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МОДА МОДОЮ, 
А БАЗАР — МІСЦЕВИЙ 
ТРЕНД

ГАЛЕРЕЯ ВЗДОВЖ 
ДОРОГИ

«СНИВСЯ МЕНІ 
ДИВНИЙ СОН...»

Марія Дяченко: 
«АРАБСЬКИЙ СВІТ 
МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ, 
АЛЕ УКРАЇНУ ЛЮБЛЮ 
БІЛЬШЕ»

ОЗЕРА БОРИСПОЛЯ: З 
ПЕРСПЕКТИВОЮ І БЕЗ

м. Б
ТелТТ

СЕЛО І ЛЮДИ

ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО

НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

ДОВКІЛЛЯ

НАШІ ЗА КОРДОНОМ

стор. 4

стор. 5

стор. 6

стор. 22

стор. 20

стор. 3

стор. 2 стор. 5

Траса перетворюється на арт-об’єктУ Борисполі буде почесне консульство
Палітра, пензлі, щітки, безліч пляшок з фарбою, а мольбертом слу-

жить цегляна стіна... Художниці Марія Дмитренко та Наталія Дешко 
швидкими професійними мазками з фотографічною точністю зобра-
жають на зупинці, що біля с. Гора, український пейзаж. 

Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук повідомив, що 
19 липня 2017 року мав зустріч із послом Республіки Молдова в Укра-
їні Русланом Болбочаном, під час якої стало відомо, що офіс почесно-
го консульства буде розташований у нашому місті.

 МІСЬКІ БУДНІ  РАЙОН
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БОРИСПІЛЬ: БОРИСПІЛЬ: 
ЧИ ГОТОВА МІСЬКА ВЛАДА ПРОВОДИТИ ЧИ ГОТОВА МІСЬКА ВЛАДА ПРОВОДИТИ 
АРХЕОЛОГІЧНУ РОЗВІДКУ?АРХЕОЛОГІЧНУ РОЗВІДКУ?

На вулиці Героїв Небесної Сотні, 15а розпочалося будівництво.На вулиці Героїв Небесної Сотні, 15а розпочалося будівництво.
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 КОМУНАЛКА

 ПО-ГОСПОДАРСЬКИ

 ГУРТОМ  З ПЛАНЕРКИ

 ДИПЛОМАТІЯ

ЛІЧИЛЬНИКИ НА ВОДУ 
ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАМІНІ 
ЛИШЕ ЗА УМОВИ ЇХ 
НЕСПРАВНОСТІ

Згідно з Конституцією України, кожен 
громадянин має не тільки обов’язки, а й 
права, за порушення яких настає юридич-
на відповідальність. Так, із заявою про по-
рушення своїх прав до громадської при-
ймальні народного депутата України Сер-
гія Міщенка звернувся громадянин К. з од-
ного з сіл Бориспільського району.

Громадянин повідомив, що навесні цього 
року у їхньому селі почала функціонувати ор-
ганізація, з якою були підписані договори про 
надання послуг з постачання холодної води. 
Все б нічого, якби представники вказаної ор-
ганізації не почали переконувати жителів за-
мінити лічильники, попередньо не зробив-
ши повірки щодо їх справності. І за ці послуги 
брали оплату готівкою.

Цей громадянин схвильований, що людей 
просто можуть обдурювати через їхню не-
обізнаність.

Звертаємось до жителів, які підписали до-
говори з цією організацією, запам’ятайте:

— лічильники на воду підлягають заміні ли-
ше за умови їх несправності або за вашої до-
бровільної згоди;

— не здійснюйте оплату готівкою, краще 
попросіть квитанцію чи банківський рахунок, 
на який можна перерахувати необхідні кош-
ти: так ви матимете доказ того, що послугу оп-
латили;

— перш ніж підписувати будь-який договір, 
уважно його прочитайте.

Не дайте себе обдурити!
Вказана публікація має на меті лише застерег-

ти громадян від можливих порушень їхніх прав.

Громадська приймальня 
народного депутата С. Міщенка

 ФУТБОЛ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Вже третій рік поспіль під час літніх 
канікул юних шанувальників футболу 
кличе на поле «Битва дворів». Цей про-
ект був започаткований центром роз-
витку молоді «Труба», яку очолює Вікто-
рія Шевц, задля того, щоб дати змогу по-
мірятися майстерністю гри у футбол не 
лише діткам, які відвідують відповідні 
спортивні секції, але й просто любите-
лям поганяти у дворі м’яча. Це особливо 
актуально влітку, коли діти мають мак-
симум вільного часу і мінімум нагляду 
дорослих. 

Дітвора вже з нетерпінням очікувала, ко-
ли буде оголошено нинішній турнір. У цьо-
му році центр розвитку молоді «Труба» про-
водить змагання спільно із Бориспільським 
центром спорту і фізичного здоров’я насе-
лення. Футбольне свято отримало широку 
підтримку по всьому місту. До участі у зма-
ганнях долучилися 23 команди різних віко-
вих категорій. 

До молодшої вікової категорії (2006 рік та 
молодші) увійшли 5 команд; 6 команд скла-
дають середню вікову категорію (2002-2005 
рік) і 12 команд старшої вікової категорії  
(2001 рік і старші). Команди старших поді-

лені на дві групи. У п’ятницю, 21 липня 2017 
року, відбулося жеребкування. 

Юні футболісти підганяли організаторів, 
бо на багатьох у найближчому майбутньо-
му очікували подорожі на відпочинок чи до 
родичів. Тож наступного дня, у суботу, уже 
був перший ігровий день. Футбольні баталії 
розпочалися на новенькому спортмайдан-

чику, що на Робочій, 19. У неділю ігри про-
ходили вже на Головатого, 4. Понеділок був 
для футболістів вихідним, а у вівторок епі-
центром футбольних поєдинків став стаді-
он у мікрорайоні УМБ-17, біля школи №7. 

Футбольні баталії триватимуть до кінця 
тижня. За розкладом можна стежити на сто-
рінці у фейсбуку  «Спортивний Бориспіль». 

ТРЕТІЙ СЕЗОН «БИТВИ ДВОРІВ» СТАРТУВАВ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

На їхню роботу звертає увагу не кожен, 
хто проходить вулицями Борисполя. 

Там дівчата із зеленого господарства 
прополюють клумби, підсаджують квіти 
або формують новий квітник. А там Київ-
ським Шляхом проїхала спецмашина-пи-
лосос, яка прибирає вулиці. За нею слідом 
— поливальний автомобіль, бо як зазна-
чив на плановій нараді перший заступник 
Бориспільського міського голови Микола 
Корнійчук, у таку спеку потрібно хоч тро-
хи зволожувати трасу, щоб не так підніма-
лася пилюка.

На фото — бориспільські комунальники 
лагодять лавочки на алеї навпроти ресто-
рану «Альта». Бруски на лавочках не були 
зламаними, просто з роками їхній вигляд 
став непрезентабельним. Тож і знадобило-
ся їх поміняти.

У Борисполі буде почесне 
консульство Молдови

Ірина КОСТЕНКО 

На понеділковій плановій нараді Бори-
спільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук повідомив, що 19 липня 2017 ро-
ку мав зустріч із послом Республіки Мол-
дова в Україні Русланом Болбочаном, 
під час якої стало відомо, що офіс почес-
ного консульства буде розташований у 
нашому місті.

Міністерством закордонних справ в Украї-
ні схвалено пропозицію Молдовської сторо-
ни про призначення почесним консулом рес-
публіки Молдова у місті Борисполі Олега Вла-
диславовича Циганенка. Межі консульського 
округу охоплюють територію Київської облас-
ті. Бориспіль стане третім містом в Україні, де 
запрацює почесне консульство. Його плану-
ється відкрити через півтора місяця (наприкін-
ці вересня або на початку жовтня). Місяць тому 
таке почесне консульство було відкрите у місті 
Вінниці. Ще одне планується відкрити у Львові.

— Я думаю, — зазначив Анатолій Федорчук, 
— що у Борисполі буде не одне почесне кон-
сульство. Перший крок у цьому плані зробле-
но. Радує, що республіка Молдова обрала са-
ме Бориспіль, а не якесь інше місто Київщини.

Також у залі засідань прозвучала думка, ви-
словлена жартома, що, можливо, з часом Бори-
спіль стане дипломатичною столицею України.

БУДНІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО КОМУНГОСПУ

Ірина КОСТЕНКО, фото Ольги КАЦАН

Талановита бориспільська випус-
книця Валентина Устьянцева, про яку 
«Вісті» писали у попередніх номерах, 
таки змогла подати документи до ви-
щого навчального закладу як грома-
дянка України.

Публікаціями у місцевій пресі, де опису-
валися проблеми Валентини, зацікавився 
один із центральних телеканалів. Разом 
із телевізійниками Валя з матір’ю потра-
пили на прийом до міністра освіти. Роз-
голос у мережі Інтернет, звернення бори-
спільських депутатів до Президента, теле-
візійні сюжети, візит до міністра — усе це 
зробило свою справу. Петро Порошенко 
підписав відповідні папери про надання 
громадянства. Минулого тижня Валенти-
на Устьянцева вже отримала український 
паспорт. З її високими балами по ЗНО, та-
лантом та працелюбністю, вона гаранто-
вано навчатиметься на бюджеті у одному 
із найпрестижніших вищих навчальних 
закладів України.

Але все те стало можливим тільки тому, 
що дівчинка старанно трудилася, здобу-
ваючи знання. Тому навколо її проблеми і 
об’єдналися зовсім незнайомі люди, укра-
їнці, які цінують свою батьківщину і її тала-
новитих дітей.

ПАСПОРТ ЯК ВИНАГОРОДА 
ЗА ТРУДИ

БУДІВНИЦТВО 
НА ГЕРОЇВ 
НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Ірина КОСТЕНКО

Поряд із ділянкою площею 19 соток 
на вулиці Героїв Небесної сотні, навко-
ло якої було зламано стільки списів, ми-
нулого тижня розпочалося активні буді-
вельні роботи. Тож це питання стало те-
мою для обговорення на плановій нара-
ді у Бориспільського міського голови.

Отже, містобудівні умови та обмежен-
ня на те будівництво були видані задовго 
до того, як у Борисполі вголос заговори-
ли про історичну цінність тієї території. Це 
було ще у 2012 році. На той час усе відпо-
відало містобудівній документації.

Ту ділянку, площею 5 соток, свого часу 
купив пан Кузьменко. Він планує побудува-
ти на ній офісне приміщення. Така приват-
на ділянка на тій території не одна. І місь-
ка влада не має можливості повернути їх у 
власність громади. Сьогодні можна лише 
ставити питання про обов’язковий архео-
логічний супровід будівництва усіх об’єк-
тів, які будуватимуться на цій території.
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

Першим інформацію про будів-
ництво поширив у facebook мину-
лої суботи Ярослав Годунок: «Ну 
чому весь бєспрєдєл робиться на 
вихідні і де взагалі працівники му-
зею, та депутат цього округу, які 
так рьяно кричали, що по вулиці 
Героїв Небесної сотні історична 
пам'ятка і там закопані останки 
Бориса і Гліба, адже зараз тут від-
буваються незаконні земляні ро-
боти і нищиться наша історія, 
та ще й авто Жлоби поставили 
тупо на тротуарі. Викликав полі-
цію і благоустрій уже пишу на Гаск 
- чекаю». У неділю Олег Верес на-
писав на своїй сторінці: «Поки де-
путати міської ради «чубляться» 
із-за спірного питання суборенди 
земельної ділянки по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, 15-а, ПП «Денадо-
бору», поруч раптом (!!!) розпоча-
лося будівництво. Знову НІХТО не 
знає ЩО. Поспіхом було вивезено 
значний шар грунту. І це не зважа-
ючи на те, що тепер вже публічно, 
на сесії міської ради, працівники 
місцевого музею звернулися до міс-
цевої влади з пропозицією прове-
сти археологічні дослідження цієї 
місцевості. Ділянка є приватною 
власністю». 

До вечора тут поставили ва-
гон для будівельників та засипа-
ли шар щебеню. Тоді ж там впер-
ше побували «Вісті». На об’єкті 
працювали кілька хлопців, люби-
телів шукати, яких називають ко-
пачами. Вони говорять, що їх об-
ражає нерозуміння та упередже-
не до них ставлення у суспільстві, 
що часто прирівнює їх до грабіж-
ників. «Чорні копачі» копають у 
охоронних зонах, де мають пра-
цювати виключно державні ін-
ститути. А люди, які видирають у 
землі крихти історії, досліджую-
чи з металошукачем (замість ри-
балки та ТБ на дивані) поля, ліси 
та городи — зовсім інше. Завдяки 
їм людству повертаються цінні ар-
тефакти — нехай часто в приват-
ні колекції, але не гниють у безві-
сті (за словами одного з них, моло-
дого бориспільця, нещодавно він 
зробив маленький подарунок на-
шому музею — жіночу підвіску VIII 
ст., знайдену у Кийлові). Отож, по-
ки чиновники пишуть листи і дис-
кутують, а забудовник — будує, ці 
люди першими на місці і прово-
дять своє дослідження. При по-
верхневому огляді стінок котлова-
ну були знайдені рештки кераміч-

них горщиків (на глибині близько 
80 см), крупні кістки та старі горіл-
чані кришки радянських часів. 

У понеділок зранку на плановій 
нараді у міській раді Олег Верес 
попросив розповісти про подро-
биці будівництва. 

На ділянці будуються «офісні 
приміщення», відділ благоустрою 
повідомив, що з ними все пого-
джено. Отже, міські чиновники і 
всі служби заздалегідь знали про 
будівництво, але ніхто не подумав 
про можливий конфлікт і не нама-
гався його уникнути. Хоча на фоні 
незавершеного скандалу навколо 
ділянки 15а варто було його очіку-
вати й тут. Не виключено, що хтось 
на це й сподівався.

Через кілька годин до Бориспо-
ля з Києва приїхало четверо архе-
ологів Київського обласного цен-
тру охорони та наукових дослі-
джень пам’яток культурної спад-
щини. Вони разом з працівниками 
Бориспільського державного істо-
ричного музею швидко дослідили 

територію, провели виміри. Про-
раб будівництва попросив їх відій-
ти, оскільки приїхали КамАЗи з бе-
тоном і на ділянці знаходитися бу-
ло просто небезпечно.

Юрій Толкачов, заввідділом 
археології Київського обласно-
го центру: «Київська область ду-
же багата на пам’ятки культурної 
спадщини. Багато курганів, горо-
дищ, поселень. Але трапляються 
випадки нищення пам’яток. Один 
з таких бачимо у Борисполі на ву-
лиці Героїв Небесної Сотні, 15, де 
внаслідок землерийних робіт від-
булася руйнація залишків давньо-
руського валу на глибину два ме-
три, площа знищеного шару — 
200 кв.м. Центр виїхав на місце 
подивитися, виписав припис. Це 
одна з небагатьох ділянок, що ще 
залишалися для наукових дослі-
джень, і дуже шкода, що пам’ятка 
може бути знищена».

Припис вимагає припинити бу-
дівельні та земляні роботи. Його 
мали у вівторок відправити Укр-

поштою до Бориспільської міської 
ради. На час написання матеріалу 
невідомо, чи лист уже дійшов. 

Але є ще один аспект. Будів-
ництво припинити неможливо, 
оскільки житловий будинок, що 
опинився над котлованом, знахо-
диться у небезпечному положен-
ні, тому необхідно якнайшвидше 
залити стіну та засипати землю на-
зад. Мешканці «будинку над прір-
вою» небезпідставно пережива-
ють про можливий зсув ґрунту.

Власником і забудовником 
землі є адвокат Валерій Кузь-
менко: «Один з колишніх власни-
ків отримав цю ділянку під будів-
ництво у 1931 році. Пізніше її бу-
ло приватизовано з погодженням 
усіх необхідних документів, уже 
у 2006 році було складено новий 
державний акт, робився черговий 
проект землеустрою. У 2009 році 
землю купив я і знову оформляв 
усі документи, одразу попросив-
ши будівельні вимоги та обмежен-
ня, які мені дали у вересні 2013 

року. Вже цього року я повторно 
звертався з цим питанням до від-
повідних органів, але мені відпо-
віли, що все нормально, вимоги 
2013 року є дійсними.

З 1931 року жодного разу при 
отриманні документів не ставило-
ся питання про історичну цінність 
цієї ділянки і ніяких відповідних 
обмежень не існувало і не існує. 
Декларацію про початок виконан-
ня будівельних робіт датовано 22 
травня 2017 року, цей документ і є 
дозволом на будівництво. 

Всі документи мною було отри-
мано абсолютно законно. Я заці-
кавлений знайти компроміс з іс-
ториками та дослідниками, але 
я маю одне питання — чому цим 
ніхто не займався раніше? На ра-
нок вівторка в нас було призна-
чено зустріч з археологами Київ-
ського обласного центру охорони 
та наукових досліджень пам’яток 
культурної спадщини, але вони не 
приїхали».

• • •
Розмова про історичну цінність 

окремих ділянок у центрі Бори-
споля — річ суперечлива та часто 
спекулятивна. На історичних, ціка-
вих для науки місцях, стоїть перша 
школа, ринок, нові порожні торгі-
вельні центри навколо ринку, уні-
вермаг — при будівництві всіх 
цих об’єктів історичний шар ни-
щився і нікому з влади не було ді-
ла до його порятунку. На «денада-
борівській» ділянці 15 а в середи-
ні 1990-х років збудували цоколь-
ний поверх нового суду. Якщо там 
щось і було, його знищили ще то-
ді. Тут ми плавно повертаємося з 
глибини віків у сьогодення, і знову 
постає відхилене міською радою 
питання використання спірної ді-
лянки громадою у майбутньому 
Борисполя без жодних історичних 
алюзій.

БОРИСПІЛЬ: ЧИ ГОТОВА МІСЬКА ВЛАДА 
ПРОВОДИТИ АРХЕОЛОГІЧНУ РОЗВІДКУ?

 На вулиці Героїв Небес-
ної Сотні розпочалося нове 
будівництво. Але не там, де 
його чекали, на 15а, а на 
сусідній ділянці — просто 
15. Археологи стверджу-
ють — нищиться пам’ятка 
Давньої Русі. Власник гово-
рить, що про історичну цін-
ність цього місця вперше 
чує і що жодних докумен-
тів, які це підтверджують, 
ніколи не було.

