімнастики. 
Юні спортсменки виступали у 
вправах зі скакалкою, обручем, 
м’ячем, булавами та стрічкою. 
Вони намагалися продемон-
струвати свої найкращі здіб-
ності і дуже раділи, коли їм це 
вдавалося, а батьки з радістю 
підтримували їх оплесками.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ШАХОВОГО ТУРНІРУ

Валерій ГІРЧЕНКО

В Яготинському районному Будинку культури відбув-
ся традиційний міжрайонний турнір зі швидких шахів.

На старт змагання вийшли 23 провідні шахісти з Пе-
реяслава-Хмельницького, Березані, Згурівки та Яготи-
на. З перших же турів безкомпромісна боротьба роз-
горнулася між переяславськими, березанськими і яго-
тинськими спортсменами. І хоча старт турніру для го-
сподарів виявився не дуже вдалим, проте на фінішній 
прямій, впевнено перемігши своїх основних конкурен-
тів у вирішальних партіях, перше місце з результатом 6 
очок із 7 можливих виборов яготинець Віктор Фесан. 
Друге місце посів Юрій Глущук (Березань), третю-чет-
верту сходинку поділили Олександр Гордієнко (Пере-
яслав-Хмельницький) та Вадим Шаповал (Березань). 

Після переможного виступу в Яготині Віктор Фесан 
взяв участь у всеукраїнських змаганнях у Золотоноші 
(Черкаська область) — Меморіалі пам’яті видатного в 
минулому шахіста Ісаака Болеславського. Цього року на 
Черкащину з’їхалася рекордна кількість учасників — 92 
шахісти з 13 областей України. Підсумковий результат Ві-
ктора — 10 місце. 

Добре виступив й інший представник Яготина — 
Євген Даник. Лише фатальна помилка в останньому турі 
не дозволила йому посісти призове місце. 

ПОДВІЙНА ПЕРЕМОГА 
ЯГОТИНСЬКИХ 
АТЛЕТІВ 

Валерій ГІРЧЕНКО

У Броварах відбувся чемпіонат Київської області з 
легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2000 року на-
родження і молодших. 

Яготинський район представляли вихованці відді-
лення легкої атлетики у складі 15 спортсменів. Чемпі-
онкою області у бігу на 100 м стала Віталія Макарен-
ко, яка у фінальному забігу перемогла з результатом 
12,4 секунди. Тріумфувала Віталія й у бігу на 400 м, за-
лишивши позаду себе суперниць з престижних спор-
тивних ліцеїв. Третє місце посіла ще одна яготинка — 
Анастасія  Анатієнко.

— Перемога в обласному чемпіонаті дуже важлива 
для мене, у підсумку вдалося обійти багатьох сильних 
конкуренток. Це надихає на нові маленькі подвиги на бі-
гових доріжках, — зазначила Віталія Макаренко.

Хороші результати продемонстрували й інші місцеві 
атлети: у бігу на 800 м чемпіонкою стала Тетяна Лизун, 
третьою на фініші була Надія Мартиненко. На дистанції 
1500 м Лизун виборола друге місце, такий же показник 
серед хлопців у Артема Шевченка.

Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі 
ДЮСШ Олена Осауленко і Світлана Яценко.

ГЕРОЙ СПОРТУ
Ірина КОСТЕНКО

Стало гарною традицією під час сесійного засідан-
ня вітати людей, які прославили рідне місто і є горді-
стю Борисполя.

Цього разу (на 26 сесії Бориспільської міської ради) ге-
роєм дня став Вадим Ісмаілов, який зайняв друге місце у 
чемпіонаті Європи з козацького двобою.

Молодий чоловік розповів, що він народився і до 30 
років проживав у Харкові. У Борисполі оселився тільки 
півтора року тому. Він щиро вдячний нашому місту, яке 
зустріло його гостинно, щиро вдячний тренеру Михай-
лу Шкорупу, який допомагає йому здобувати перемоги.

Сьогодні Вадим Ісмаілов робить все для того, щоб про-
славляти Бориспіль і рідну Україну на турнірах європей-
ського і світового рівня.

