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 АРХІТЕКТУРА

 БЛАГОУСТРІЙ ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Народження пам’ятника автору «По-
вісті минулих літ» відбулося у худож-
ній майстерні «ART Stepanov». Арт-ди-
ректор і скульптор пам’ятника — Олек-
сандр Яценко, координатор проектів 
— Олена Соколова. Особливість ново-
го архітектурного об’єкту в тому, що він 
підсвічується вночі.

Поява скульптури — продовження 
«європеїзації» центральної площі, де по-
чесне місце мають зайняти пам’ятки про 
видатних діячів Київської Русі, пов’яза-
них з історією Борисполя.

Працівниками «ART Stepanov» уже 
встановлено водограй, трипільські ва-
зи, штучні скелі та пам’ятник Володимиру 

Мономаху. Як розповів «Вістям» керівник 
компанії, арт-скульптор Олексій Степа-
нов, «Бориспіль — місто дуже прив’яза-
не до історії Київської Русі. Воно як сате-
літ Києва. Тож люди, які завітають у Бори-
спіль, зможуть на власні очі переглянути 
лекцію про Київську Русь і доторкнутися 
до неї. Чому в Єгипті є піраміди і фараони, 
про яких ми говоримо і їдемо, щоб поди-
витися, а ми не можемо розповісти влас-
ну історію?» — наголосив пан Олексій.

Міський голова Анатолій Федорчук 
розповів, що скоро тут з’являться ін-
формаційні стенди, такі, як на Книшово-
му меморіально-парковому комплексі.

Можливість зняти полотно і першими 
побачити нову архітектурну пам’ятку ви-
пала медалісткам ЗОШ № 1 імені Юрія Го-
ловатого Марії Бойко та Наталії Черньо-
нок. Урочистої атмосфери додала автор-
ська пісня «Мій Бориспіль», яку виконала 
естрадна співачка Тетяна Брова.

ЄВРОПЕЙСЬКУ ПЛОЩУ ПРИКРАСИВ 
ПАМ’ЯТНИК БАТЬКА ІСТОРІЇ

Ціна вандалізму
На плановій нараді у Бориспільського міського 

голови знову говорили про вандалізм, точніше, про 
його наслідки.

Напередодні Дня молоді, у суботу, у Бориспільському 
парку поставили альтанку, де встановили чашу з фон-
танчиком питної води: натискаєш кнопочку — і втамо-
вуй собі спрагу на здоров’я. Обійшлося це задоволен-
ня місту у 20 тисяч гривень. Спекотного недільного дня 
цей фонтанчик виявився дуже доречним. Але ніч із неді-
лі на понеділок він не пережив — трубку для подачі во-
ди і кнопку-вимикач вирвали «із м’ясом». Щоб віднови-
ти роботу фонтанчика, довелося замовляти новий меха-
нізм. А це коштуватиме місту ще півтори тисячі гривень. 
Відкритим залишається питання: чи довго проживе 
фонтанчик після ремонту, якщо Борисполем ходять та-
кі вандали?

Менш затратною, але не менш болючою є ситуація із 
клумбами, з яких регулярно викопують квіти. Зокрема, 
на клумбах перед управлінням освіти (навпроти зупин-
ки «Соцмістечко») квіти викопують вже вдруге. На цих 
вихідних знову зникло близько 10 кущів. Наскільки ж 
живуча у нас совкова установка: «Якщо спільне, то моє»! 
Чому не звернутися до комунгоспу і не купити тих са-
мих квітів?

Купатися в Борисполі можна тільки 
у двох озерах

Перший заступник Бориспільського міського го-
лови Микола Корнійчук на понеділковій плано-
вій нараді повідомив, що Бориспільським міжра-
йонним відділом лабораторних досліджень обсте-
жені були озера Олесницьке, Гідропарк, Княжиць-
ке, УМБ-17 (біля школи №7), озеро Нестерівка та 
озеро Гульківське. 

За всіма фізико-хімічними та бактеріологічними по-
казниками усім нормам відповідає тільки озеро у Несте-
рівці. Наближене до таких показників озеро Княжицьке. 
Усі інші озера непридатні для купання. Особливо бруд-
не озеро Гідропарк, що знаходиться у промисловій зо-
ні на вулиці Броварська біля «ПентоПаку», там вміст лак-
тозопозитивних кишкових паличок перевищує норму 
майже у 50 разів. Вода там непридатна для купання. Так 
само на сьогодні не годиться для купання вода у озерах 
Олесницьке, Гульківське, УМБ-17.

Рух транспорту вулицею Панаса 
Мирного обмежать

Так склалося, що ця вулиця дуже вузенька — ши-
рина асфальтового покриття дорожнього полотна 
усього три метри. Але в години пік вулиця Панаса 
Мирного перевантажена машинами, яким навіть 
розминатися важко. Цією вулицею «грамотні» водії 
об’їжджають затори на Київському Шляху.