Богдан Меташоп: «Сектор Безпеки» чекає офіційного висновку археологів. Вони по ділянці 
15 автоматично стосуватимуться і 15 а. Крім того, питання законності передачі землі по 15 а 
залишається відкритим, а наша позиція — незмінною.»

26 липня до Борисполя неофі-
ційно приїхав Олександр Сиро-
мятников, колишній співро-
бітник низки науково-дослід-
них організацій археологічно-
го та історичного напрямків. 
Він, з дозволу власника, огля-
нув ділянку будівництва. За його 
версією, зріз показує, що зверху 
був насипний вал, а вздовж те-
перішньої вулиці — оборонний 
рів, що добре видно по неодно-
рідності ґрунту. У пізніші віки рів 
для ведення господарства був 
засипаний валом — його «зсу-
нули» вниз, вирівнявши ділян-
ку. Тобто ґрунт валу опинився у 
рові. Тут Олександр Костянти-
нович також виявив фрагменти 
давньоруської кераміки. У рові 
є вірогідність цікавих знахідок, 
пов'язаних з обороною укрі-
плення — наприклад, залишків 
загиблих нападників і тих, хто 
захищав поселення.

Цей висновок можна спроек-
тувати і на сусідню ділянку — 
там засипаний рів вздовж вули-
ці мав був бути збережений при 
будівництві суду. Тепер постає 
питання позиції міської влади і 
депутатського корпусу — чи го-
тові ми там провести археоло-
гічну розвідку?

Дослідники стверджують,Дослідники стверджують,
 що тут є фрагменти і ХІІ ст. що тут є фрагменти і ХІІ ст. На будівництво привезли бетон.На будівництво привезли бетон.

Олександр Сиромятников оглядає зріз ґрунту.Олександр Сиромятников оглядає зріз ґрунту.
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 СВЯТКУВАННЯ

 БАЗАРНІ РЯДИ

Павлина ОСТРОЗОРА, фото автора

До приїжджих іноді приєднуються місце-
ві: продають свою городину. Односельців тут 
знають в обличчя, тому у якості товару не сум-
ніваються. «Базар у селі – як храм. Це велика 
подія, на яку щотижня чекають всі люди. Тут 
зустрічаються навіть ті, хто не бачився один з 
одним роками. От я перестрівся з одноклас-
ницею, яку востаннє бачив 20 років тому», — 
характеризує базар у Старому мешканець се-
ла Олександр Григорович.

Особливості старинського 
ринку

Мешканці центра села називають роз-
ташування торгу зручним: можна набрати 
повні руки клунків, занести додому і знов 
повернутися оглядати асортимент. Цікаво, 
що базар у Старому відбувається щотижня, 
але місцеві мешканці вважають його свя-
том. Попри доволі сучасні магазини, в сере-
ду місце покупок не змінюють, зазирають за 
прилавки міні-маркетів хіба що за морози-
вом і напоями. 

Під час базарування центральна частина 
Старого так розбурхується, що бодай секун-
ди затишшя тут не дочекаєшся. Балаканина 
мешканців, вигуки продавців, сигнали ма-
шин дивним чином поєднують в одне ціле. 
Для немісцевих, погодьтеся, незвично, а от 
для старинців — ритуал. 

До речі, жителі села ще й відмінно орієн-
туються у лабіринтах «палаток». Якщо ви по-
трапили на старинський базар вперше, не ля-
кайтесь. Зорієнтуватися у пошуку потрібного 
товару буде складно, бо тут всі торгові точки 
уперемішку: одяг, олія, крупи, молочні про-
дукти — своєрідна торгова «мішанка», однак 
місцеві завжди підкажуть, куди йти, щоб і в ко-
пієчку не влетіло, і якістю не підвело.

Помідори-велетні
На годиннику за десять хвилин дев’ята, а 

найбільш ходовий товар уже «розмели», ли-
шивши кілька огірків, помідорів і баклажа-
нів на прилавках місцевих — своя городи-
на нині популярна. 

Спостерігаю, як прямісінько на очах по-
рожніють ящики з помідорами Миколи Бра-
туся. Великі соковиті красені віддає за 30 
гривень, трохи менші за 25. Найкраще ку-
пують «Кристал», цей сорт годиться для 
консервування. 

«Щоб виростити таких велетнів, треба 
над ними добряче походити, — розповідає 
пан Микола. — Процес вирощування почи-
нається з лютого і триває дотепер: вирощу-
ємо розсаду з насіння, пікіруємо, висаджу-
ємо, удобрюємо… Розсада потребує тепла, 
тому про опалення дбаємо заздалегідь: за-
готовляємо дрова й буржуйки». Цікавлю-
ся, чи продаж приносить значний прибу-
ток. «Трохи приносить, — відповідає Мико-
ла Братусь, — та ми, в першу чергу, для себе 
вирощуємо. Є люди, які мають і три теплиці, 
і п’ять, а в нас одна. Як є що винести на ба-
зар, тоді й виносимо». 

«Це ж процес дуже довгий і труд важ-
кий!», — приєднується до розмови Вален-
тина Підпомога. Сьогодні вона на базарі по-
купець, та іноді буває й продавчинею. На 

прохання «Вістей» жінка розповідає свої 
«секрети» вирощування помідорів: «Як по-
ходиш над ними, такий урожай і отримаєш. 
Щоб помідор виріс, його треба підгодову-
вати не хімією, а органічними добривами. 
У селі цього добра вистачає! Прикро лише, 
що люди з міста думають, що ми в сільську 
землю кинули насінину, вона сама виросла, 
а я тільки зірвала й продала. Це не так, за го-
родом доглядати треба». 

М’ясо з осами
Через кілька кроків від овочів продаєть-

ся м'ясо. Сто гривень за кілограм — і оби-
рай «ласий» шматок, 70 гривень за кілограм 
коштує сало, а свинячу голову з начинням 
віддають за 200. І саме тут починається ек-
зотика для покупців. Шматки, що «засмага-
ють» під відкритим сонцем без жодного на-
криття, вже облюбували оси. Продавчиня 
спокійно відганяє їх ляпачкою для мух і та-
кож спокійно пропонує нам купити цю саму 
трохи підсмажену свинячу голову. 

Старинці нічого незвичного у цьому не 
вбачають, бо знають, що м’ясо завжди сві-
же. Саме тому на дерев’яному прилавку за-
лишилося небагато м’ясних шматків, при-
близно 6-8. А от нам така картина не до впо-
доби, тож на розхвалювання «смакоти» не 
відреагували.

Одяг на будь-який смак
Ідемо розглядати одяг. Виявляється, то-

чок із «шматтям» на базарі більше, ніж про-
дуктових. Ціни значно нижчі, ніж у місті. До 
прикладу, сарафани молодіжного стилю 
з натуральних тканин можна придбати за 
350-400 гривень. «Вибір у порівняні з мину-
лими роками зменшився, але гарного одягу 
вистачає, та й якість і ціни говорять самі за 
себе», — розповідають мешканці. Часто но-
венькі моделі штанів віддають за безцінь на 
розпродажі: однак тільки якщо така модель 
залишилася одна і вона маленького розмі-
ру. В такому випадку важко знайти покупця, 
на якого вона «сяде» ідеально, тому дівчата 
в Старому мають стимул худнути. 

Поруч ціла колекція взуття: в основному, 
босоніжки, шльопанці і туфлі. Ціни починають 
«кусатися», але взуття купують. Кажуть, окрім 
того, що модне, кілька сезонів зносу немає.

Насамкінець 
Замикають умовну базарну браму пташе-

нята: індички й бойлери. Про існування пта-
хів можна почути з їхнього ж писклявого го-
лосу, а побачити вже складніше: мало хто 
доходить до цієї частини базару, хоча вона 
не відділена від інших «прилавків» і кілько-
ма великими кроками. 

Поки покупці консультуються, по доро-
зі повільно намагають проїхати автомобілі. 
Картина, на перший погляд, звична, однак 
деякі торгові точки «виступають» на доро-
гу, а люди безперешкодно рухаються нею, 
тому такий «трафік» викликає незручності 
і для продавців, і для покупців. Саме в мо-
мент проїзду автівок можна визначити най-
популярніші дитячі імена населеного пунк-
ту, бо батьки, як правило, хвилюючись, щоб 
вони під колеса не потрапили, кличуть ді-
тей до себе і хапають за руку. «Можливо, 
варто було б обмежити рух центральною 
вулицею до обіду, як це зробили на переяс-
лавському базарі?» — міркують місцеві. 

Після дванадцятої гамір вщухає і у мало-
людній вулиці важко стає впізнати ту базарну 
площу, якою вона була півгодини тому.

Шкода лише, що торгівля у Старому ви-
глядає надто стихійно і неорганізовано. Мо-
же, варто було б потурбуватися і перетвори-
ти традиційний базарний день на місцевий 
ринок, збудувавши у селі невеликий торго-
вий павільйон, якого, за словами мешканців, 
так не вистачає у Старому. Тоді б і організува-
ти товар «по порядку» вдалося б і умови для 
зберігання продуктів були б кращими.

Ольга Огняник, фото автора

На стадіоні в селі Мирне людно, як ні-
коли: черги за солодкою ватою, стриб-
ки на батуті, концертні номери. Поки 
дорослі дегустують частування, малеча 
власноруч виготовляє повітряних змі-
їв, катається на квадроциклах і вихва-
ляється яскравим аквагримом. Сміливці 
можуть пограти у футбол або баскетбол 
гігантським м’ячем, а любителі творчос-
ті — насолодитися концертом, сівши на 
солом’яні лавки під парасолю.

Це велике свято — подарунок мешкан-
цям та гостям Мирного з нагоди сімнадця-
того дня народження СТОВ «Старинська 

птахофарбрика». Як розповідають організа-
тори, до підготовки були залучені всі охочі 
спеціалісти закладу: від електриків до бри-
гади з благоустрою.

Для мешканців Старого, Сошникова, Ма-
зінок, Єрківців, Любарець й Веселинівки 
працював безкоштовний трансфер від сіль-
ських рад населених пунктів. Та з’їхалися до 
Мирного й з більш віддалених регіонів. Па-
ні Надія завітала на свято з Яготинського ра-
йону і розчарованою не залишилася: «Кон-
церт хороший, беру участь в лотереї, споді-
ваюся на виграш», — поділилася враження-
ми жінка. А молодь зізналася, що найбільше 
чекає вечірньої програми, аби потанцюва-
ти на дискотеці та послухати концерт спеці-
ального гостя свята Dzidzio.

У МИРНОМУ ВИСТУПАВ 
Dzidzio

МОДА МОДОЮ, А БАЗАР — МІСЦЕВИЙ ТРЕНД
 Щосереди Старе лихоманить 

одним словом: «базар». Як тільки 
світає, на центральній вулиці села 
вже розкладають товар. Торговці 
розміщуються вздовж усієї доро-
ги по Дніпровій, поміж магазином 
«Гурман», під парканом сільської 
ради, залишаючи вільним від своїх 
прилавків прохід до місцевої влади. 

За прилавком мешканець Старого Микола Братусь.За прилавком мешканець Старого Микола Братусь.

Один із прилавків старинського базару, Один із прилавків старинського базару, 
за яким торгують каструлями та товарами для дому.за яким торгують каструлями та товарами для дому.
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ДО ТЕМИ

 НАСТІННИЙ РОЗПИС

 ВУЛИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Палітра, пензлі, щітки, безліч пляшок з 
фарбою, а мольбертом служить цегляна 
стіна... Художниці Марія Дмитренко та 
Наталія Дешко швидкими професійни-
ми мазками з фотографічною точністю 
зображають на зупинці, що біля с. Гора, 
український пейзаж. 

Захистившись від сонця хустинкою й кап-
туром, дівчата працюють шаленими темпа-
ми. Тож за кілька годин нова композиція го-
това. «Вістям» художниці розповідають, що 
ідея вдягнути «сумні» зупинки у затишок з’я-
вилася в Київського дорожньо-експлуатаці-
йного управління. Знайомі запропонували 
дівчатам взятися за справу. Кілька дзвінків 
по власних колах спілкування — і команда 
однодумців зібрана. На трасі Київ — Харків 
кожен має по кілька зупинок для оздоблен-
ня і повну свободу у виборі малюнка.

Двадцятирічний Максим Фоменко роз-
мальовує зупинку біля с. Чубинське. Погля-
нувши на нього, важко не помітити, що ма-

лювання приносить Максиму задоволення. 
Перешкоджає роботі хіба сонце, та воно не 
здатне вплинути на оптимізм художника. По-
руч юрмиться близько десятка пасажирів та 
жоден з них за роботою юнака не спостері-
гає — всі поспішають у справах, тому в дум-
ках лише приїзд автобуса. А з протилежного 
боку зупинки Максимів колега зосереджено 
переносить на стіну зображення з мобільно-
го телефону, йому зараз не до журналістів.

Зупинка — не полотно. Розміри значно біль-
ші, тому самого натхнення для роботи недо-
статньо: треба ще терпіння і крихта витрива-
лості. «Хоча ми стільки вже перемалювали, що 
нам не звикати, — всміхаються Марія й Ната-
лія, — важко тільки з цеглою, доводиться кон-
тури кожного «квадратика» вимальовувати»...

Побажавши дівчатам гарного дня, застри-
бую в маршрутку. З вікна визираю на трасу, 
щоб побачити, який вигляд мають зупин-
ки здалека. Охайні, привітні, красиві — на 
пристойній відстані можна розгледіти май-
же кожну деталь. Тож тепер дорога до Бо-
рисполя перетвориться на справжню мис-
тецьку виставку. 

ТРАСА КИЇВ — ХАРКІВ ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА АРТ-ОБ’ЄКТ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

«Вісті» вирушили на екскурсію Бориспільським районом 
і на власні очі побачили колекцію незвичайних автобусних 
«експонатів». Найбільше таких зупинок-картин у селі Сошни-
ків — аж вісім. На жаль, ми не встигли побачити їх всі.  Од-
нак, вдивляючись у кожну, що зустрілася нам на шляху, мож-
на відчути колорит населеного пункту, енергетику села.

Вдихнула життя у сумні стіни художниця Ірина Солодка. 
Протягом жовтня минулого року вона працювала над унікаль-
ністю кожної зупинки, розмішуючи фарби своєю любов’ю.

Зупинка на в’їзді до Сошникова

Вінок із пуп’янків, які щойно розпустилися, легкокрилі 
ластівки, молоді деревця радіють «головній героїні» бетон-
ної стіни — її величності Весні. Ніжна дівчина з привітним 
поглядом, одягнена в українську сорочку й вінок з різно-
кольоровими квітами,  усипає пелюстками свіжості моло-
ду життєдайну траву. Впадає в очі рушник у руках красуні. 
Символіка проста: початок села — початок його життя, що 
й символізує Весна.

Зупинка № 2 після в’їзду

Розміри й форма зупинки продиктували, що зобразити. 
Приваблюють око орнаменти в стилі петриківського розпи-
су й «господар» композиції — провісник часу півень, який 
на зорі пробуджує своїм голосом усю околицю.

Зупинка в центрі села

Ця найоб’ємніша і найвеличніша зупинка стала візитів-
кою села. Це не одна композиція, а сукупність кількох ма-
люнків, які у своєму дивовижному поєднанні створюють не-
ймовірну картину. Поруч знаходиться школа, тому свій від-
биток на бетоні залишила осіння пора. Акцентується увага на 
книжках: одна лежить на підвіконні, «Букварі» тримають у ру-
ках школярі.

Зупинка № 4

На тлі літнього пейзажу привабливий хлопчина-пастух 
безтурботно виграє мелодії на сопілці. Він не помічає, як во-
ни чарують дівчину, яка збирає яблука поруч. Місцеві жите-
лі знають: поруч знаходяться луки, де випасається худоба. 
Звідси й почерпнуто сюжет картини.

Зупинка № 5, навпроти магазину

На старій цеглі кількома шарами новесенької фарби під-
ставляють під сонячне свійло свої пелюстки диво-квіти. Ця 
композиція має найскромніший вигляд з усіх.

«Зупинка без конкретної тематики, просто оновили за-
недбану», — розповідає художниця.

Зупинка № 6, на солонцях

Без перебільшення, наймальовничіший витвір мистецтва 
у Сошникові, що потрапив до Інтернет-списку найкрасиві-
ших зупинок України. Романтичне озеро з двома човника-
ми і парою розкішних лебедів, заєць, лисиця, олені — все, 
ніби з казкових оповідей. До дрібниць вималювані деталі 
поселяють спостерігача в самісіньке серце лісу. «Надихну-
ли верби, що ростуть поруч»,  — розповідає Ірина й зізна-
ється: окрім душі, вклала посил берегти природу.

ГАЛЕРЕЯ ВЗДОВЖ ДОРОГИ
 Зізнайтеся чесно, як довго вам хочеться за-

триматися біля автобусної зупинки? Неважко 
здогадатися: зайва хвилина на місці очікування 
транспорту не приносить задоволення нікому. 
Однак на Бориспільщині є зупинки, дивлячись 
на які виникає бажання пропустити свій рейс, 
щоб безкоштовно помилуватися художніми ше-
деврами на бетонних стінах.

Настінний розпис зупинок — не лише гарний приклад, 
як можна перетворити щось буденне на особливе і 
прекрасне, а й засіб формування культури. Знаходячись 
біля такого шедевру, совість не дозволяє смітити. А ще це 
маленький крок до заохочення туристів, яким стовідсо-
тково «впаде в око» незвичайне «живе» мистецтво.

Як розповіла Ірина Солодка, на нове 
вбрання для кожної зупинки потрібно, 
щонайменше, 7 літрів фасадної водое-
мульсійної фарби, стільки ж «ґрунтовки» 
та 5-8 барвників по 0,750 кг. На швидкість 
роботи впливають погодні умови і на-
стрій художниці.
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 СУМУЄМО

НАЦГВАРДІЯ ЗАПРОШУЄ 
ПОВЧИТИСЯ ІНОЗЕМНОМУ 
ДОСВІДУ

Сергій КРУЧИНІН

У селі Старе створено Міжнародний міжвідомчий 
багатопрофільний центр підготовки підрозділів На-
ціональної гвардії України. 