На чемпіонаті Європи йому вдалося здобути друге міс-
це, хоча він був найлегшим у надважкій ваговій катего-
рії. Нині спортсмен готується до чемпіонату світу, який 
відбудеться 22 червня, і націлений здобути найвищу 
нагороду.
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Ім’я Володимира Шалімова невід’ємне від 
назви підприємства, яке він очолює. ПрАТ 
«Агробудмеханізація» — це будівельна ком-
панія, яка будує не лише по всій Україні, але 
й за кордоном. Проте душа цієї компанії зна-
ходиться в Борисполі. І де б не працювала 
«Агробудмеханізація» — її податки напов-
нюють бюджет рідного міста. 

Новобудови, зведені будівельниками 
«Агробудмеханізації», гармонійно прикра-
шають рідний Бориспіль: Житловий комп-
лекс «Левада», житловий масив «Borispol 
DeLuxe» — це тільки дві багатоповерхів-
ки, зведені у нашому місті протягом остан-
нього часу. А скільки споруд далеко за ме-
жами Борисполя збудовано підприєм-
ством з нуля «під ключ»! У рідному місті 
«Агробудмеханізація» сьогодні зводить ди-
тячий садок і школу. 

Та є сфера діяльності, про яку Володи-
мир Шалімов дуже не любить розповіда-
ти. Він завжди відгукується на прохання 
про допомогу: придбати путівки дітям на 
відпочинок, профінансувати поїздку ді-
тей на спортивні змагання, на конкурс ху-
дожніх колективів, допомогти хворому на 
лікування, — для Володимира Ілліча це 
звична справа, про яку не варто говори-
ти вголос. Так само він не любить, коли 
афішують його допомогу бійцям на Сході. 
Але, зазвичай, приховувати таке не вда-
ється, бо приходять і дякують бійці, яким 
він допомагав. 

Володимир Шалімов є ще й активним гро-
мадським діячем. Ось уже впродовж трьох 
скликань він є депутатом Бориспільської 
міської ради. І завжди імпонує його мудра і 
виважена позиція, яка озвучується у висту-
пах Володимира Ілліча під час сесійних за-
сідань. Для нього завжди на першому місці 
стоять інтереси рідного Борисполя.

Редакція щотижневика «Вісті.Інформа-
ція.Реклама» щиро вітає Володимира Іл-
ліча з Днем народження! Щастя Вам, міц-
ного здоров’я, натхнення і нових трудо-
вих звершень!

З ЛЮБОВ’Ю ДО 
РІДНОГО МІСТА

 22 червня відзначає свій 58 день 
народження Володимир Ілліч Ша-
лімов. Підприємець, меценат, гро-
мадський діяч, депутат Бориспіль-
ської міської ради. 

Наші щирі вітання з Днем народження прийміть, Наші щирі вітання з Днем народження прийміть, 
шановний Володимире Іллічу!шановний Володимире Іллічу!

Низько вклоняємося Вам і дякуємо за Ваше добре серце, постійну 
допомогу і турботу про нас, стареньких і соціально незахищених. 

Хай Бог дає Вам силу і наснагу, а доля дарує спокій на серці, здоров’я, 
благополуччя в родині та на виробництві.Зі святом!

Ваші виборці Ваші виборці вул. Лютневої, вул. Лютневої, буд. 6, 16, 18 та приватного секторубуд. 6, 16, 18 та приватного сектору

Шановний Володимире Іллічу, ми, члени спортивного клубу «Ринг» 
на чолі зі своїм президентом Шкорупом Михайлом Івановичем, ві-
таємо Вас з Днем народження. Щиро дякуємо Вам за ту величезну 
допомогу, яку надаєте нам. Без неї наші перемоги не були б такими 
радісними.
Прийміть наші щирі вітання. Хай поруч з Вами завжди будуть 

віра і надія. Хай сам Господь наділяє Вас і Вашу родину здоров’ям, 
радістю, щастям, а  життєвий і професійний шлях буде переповне-
ний новими успіхами та досягненнями. Нехай усе зроблене Вами добро 
повертається сторицею.