Заступник начальника Центру по роботі з особо-
вим складом підполковник Сергій Степанович Маг-
дій пояснив особливості служби: «До цього часу по-
дібної структури не було в Національній гвардії. На 
базі Центру будуть проводитися різного роду тренін-
ги та навчання. Іноземні колеги, фахівці, інструкто-
ри армій іноземних держав будуть до нас приїжджа-
ти і навчати міжнародних стандартів у різних галузях 
військової діяльності. Це і тактична медицина, і ве-
дення різних видів воєн. Нам потрібні молоді люди 
на службу за контрактом. Ми гарантуємо зарплату — 
7200 для рядових, офіцерський склад — від 10 тисяч, 
соцзахист.

Національна гвардія вже отримала статус спостері-
гача міжнародної асоціації країн Європи і Середзем-
ного моря. Це асоціація сил жандармерії та поліцей-
ських сил, які мають статус військової установи. За-
раз ми очікуємо приїзду американських фахівців, які 
будуть ділитися з нашими інструкторами новітніми 
стандартами військової практики. З особистого досві-
ду скажу, що дуже цікаво залучатися до міжнародних 
програм, переймати досвід, спілкуватися з іноземни-
ми колегами».

Національна гвардія пропонує контрактникам:
— мiнiмальний розмiр заробітної плати вiйськово-

службовцiв — 7000 гривень на мiсяць;
— грошову допомогу на оздоровлення (раз на рiк);
— матерiальну допомогу для вирiшення соцiаль-

но-побутових питань (раз на рiк у межах затверджених 
асигнувань);

— щорiчну основну вiдпустку зi збереженням грошо-
вого та матерiального забезпечення тривалiстю вiд 30 до 
45 календарних днiв (залежно вiд вислуги рокiв) та до-
даткову вiдпустку за сiмейними обставинами до 10 дiб;

— речове майно за рахунок держави (повсякденну та 
спецiальну форми одягу, спецiальне спорядження);

— право на безкоштовне та пiльгове здобуття вищої 
освiти у вiйськових навчальних закладах Нацiональ-
ної гвардiї України та можливiсть отримати офiцерське 
звання;

— безкоштовну квалiфiковану медичну допомогу у по-
всякденнiй дiяльностi та невiдкладну допомогу пiд час 
виконання службово-бойових завдань;

— забезпечення службовим житлом, постановку на 
квартирний облiк, можливiсть отримання житла;

— для водiїв — вiдкриття категорiй «В», «С», «D», «Е», 
водiя бойових машин;

— можливiсть взяти участь у заходах міжнародно-
го співробітництва з військовослужбовцями іноземних 
країн;

— право на отримання neнciї пiсля 25 рокiв календар-
ної служби.

З питань працевлаштування звертатись за телефо-
нами: 050 545 13 69, 067 765 67 64, 066 422 26 04, 066 
555 14 76. Адреса Центру: Бориспільський район, се-
ло Старе, вул. Загадка, 65.

 НАВЧАННЯ НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото Доротеї ЛАНЖ

Тетяна лежала на березі річки. Лагідне 
вранішнє сонце ніжно пестило засмаг-
ле тіло. Ще тиждень — і вона повернеть-
ся до міста. Літо швидко промайнуло. Ді-
вчина любила проводити свою відпуст-
ку, як і колись канікули, у бабусі в селі. Тут 
затишно і добре, як у дитинстві.

Тетяна чекала на свою подругу, яка 
повинна сьогодні приїхати. А з голови 
не виходив дивний сон, який наснив-
ся минулої ночі. Чи то видіння?.. Во-
на бачила себе у колі своїх друзів. По-
близу річки, попід верболозом, хлоп-
ці розклали вогнище, варили юшку. 
Аж раптом до їхнього гурту підійшов 
молодий чоловік з гітарою за плечи-
ма. «Знайомтеся: це мій товариш», — 
представив Микола, і попросив незна-
йомця заспівати для дівчат. Юнак сів 
неподалік ватри, взяв гітару — і по-
над берегом покотився чарівний го-
лос… Тетяна глянула на новачка, їхні 

погляди зустрілися. І вона прокинула-
ся в холодному поту…

Сонце підіймалося все вище, тому Те-
тяна вирішила було вже йти, коли зда-
леку побачила Людмилу. Подруга при-
їхала не сама, а з двома юнаками. Наре-
ченого Людмили вона знала, а хто той 
інший — ніяк не могла впізнати. «Зна-
йомтеся: це мій друг Андрій. А це — Те-
тяна», — відрекомендував Сергій. Ді-
вчина зніяковіла, опустила очі… 

Людмила запропонувала затримати-
ся ще на півгодини, покупатися… Коли 
друзі сіли під вербою на березі, Андрій 
взяв гітару і заспівав. Тетяна не могла 
збагнути, що з нею трапилося. Де во-
на чула цей дивовижний голос? І рап-
том їхні очі зустрілися. Невидима стрі-
ла пронизала усе тіло дівчини, проте 
погляду вона вже не відвела. Здавало-
ся, — вони знайомі все життя. А може 
й цілу вічність. Сон! Невже їй сниться?.. 

Андрій проводжав її до бабусиної ха-
ти. Тихий літній вечір, зоряне небо і во-
ни удвох серед того раю. З маленької 

хмаринки почав накрапати дощ. «На 
щастя», — сказала вона, підставляю-
чи своє обличчя дрібним теплим кра-
плям. Вони не ховалися від дощу. На-
впаки, почали танцювати прямісінь-
ко на вулиці. Андрій зупинив дівчину. 
«Дивно. Нещодавно мені снився сон, і 
там був такий танець під зорями і до-
щем». Він погладив її мокре волосся і 
міцно пригорнув. Все відбувалося у ре-
альному житті.

І Тетяна розповіла свій сон. «Бабуся 
мені говорила, що треба вчитися від-
чувати світ: слухати спів птахів і плескіт 
води, дивитися на зорі і зустрічати схід 
сонця, милуватися квітами, а головне 
— вивчати себе, і тоді неодмінно знай-
деш свою долю», — додала дівчина.

…Рідні і друзі сиділи за святковим 
столом. Дорослі син і донька, вже троє 
онучат — найбільше багатство, яке во-
ни надбали за тридцять років подруж-
нього життя. Тетяна запропонувала 
тост за свою долю. Вони вперше з Ан-
дрієм відкрили секрет юнацьких снів.

 Кажуть, що випадкових зу-
стрічей не буває. Часом, зви-
чайне знайомство не просто 
впливає на наше життя, а й до-
корінно змінює долю…

«СНИВСЯ МЕНІ ДИВНИЙ СОН...»

Бабуся мені говорила, що треба вчитися відчувати світ: слухати 
спів птахів і плескіт води, дивитися на зорі і зустрічати схід сонця, 
милуватися квітами, а головне — вивчати себе, і тоді неодмінно 
знайдеш свою долю.
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ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РО ЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Головного бухгалтера
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих конструкцій
Такелажників
Лаборанта фізико-механічних випробувань
Водія кат. «С», «Е»
Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів
Електрозварювальника
Технолога   Оператора БЗВ
Бульдозериста  Автоелектрика
Охоронця   Інженера ВТК
Начальника БЗВ  Водія кари

Тел.: (04595) 6+23+86
(067) 551+28+95
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06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля - 4"

10.40 "Міняю жінку - 3"

12.00 Х/ф "Трава під снігом"

15.50 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

20.15 21.15 22.10 Т/с "Центральна 

лікарня" (16+)

23.10 02.00 Х/ф "Битва під 

червоною скелею" (16+)

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

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля - 4"
10.40 "Міняю жінку - 3"
12.00 "Міняю жінку - 2"
13.20 14.20 15.20 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 
(16+)

16.20 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"

23.10 Х/ф "Хоробре серце"
02.30 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.15 03.50 Зірковий шлях

11.00 Т/с "Некоханий" 16+

14.40 15.30 Т/с "Мати і мачуха"

19.45 02.50 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Коловорот" 12+

23.30 Х/ф "Різники" 18+

05.20 Т/с "Черговий лікар"

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.50 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 Зірковий шлях

10.50 04.40 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коловорот" 12+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

02.00 Х/ф "Різники" 18+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.10 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.25 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
15.50 "Жди меня"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
23.20 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.55 "Подорожі в часі"
03.20 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка. Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 05.15 "Подробиці"
23.20 Т/с "І все-таки я кохаю..."
03.00 "Подорожі в часі"
03.25 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
11.40 Х/ф "Дівчинка з сірниками"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Русалонька"
11.40 Х/ф "Злодій та його учитель"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 01.45 Одного разу в Одесі
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

05.15 Служба розшуку дітей
05.20 04.55 Дивитись усім!
06.10 Громадянська оборона
07.05 04.30 Факти
07.45 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 13.20 Х/ф "Гудзонський 

яструб" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 16.10 Х/ф "РобоКоп" 16+
16.20 Х/ф "Меркурій у небезпеці" 

16+
18.45 21.00 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Операція "Горгона" 16+
22.15 Х/ф "Місто гріхів" 18+
00.45 Х/ф "Операція "Відплата" 18+
02.20 Без гальм

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 13.20 Х/ф "Супернова" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 Т/с "Викрадення богині" 16+
15.25 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+
17.50 21.25 Т/с "Операція "Горгона" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 Х/ф "Місто гріхів-2. Жінка, 

за яку можна вбити" 16+
00.35 Х/ф "Місто гріхів" 18+
02.35 Х/ф "Операція "Відплата" 18+
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти
04.55 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.10 "Літній жарт з..."
11.10 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
12.25 Х/с "Інспектор Лосєв"
16.25 Х/ф "Непоправний брехун"
17.55 Х/ф "Вірні друзі"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.15 "Літній жарт з..."
11.15 Х/ф "Перше побачення"
13.00 Х/ф "Божевільний день"
14.15 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.05 Х/ф "Доля людини"
18.00 Х/ф "Бездоглядність"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.05 "Формула Пруста. Андрій 
Демиденко"

06.40 17.40 04.30 "Цивілізація 
Incognita"

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
14.55 "Відлуння"
15.25 Євромакс
16.30 Мюзикл "Порадник для тих, 

что хоче одружитися"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Соловйов, 1 ч.
20.00 Природа сьогодні
21.00 Михайло Поплавський: 

PR-проект "Співаючий 
ректор"

22.00 04.45 DW-Візерунок дня
22.10 Супервідчуття
22.50 Повітряні воїни
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+

06.00 "Формула Пруста. Іво Бобул"
06.50 22.00 04.50 DW-Візерунок 

дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.10 Природа сьогодні
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Соловйов, 2 ч.
21.15 04.20 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"
05.05 "Джаз-коло"

03.00 02.50 Зона ночі
03.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.29 06.45 Kids Time
05.30 М/с "Сімейка Крудс"
05.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.50 Х/ф "Вуличні танці"
08.50 Х/ф "Вуличні танці 2"
10.30 Х/ф "Вуличні танці: Всі зірки"
12.30 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю!" 16+
14.40 Х/ф "Ласкаво просимо до 

раю! 2: Риф" 16+
16.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф "Райське озеро" 18+
02.45 Служба розшуку дітей

03.00 02.20 Зона ночі

04.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.59 07.10 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.15 19.00 Від пацанки до панянки

09.10 Т/с "Щасливі разом"

16.30 Т/с "Не родись вродлива"

20.50 Х/ф "Супернова" 16+

22.40 Х/ф "Монстро" 16+

00.00 Х/ф "Золото дурнів" 16+

04.05 Х/ф "Тримайся, козак!"
05.10 Х/ф "Звинувачується весілля"
06.25 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
09.55 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
11.55 "Страх у твоєму домі"
13.35 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.30 Т/с "Розвідники" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

04.10 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.55 "Правда життя. Професії"
05.25 Х/ф "Знову невловимі"
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 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Олімп" (16+)

16.45 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)

19.25 Х/ф "Чорна кобра" (16+)

21.05 Х/ф "Щоденники месника" 

(16+)

23.10 Т/с "Інспектор Алекс" (5 

сезон)

00.00 "Територія обману"

02.00 Х/ф "Страчені світанки"

03.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Олімп" (16+)

16.45 Х/ф "Американський 

самурай" (16+)

19.25 Х//ф "Бандитки"

21.05 Х/ф "Ліфт" (16+)

22.45 Х/ф "Кирило і Мефодій: 

Апостоли слов'ян" (16+)

00.45 "Територія обману"

01.45 Х/ф "Лісова пісня"

03.15 "Облом.UA."

06.05 16.00 "Все буде добре!"
08.00 "Полювання"
09.05 Х/ф "На мосту"
11.00 "Україна має талант! Діти-2"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.35 22.35 "Хата на тата"

06.20 16.00 "Все буде добре!"
08.20 "Все буде смачно!"
09.15 "Україна має талант! Діти-2"
12.00 "Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів. 

Чоловіки проти жінок"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"

06.00 19.55 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.05 М/с "Книга джунглів"
07.30 Д/ф "Жінки в Литовській 

історії"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 Д/с "Садові скарби"
09.30 Д/с "Дикі тварини"
10.00 21.50 Всесвітні ігри-2017. 

Церемонія закриття
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.05 01.55 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Д/с "Бог в Америці"
16.40 Д/с "Порятунок ферми"
17.40 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.25 Про головне
19.00 01.40 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Вересень
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти

06.00 19.55 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.15 17.40 М/с "Книга джунглів"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 16.40 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Д/с "Дикі тварини"
11.05 14.00 17.35 22.40 Погода
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Вересень
14.05 01.55 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Фольк-music
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.25 Про головне
19.00 01.40 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Наші гроші
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.50 03.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту
00.35 Український корт
02.35 Т/с "Таксі"
04.05 Т/с "Роксолана"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

ТОНІСICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 
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06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля - 4"
10.40 12.00 "Міняю жінку - 2"
13.20 14.20 15.20 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 
(16+)

16.20 Т/с "Величне століття. 
Роксолана"

23.10 01.30 Х/ф "Справжня 
легенда" (18+)

05.20 "Ескімоска - 2: пригоди в 
Арктиці"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коловорот" 12+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка. Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
23.20 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.55 "Подорожі в часі"
03.20 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Нове вбрання короля"
11.40 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Готель Галіція
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 01.45 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

05.35 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 13.20 Х/ф "Супернова" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.30 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+
17.45 21.25 Т/с "Операція "Горгона" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Х/ф "Крикуни" 16+
00.45 Х/ф "Місто гріхів-2. Жінка, за 

яку можна вбити" 16+
02.25 Без гальм
03.10 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.55 "Літній жарт з..."
11.55 Х/ф "Сім няньок"
13.10 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "П'ять хвилин страху"
18.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.00 "Формула Пруста. Микола 
Сивий"

06.50 22.00 05.00 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.45 21.15 04.20 "Цивілізація 

Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
15.00 "Відлуння"
15.40 20.00 Природа сьогодні
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Сергій Соловйов, 3 ч.
21.30 04.35 Глобал - 3000
23.50 "Натхнення"
01.15 "Ніч чорних краваток" 18+
02.45 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Кумири"

03.00 Зона ночі

03.30 09.10 Т/с "Татусеві дочки" 

16+

05.59 07.19 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.20 19.00 Від пацанки до панянки

16.30 Т/с "Не родись вродлива"

21.00 Х/ф "Зоряна брама"

23.30 Х/ф "Вікінги" 16+

01.30 Х/ф "100 футів" 18+

04.45 Х/ф "Сімнадцятий 
трансатлантичний"

06.10 Х/ф "Матрос Чижик"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.50 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 00.00 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

15.40 Т/с "Олімп" (16+)

16.35 Х/ф "Дюна" (16+)

19.20 Х/ф "Атака Юрського періоду" 

(16+)

20.55 Ліга чемпіонів УЄФА. 3-й 

кваліфікаційний раунд "Янг 

Бойз" - "Динамо"

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

02.00 Х/ф "Камінна душа"

03.35 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.45 "Україна має талант! Діти-2"
11.20 "Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним"
13.10 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 19.55 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.15 17.40 М/с "Книга джунглів"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 16.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Д/с "Дикі тварини"
11.05 14.00 Погода
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.05 01.55 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Світло
17.20 Хочу бути
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.25 Про головне
19.00 01.40 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.40 Мегалот
22.50 03.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту
02.35 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
МЕНЕДЖЕРА З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс. 
• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА 
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

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

ІНЖЕНЕРА
ТЕПЛОТЕХНІКА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль
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ЧЕТВЕР, 3 СЕРПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 4 СЕРПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН: 

"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"

09.10 "Чотири весілля"

10.40 12.00 "Міняю жінку - 2"

13.20 14.20 15.20 20.15 21.15 22.10 

Т/с "Центральна лікарня" 

(16+)

16.20 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"

23.10 01.55 Х/ф "Царство небесне" 

(16+)

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

06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.40 12.10 "Міняю жінку - 2"
13.30 14.30 15.30 Т/с "Центральна 

лікарня" (16+)
16.30 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 "Ліга сміху 2"
22.10 "Розсміши коміка. Діти"
00.00 Х/ф "Громобій"
01.45 Х/ф "Чаттахучі" (16+)
05.05 Мультфільми "Як козаки..."

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий 

лікар"

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коловорот" 12+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"

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 2" 

16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коловорот" 12+

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 14.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські 

яблучка. Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.20 05.05 "Подробиці"
23.20 Т/с "І все-таки я кохаю..."
03.00 "уДачний проект"
03.40 "Готуємо разом"

06.00 05.40 "Мультфільм"
06.20 14.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 Т/с "Райські яблучка. 

Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 05.00 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Знахарка" 16+
00.55 Х/ф "Тіні забутих предків"
02.35 Д/п "Замки Закарпаття"
03.15 "Жди меня"

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Принцеса на горошині"
11.40 Х/ф "Братик і сестричка"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 01.45 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка
00.00 Т/с "Червоні браслети" 16+

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.00 Х/ф "Ра-Один"
12.50 ЛавЛавСar
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф "Родина Крудс"
21.50 Х/ф "Шеф"
23.30 Х/ф "Залишені" 16+
01.30 Щоденники Темного 16+
03.40 Це любов

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.45 Секретний фронт
10.45 Х/ф "Повінь"
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+
17.45 21.30 Т/с "Операція "Горгона" 

16+
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 Х/ф "Крикуни-2. Полювання" 

18+
00.35 Х/ф "Крикуни" 16+
02.25 Без гальм
03.15 Провокатор
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

09.50 Інсайдер

10.55 13.20 Х/ф "Повінь"

12.45 15.45 Факти. День

13.30 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+

17.45 Т/с "Операція "Горгона" 16+

18.45 21.05 Факти. Вечір

20.20 Антизомбі

21.25 Т/с "На трьох"

23.45 Х/ф "Дочка генерала" 16+

01.50 Х/ф "Супернова" 16+

04.40 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.30 "Осінній жарт з..."
10.15 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
11.50 Х/ф "Божевільний день"
13.05 Х/ф "Сім няньок"
14.30 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.20 Х/ф "Викуп"
18.05 Х/ф "П'ять хвилин страху"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
10.25 "Осінній жарт з..."
11.20 Х/ф "Нежданно-негаданно"
13.00 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "Небезпечні друзі"
18.05 Х/ф "Перехоплення"
21.30 02.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.20 Х/ф "Викуп"
01.00 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
04.00 Кіноляпи
04.35 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

06.00 "Формули Пруста. Анатолій 
Матвійчук"

06.50 22.00 05.30 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні гри"
10.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.35 22.25 Супервідчуття
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.05 Природа сьогодні
17.00 23.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віра Васильєва, 1 ч.
21.10 04.40 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.55 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"

06.50 22.00 05.30 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.35 04.30 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
15.00 21.20 05.00 "Відлуння"
15.35 20.00 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Віра Васильєва, 2 ч.
21.00 "Цивілізація Incognita"
22.25 Вікно в Европу Михайла 

Поплавського
22.50 Концерт Геннадія Татарченка 

"Такі знайомі мелодії"
23.55 "В'ячеслав Хурсенко. Політ 

білого журавля"
01.05 "Вечір памяті Вачеслава 

Хурсенка"

03.20 02.55 Служба розшуку дітей

03.25 Зона ночі

05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.59 07.13 Kids Time

06.00 М/с "Сімейка Крудс"

06.20 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.15 19.00 Від пацанки до панянки

09.10 Т/с "Щасливі разом"

16.30 Т/с "Не родись вродлива"

21.00 Х/ф "Зоряний десант"

23.20 Х/ф "Скалка" 18+

01.10 Х/ф "Супернова" 16+

03.00 02.00 Зона ночі

04.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.49 07.39 Kids Time

05.50 М/с "Сімейка Крудс"

06.10 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.40 Київ вдень та вночі

13.10 Серця трьох

17.00 Від пацанки до панянки

21.20 Абзац. Спешл

22.20 Х/ф "Сомнія: Перш, ніж я 

прокинусь" 16+

00.20 Х/ф "Скалка" 18+

04.10 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.00 Х/ф "Олеся"
06.30 Х/ф "Розвідники"
07.55 09.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.35 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 

(16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

05.05 Х/ф "Не було б щастя..."
06.10 Х/ф "Суєта суєт"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.45 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 "Територія обману"

11.00 22.45 "Він, Вона і телевізор"

14.40 Х/ф "Дюна" (16+)

19.25 Х/ф "Тактичний напад" (16+)

21.05 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)

23.45 Х/ф "Кирило і Мефодій: 

Апостоли слов'ян" (16+)

01.45 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

02.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 18.55 "ДжеДАІ"

09.00 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

16.45 Х/ф "Тактичний напад" (16+)

19.25 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)

21.00 Х/ф "Американець" (16+)

23.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."

01.20 "Нишпорки"

01.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

03.05 Д/п "Помста природи"

06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Україна має талант! Діти-2"
11.15 "Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним"
13.05 "Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.45 "Хата на тата"
08.35 Х/ф "Маша"
10.20 Х/ф "Холодне серце"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 Х/ф "Коли цвіте бузок"
20.30 "Кохання під наглядом"
22.45 Х/ф "Кохання під наглядом"
23.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 19.55 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.15 М/с "Книга джунглів"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 16.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Д/с "Дикі тварини"
11.05 14.00 22.40 Погода
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.05 01.55 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Надвечір'я. Долі
17.20 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.25 Про головне
19.00 01.40 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.50 03.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок 

України з фрі-файту

06.00 19.55 Д/с "Орегонський 
путівник"

06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.15 М/с "Книга джунглів"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 16.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 23.30 Д/с "Дикі тварини"
11.05 14.00 Погода
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 01.55 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Д/с "Вагасі - японські 

солодощі"
17.20 Хто в домі хазяїн?
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 01.25 Про головне
19.00 01.40 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Борхес
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві 

моменти
21.50 Богатирські ігри
22.50 03.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
02.35 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН 

КОМІРНИК
Фасування та зберігання насіння для посадки

Бажаний досвід роботи в лабораторії Робота із засобами захисту рослин

З/п договірна, моб. зв'язок, офіційне працевлаштування.
м. Бориспіль   Тел.: 067-215-21-80, Тарас
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06.20 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

07.15 "Гроші"

08.45 20.15 Х/ф "Життя після 

життя"

01.10 "Вечірній Київ"

04.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.20 Х/ф "Громобій"

07.05 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

08.00 "Українські сенсації"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 10.45 11.40 12.40 13.30 14.20 

15.20 16.20 "Світ навиворіт 
- 4: В'єтнам"

17.35 "Ліга сміху 2"
20.15 Х/ф "Шукаю жінку з 

дитиною" (16+)
00.00 Х/ф "Хроніка" (16+)
01.40 "Розсміши коміка. Діти"
05.15 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 03.00 Сьогодні

07.15 05.45 Зірковий шлях

08.20 15.20 Т/с "Коловорот" 12+

18.00 19.30 Т/с "Бридке каченя"

22.10 Х/ф "Мама виходить заміж"

00.10 Реальна містика

03.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 06.50 19.00 Сьогодні

07.20 Зірковий шлях

08.20 Х/ф "Мама виходить заміж"

10.20 Т/с "Бридке каченя"

14.00 Т/с "Буду вірною дружиною" 

16+

17.50 19.30 Т/с "Другий подих" 12+

22.30 Т/с "Будинок без виходу"

02.05 Реальна містика

03.50 Т/с "Черговий лікар"

06.20 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
10.00 02.25 Х/ф "Балада про 

доблесного лицаря Айвенго"
12.00 Х/ф "Знахарка" 16+
16.00 20.30 Т/с "І все-таки я 

кохаю..."
20.00 03.50 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Щасливий маршрут"
00.20 Х/ф "Соломон Кейн" 16+
04.20 Х/ф "Гаджьо" 16+
05.00 "Великий бокс. Василь 

Ломаченко - Мігель 
Марріага"

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 "Митниця дає добро" 16+
14.00 "Великий бокс. Василь 

Ломаченко - Мігель 
Марріага"

16.00 20.30 Т/с "І все-таки я 
кохаю..."

20.00 01.45 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Арфа для коханої" 16+
23.45 Х/ф "Любов на асфальті" 16+

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
10.05 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
10.35 Т/с "Снігова королева"
14.00 М/ф "Оз: Нашестя летючих 

мавп"
15.40 М/с "Пригоди Котигорошка 

та його друзів"
17.00 Х/ф "Везунчик"
18.40 М/ф "Родина Крудс"
20.25 М/ф "Турбо"
22.10 Х/ф "Залишені" 16+
00.25 Х/ф "Історії нашого кохання"
02.25 Х/ф "Геть сором!"
04.05 Віталька

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.20 Мультмікс
09.45 М/ф "Оз: Нашестя летючих 

мавп"
11.25 Х/ф "Ра-Один"
14.15 Х/ф "Везунчик"
15.55 М/ф "Турбо"
17.45 Танька і Володька
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У Кіно
00.00 Х/ф "Шеф"
02.40 Х/ф "Історії нашого кохання"
04.20 Віталька

05.00 Т/с "Код Костянтина" 16+
06.35 Т/с "Відділ 44" 16+
09.15 13.00 Х/ф "Повінь"
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Дочка генерала" 16+
15.55 Х/ф "Аполлон 13"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Лють" 16+
22.50 Х/ф "Орлиний зір" 16+
01.00 Х/ф "Крикуни-2. Полювання" 

18+
02.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
04.00 Провокатор
04.50 Факти

05.20 03.30 Т/с "Код Костянтина" 

16+

07.00 Т/с "Відділ 44" 16+

10.50 13.00 Х/ф "Аполлон 13"

12.45 Факти. День

13.50 Х/ф "Орлиний зір" 16+

16.05 Х/ф "Лють" 16+

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Штурм Білого дому" 16+

21.50 Х/ф "РобоКоп" 16+

00.20 Х/ф "Привид будинку на 

пагорбі" 16+

02.10 Т/с "Лас-Вегас" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.45 22.15 "Моя правда"
11.35 Х/с "Небезпечний поворот"
15.10 Х/ф "Таємниця "Черних 

дроздів"
17.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
18.50 Х/ф "Чорний принц"
20.30 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
23.05 Х/ф "Вінчання зі смертю"
00.30 Х/ф "Благі наміри"
02.00 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
03.20 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Жванецький. Одиссея 

одесита"
10.25 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
12.15 Х/ф "Чорний принц"
14.05 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
15.50 Х/ф "Блакитна стріла"
17.30 Х/ф "Де 0-42?"
19.05 Х/ф "У квадраті 45"
20.20 Х/ф "Застава в горах"
22.15 "Моя правда"
23.05 Х/ф "Благі наміри"
00.30 Х/ф "Вінчання зі смертю"

06.05 Х/ф "Мрія"
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 Олімпійські історії
16.40 "Відлуння" і "Я в політики 

пішов"
18.00 "Жертви радянської естради. 

1 ч. Вадим Мулерман"
19.10 "Жертви радянської естради. 

2 ч. Валерій Ободзинський"
20.20 Андрей Демиденко. Нас 

выбрало время...
20.50 Концерт пам’яті Миколи 

Мозгового
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.45 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"

07.50 "Натхнення"
09.50 Природа сьогодні
11.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.15 04.45 "Модні історії з 

Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 Акустичний концерт Віктора 

Павліка "Unplugged"
17.00 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
17.40 "Euroshow Михайла 

Поплавського"
18.25 Євромакс
19.00 "Цивілізація Incognita"
19.20 04.25 "Кумири"
19.40 04.00 "Світські хроніки"
20.10 Супервідчуття
21.00 Творчий вечір Вадима 

Крищенка 
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+

03.00 02.20 Зона ночі
05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.49 07.09 Kids Time
05.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 Ревізор
10.15 Страсті за Ревізором
13.00 Х/ф "Зоряна брама"
15.50 Х/ф "Зоряний десант"
18.15 Х/ф "Дивергент" 16+
21.00 Х/ф "Інсургент" 16+
23.10 Х/ф "13 привидів" 18+
01.00 Х/ф "Сомнія: Перш, ніж я 

прокинусь" 16+

03.00 02.50 Зона ночі
05.29 06.49 Kids Time
05.30 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.50 Х/ф "Таймлесс. Рубінова 

книга" 16+
09.10 Х/ф "Сапфірова книга" 16+
11.40 Х/ф "Смарагдова книга" 12+
13.50 Х/ф "Дивергент" 16+
16.30 Х/ф "Інсургент" 16+
18.45 Х/ф "Дивергент, частина 3: 

Віддана" 16+
21.00 Х/ф "Я номер чотири" 16+
23.10 Х/ф "100 футів" 18+
01.10 Х/ф "13 привидів" 18+

05.00 03.15 "Правда життя. 
Професії"

06.00 Х/ф "Інспектор Лосєв"
09.50 Х/ф "Тривожна неділя"
11.30 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.45 "Переломні 80-ті"
17.20 "Вещдок"
19.00 02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Час гріхів"
21.20 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
23.15 Х/ф "Грінго" (18+)
01.05 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.15 Х/ф "Тихі береги"
05.35 Х/ф "Постріл у спину"
07.10 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
10.55 Х/ф "Час гріхів"
12.40 Х/ф "Кубанські козаки"
14.40 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Вещдок"
19.00 Т/с "Розвідники" (16+)
22.30 Х/ф "Втеча з в'язниці" (18+)
00.25 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
02.15 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 Прем'єра! "Зловмисники"
11.00 Д/п "Помста природи"
12.30 Прем'єра! "Цілком таємно"
14.35 Д/п "Непрощені. Симон 

Петлюра"
15.40 Д/п "Непрощені. Нестор 

Махно"
16.50 Х/ф "40 днів та ночей" (16+)
18.30 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога 

назад" (16+)
20.15 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво 

війни" (16+)
22.10 Х/ф "Глибинна бомба" (18+)
23.55 "Цілком таємно"
01.05 "Територія обману"
02.05 Х/ф "Все перемагає любов"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Прем'єра! "Змішані 
єдиноборства. UFC." Пряма 
трансляція з Мехіко . 
Головний двобій: PETTIS 
VS. MORENO

08.00 "Він, Вона і телевізор"
15.30 Х/ф "Американець" (16+)
17.30 Х//ф "Напролом" (16+)
19.20 4 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Олімпік"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Головний двобій: PETTIS 
VS. MORENO

01.45 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.00 "Облом.UA."

06.15 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Кохана, ми вбиваємо дітей"
13.35 "Вагітна у 16"
15.15 Х/ф "Коли цвіте бузок"
17.05 Х/ф "Кохання під наглядом"
19.00 Х/ф "Біля річки два береги-2"
22.50 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"

06.00 "Все буде добре!"
07.05 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
11.35 "Караоке на Майдані"
12.30 "Полювання"
13.35 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
15.10 Х/ф "Біля річки два береги-2"
19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
22.40 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 Д/ф "Командарм"
06.30 Д/ф "Операція "Тютюн"
07.30 Д/ф "Кардинал Мар'ян 

Яворський"
08.30 Д/ф "Абетка життя Григорія 

Епіка"
09.00 Д/ф "Після прем'єри - 

розстріл"
10.10 Д/ф "Августин Волошин. 

Метеорит незалежності - 
над Срібною землею"

11.10 Д/ф "Легіон. Хроніка УГА"
12.25 Т/с "Справедливі"
15.30 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер"

16.40 Д/ф "Василь Стус. Феномен 
суток"

17.40 23.30 Д/ф "Кенгір. 40 днів 
свободи"

19.20 Х/ф "Марія-Антуанетта"
21.00 01.10 Новини
21.30 Розсекречена історія
22.20 Д/ф "Василь Симоненко. 

Тиша і грім"
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
01.35 Д/с "Бог в Америці"
02.35 Т/с "Таксі"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.15 М/с "Книга джунглів"
08.05 Д/с "Історичні розслідування"
09.00 Д/с "Порятунок ферми"
09.30 Х/ф "Мадам Нобель"
11.20 Театральні сезони
12.05 Мистецькі історії
12.20 Фольк-music
13.30 Перший на селі
13.55 Т/с "Гранд-отель"
19.55 Д/с "Садові скарби"
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
21.55 Д/с "Вагасі - японські 

солодощі"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/ф "Чесно жити і чесно 

померти. Ігуменя Йосифа 
Вітер"

01.35 Надвечір'я. Долі
02.35 Т/с "Таксі"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииии послуслуслувв д оввидиииииииииииииииииии послу

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Мерседес З, ОДИЗ-210, 1999 р, автомат, сріблястий, 

литовські номера, на замовлення. Ціна 70200грн (екві-
валентно 2700 у.о.). Тел.: 0 93 2743420, 0 97 8033344.

Продам ВАЗ-21093, 1992 року, нормальний стан, 
35620 грн (еквівалентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.

«Шкода Октавія» на виплату. Тел.: 0 63 2874321.
ВАЗ-21093, 1992 р., гарний стан, 356200 грн (еквіва-

лентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.
ВАЗ-2121, Нива, газ, бензин, причіп оцинкований, 

термобудка. Тел.: 0 67 3196192.
Мотоцикл ІЖ-Юпітер, 1977 р., гарний оригінальний 

стан, 1 власник, документи, не потребує вкладень, 6000 
грн, торг. Тел.: 0 96 3401139.

Скутер Honda-Dio, без пробігу по Україні, гарний стан, 
11000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Терміново. Недорого. Навісний комбайн «Бізон-02» 
(2,5), агрегатується з тракторами Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Тел.: 
0 97 9646912. 

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

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

Причіп до легкового авто, б/в, гарний стан, розмір 
кузова 1600х1800, ціна договірна. Тел.: 0 68 5973009, 
Володимир Васильович.

Куплю
Бориспіль

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 
Швидкий розрахунок, оформлення за наш раху-
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого, 36 А вул., 2/9, 27 кв.м, 531900 грн (екві-

валентно 19700 у.о.). Тел.: 0 66 2477871, 0 73 0843028, 
Михайло. 

К.Шлях вул., «ЕКО» р-н, 1/5 ц., 33/19/6, кутова, по-
требує ремонту, гарний двір, поруч зупинка, магазини, 
379600 грн (еквівалентно 14600 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

К.Шлях, 2-А вул., 1/5, 35/20, на початку м. Бориспіль, 
під комерцію, магазин чи офіс, 390000 грн (еквівалент-
но 15000 у.о.). Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Кірова пров., 1/4, 37/19/7, житловий стан, бойлер, 
холодильник, необхідні меблі, є можливість прибудови 
кімнати та погреба, 351000 грн (еквівалентно 13500 
у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Котовського вул., 2/5, 29/17/6, частково ремонт, по-
руч магазин, зупинка, школа, 395200 грн (еквівалентно 
15200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Котовського вул., 4/5, 28/17/5, ремонт, с/в та кухня 
(робоча поверхня) кахель, поруч школа, магазин, зу-
пинка, 390000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Аня. АН «Імперія».

Лютнева вул., 3/5, 24/11/5, балкон, зелений двір, по-
руч школа, дит.садок, магазини, кафе, зупинка, 494000 
грн (еквівалентно 19000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

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.

Н.Вал вул., центр, 5/5, 30/16/6, житловий стан, м/п вік-
на, б/з, все поруч. Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Старе с., 2/4, 31/14/7,5, не кутова, нова сантехніка, 
опалення — електро, економні обішрівача, м/п вікна, на 
вікнах решітки, нова проводка, розетки, частково ме-
блі, інтернет, супутникове ТВ, 312000 грн (еквівалентно 
12000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 2/5, 52/30/7, гарний стан, 702000 грн 

(еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія».