Шановний Володимире Іллічу!Шановний Володимире Іллічу!
Щиро вітаємо Вас з Днем народження!Щиро вітаємо Вас з Днем народження!

Свій досвід Ви впродовж життя спрямовували на благо нашого наро-
ду. Тож нехай зроблені Вами добрі справи завжди приносять заслуже-
не визнання та повагу серед людей. Дякуємо за Вашу працелюбність, 
розуміння, чуйність та доброзичливість. Хай джерело Вашого натх-
нення буде переповнене щастям та оптимізмом, а кожен прийдешній 
день наповнює життя позитивом та радістю.
Бажаємо Вам та Вашій родині міцного здоров'я, благополуччя, ду-

шевної гармонії, сімейного затишку, добра, миру та довголіття.

З повагою Голова БориспільЗ повагою Голова Бориспільської міської організації ветеранів ської міської організації ветеранів 
України А.К. ПасічнийУкраїни А.К. Пасічний

Доля подарувала мені можливість попрацю-
вати на підприємстві, яке він очолює. Я була 
в захваті від тієї високої організації праці, 
яка панує в «Агробудмеханізації». В усьому 
дисципліна і порядок, чіткий режим роботи, 
забезпечення об’єктів усім необхідним, охай-
ний і зручний спецодяг працівників…
А ще Володимир Ілліч вміє зігрівати сер-
ця особливою турботою, підбадьорювати у 

важку хвилину. Це відчула не лише моя сім’я, 
сім’я мого брата, а й багато-багато інших, 
кому він допоміг. Та хіба можна перелічити 
ту допомогу, яку надає він місту, школам, са-
дочкам, лікарні, бійцям у зоні АТО.
І всі ці добрі справи ця людина робить без 
зайвого галасу.
Шановний Володимире Іллічу!Шановний Володимире Іллічу!
Прийміть від мене і моєї родини найщиріші 

поздоровлення і найкращі побажання з нагоди 
Вашого Дня народження.
Хай буде подякою Вам за вашу нелегку і плід-
ну працю наша глибока шана, а вітання до-
дають міцного здоров’я, життєвої наснаги, 
родинного тепла, краси і любові та 
безмежного щастя.

З повагою Ульяна МіловськаЗ повагою Ульяна Міловська

Бажаємо ясного неба і тепла, здоров’я.
В житті лиш злагоди й порядку.
В роботі успіху, терпіння.
У справах вічного горіння.
В сім’ї любові і тепла.
Від нас усіх лише добра!
Від щирого серця бажаємо усього.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.

З повагою та вдячністю мешканці З повагою та вдячністю мешканці гуртожитку на вул. Київський Шлях, 18.гуртожитку на вул. Київський Шлях, 18.

Депутата Шалімова  Володимира Ілліча Депутата Шалімова  Володимира Ілліча 
вітаємо з Днем народження!вітаємо з Днем народження!

У цю погожу літню днину зустрічає свій День народження прекрасна людина, мудрий керівник, чудовий порадник У цю погожу літню днину зустрічає свій День народження прекрасна людина, мудрий керівник, чудовий порадник 
і наставник, великий друг бориспільських дітлахів – Володимир Ілліч Шалімов.і наставник, великий друг бориспільських дітлахів – Володимир Ілліч Шалімов.
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Корисні поради
 ЗАГОТІВЛЯ

 ЗДОРОВ'Я

Інна КРИНИЧНА

Полуниця, суниця та малина
Ці ягоди можна заморозити цілими. Але 

результат після розморожування зовсім не  
виправдовує затрачених зусиль. Ягоди не 
зберігають форму, з них витікає сік. Просто 
ці ягідки дуже ніжні, і гострі краї криштали-
ків льоду їх легко пошкоджують. Із полуниці, 
суниці та малини краще зробити пюре. Його 
можна заморожувати натуральним, а можна 
додати трохи цукру. Кількість цукру визна-
чається за смаком, так, щоб збереглася лег-
ка кислинка. Якщо цукру буде забагато, пю-
ре погано застигатиме і буде занадто солод-
ким на смак. 