Головатого вул., 3/9 ц., 52/30/8, балкон, житловий 
стан, кімнати та с/в окр., бойлер, поруч школа, садок, 
зупинка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Горького вул., 53,1/30,5/9,1, житлова, все окремо, м/п 
вікна, бойлер, лічильники на газ, воду, світло, тепло, 
вільна, 609500 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 99 
9743938, 0 67 7000343.

Завокзальна вул., 3/5, 40/28/6, утеплена, м/п вікна, нові 
труби, кондиціонер, вбудована кухня, в будинку є магазин, 
аптека, поруч школа, дитсадок, 509600 грн (еквівалентно 
19600 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Момота вул., 5/5, 53/30/9, житловий стан, поруч мага-
зин, школа, стадіон, зупинка, 598000 грн (еквівалентно 
23000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія». 

Червоноармійська вул., центр, 1/5, 46/28/18, ремонт, м/п 
вікна, б/д, меблі, техніка, підвал, можливо під офіс, поруч 
магазин, ринок, парк, зупинка, 648700 грн (еквівалентно 
24950 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ремонт, с/в 

окр., ремонт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
7379763. 

Гагаріна вул., 4/5 ц., 60,8 кв.м, 17,4/11,9/8,1, кухня 8 
кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дит.садок, школа, 
супермаркет, озеро, господар. Тел.: 0 67 4953043, Віта.

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.

Оголошення та реклама
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Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, поруч школа, 
дитсадок, супермаркет, зручна транспортна розв’язка, 
884000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

БУДИНКИ

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

Тел.: 0 98 8654720. 

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

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

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

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, газифікова-
ний, будівлі, 5 хв. до зупинки електропоїздів, або обмін 
на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 0201893.

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

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. 

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.

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

Продається дом (можна розглядати як дачу) у с. 
Жовтневе, Переяслав-Хм. р-ну. Будівля з усіма 
зручностями (вода, газ, опалення, баня, парник, 
гараж, підвальне приміщення, піч). Присадибна ді-
лянка 15 соток. Ціна 11 000 $, торг. Тел. 095 187 77 
99, 096 876 44 30

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

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

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на 2 
поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, 
коридор під чистову, світло, вода заведені, сверд-
ловина, 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.

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.

Щасливе с., 1 поверх, 91,5 кв.м, 3 кімнати, комунікації, 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, 0,1100 га, ціна договір-
на. Тел.: 0 93 2873088.

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

розвилки р-н, 3 кімнати, зручності, недорого, тер-
міново, господар, є варіанти. Тел.: 0 63 2938972, 0 96 
6543836.

ГАРАЖІ

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

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

Гараж (35 км), приватизований, гарний стан, го-
сподар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 
6372345. 

гараж 6х4, р-н УМБ-17. Тел.: 0 68 9525866.
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Момота, 

5,40х6,50, оглядова яма, погріб, документи, реєстрація, 
ціна договірна. Тел.: 0 50 6557727. 

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Схід»,з капітальним підвалом, 137500 грн (екві-

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майорске», 

10 соток, вода, газ, світло, ціна договірна, господар, 
недорого, або здам в оренду. Тел.: 0 97 7379763.

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

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

Бориспіль
10 соток, під забудову, 180000 грн (еквівалентно 

8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 66 1245145.
10 соток, під забудову, перспективний район, не бо-

лото, висока ділянка, не дорого, господар. Тел.: 0 67 
8015417.

Айвазовського вул., 0,09 га, житлова забудо-
ва, 182000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

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

Арсенальна вул., 0,10 га, під забудову, держакт, 
власник, можливий поділ на 2 ділянки, 130000 грн 
(еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до центру 1,5 км, 
поруч світло, 182000 грн (еквівалентно 7000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світло, 338000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Підприємство реалізує
б/в залізо+бетонні вироби:

Умови доставки —самовивіз

Плити Колони
Фундаментні блоки
Ригелі
Стакани під колони та плити

(04595) 6+40+22
м. Бориспіль, вул. Броварська,5
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Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, фасад 
50 м, гарне місце, для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 
0 67 8655359.

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво житлового 
будинку, 260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія».

Кооперативна вул., 8 соток, 20х40, під забудову, ко-
мунікації поруч, асфальтована вулиця, 338000 грн (екві-
валентно 13000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, 
Наташа. АН «Імперія».

Котляревського вул., 10 соток, під будівництво, кому-
нікації поруч, вулиця асфальтована, 468000 грн (еквіва-
лентно 18000 у.о.), є вибір ділянок. Тел.: 0 93 8351688, 0 
98 7603216, Наташа. АН «Імперія». 

Коцюбинського провул., 0,10 га, 20х50 м, дер-
жакт, індивідуальна забудова, комунікації поруч, 
130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг, господар. 
Тел.: 0 95 7650666.

Лісова вул., 6 соток, під будівництво житлового будин-
ку, комунікації поруч, є великий вибір ділянок, 234000 
грн (еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наташа. АН «Імперія».

Лобановського,10 соток під будівництво житлового 
будинку,комунікації поруч,260000 грн (еквівалент-
но10000). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН 
«Імперія».

Маяковського вул., 6 соток, під будівництво, комуні-
кації поруч, вулиця асфальтована, 312000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, 
Наташа. АН «Імперія». 

Нечуя-Левицького вул., під будівництво житлового 
будинку, комунікації поруч, 208000 грн (еквівалентно 
8000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. 
АН «Імперія».

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

П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова забудо-
ва, 100000 грн (еквівалентно 4000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Польова вул., 10 соток, під будівництво житлового бу-
динку, комунікації поруч, вулиця асфальтована, 364000 
грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наташа. АН «Імперія».

Почтова,10 соток під будівництво житлового будинку, 
комунікації поруч,Ціна 390000 (еквівалентно 15000 у.е). 
Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наташа. АН «Імперія».

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво житлового бу-
динку, комунікації поруч, вулиця асфальтована, 416000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наташа. АН «Імперія».

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

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

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

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

Лозівка с., під забудову, 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 
0 73 0607071.

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

Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельницького, 
19,96 соток, мальовниче місце, навколо сосновий 
ліс, під забудову, держакт, асфальтований під’їзд, 
газ, світло поруч, 75000 грн/сотка, можливо торг, 
терміново! Тел.: 0 67 4930207.

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

Старе с., 0,25 га, під забудову, всі комунікації, ву-
лиця забудована, гарне місце, 150000 грн. Тел.: 0 95 
8173288.

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

будинок у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

земельну ділянку в мм. Бориспіль, у господаря, роз-
гляну всі пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

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

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 67 5075208.
квартиру у господаря, допомога в оформленні доку-

ментів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Здам
Бориспіль

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

2-к.кв., Н.Вал вул., центр р-н, 3/5, кіманати окремо, 
меблі, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 97 9667124, 0 63 
2656540.

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

Оголошення та реклама

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

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

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

ТЕРМІНОВО!

в цех
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

Найму
Бориспіль

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

земельну ділянку, 25 соток, Іванків с., гарне місце на 
квартиру у Борисполі. Тел.: 0 97 5918154.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бориспіль 
запрошує на роботу фахівців автосервісу, мийки, 
кафе, менеджерів з продажу шин та запчастин. 
Тел.: 0 67 9040777.

Автомобіль «Шкода Октавія» на виплату. Тел.: 0 63 
2874321, Вадим.

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 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 продуктові магазини потрібні продавці із д/р, з/п при 
співбесіді. Тел: 0 67 9048082.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

Для роботи в ательє запрошуємо швачок та за-
крійників із д/р; з/п від 4500 грн. Тел.: 0 63 6010080.

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

Запрошуємо на роботу пенсіонерів. Тел.: 0 95 
9059779, 0 67 1130295, 0 63 3555611.

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

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

На постійну роботу в цех виробництва бутильованої 
води потрібен оператор розливу. Г/р з 8.00 до 18.00, з/п 
6000 грн+бонуси. Тел.: 0 98 6847981.

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

На постійну роботу потрібен продавець у продукто-
вий магазин. Позмінно. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні комірники та водії, з/п від 
6000 грн, с. Щасливе. Тел.: 0 67 1505500.

На постійну роботу потрібні мийники автомобілів 
та заправники. Тел.: 0 68 6875604.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комплекс, 
с. Проліски, потрібен постовий, г/р 4/3. Тел.: 0 99 4294043.

На роботу потрібен пекарь-кондитер, з/п від 6000 
грн. Тел.: 0 98 5004772.

На роботу потрібні прибиральники/прибиральниці, 
двірники, оператори. Зручний г/р (денні та нічні змі-
ни), своєчасна виплата з/п, допомога з житлом. Тел.: 
0 97 2031947, 0 93 3392076, 0 63 2332251, 0 63 5391478.

Підприємство в м.Бориспіль запрошує у свій колек-
тив вантажників для фасування крупи та борошна. З/п 
5000грн. Тел.: 0 96 8094256, 0 99 3038083.

Підприємству на постійну роботу порібен технік-е-
лектрик з обслуговування прального, сушильного, 
прасувального обладнання, г/р зручний, достойна 
з/п. Тел.: 0 50 8112233.

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН КУХАР, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО БЕН КУХАР, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 
24.00, З/П ВІД 5000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 24.00, З/П ВІД 5000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 
3102474, 0 63 4075992.3102474, 0 63 4075992.

Підприємству потрібен кухар-універсал,д/р від 1го 
року з/п 400 грн/зміна, розвозка по місту. Тел.: 0 50 
3106082.

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

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

Потрібен охоронець на склад будівельних матері-
алів у м. Бориспіль, робота позмінно, оплата своє-
часно. Тел.: 0 93 2859090.

Продавці у продовольчий магазин. Зручний графік 
роботи, з/п достойна. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ ПІД-РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ ПІД-
ПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН 
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 
7052679, З 9.00 ДО 18.00.7052679, З 9.00 ДО 18.00.

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-
БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П 
ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.

Терміново потрібні працівники у кузню: коваль, 
електрозварювальник. Тел:: 0 50 5740251, 0 63 
3771787.

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

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

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 «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РО-ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА РО-
БОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕ-БОТУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ, ОПЕ-
РАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУ-РАТОРА ЕКСТРУДЕРА, УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУ-
ВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ВАЛЬНИЦЬ ПРОДУКЦІЇ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА ПО-ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА ПО-
СТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ АВТО 20 СТІЙНУ РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ АВТО 20 
Т. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «Е», ДОСВІД Т. ВИМОГИ: НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «Е», ДОСВІД 
РОБОТИ ВОДІЄМ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬ-РОБОТИ ВОДІЄМ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 5311110, ОЛЕКСАНДР.НІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 5311110, ОЛЕКСАНДР.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 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, 0 50 2223228.

Швелер металевий, б/в, 100 мл — 7,5 м (три відріз-
ки по 2,5 м), 120 мл — 2,5 м, ціна договірна. Тел.: 0 67 
9084490, 0 66 0822400.

МЕБЛІ

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

фа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел «Фероллі», 24 кВт, новий. Тел.: 0 50 3820603.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел кру-

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

У зв’язку із закриттям магазина до 29.07. здійс-
нюється розпродаж торговельного обладнання: 
холодильна витрина, стелажи, кухонне обладнан-
ня: імпорні газові плити, кавоварка, барна стійка, 
пивний охолоджувач, фрітюрниця, тістоміс. Тел: 0 
67 7598970.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Продам не дорого плиту комбіновану електри-

ка,газ(три).тел:0505943708,0950122275
Телевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; кисневий ба-

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

Телевізор РК «Філіпс», 42 дюйми, екран 93х53 см, б/в 
до 1 року. Тел.: 0 67 9084490, 0 66 0822400. 

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Пекаря-заготівника
Кухаря-універсала 
Помічника кухаря
Мангальщика
Заступника директора 
ресторанного комплексу

Адміністратора ресторану
Бармена 
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУ
змінний режим роботи, з/п від 5000 грн, премії, службова розвозка.

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЬНИЦІ
змінний режим роботи, з/п від 5000 грн, премії, службова розвозка.

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

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 095-162-25-58, 050-305-38-28

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР
РІЗНОРОБОЧІ

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

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

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

на автопостач

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу потрібні

Оператори АЗСОператори АЗС
Відповідальні, без шкідливих звичок, 

з бажанням працюватти.
Змінний графік роботи, 

заробітна плата за домовленістю.

Тел.: 067-108-81-88 Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р
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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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кізонька, 5 місяців, недорого. Тел.: 0 93 2233068.
Корови. Тел.: 0 98 2759783.
Кролі білий обер, гігантська шиншила; поросні кроли-

ці, поросята вік 6-7 неділь ландрас і велика біла. Тел.: 0 
50 1590197, 0 98 7652593.

Молода корова. Тел.: 0 98 8909709.
Телиця, 8 міс. тільності, чорно-ряба. Тел.: 0 95 

8319191, 0 95 8257262.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка міні-йорк, пі-

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

Кобила, темна, з лошам. Тел.: 0 96 2213581.

РІЗНЕ

Бориспіль
Будку для собаки, с. Глибоке. Тел.: 0 67 4943104.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок двох маленьких кошенят-хлопчи-
ків.Матуся сибірської породи. Приносить в дім удачу та 
достаток. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Втрачений атестат про повну загальну середню осві-
ту, серія КХ №49761611, виданий на ім’я Дібрової Анас-
тасії Русланівни Щасливським НВК 27 червня 2017 р., 
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯМ №739056, виданий на ім’я Зем-
ляк Тетяни Борисівни управлінням Держкомзему у Бо-
риспільському р-ні 05 квітня 2012 р., вважати недійсним.

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»)

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

Сітка рабиця Тел.: 0 50 3820603. 
Соковижимака «Струмок», ручна; електрогазоноко-

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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.

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

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.

Виготовлення меблів: кухні, шафи-купе, прихожі 
та ін. Вітчизняне виробництво. Замір безкоштовно 
по м. Бориспіль. Тел.: 0 68 9525866. 

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

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

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

ОПЕРАТОРИ ПК
Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
Втрачений державний акт на право власності на зе-

мельну ділянку, серія ЯЛ №250970, для ведення ОСГ 
на території Рогозівської с/р, виданий на ім’я Петрунька 
Олександра Володимировича управлінням Держкомзе-
му у Бориспільському р-ні Київської обл. 10.10.2011 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯЛ №567703, для ведення інди-
відуального садівництва на території Сеньківської с/р, 
виданий на ім’я Петрунька Олександра Володимирови-
ча управлінням Держкомзему у Бориспільськомиу р-ні 
Київської обл. 25.12.2012 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯМ №739046, виданий на ім’я Зем-
ляк Тетяни Борисівни управлінням Держкомзему у Бо-
риспільському р-ні 05 квітня 2012 р., вважати недійсним.

Втрачено договір купівлі-продажу земельної ділянки, 
серія НАІ, №225700, виданий на ім’я Кузнєцова Едуар-
да Буфовіча, приватним нотаріусом Криворучко О.В., 
31.05.2016 року, 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.

ПрАТ «ДКС Україна» НА РОБОТУ ПОТРІБНІ (с. Іванків)

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ

Тел.: (044) 496-18-44

З/п від 6000 грн
Г/р позмінний, 

офіційне 
оформлення, 

соцпакет, обіди, 
розвозка.

ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЙТИ
Пропав собачка у с. Глибоке, дівчинка, 

біло-рудої масті.
Відгукується на кличку Сіма.

Хто побачить, прохання телефонувати у 
будь-який час за номерами: 

093-607-18-55, 066-334-75-05
Винагороду гарантуємо!

Двигун на човен ЯМАХА-5 з повітряним охолоджен-
ням, гарний стан, 12000 грн. Тел.: 0 50 6557727.

Дзеркало, 1,2х60 см, у формі еліпса з гравюрою, 
«тюльпан» на дзеркалі. Тел.: 0 67 9084490, 0 66 0822400.

Ємність 4,5 куб.м; гаражні ворота; зварювальний 
апарат, «вуглекислотка». Тел.: 0 96 3441723.

Козине молоко. Кози породи ла манча. Доїм апа-
ратом. Тел.: 0 50 5462717.

Масажер для ніг, вібромасажна платформа, Foot 
Energy RT-2050, 1000 грн. Тел.: 0 67 5810938, 0 93 
8541157, Людмила. 
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Допитливим читайликам
Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони катаються на велосипедах, роликах, 

скейтах, граються на майданчиках, ходять у парк і кіно. Після «намотаних» кілометрів 
не зайвим буде сісти і кілька хвилин приділити розумовій гімнастиці, адже важливо 
не розучитися думати упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо нашим маленьким 
читачам разом з «Вістями» збагатитись новими знаннями.

Патріотичний кросворд

1

2

3

4

5

6

Знайдіть ключове слово.

1. Військово-адміністративна одиниця 
Запорізької Січі, що складалася з кількох 
сотень козаків.

2. Командир козацького війська чи окремого 
підрозділу (були кошові та курінні).

3. Давній український щипковий інструмент.
4. Символ влади, один з козацьких клейнодів.
5. Центральний орган управління 

Запорізької Січі.
6. Безпалубний плоскодонний човен 

запорізьких козаків.

Хто придумав
Вперше подібний механізм глядачі побачили у філь-

мі «Назад у майбутнє». Сучасні гіроскутери хоч і не лі-
тають, однак мають досить незвичайний вигляд. Цей 
засіб пересування ще називають «гіроборд, гіроцикл, 
електроскутер, міні-сігвей, смартвей» тощо. Винайде-
но його у 90-ті Діном Кебменом у США. Різноманітні 
модифікації засобу пересування з’явилися у 2014 році.

Як працює
Гіроскутер приводиться у рух електродвигуном, 

який працює від акумулятора, заряджається від зви-
чайної розетки. Деякі гіроскутери можуть розганя-
тися до 20 кілометрів за годину, заряду батареї ви-
стачає на 2 години руху.