Ягідне пюре дуже зручно розфасовувати 
у пластикову одноразову тару, об’ємом по 
100-150 мл, або у поліетиленові зіп-пакети. 
Таке пюре після розморожування нічим не 
відрізняється від свіжого.

Калина
Після заморожування ця ягода навіть смач-

ніша, ніж свіжа. Недаремно калину зривають 
із кущів після перших морозів. Гілочки калини 
можна помити. Але якщо вони на вигляд чи-
сті, можна  не мити. Заморожувати ягоди по-
трібно із гілочками. Коли вони замерзнуть, то 
легко обриваються із гілочок. І вже тоді кали-
ну слід пофасувати у тару для зберігання. Щоб 
зробити калиновий чай, жменьку ягід поклас-
ти у чашку, помити холодною водою, всипати 
цукру, потовкти ягоди з цукром і залити окро-
пом. Таким цілющим калиновим чаєм можна 
смакувати протягом року. Тільки слід пам’ята-
ти, що калина дуже знижує тиск.

Виноград
Грона винограду помити, висушити на 

рушнику і заморозити цілими. Після заморо-
жування ягоди обібрати із гілки і розфасува-
ти у тару для зберігання. Перед вживанням 
дати ягодам хвилин 10 постояти при кімнат-
ній температурі. Вони відм’якнуть, і ви отри-
маєте справжнє фруктове морозиво.

Свіжа зелень
Заморожені кріп, петрушка та інша зелень, 

якщо їх не розморожуючи вкинути у суп, соус 
чи, наприклад, тушковану картоплю, нічим 
не відрізняються за смаком від свіжих зеле-
них приправ. Щоб заморозити зелень, її слід 
помити, просушити на рушнику, подрібни-
ти, щільно напакувати у тару для зберігання 
і заморозити. Для зелені найкраще підійдуть 
зіп-пакети розміром 20х10 см або продовгу-
ваті упаковки з-під спагеті, що містять по 400-
500 г спагеті. Для використання порцію зелені 
відрізають прямо із упаковкою. Плівка легко 
відділяється, а зелень кидають у гарячу стра-
ву, дають розморозитись і прокипіти.

Корені та перець
Чудово смакують у стравах заморожені пе-

трушка, морква та солодкий перець. Особли-
во це актуально для кореня петрушки, який 
не дуже добре зберігається у погребі. А на-
кришений і заморожений, він абсолютно не 
втрачає своїх смакових якостей. Так само 
смачним у стравах є і солодкий перець. І ко-

рені, і перець можна просто накришити, по-
фасувати і заморозити.

Зелений горошок і квасоля
Почищені горошок та квасолю можна ві-

дразу пофасувати у тару для зберігання і 
покласти у морозилку. Спаржеву квасо-
лю краще заморожувати, розклавши тон-
ким шаром. Стручки перед тим слід помити 
і порізати на шматочки, зручні для готовки і 
споживання.

Смородина та порічки
Ці ягоди заморожувати найлегше. Поми-

ти, висушити на рушнику, розкласти тонким 
шаром на плоских піддонах і заморозити, 
увімкнувши у морозилці режим заморожу-
вання. Після того, як ягоди замерзнуть, во-
ни легко відокремлюються одна від одної. Їх 
можна пофасувати по пластикових контей-
нерах або по зіп-пакетах. Після розморожу-
вання смородина і порічки чудово зберіга-
ють форму. Їх можна використовувати як сві-
жий ягідний делікатес, робити з них пюре, 
варити компоти, готувати морси. 

До речі, вважається, що смородина — 
це єдина ягода, яка лікує грип. Адже вона 
містить дуже велику кількість вітаміну «С», 
який не втрачається і після заморожування.

Не варте зусиль
Спроби заморозити порізані пластинками 

кабачки і баклажани були невдалими. Піс-
ля розморожування вони ставали гумови-
ми. Заморожені печериці годяться тільки на 
піцу або для смаження. У перших стравах во-
ни несмачні. Але якщо печериці підсмажити, 
можна із цибулькою, то при заморожуванні 
вони чудово зберігають смакові якості.