Практичне застосування
Крім ігрової функції, у багатьох країнах вико-

ристовують гіроцикл з практичною метою: листо-
ноші ним доставляють пошту, кур’єри — невеликі 
товари, рекламні агенти на смартвеях презентують 
продукцію тощо. Також гіроскутери використову-
ють на знімальних майданчиках помічники режисе-
рів, інші працівники. На цьому механізмі можна від-
правитися вигулювати собаку.

У світі
У деяких країнах у зв’язку з великою популярніс-

тю гіроцикла починають розробляти правила пере-
сування на ньому, виготовляють відповідні дорож-
ні знаки. А в деяких, наприклад Великобританії, за-
боронено їздити на гіроциклах як тротуарами, так і 
проїжджою частиною дороги.

Історія іграшок: гіроскутер

Від «павука» до велобатискафаВід «павука» до велобатискафа
Велосипед винайшли раніше, ніж мотоцикл і авто-Велосипед винайшли раніше, ніж мотоцикл і авто-

мобіль. Близько 500 років тому видатний учений, ви-мобіль. Близько 500 років тому видатний учений, ви-
нахідник і художник Леонардо да Вінчі, той самий, що нахідник і художник Леонардо да Вінчі, той самий, що 
придумав креслення літака, зробив креслення велоси-придумав креслення літака, зробив креслення велоси-
педа. Але ніхто його не зумів виготовити.педа. Але ніхто його не зумів виготовити.

 Перші велосипеди дуже відрізнялися від сучасних.  Перші велосипеди дуже відрізнялися від сучасних. 
Вони були дерев’яними і більше нагадували самокат. Вони були дерев’яними і більше нагадували самокат. 
У 19 столітті інженер Драйз у Німеччині зробив біго-У 19 столітті інженер Драйз у Німеччині зробив біго-
ву машину, схожу на велосипед. Педалей у неї не було. ву машину, схожу на велосипед. Педалей у неї не було. 
Той, хто їхав, відштовхувався від землі ногами, а потім Той, хто їхав, відштовхувався від землі ногами, а потім 
піднімав їх і їхав за інерцією. Шин і ланцюгової переда-піднімав їх і їхав за інерцією. Шин і ланцюгової переда-
чі також ще не було. Через деякий час придумали пе-чі також ще не було. Через деякий час придумали пе-
далі, якими крутили переднє колесо, що було набагато далі, якими крутили переднє колесо, що було набагато 
більшим за заднє. Пізніше зробили триколісний вело-більшим за заднє. Пізніше зробили триколісний вело-
сипед, але колеса залишилися дерев’яними. Називали сипед, але колеса залишилися дерев’яними. Називали 
велосипед і «кісткотрясом», і «павуком». Схожим на па-велосипед і «кісткотрясом», і «павуком». Схожим на па-
вука був механізм, у якого спереду припасовано вели-вука був механізм, у якого спереду припасовано вели-
ке металеве колесо з багатьма тонесенькими спицями, ке металеве колесо з багатьма тонесенькими спицями, 
яке нагадувало павутину.яке нагадувало павутину.

Тепер велосипед зручний, легкий і красивий. У сві-Тепер велосипед зручний, легкий і красивий. У сві-
ті існує понад 15 тисяч різних моделей. Є велотрактор, ті існує понад 15 тисяч різних моделей. Є велотрактор, 
за допомогою якого можна виконувати деякі сільсько-за допомогою якого можна виконувати деякі сільсько-
господарські роботи на присадибній ділянці. Є всюди-господарські роботи на присадибній ділянці. Є всюди-
ходи, на яких їздять по землі і плавають по воді. Існує ходи, на яких їздять по землі і плавають по воді. Існує 
навіть велобатискаф, яким водолаз подорожує по мор-навіть велобатискаф, яким водолаз подорожує по мор-
ському дну. У Данії, наприклад, створено веломашину, ському дну. У Данії, наприклад, створено веломашину, 
на якій одночасно може їхати аж 35 чоловік. А в Чехії на якій одночасно може їхати аж 35 чоловік. А в Чехії 
сконструйовано велосипед, що їде догори по східцях.сконструйовано велосипед, що їде догори по східцях.

Правила безпеки
Велосипед — це перша машина у житті дитини. Є Велосипед — це перша машина у житті дитини. Є 

нехитрі правила, яких обов’язково слід дотримувати-нехитрі правила, яких обов’язково слід дотримувати-
ся, щоб бути у безпеці.ся, щоб бути у безпеці.
  •• Виїжджати Виїжджати без шолома не можна.без шолома не можна.
  •• Перед тим, як вирушати у подорож на велосипеді, Перед тим, як вирушати у подорож на велосипеді, 

потрібно перевірити тиск у покришках, чи достат-потрібно перевірити тиск у покришках, чи достат-
ньо змащено ланцюг. Обов’язково має бути рем-ньо змащено ланцюг. Обов’язково має бути рем-
комплект.комплект.

  •• На вашому транспорті мають бути передні і задні На вашому транспорті мають бути передні і задні 
гальма, дзвінок, прожектор для їзди у сутінках, білий гальма, дзвінок, прожектор для їзди у сутінках, білий 
світловідбивач спереду, жовтий світловідбивач на світловідбивач спереду, жовтий світловідбивач на 
педалях, червоний — ззаду.педалях, червоний — ззаду.

  •• Дорогою можуть рухатися діти з 14 років. Малюки Дорогою можуть рухатися діти з 14 років. Малюки 
мають кататися на велосипеді у безпечних місцях: мають кататися на велосипеді у безпечних місцях: 
на подвір’ї, закритих майданчиках.на подвір’ї, закритих майданчиках.

  •• В умовах недостатньої видимості необхідно вмикати В умовах недостатньої видимості необхідно вмикати 
ліхтар.ліхтар.

  •• Не можна рухатися по тротуарах, коли поряд є вело-Не можна рухатися по тротуарах, коли поряд є вело-
сипедні доріжки. Їздити там дозволяється тільки ма-сипедні доріжки. Їздити там дозволяється тільки ма-
лечі на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.лечі на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.

  •• Неповнолітнім забороняється перевозити дітей, до-Неповнолітнім забороняється перевозити дітей, до-
рослим це можна робити лише велосипедами, що рослим це можна робити лише велосипедами, що 
обладнані спеціальними кріслами з підніжками.обладнані спеціальними кріслами з підніжками.

  •• Заборонено їздити, не тримаючи ноги на педалях і Заборонено їздити, не тримаючи ноги на педалях і 
не тримаючись за руль обома руками.не тримаючись за руль обома руками.

  •• Пішохідним переходом дозволено рухатися, зійшов-Пішохідним переходом дозволено рухатися, зійшов-
ши з велосипеда і тримаючи його за руль.ши з велосипеда і тримаючи його за руль.

  •• Потрібно знати відповідні сигнали руками і дорожні Потрібно знати відповідні сигнали руками і дорожні 
знаки, що стосуються велосипеда.знаки, що стосуються велосипеда.

Правила їзди на велосипеді
  Історія виникнення велосипеда нарахо-Історія виникнення велосипеда нарахо-

вує кілька сотень років. Однак цей винахід вує кілька сотень років. Однак цей винахід 
кардинально змінив життя людини, ставши кардинально змінив життя людини, ставши 
найулюбленішим видом транспорту. найулюбленішим видом транспорту. 
Велосипед обирають за його швидкість Велосипед обирають за його швидкість 
пересування, високу маневреність, пересування, високу маневреність, 
екологічну безпечність, незамінність під екологічну безпечність, незамінність під 
час зеленого туризму.час зеленого туризму.

Відгадай
І червона, й соковита,
Та гірка вона все літо.
Припече мороз — вона
Стала добра і смачна.

На городі нога стоїть,
На нозі голова висить.
Куди сонце повертається,
Туди голова нахиляється.

З небокраю, з-за діброви,
Вийшли воли чорноброві:
Принесли водиці дзбан,
Полили і ліс, і лан.

Не ставок і не ріка,
Мох росте і осока.
Там земля — неначе тісто,
Що воно за дивне місце?

(Калина)

(Хмари)

(Соняшник)

(Болото)
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 СТАРТАП

 ТВОРЧІСТЬ

Ольга КАЦАН, фото автора та 
з архіву Т. Павлюченко

Поглянувши на солодкі дива Те-
тяни Павлюченко, важко повіри-
ти, що ця жінка обрала собі зов-
сім не кулінарну професію. За фа-
хом вона інженер-зв’язківець. 
Має за плечима 26 років праці 
на центральній телефонній стан-
ції в «Укртелекомі» інженером 
електрозв’язку.

На солоденьке пані Тетяну «під-
садила» кума, коли вона певний 
час не працювала. Тоді й пірнула в 
пряникові нюанси: навчилася ви-
готовляти тісто, ліпити троянди з 
айсингу. Процес настільки сподо-
бався, що непомітно «затягнув» у 
кулінарний вир, і серйозне замов-
лення, виконане два роки тому, за-
свідчило про неабиякі амбіції жін-
ки. Тоді волонтер Наталія Сичо-
ва запропонувала Тетяні зробити 
новорічний подарунок для бійців 
АТО з 72-ї механізованої бригади. 
У будинку Павлюченків по-справж-
ньому запахло святом. Тісто пере-
творилося на ялинки, сніжинки, 
сніговики і Дідів Морозів. Роль кон-
веєра виконували і родичі, і друзі: 
хтось допомагав безпосередньо 

на кухні, хтось упаковував солодо-
щі. У кілька рук виготовили близь-
ко 200 імбирних смаколиків.

Тоді ця цифра здавалася надзви-
чайною, а нині — це звична прак-
тика. У Тетяни з’явилося чимало 
власних клієнтів, і без діла вона не 
нудьгує. Приймає замовлення для 
дитячих садочків, шкіл, весіль…

«Як кілька днів не помалюю, від-
чуваю, що щось не так, і вже по-
чинаю вишукувати якісь новинки, 
освоювати техніки, на які раніше не 
«замахувалася», — зізнається па-
ні Тетяна. Вона не приховує: пряни-
ки — хобі, що приносить дохід. За 
цим стоїть праця, фантазія і бажан-
ня самовдосконалюватися: «Коли 
справа починає розвиватися, вже 
недостатньо того, що є. Потрібні 
пакуночки, нові відтінки кольорів, 
формочки…» Найдорожчий інгре-
дієнт— мед, а його для тіста потріб-

но дуже багато. На незначну порцію 
знадобиться, щонайменше, одна 
склянка. Влітають «в копієчку» і хар-
чові барвники. А ще потрібні імбир, 
масло, борошно, яйця, сода та білок 
і цукрова пудра для глазурі. Однак 
розпочати займатися випічкою по 
кишені кожній пересічній людині. 
А як додати крихту фантазії, можна 
і власний бренд створити.

До речі, Тетяна Павлюченко має 
такий: фірмові літаки з написом 
«Бориспіль». Такиху жодній суве-
нірній крамниці не знайдеш! Що ці-
каво: «розмітають» їх, здебільшого, 
не гості міста, а мешканці. Для ви-
готовлення цих солодких сталевих 
птахів пані Тетяна замовляла спе-
ціальну форму для тіста. Пригадує, 
що її кілька разів перепитували, чи 
зважила на те, що пряники будуть 
великих розмірів. Та й на те він лі-
так: маленьким бути не може.

Полюбляє пані Тетяна і про-
водити майстер-класи з розпи-
су пряників. Каже, що найбільше 
емоцій дарує просте спостере-
ження за дітьми. Вони і малюнки 
цікаві створюють, і неабияк ті-
шать, «коли кладуть частинку гла-
зурі на кулінарний виріб, а частин-
ку — в ротик». Іноді здається, що 
вони прийшли в першу чергу де-
густувати.Та й сама пані Тетяна не 
приховує: любить ласувати кре-
мом, займаючись випічкою. Со-
лодко живеться усій сім’ї: «брако-
вані» чи трохи недосконалі еле-
менти потрапляють до спеціаль-
ного кошика, тож поки вона готує, 
рідні смакують.

Однак найбільш гармонійно жін-
ка почувається саме в процесі ро-
боти. Обожнює «гратися» з оригі-
нальними замовленнями. Найне-
ординаршіше було для великої ро-

дини: дерево роду, хатинки, голуби, 
маківки й колоски — кожен пряник 
для окремого члена сім’ї. Якось од-
на панночка замовила на кожного 
колегу пряник у вигляді бокала ви-
на, як пояснила, на роботі спиртне 
не вживають, а в день народження 
хочеться хоч жартома пригостити. 
Замовляють і великі партії мультяш-
них героїв, і маленькі подаруноч-
ки з написаними від руки побажан-
нями для гостей на весілля. Та їсти 
красу не поспішають. Часто покуп-
ці й знайомі розповідають, що кла-
дуть пряники у сервант чи на поли-
ці як прикраси. У когось апетит пе-
ремагає терпіння, та багатьом жаль 
прощатися з кулінарними витво-
рами мистецтва. У будь-якому разі 
імбирне тісто зберігається м’яким 
близько півроку, тож часу і помилу-
ватися, і посмакувати ним вдосталь 
у кожного.

ІНЖЕНЕР «ЛІТАКІВ», ЯКІ МОЖНА ЇСТИ
 Мед, імбир, кілька ін-

женерних таємниць, трохи 
«смачної» фарби — і літаки 
можна відправляти «на екс-
порт». Не в небо, а на свят-
кову скатертину, до чаю. 
Хоча смаколики бориспіль-
ки Тетяни Павлюченко на-
віть їсти шкода! Проте жінка 
не вважає себе пряничною 
феєю і вірить: справжні ше-
деври ще попереду.

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

Дитячий хор «Срібні дзвіночки» Вели-
коолександрівської школи мистецтв і ре-
месел (філіал с. Кучаків) привіз «срібло» 
із міжнародного фестивалю «Kiten Art 
Time», що відбувався у Болгарії упродовж 
16-23 липня.

Цьогоріч фестивальний творчий табір «Ра-
зом», на базі якого відбувався фестиваль, 
святкує ювілей — п’ятиріччя свого проекту, 
а тому організував для дітей найбільш яскра-
ве літо з усіх попередніх. На території комп-
лексу пройшло 10 творчих фестивалів, під 
час яких, окрім демонстрації власних талан-
тів, діти-учасники, вже визнані кращими у 
своїх категоріях на різноманітних фестива-
лях у рідній країні, отримали нагоду зустрі-
тися на автограф-сесіях та численних май-
стер-класах із зірковими гостями табору, ві-
домими діячами культури і шоу-бізнесу, що 
приїхали спеціально на цю подію. Сама кон-
курсна програма відбувалась на території мі-
ста Кітен. А от гала-концерт і нагородження 
переможців, після масштабної святкової хо-
ди всіх багаточисельних любителів співу і 
танців до головної сцени у центрі, був у місті 
Приморсько.

Діти Бориспільщини, до речі, чи не най-
більш юні серед усіх учасників 9-го тамтеш-
нього фестивалю цього літа, на конкурс «Kiten 
Art Time» повезли 4 пісні: «Шиємо чоботи ко-
ту» (слова В. Болдиревої, музика Т. Шутенко), 
«Немає України без калини» (слова Г. Клок, му-

зика М. Ведмедері), а також «Коли матуся спі-
ває пісню» та «Пісня про Кобзаря» (слова і му-
зика Н. Май), які були виконані в різні дні кон-
курсної програми. Нагадаю, дві останні пісні зі 
списку наприкінці цьогорічної весни принес-
ли хористам I місце на ХІІ Всеукраїнському во-
кально-хореографічному конкурсі-фестивалі 

«Kiev Art Time 2017» (академічний вокал, змі-
шана вікова категорія).

Утім, ця поїздка стала можливою лише 
завдяки батьківським коштам. Всі письмові 
звернення активістів батьківського коміте-
ту учнів-хористів «Срібні дзвіночки» до Бо-
риспільської районної ради, Бориспільської 

районної державної адміністрації, а також до 
Київської обласної державної адміністрації з 
проханням профінансувати повністю чи ча-
стково цю дитячу поїздку на конкурс зазна-
ли фіаско. Після тривалих «переадресацій», 
батьків повідомляли, що кошторисом того чи 
іншого відділу фінансування «вищезгадано-
го заходу не передбачено» чи щось подібне. 
При цьому батькам так чи інакше рекоменду-
вали припинити стукати у двері влади і шука-
ти грантодавців самотужки деінде.

Варто зауважити, у фінансовій допомо-
зі школярам не відмовив лише голова Куча-
ківської сільської ради Микола Миколайо-
вич Дженжебір, передавши від спонсорів 
5 тисяч гривень. Батьківський комітет вирішив 
освоїти їх таким чином: виготовити табличку і 
футболки з логотипом хору. А кошти, що зали-
шилися після цього, пішли на здешевлення ди-
тячої ознайомчої екскурсії з Болгарією.

«Дякую всім батькам за підтримку. Будемо 
вчитися і рости разом!» — розчулено про-
коментувала новий знаковий здобуток сво-
їх юних вихованців Ольга Олександрівна Він-
товкіна, керівник хору.

Здобуток «Дзвіночків» для Бориспільщи-
ни не єдиний. Так, наприклад, сольна участь 
у «Kiten Art Time» принесла самій Ользі Він-
товкіній I місце (вокал, 17 і більше), а Третяк 
Владиславі і Петльовській Вероніці (також 
співали у когорті «Дзвіночків»), вихованкам 
Центру розвитку дитини «Країна мрій», II і III 
місце (вокал, 7-9 років).

У найближчих планах «Срібних дзвіночків» 
підготовка до участі в Міжнародному фести-
валі дитячої творчості «Bohemia stars», який 
відбудеться в жовтні у Чехії. Крім цього, хор 
отримав запрошення взяти участь у фестива-
лі в Ізраїлі, що відбудеться в квітні 2018 року.

«СРІБНІ ДЗВІНОЧКИ» ПРИВЕЗЛИ «СРІБЛО»
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Лариса ГРОМАДСЬКА

Марія бездоганно знає і гумані-
тарні, і точні науки, закінчила Ве-
ликоолександрівську школу мис-
тецтв і ремесел (грає на флейті і 
фортепіано), вишиває, виготов-
ляє м’які іграшки, займається во-
лонтерством. Надзвичайно чуй-
на, добра і чудова людина. Во-
лодіє досконало не лише україн-
ською і англійською мовами, але 
й самотужки вивчила арабську! 
Два з половиною роки (ще сту-
денткою) Марія Дяченко викла-
дала арабську мову в Київському 
університеті лінгвістики. А її най-
стараннішим студентом був сам 
ректор вишу, доктор філологіч-
них наук, професор Роман Воло-
димирович Васько. 

— Пані Маріє, розкажіть, як 
Ви потрапила до Катару?

— Катарський університет на-
дав Україні два місця на рік на нав-
чання для удосконалення араб-
ської мови. Це була програма для 
вивчення арабської для не носіїв. 
Наш викладач мови Юлія Іванів-
на Петрова, доцент, і написала для 
мене рекомендаційний лист. Ме-
ні було дуже приємно, що відомий 
український сходознавець, про-
фесор Валерій Сергійович Рибал-
кін, автор першого академічного 
Корану українською мовою, поре-
комендував саме мене, і за любов 
до арабської мови я була удостоє-
на такої честі відвідати Катар.  

У моїй групі були студенти з Ін-
донезії, Малайзії, Індії, Великобри-
танії, Польщі, США. В інших групах 
були люди з Коморських островів, 

Бразилії, Венесуели, Суринам, Іта-
лії, Іспанії, Франції. Ми дуже зба-
гатилися культурно і духовно. У 
нас постійно був взаємообмін ін-
формацією, ми спостерігали одне 
за одним. Наприклад, порівнюва-
ли, як відбувається прийом гостей 
у тій чи іншій країні. Я намагала-
ся якнайповніше розповісти про 
український світ і українців. Не всі 
навіть знали про існування Украї-
ни. Брала із собою багато україн-
ських сувенірів, цукерок. Робила 
цілі презентації про нашу держа-
ву, про український традиційний 
одяг, національну кухню, свята, 
символи. На деякі заходи одягала 
вишиванку і вінок.

Моя поїздка повністю була без-
коштовна: авіапереліт, проживан-
ня, харчування, навчання, екскур-
сії оплатив університет. Їжу нам 
привозили з ресторану, на обід 
давали фрукти (папайю, виноград, 
ананаси, яблука, груші, кавуни, ди-
ні, банани), у кімнаті я мешкала са-
ма. За власний рахунок лише їзди-
ла додому на зимові канікули.

— Яке дозвілля було у вас, 
студентів з різних країн?

— Університет організовував ба-
гато різних заходів: культурно-про-
світницькі зустрічі, наукові конфе-
ренції, екскурсії. Ми побували у пу-
стелі, біля Перської затоки, у музе-
ях, на Міжнародному арабському 
ТБ «Альджазіра» були у ролі теле-
ведучих, на Катарському радіо від-
чули себе дикторами і журналіста-
ми. Скрізь нам були дуже раді че-
рез те, що ми проявляємо великий 
інтерес до їхньої мови.

— А ви були у театрах?
— У Досі, столиці Катару, ли-

ше один театр. У мусульмансько-
му суспільстві театри непопуляр-
ні, адже це лицедійство, яке супе-
речить їхній релігії. Більше люди 
віддають перевагу кінотеатрам, 
які є майже у кожному торгівель-
ному центрі. Вартість квитка до 
кінотеатру — 30 реалів (210 грн). 
Ціни там досить високі, життя до-
роге. До речі, у мусульманських 
арабських країнах дуже посилена 
цензура: вирізаються усі сцени, 

де є якийсь доторк між чоловіком 
і жінкою, де є звичайні обійми. То-
му той фільм, який у нас триває 
2 години, у Катарі може тривати 
лише годину. Саме через те у Ка-
тарському університеті навчан-
ня незмішане, є чоловіча части-
на університету і є жіноча. Навіть 
у мечетях різні входи для жінок і 
чоловіків.

— В Україні Ви займалися пе-
рекладами. Чи мали можли-
вість заробляти гроші у дале-
кому Катарі?

— Звісно! Хоча навчальний курс 
був досить інтенсивний, я нама-
галася ще й займатися виклада-
цькою діяльністю. У Катарі є укра-
їнці, які там працюють, і їм потріб-
не було досконаліше знання араб-
ської мови. І я їм викладала. У 
мене є учні з різних континентів, 
навіть із США, з якими працюю по 
скайпу і по вайберу. А переклади 
(арабська і англійська мови) мож-
на робити через Інтернет. До речі, 
університет нам платив ще й сти-
пендію — 500 ріалів (3500 грн).

— Ви добре володієте араб-
ською. Чи відрізняється Ва-
ша мова від вимови мешканців 
арабських країн?

— Араби сприймають мене за 
свою. Багато хто говорить, що я 
арабську літературну знаю кра-
ще, ніж вони самі. Мене надзви-
чайно захоплює звучання, калігра-
фія арабської мови, я читаю бага-
то творів їхньою мовою і збагачую 
свій лексикон, постійно спілкуюся 
з носіями мови і усно, і письмово. 
З ними ніколи не відчуваю мовно-
го бар’єру. Іноді ловлю себе на то-
му, що починаю думати арабською. 

Я спробувала синхронний і 
послідовний переклади. Син-
хронний (миттєвий) переклад, на-
приклад, робила у судах, коли, си-
дячи біля підозрюваного, миттєво 
перекладала, нашіптуючи. Хоча 
частіше використовується послі-
довний переклад.

— Катар — одна з найбагат-
ших країн світу? Чим саме вона 
багата?

— Там надзвичайно великі запа-
си природного газу. Катар експор-
тує дуже багато нафти і нафтопро-
дуктів. Саме завдяки цьому країна 
здійснила великий стрибок уперед. 
Все необхідне для життєдіяльності 
людини Катар отримує з інших кра-
їн світу. Там майже нічого не виро-
бляється, а все імпортується. 

Сільське господарство обмеже-
не кочовими і напівкочовими пле-
менами, які розводять верблю-
дів, кіз, овець, вирощують фініко-
ві пальми. Це задовольняє лише 
10% потреб для населення. 

Попри те, що Катар — найбагат-
ша країна світу, вона займає дуже 
маленьку площу, і на карті — це 
просто цяточка.  Цю країну вва-
жають перлиною Перської затоки, 
оскільки катарці раніше займали-
ся видобуванням перлин. Життя 
було надзвичайно складним, чо-
ловіки вирушали у море на три-
валий час; небезпечне полювання 
за перлинами забирало життя ба-
гатьох чоловіків.

— Чи помітні контрасти 
у житті людей? Є дуже бага-
ті і дуже бідні, як, наприклад, у 
Єгипті?

— У Катарі немає жодного же-
брака, як в інших країнах. Навіть 
коти, які не мають господарів, хо-
дять, як діжки, оскільки їх люди 

Марія Дяченко: «АРАБСЬКИЙ СВІТ МЕНІ 
ПОДОБАЄТЬСЯ, АЛЕ УКРАЇНУ ЛЮБЛЮ БІЛЬШЕ»

 З Марією ми знайо-
мі близько десяти років. 
Вона закінчила Вороньків-
ську школу із золотою ме-
даллю. І хоча обдарованих 
дітей я знаю чимало, проте 
таких, як Маша, зустрінеш 
нечасто. Нещодавно найста-
ранніша випускниця КНЛУ 
повернулася з найбагатшої 
країни Катару, де понад 9 
місяців була на навчанні.

…одяг
У Катарі носять національний одяг. Чо-

ловіки — довгу білу сорочку (джільбаб), 
білу майку, головний убір (куфія, арафат-
ка), зверху — екаль (чорний обідок на 
арафатці), білі штани. А жінки одягають 
чорне вбрання: довгу чорну сукню із дов-
гими рукавами (абая), хустину — хіджаб 
або нікап (коли видно тільки одні очі). Де-
які арабки навіть одягають перчатки. Чо-
му чоловіки одягають біле, а жінки чор-
не — пояснень є декілька. Зокрема, вва-
жається, що жінка — це тінь чоловіка. Ін-
ша версія: жінка — частинка пекла, зла. 
Хтось тлумачить це так: у чорному жінка 
довго не буде ходити на вулиці під палю-
чим сонцем, а сидітиме вдома. Хоча на-
справді жінка там сама не може вийти на 
вулицю, її має супроводжувати брат, ма-

ти, чоловік, батько, діти, подруга. Вважа-
ється, що сонце для жінки корисне, а чор-
ний колір притягує сонце, а для чолові-
ка воно шкідливе, а білий колір відбиває 
світло. Арабки і купаються у вбранні або 
ж спеціальних купальниках, що закрива-
ють усе тіло.

До речі, сучасні арабки під абаєю можуть 
носити європейський брендовий одяг. Ба-
гатих жінок видно по дорогому взуттю, 
сумці і сонцезахисних окулярах. Прикраси 
у них особливі, частіше — на ногах.

… гареми і Рамадан
У нас склався неправильний стереотип 

стосовно гаремів. Так, ми можемо сказа-
ти, що у кожного араба є гарем. Тільки на-
справді це арабське слово означає «всі жін-
ки роду». Тому навіть маленький хлопчик 

скаже, що у нього є гарем: мама, бабуся, се-
стри, тітки тощо. 

Звичайно, Катар — мусульманська кра-
їна, а іслам дозволяє мати чотирьох дру-
жин. Але на практиці це майже не застосо-
вується, оскільки за доктринами ісламу, чо-
ловік повинен однаково кохати своїх дру-
жин, однаково ставитися до них, приділяти 
їм порівну свій час, дарувати подібні пода-
рунки. Інакше — у судний день, за віруван-
нями, гріхи чоловіка подвояться. Люди у Ка-
тарі живуть у розкоші, матеріально забезпе-
чені, і всі глибоко релігійні. Наприклад, у мі-
сяць Рамадан усі постують, тобто їсти і пити 
вдень заборонено, а вночі дозволяється. То-
му усі ресторани працюють лише вночі. Лю-
ди іншої віри їдять вдома, оскільки не мож-
на споживати їжу і пити на вулиці, перед ти-
ми, хто дотримується посту. Від посту звіль-
няються вагітні, діти, хворі.

МАРІЯ ДЯЧЕНКО  ПРО ДЕЯКІ ТРАДИЦІЇ КРАЇНИ…

У Катарі немає жодного жебрака, як в інших країнах. Навіть коти, які не мають господарів, 
ходять, як діжки, оскільки їх люди годують. Безхатченків немає взагалі, там кожен інозе-
мець, кожен громадянин на долоні в Уряду. 
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годують. Безхатченків немає вза-
галі, там кожен іноземець, кожен 
громадянин на долоні в уряду. Не-
легалів бути не може. Кожен іно-
земець повинен мати спонсора. 
Спонсором може виступати уні-
верситет, роботодавець… 

Там мешкає 2 мільйони осіб, 
1,5 мільйона складають чолові-
ки, тому жінок утричі менше. Чи-
стокровних місцевих катарців 
лише 15%, тому вони вважають 
самих себе національною мен-
шиною. Усі інші — переважно 
люди, які приїхали на заробітки з 
інших країн. Найчастіше тут пра-
цюють заробітчани з Індії, Па-
кистану, Бангладеш, Непалу, Фі-
ліппін, Шрі-Ланки. Катар — ду-
же щедра країна. Іноземцям, які 
там працюють, дуже подобаєть-
ся: зарплати високі і ставлення 
до працівників добре. Кожна лю-
дина цієї дивовижної країни ща-
слива, живе у достатку.

Одного разу ми разом з інши-
ми студентами виходили з автобу-
са, який відвозив нас до гуртожит-
ку. На асфальті побачили купюру у 
50 ріалів (це близько 350 грн). І ні-
хто не взяв, хоча усі бачили. Один 
араб узяв, підняв і поклав на під-
вищення, закріпивши камінчиком, 
щоб не полетіло за вітром. Ніхто 
навіть не торкнеться до загубле-
ної сумки чи іншої речі.

— Ви говорите, що у Катарі 
живуть щасливі люди…

— Так. Вони усміхнені і щасли-
ві. У них сприйняття часу і просто-
ру інше. Вони ніколи нікуди не по-
спішають. Люди там живуть у до-
статку, у добробуті, можливо, тому 
й щасливі. Увечері цілими сім’ями 
вони виїжджають до торгівель-
них центрів, брендових магазинів, 
ідуть до ресторанів вечеряти...

— Але ж треба встигнути на 
роботу, на навчання… Яка там 
тривалість робочого дня?

— В університеті працюють із 
7:30 до 14:30. Взагалі, робочий 
день у людей не надто тривалий, як 
у нас. Катарці вважають, що люди-
на повинна жити для насолоди, а 
не для роботи; не існувати, а жити.

— Тож, їдучи до Катару, Ви ви-
вчали їхню культуру і звичаї? 

— Так. Перед тим, як їхати, по-
трібно багато всього прочитати, 
ознайомитися з етикетом. Катар — 
це четверта арабська країна, яку я 
відвідала. Раніше мені пощастило 
побувати у Єгипті, ОАЕ і Йорданії. 
Я не можу сказати, що мене щось 
дуже здивувало у Катарі. Але стиль 
життя вразив, тому що безпека на 
найвищому рівні, а повага до жінки 
— приємно вражає.

Громадського транспорту там 
майже немає. Усі їздять на влас-
ному авто або на таксі, там немає 
тротуарів. Люди не ходять пішки, 
тому життя там малорухливе… 
Спортивні зали не користуються 
попитом, у них займаються лише 
іноземці.

— Чи всі гості цієї країни до-
тримуються законів?

— Деякі іноземки одягаються 
нескромно: видно коліна, плечі. А 
це недопустимо: колючі зневаж-
ливі погляди, прокльони…

— Як одягалися Ви, студенти 
з інших країн?

— Ми також прикривали своє 
тіло, щоб не було ні декольте, не 
виглядали ні лікті, ні коліна. Во-
лосся для нас можна не покрива-
ти. Навіть не всі мусульманки по-
кривають голову. Купалися у Пер-
ській затоці ми, звісно, в одязі.

— А на роботу ж як ходять 
арабські жінки?

— Арабки практично не працю-
ють. Вони займаються самі собою, 
ходять до салонів краси. Для ді-
тей є няні. Арабські сім’ї пишають-
ся тим, що вдома мають декілька 
домашніх працівниць, бо вони бо-
рються з безробіттям, дають висо-
кооплачувані робочі місця. Пере-
важно це жінки з Непалу, Філіппін, 
Шрі-Ланки. 

Найбільша розвага для арабів, 
зокрема і для жінок — це тереве-
ні. Говорити вони можуть година-
ми, навіть запізнюючись на робо-
ту. В арабів поважною причиною 
запізнення на роботу є молитва. А 
моляться вони 5 разів на день.

До речі, у Катарі не змогла знай-
ти жоден магазин для творчос-
ті, щоб купити нитки, тканину для 
вишивання чи іншого виду руко-
ділля. Жінки таким не цікавляться.

— Як Ви рятувалися від спеки?
— Ми просто бігали від конди-

ціонера до кондиціонера. Розгор-
тали хустину або легкий шарф над 
головою, коли йшли на вулиці. Бо 
повітря дуже гаряче і сухе.

— Чи достатньо у Катарі во-
ди? Адже це пустеля.

— Питна вода продається у 
пляшках. З крана тече опріснена 
морська вода для технічних потреб.

У нашому гуртожитку інфра-
структура була на найвищому рів-
ні. У їдальні годували безкоштов-
но тричі на день. У холодильни-
ках вільно можна було брати во-
ду, соки.

— Чи не було Вам страшно в 
іншій країні, серед людей з ін-
шим світоглядом, іншою вірою?

— У Катарі, як я говорила, без-
пека на найвищому рівні. Злочин-
ність прирівнюється до нуля. Вве-
чері можна спокійно гуляти на ву-
лиці. В арабів головна цінність — 

це сім’я. Вони завжди проводять 
час разом. Навіть до ресторану 
вони ходять разом з дітьми.

— Ви із захопленням розпові-
даєте про арабську культуру, 
добре знаєте той світ, істо-
рію, мову. Чи виникало бажання 
вийти заміж за араба і жити в 
одній з арабських країн?

— Хоча дуже поважаю араб-
ський народ, але між українським 
народом і арабським є велика 
прірва. Україну я люблю більше, 
ніж арабський світ. І українську 
мову люблю більше, ніж араб-
ську. Мені прикро, що талано-
виті українці, які отримали гар-
ну освіту, виїжджають працюва-
ти за кордон, працювати на благо 

іншої країни. Хоча у Катарсько-
му університеті мені пропонува-
ли також працювати. Сказали, що 
будуть запрошувати на наукові 
конференції. Звичайно, на конфе-
ренцію я поїду, а те, що стосуєть-
ся роботи, то я відповіла, що не 
можу розглядати це серйозно, бо 
моя душа рветься на Батьківщи-
ну. Перебуваючи далеко від дому, 
я пропустила і пожовкле листя, 
і пробудження природи навес-
ні. Сніг бачила, бо була на каніку-
лах вдома. Україну я проміняти не 
можу ні на яку країну. Арабський 
світ я люблю, але люблю з Украї-
ни. Мені подобається подорожу-
вати, тому залюбки приїду в араб-
ську країну на екскурсію.

— Доха, столиця Катару, — роз-
повідає Марія, —  це оазис серед 
пустелі. Там надзвичайно ціну-
ють кожну рослинку, бо її непро-
сто виростити. У Катарі дивне не-
бо, воно ніби неживе, рівномірно 
блакитне. А вночі немає зірок! А я 
так люблю українське небо, різно-
барвне, з хмаринками, зорями! 

У центрі столиці Досі зосереджені 
височенні хмарочоси, де розміще-
ні офіси компаній, міністерств. Лю-
ди там не живуть. Катарці мешкають 
у приватних віллах, переважно дво-
поверхових, збудованих у східному 
стилі, піщаного кольору. У подібно-
му будинку мешкали і ми, студенти. 

Катарці — це бедуїни, кочівни-
ки. Тому давні кочові традиції у них 
залишилися. Наприклад, катарці 

ставлять намети усередині будин-
ку! У наметі вони уявляють себе у 
пустелі. Кажуть, що так вони від-
чувають дух волі. Навіть у дуже за-
можних катарців, у яких великий 
будинок, всередині стоїть намет. А 
взимку, коли температура більш-
менш помірна (+300 С), коли сонце 
не таке палюче, місцеві мешканці 
виїжджають у пустелю, розбива-
ють там величезні намети і живуть 
так місяцями. Їх тягне у пустелю, до 
життя на свободі. Посеред пустелі 
є й Інтернет, і кондиціонери, і біо-
туалети, і всі зручності.