Олена САБУРОВА, лікар-інфек-
ціоніст Бориспільської ЦРЛ 

В природі існує безліч інфек-
ційних хвороб, які мають дуже 
тяжкий перебіг і нерідко закін-
чуються смертю хворого. По-
при деякі успіхи боротьби з ни-
ми рівень захворюваності усе 
ще залишається високим і на-
віть час від часу зростає. Пев-
ною мірою це зумовлено еконо-
мічною кризою і несприятливи-
ми екологічними умовами.

Якщо збудники інфекційних 
хвороб є в природі, обов’язково 
на деякому етапі виникнуть ті чи 
інші хвороби. І краще попереди-
ти їх проведенням щеплень дітям 
та дорослим, ніж потім лікувати. 
Це стосується таких захворювань, 
як дифтерія, правець, поліомієліт, 
кір, кашлюк, краснуха (червонич-
ка), туберкульоз, інфекційний па-

ротит, вірусний гепатит В, гемо-
фільна інфекція.

В Україні існує календар про-
філактичних щеплень. Згідно з 
ним щеплення проводяться ді-
тям до 18 років. Щепленню підля-
гають новонароджені, що не ма-
ють до цього протипоказань. Про-
водять вакцинацію і ревакцинацію 
згідно з віком. Особи старші 18 ро-
ків, які не були раніше вакцинова-
ні проти зазначених інфекцій, мо-
жуть бути щеплені за епідпоказни-
ками в будь-якому віці до 60 років.

Треба пам’ятати, що щеплення 
— це основна профілактика тяж-
ких інфекційних хвороб. Серед 
них дифтерія, поліомієліт, пра-
вець та низка інших захворювань.

Дифтерія передається повітря-
но-крапельним шляхом. Виклика-
ється дифтерійною паличкою, яка 
виділяє сильний токсин. Він швидко 
всмоктується в кров і вражає серце, 
нирки, нервові стовбури, викликає 

в них специфічні зміни, які можуть 
призвести до загибелі людини.

Поліомієліт характеризується 
загальнотоксичним синдромом та 
ураженням спинного мозку з роз-
витком млявих паралічів. А голов-
ним заходом попередження полі-
омієліту є масова імунізація усіх 
дітей, починаючи з раннього віку.

Правець викликається палич-
кою правця. Збудник проникає в 
організм людини через дрібні, ча-
стіше колоті, рани, при травмах. 
При цьому паличка правця виді-
ляє сильнодіючий токсин, який 
вражає нервову систему, прояв-
ляється судомами скелетних м’я-
зів, що може призвести до зупин-
ки дихання.

Єдиним реальним засобом про-
філактики цих захворювань є ще-
плення. Дифтерійний та правце-
вий анатоксин входить до скла-
ду вакцин АКДП (проти коклюшу, 
дифтерії і правця). На жаль, стовід-

соткової гарантії від хвороби вак-
цина не дає, але практично повні-
стю виключає можливість розвит-
ку важких форм дифтерії та прав-
ця, а також смерть людини.

Необхідно зазначити, що абсо-
лютна більшість планових щеплень 
припадає на дітей. Здійснюють їх у 
кабінетах для щеплень поліклінік і 
сільських медичних закладах.

У частини вакцинованих мо-
жуть спостерігатись реакції. Вони 
виникають протягом першої доби 
після імунізації і тривають не дов-
ше 48 годин. Реакції можуть бути 
загальними і місцевими. Загальна 
реакція проявляється підвищен-
ням температури тіла, нездужан-
ням, кволістю, болем голови. Міс-
цева реакція проявляється у ви-
гляді почервоніння та набряку в 
місці введення препарату.

Реакції на вакцину в осіб, які не 
мають протипоказань до імуніза-
ції, після правильного щеплення 

не мають патологічного характе-
ру і не потребують лікування.