У катарців цікаві розваги. У бага-
тьох є великі джипи. Вони люблять 
швидкісну їзду по дюнах, піщаних 
барханах. Захоплюються у Катарі і 
верблюжими перегонами, і соколи-

ними полюваннями. Найбільш по-
пулярними домашніми улюбленця-
ми у них є соколи; для них там є на-
віть спеціалізовані лікарні. Люблять 
катарці коней. У місті популярний 
традиційний народний базар, де 
можна придбати все, що стосуєть-

ся арабського світу. У цій країні гар-
монійно поєднані національні давні 
традиції і сучасність. Проте там не-
має реклами і білбордів.

Уздовж доріг ростуть рідко по-
саджені фінікові пальми. Цікаво, що 
на фініки одягаються мішечки у клі-

тинку, щоб вони не запилювалися і 
не падали додолу. На території уні-
верситету озеленення гарне, але до 
кожної рослинки підведені шланги, 
трубочки для поливу. Постійно кон-
тролюється постачання води. Весь 
Катар — це пустеля. Завдяки зусил-
лям людей є й зелені зони, але тіль-
ки у містах. За містом — піски. Навіть 
тваринний світ дуже бідний. Під час 
мого перебування кілька разів ішов 
дощ. У нас, коли починається дощ, 
деякі люди невдоволено бурмо-
чуть, що забув парасольку, намокне 
взуття. А там дощу так радіють, не-
мовби манна небесна на них упала! 
Арабки танцюють босоніж по калю-
жах, співають, пищать, підставляють 
свої обличчя під краплі дощу. Хоча 
країна не готова до рясних дощів, 
не розвинена система водостічних 
каналів. Постійно сухо, спека, влітку 
температура +40-500 С і вище.

ОАЗИС СЕРЕД ПУСТЕЛІ 

Марія Дяченко.Марія Дяченко.
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Озеро Олександрівське: 
з турботою про екосистему

Сторонній людині відшукати його непросто. Озеро не-
велике, загальна площа водного плеса складає 60 соток. 
Причаїлося воно за приватними будинками, неподалік від 
школи №7. Напряму до озера веде тільки пішохідна доріж-
ка. Здається, на сьогодні це єдина водойма, де під час ро-
біт із поліпшення технічного стану втручання у екосисте-
му є мінімальним. Коли «Вісті» побували на озері, то робота 
техніки була помітною тільки з одного берега. На трьох ін-
ших збереглася рослинність, на краю водної поверхні стоїть 
тоненька смужка очерету. А ще плаває ряска і плоди люд-
ського нехлюйства — пластикові пляшки та інше сміття. Бе-
рег, де роботи вже завершено, розрівнював бульдозер.

Про те, що зроблено на озері, і роботи, які планується ви-
конувати, «Вістям» розповів інженер з технічного нагляду 
управління капітального будівництва міста Сергій Марчук. 
Він зазначив, що проектом не передбачалося відкачувати із 
цього озера воду. Насамперед, тому, що водойма хоч і при-
родна, але вона не має потужних підземних джерел. Та і ні-
куди було б дівати відкачану воду. Поглиблення і очищен-
ня дна озера проводили за допомогою земснаряда та спе-
ціального екскаватора — драглайна. Уже виконано робіт на 
640 тис. грн. Загальна сума проекту складає 1 млн 442 тис. 
грн. Ця сума не перевищує допорогових закупівель, тому 
тендер не проводився.

Також він повідомив, що попід берегами, де техніка не 
працювала, очищення ще проводитиметься, але дуже обе-
режно, практично вручну. Мешканці навколишніх будин-
ків дуже переживали, щоб не потривожили качину сім’ю, 
яка оселилася в очереті. На розрівняному березі плануєть-
ся облаштувати пляж, встановити лавочки, прокласти пішо-
хідні доріжки.

А люди і сьогодні використовують воду з озера за прямим 
призначенням — набирають, щоб поливати грядки.

Озера на Поповича: 
відродження перлини Борисполя

Це два озера, перегороджених дамбою. Ближнє озеро, 
біля якого, зазвичай, проводять свої змагання пожежни-
ки Бориспільщини, ще виблискує водним плесом, а даль-
нє, яке вирізнялося острівцем посеред водної гладі, зарос-
ло майже повністю. Не видно ні острівця, ні межі між водою 
та берегом.

Корінні бориспільці стверджують, що колись це було улю-
блене місце відпочинку мешканців міста. Нині воно отрима-
ло шанс відновити свій статус, бо тут розпочалися роботи з 
поглиблення і розчищення.

Виготовлено проект, через процедуру тендерних торгів 
визначено виконавця — підприємство «ДЕЛЮКС технології». 
Воно виграло тендер з вартістю робіт 7 млн грн. На ці кош-
ти заплановано розчистити і благоустроїти обидва озера. Ро-
боти розпочалися із дальньої водойми. Зараз там працюють 
екскаватори, які поглиблюють дно і піднімають природний 
острівець. Воду відкачали, але, здається, частково. Її розді-
лили дамбами на озерця. У одних залишилася вода, у інших 
зібрався мул. А територія, де проводяться роботи, осушена. 
Ближнє озеро і сьогодні полюбляють рибалки з вудочками.

Перший заступник Бориспільського міського голови Ми-
кола Корнійчук розповів, які саме роботи заплановано на 
тих озерах.

Він, зокрема, зазначив, що на дальньому озері острівець 
залишається. На острівці буде облаштовано зону відпочин-
ку з пісочком на пляжі. До острівця вестиме дамба, що поєд-
нуватиме його з берегом.

Також буде впорядкована дамба, що розділяє два озера. 
Вона матиме перепускну систему, завдяки якій регулювати-
меться рівень води між озерами. Ці озера живляться при-
родними джерелами, тому після завершення робіт води 
бракувати не повинно. За проектом, площа водного плеса 
ближнього озера буде 1 гектар 58 соток, а озеро з островом 
матиме площу 2 гектари 24 сотки.

Навколо озер буде побудований тротуар довжиною 
близько 800 метрів. Він же слугуватиме і велосипедною 
доріжкою.

Можливо, після того, як озера знову стануть зоною відпо-
чинку, затребуваним буде і стадіон, що неподалік? Бо сьо-
годні там тільки трава росте, яку викошують лише перед 
змаганнями пожежників.

Озеро Гідропарк: 
парадокси бориспільської водойми

Таку привабливу назву має озеро, яке навряд чи колись 
зможе стати зоною відпочинку. Розташоване воно у про-

мисловій зоні міста Борисполя, у районі «ПентоПаку» на ву-
лиці Запорізькій. Без провідника його відшукати дуже важ-
ко, машиною доїхати взагалі неможливо. І це добре, бо озе-
ро Гідропарк є найбруднішою водоймою у місті. Там вміст 
лактозопозитивних кишкових паличок перевищує норму 
майже у 50 разів.

У той же час це дуже красивий зелений куточок, повний 
парадоксів. Серед буйної зелені пролягає стежечка, що ве-
де навколо озера. Але спочатку треба перейти місточком 
через канаву, наповнену чорною смердючою рідиною. Озе-
ро потопає у буйних зелених заростях, але водне плесо за-
харащене уламками гілок, а попід берегами вкрите водя-
ною рослинністю. Круті береги обмежують доступ до води, і 
це плюс, бо від води поширюється стійкий запах хімічної ла-
бораторії, у якій погано працює витяжка.

У той же час знаходяться бажаючі відпочивати на бере-
гах бориспільського Гідропарку. А найвідчайдушніші навіть 
з вудочками приходять рибу ловити. Хоча стверджують, що 
знають про стан води у озері.

Озеро без назви: 
де Тургенєва на Широку виходить

Через дорогу від виїзду із вулиці Тургенєва на Широку се-
ред приватного сектору у зелених заростях причаїлося не-
величке озерце, яке сьогодні геть обміліло. Хоча, судячи із 
форми берегів і розташування навколишньої рослинності, 
ця водойма буває навіть повноводною. Депутат Бориспіль-
ської міської ради Віктор Калина, який проживає неподалік, 
розповів «Вістям», що це озеро живиться природними дже-
релами. Взимку на озері заливають каток, і воно  перетво-
рюється на хокейний майданчик.

Колись мешканці навколишніх осель власними силами 
чистили і поглиблювали це озерце. Хоча це було досить дав-
но. Нині джерела настільки замулені, що без дощів рівень 
води падає. Але відчувається, що навіть таким, обмілілим, 
озеро зберігає свою екосистему і приємно дивує прозорою 
водою. Думаю, якби там провести таке делікатне очищення 
і поглиблення, яке ведеться нині на озері Олександрівсько-
му, це збагатило б Бориспіль ще на одну зону відпочинку.

Нам дуже приємно, що публікація про озера викликала 
жвавий інтерес у читачів «Вістей». До редакції зателефону-
вав чоловік, який запросив нас ще на одне міське озеро — Ка-
ховське. Воно там не єдине і також потребує уваги міської 
влади. Будемо вдячні, якщо читачі підкажуть нам адреси ін-
ших озер, назви яких не згадують у міській раді, а також по-
діляться власним баченням благоустрою цих водойм.

Про візит до озера Каховського та інші реалії міських 
водойм читайте у наступних публікаціях на сторінках 
«Вістей».

ОЗЕРА БОРИСПОЛЯ: З ПЕРСПЕКТИВОЮ І БЕЗ
 Ми продовжуємо знайомити наших читачів 

із озерами міста Борисполя. Цього разу марш-
рут «Вістей» пролягав озерами, де сьогодні про-
водяться роботи з благоустрою, а також побува-
ли на водоймі, якій зона відпочинку не світить.
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Корисні поради

 ВІТАЄМО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

 ЦІЛЮЩІ РОСЛИНИ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Саме літо — та чудова пора, ко-
ли без великих зусиль ми можемо 
оздоровити свій організм, наси-
тити його цілющою енергією. Тож, 
не пропустіть цієї можливості, ад-
же потім потрібно буде чекати ці-
лий рік.

Селера
Народна медицина стверджує, 

що селера покращує розумову та 
фізичну активність, а також омо-
лоджує клітини шкіри.

Лише 100 грамів селери на день 
повністю задовольняє потребу 
організму в калії, тому цей овоч 
нейтралізує надлишок солі і поз-
бавляє від набряків, виводить 
шлаки та токсини, нормалізує об-
мін речовин. Людям із зайвою ва-
гою потрібно вживати її щодня.

Регулярне споживання селери 
покращує функцію щитовидної за-
лози, підсилює потенцію та допо-
магає відновити лібідо. 

Сік селери допоможе позбутися 
запорів, поліпшить травлення і очи-
стить кишківник від шкідливих на-
копичених речовин, виводе пісок з 
нирок. Але якщо у вас уже є каме-
ні, то краще відмовитися від таких 
ліків! Окрім того, сік селери можна 
використовувати при ревматизмі, 
артриті, цукровому діабеті.

Цей цілющий овоч має сечогінні 
властивості, а також підвищує то-
нус і допомагає нормалізувати ро-
боту ендокринних залоз.

Надзвичайно смачно і корисно 
додавати у супи, омлети, інші стра-
ви листя та коріння селери.

Корисно пити натщесерце су-
міш соків селери, яблука і моркви.

Стародавні єгиптяни вважали 
селеру вишуканою приправою 
і додавали до аристократично-
го меню. Давні греки карбували 

її зображення на своїх монетах, а 
вінком з неї увінчували спортсме-
нів. Без селери не відправлялися 
в подорож ні Одіссей, ні Джеймс 
Кук. Її носили на тілі як талісман, 
що приносить щастя і взаємність 
у любові. Цей дивовижний овоч 
здавна був у пошані українців, які 
широко використовували його як 
у харчуванні, так і для лікарських 
потреб.

Зелений горох
Він відомий слов'янам ще з ча-

сів Київської Русі. Стародавні гре-
ки вживали його у їжу вже в IV-IIІ 
ст. до н. е. З часом зелений горох 
поширився по всій Європі і зберіг 
свою популярність до наших днів.

Харчові волокна, що містять-
ся в зеленому горосі, роблять йо-
го корисним для людей, які страж-

дають частими запорами. Дослі-
дження показали, що він спри-
яє зниженню рівня холестерину в 
крові, а вміст значної кількості за-
ліза і антиоксидантів сприяє зміц-
ненню імунітету і знижує ризик 
розвитку різних форм раку.

У горосі міститься каротин, віта-
міни А, С, Н і групи В, багато корис-
них мінералів, що сприяє збере-
женню краси та молодості.

Окрім того, регулярне вживан-
ня зеленого гороху корисне для 
зниження ризику розвитку ката-
ракти і захворювань нервової сис-
теми, нормалізації вуглеводного 
обміну і збільшення енергетичних 
запасів організму.

Стручкова квасоля 
Цей корисний продукт необ-

хідний для здорового харчуван-
ня. Людство знало і вживало у їжу 
стручкову квасолю ще п’ять тисяч 
років тому. Середньовічні красуні 
використовували її як косметич-
ний засіб, робили омолоджуючі 
маски, а висушену квасолю пере-
тирали для приготування своєрід-
ної пудри для обличчя.

Спочатку використовувалася 
виключно зернова квасоля, але 
поступово люди оцінили і користь 
стручкового овоча. Були виведе-
ні спеціальні сорти квасолі, струч-
ки якої надзвичайно ніжні, смачні, 
соковиті. Саме такий сорт назива-
ють стручковою або французькою 
квасолею.

Варто знати, що вона ефектив-
но допомагає нашому організмо-
ві виводити токсини і шлаки. Регу-
лярне споживання стручкової ква-
солі зміцнює нігті і волосся, спри-
ятливо впливає на стан шкіри.

Необхідно включати цей вид 
квасолі при захворюванні на хро-
нічний панкреатит, шкірну екзе-
му, зниження кислотності шлунко-
вого соку. Дуже корисна стручко-
ва квасоля для чоловіків завдяки 
наявності великої кількості цин-
ку, необхідного для чоловічого 
організму.

Стручкову квасолю цілком мож-
на вважати одним з основних 
продуктів для довголіття, а що-
тижневе вживання її в їжу слу-
жить потужною профілактикою 
раку грудей.

Якщо споживати квасолю через 
день, то ви надовго забудете про 
анемію. Це надзвичайно важли-
вий продукт харчування для лю-
дей, що страждають на такі захво-
рювання, як цукровий діабет, гі-
пертонія, подагра, ревматизм. Ко-
ристь стручкової квасолі досить 
відчутна при лікуванні захворю-
вань жовчного міхура, печінки, а 
також вона корисна для зміцнен-
ня імунітету.

ОВОЧІ-ЦІЛИТЕЛІ
 Природа нам дарує свої 

плоди для щоденного ви-
користання. Багато овочів, 
особливо у період дозрі-
вання, є не лише смачним 
продуктом, але й профілак-
тикою від багатьох захво-
рювань і цілющими ліками. 

Надзвичайно смачно і корисно додавати у супи, омлети, інші страви листя та коріння селери. 
А регулярне вживання зеленого гороху корисне для зниження ризику розвитку катаракти.
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ОВНИ. Не бійтеся ризи-
кувати в діловій кар'єрі та 
професійній сфері — цьо-
го тижня вам пощастить, і ви 
нарешті відчуєте позитивні 
результати. Прислухайтеся 
до своєї інтуїції.

ТЕЛЬЦІ. Не беріть на себе 
додаткових зобов'язань, ні-
чого поки не підписуйте і не 
обіцяйте. Не виключено, що 
вас спробують використати, 
тому будьте напоготові.

БЛИЗНЯТА. Успішний 
період. Починається черго-
вий етап вашого розвитку, 
тому сміливо беріться за но-

ві справи. Ваша ініціатива і 
нестандартні ідеї принесуть 
задоволення і прибуток.

РАКИ. Час відпочити й 
переключитись на прості 
життєві радощі. Постарай-
теся розвантажити себе від 
зайвих справ. Несподіва-
ні проблеми можуть зляка-
ти, але не опускайте рук — 
у вас усе вийде.

ЛЕВИ. Будьте мудріші й 
розсудливіші у ділових та 
особистих стосунках. Як-
що трохи поступитеся фор-
мальною роллю лідера, від 
цього тільки виграєте. По-

радує зустріч зі старими 
друзями.

ДІВИ. Цього тижня мати-
муть важливе значення і ва-
ші професійні досягнення, 
і гарні стосунки з родича-
ми. Відстоюйте свою думку, 
приймайте важливі рішен-
ня, зважаючи на сім'ю.

ТЕРЕЗИ. Трудитися й ме-
тушитися доведеться бага-
то, а от результати пораду-
ють вас набагато пізніше. 
Будьте спокійніші, не під-
давайтесь негативним емо-
ціям. У вихідні вирушайте у 
подорож.

СКОРПІОНИ. Фортуна 
посміхнеться вам. З'явить-
ся чимало цікавих ділових 
пропозицій, керівництво 
буде прихильним до вас. 
Відтак ваші авторитет і зарп-
лата виростуть.

СТРІЛЬЦІ. Продуктивний 
тиждень. Будуть вдалими ді-
лові зустрічі й перемовини. 
Може надійти якась важли-
ва інформація. Постарайте-
ся впорядкувати фінансові 
проблеми до вихідних.

КОЗОРОГИ. Цілком імо-
вірно, що доведеться з голо-
вою зануритися у чужі справи, 

оскільки ви теж зацікавлені в 
гарному результаті. Приготуй-
теся до того, що доведеться 
захищати свої права.

ВОДОЛІЇ. Насичений різ-
ними подіями тиждень. По-
старайтеся не давати обіця-
нок, бо виконати їх вам буде 
досить складно. Не забувай-
те про своїх родичів та бать-
ків, відвідайте їх.

РИБИ. Досить сприятли-
вий тиждень. Постарайтесь 
не піддаватися на вмовлян-
ня малознайомих людей. У 
вихідні будете сповнені сил 
та енергії. 

Астрологічний прогноз на 31 липня — 6 серпня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день

ПОТРІБЕНПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
ВИМОГИ: вища освіта, д/р від 3 років, знання 1:С 8.

Тел.: 067-353-61-17