Особливістю сьогодення є по-
рівняно невелика кількість іму-
нізованих дітей та дорослих, які 
здатні були б протистояти спала-
ху інфекцій. Це пов’язано з різни-
ми причинами: тимчасова відсут-
ність необхідних вакцин, неба-
жання батьків проводити щеплен-
ня дітям, не завжди об’єктивна 
інформація у ЗМІ.

ЩЕПЛЕННЯ — НАДІЙНА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Шановні батьки та дорос-
лі! Перегляньте своє ставлення 
до проведення щеплень собі та 
своїм дітям. Пам’ятайте: серед 
усіх інфекційних захворювань 
є група небезпечних інфекцій, 
які можуть привести до леталь-
ності. Щеплення — це надійна 
профілактика інфекційних за-
хворювань.

ЗАМОРОЖЕНЕ ЛІТО
 На жаль, сезон ягід, фруктів та 

молодих овочів дуже короткий. Але 
нинішні технології  дозволяють збе-
рігати свіжість літа протягом усього 
року. Адже усе можна заморозити. 
Тому, сподіваюся, досвід щодо осо-
бливостей заморожування дарів ла-
нів у домашніх умовах вам обов’яз-
ково знадобиться.
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ОВНИ. Вдалий час для 
реалізації важливих планів 
і задумів. На роботі гаряча 
пора, зараз ви незамінна 
людина. В особистому жит-
ті постарайтеся не налама-
ти дров.

ТЕЛЬЦІ. Перед вами від-
криваються блискучі пер-
спективи. Головне — їх по-
мітити. А для цього слухай-
те свій внутрішній голос 
— він допоможе вибрати 
правильний напрямок.

БЛИЗНЯТА. Вам буде 
подобатися те, чим зараз 
займаєтесь. Вдасться закін-

чити складні завдання, при-
чому результати перевер-
шать ваші очікування. У ви-
хідні проявіть більше чуй-
ності до близьких людей і 
менше нервуйте в суботу.

РАКИ. Складний період, 
ситуації вимагатимуть емо-
ційної рівноваги. Не підда-
вайтесь спокусам, при не-
обхідності зверніться за до-
помогою до вірних друзів.

ЛЕВИ. Цього тижня ви 
трохи ризикуєте. Про всяк 
випадок грандіозні плани 
приведіть у відповідність 
до ваших сил та можливо-

стей. Хочете перемогти — 
змініть тактику.

ДІВИ. Постарайтеся бу-
ти цілеспрямованими й рі-
шучими, не сумнівайтеся у 
собі та поставлених цілях. 
Просто аналізуйте свої по-
милки і йдіть уперед. У ви-
хідні важливо приділити 
увагу сім'ї.

ТЕРЕЗИ. Роботи буде ба-
гато, але рук не опускайте. 
Спочатку все сплануйте. Від-
киньте зайве, відкладіть не-
термінове, доручіть іншим 
просте, але нудне, а самі за-
ймітьсянайважливішим.

СКОРПІОНИ. Не вар-
то боятися нових проектів: 
вони допоможуть стабілізу-
вати фінансове становище. 
При вирішенні питань не 
поспішайте, будьте розсуд-
ливі й тактовні.

СТРІЛЬЦІ. Час діяти, вті-
лювати у життя свої ідеї, 
терміново завершувати 
давні справи. Зате у вихід-
ні вже можете відпочивати 
і навіть кудись поїхати.

КОЗОРОГИ. Бажано змен-
шити навантаження і скоро-
тити обсяг роботи. Не обра-
жайтеся на інших людей, як-

що вам не допомагають. Все 
одно важливі питання краще 
за вас ніхто не вирішить.

ВОДОЛІЇ. Не накопичуй-
те невирішених завдань — 
відкладати далі вже нікуди. 
Не беріть дрібні невдачі над-
то близько до серця. Краще 
попрацюйте у вихідні.

РИБИ. Чергуйте відпо-
чинок з роботою. Нега-
тивні думки можуть відво-
лікти вас від більш важли-
вих справ. Уникайте зайвих 
контактів, відповідальні зу-
стрічі й масові заходи по-
старайтесь перенести.

Астрологічний прогноз на 26 червня — 2 липня

Наостанок