Врахувавши побажання мешканців вулиці, на ній бу-
ло встановлено аж шість лежачих поліцейських. Це ви-
рішує проблему швидкості, але не кількості машин. Рі-
шенням виконавчого комітету Бориспільської міської 
ради, засідання якого відбулося 27 червня, було визна-
чено, що на цій вулиці з боку озера Княжицьке буде за-
боронено проїзд вантажних автомобілів, а з боку вулиці 
Глібова буде встановлено знак, який забороняє проїзд 
усім транспортним засобам, окрім техніки, яка має ви-
конувати на вулиці якісь роботи, та автомобілів людей, 
які проживають на Панаса Мирного. Відповідні дорожні 
знаки будуть встановлені вже найближчим часом.

Підготувала Інна КРИНИЧНА

 Компанією скульптурі Во-
лодимира Мономаха на Євро-
пейській площі став пам’ятник 
Нестору-літописцю. Знаково, 
що його відкриття відбулося на 
екваторі двох свят, 27 червня: 
під час загальноміського свята 
«Випускник-2017» та напередо-
дні Дня Конституції України.

ПРО КВАС І СТИХІЙНИЙ РИНОК КОМФОРТНИЙ 
БОРИСПІЛЬ — 
НАША ТУРБОТА

Інна КРИНИЧНА

Роботи з ремонту та благоустрою доріг 
міста Борисполя на зупиняються. На од-
них дорогах їх масштаби перевищують по 
вартості мільйон гривень, а на інших — 
виконуються невеликими частинами, щоб 
не виходити за межі допорогових закупі-
вель і тим самим прискорити виконання 
робіт. Саме так благоустроюється вули-
ця Володимира Момота. Торік невелики-
ми відрізками будували тротуар. Восени 
минулого року поклали новий асфальт на 
відрізку дороги та виготовили заїзну ки-
шеню для автобусів навпроти магазину 
«Фора». А на минулому тижні на тому міс-
ці було встановлено павільйон автобусної 
зупинки, поряд з’явилася сміттєва урна. 
Виготовили його за кошти Бориспільської 
міської ради, встановили силами міськко-
мунгоспу. Мешканці мікрорайону схваль-
но поставилися до нового павільйону. За-
лишається сподіватися, що самі ж люди і 
стежитимуть, щоб новенька зупинка не 
перетворилася на дошку оголошень, а ур-
на не стала сміттєвим майданчиком для 
мешканців прилеглих будинків приват-
ного сектора. Бо біля кожної зупинки по-
ліцейського не поставиш. Це наше місто, і 
нам його берегти.

Ірина КОСТЕНКО

Тема стихійної торгівлі біля рин-
ку «Центральний» продовжує за-
лишатися актуальною. Тому дово-
диться знову до неї повертатися. 

Порівняно з минулим тижнем, ба-
зар на тротуарі розрісся і тягнеть-
ся уже вздовж приміщення рестора-
ну «Альта». Здається, скоро до «Сіль-
по» добереться. Підприємці навіть і 
не маскуються під сільгоспвиробни-
ків — від самого ранку виставляють 
«прилавки» із ящиків продукції, при-
везеної із Троєщини. А увечері на 
місці торгівлі залишаються сміттєві 
урни, поховані під горами цих ящи-
ків. Але повернутися знову до цієї те-
ми змусила не до болю знайома кар-
тина стихійного сільгоспбазару, а ви-
падок із квасом, який трапився у не-
ділю, 25 червня. 

Коли побачила, як біля тротуару із 
припаркованої «газельки» виванта-
жують розкладний столик та діжеч-
ки з квасом, була шокована. Лиши-
лося встановити парасолю — і новий 
генделик готовий. Запитала, чи мають 

вони дозвіл на таку торгівлю, бо знаю, 
що без рішення міськвиконкому об-
лаштовувати точки сезонної торгівлі 
нікому не дозволено. А такого дозво-
лу не давали точно. Мене наполегли-
во намагалися переконати, що такий 
дозвіл є. Але на прохання показати 
той дозвіл відверто відфутболили. 

Оптимальним рішенням у цій ситу-
ації було набрати 102.

Поліція приїхала досить оператив-
но. Ніяких дозволів правоохоронцям 
продавець квасу показати не змогла. 
Бачила у її руках лише якусь наклад-
ну. Не скажу, чи мала вона сертифіка-
ти, які підтверджують якість квасу. То-
ді це було не важливо, бо поліція зму-
сила згорнути ту торгівлю, про що по-
відомили кореспонденту як заявнику. 

Та хочеться застерегти покупців, 
які люблять спекотним днем ута-
мовувати спрагу холодними напоя-
ми на розлив: не довіряйте словам. 
Якщо торгова точка не має стенду із 
куточком покупця, не соромтеся за-
питати документи, які засвідчують 
якість напою, повідомляють про йо-
го дату виготовлення та термін 
придатності.

Озеро Гульківське.Озеро Гульківське.
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Ольга ТИМЧЕНКО, фото автора 

Микола Корнійчук, заступник міського голови, розпо-
вів нам, що цього року для комплектації дитячих майдан-
чиків з міського бюджету виділено 1 млн 204 тис. грн. І вже 
4 липня буде розкриття пропозицій тендеру за системою 
ProZorro на закупівлю 92-х елементів для цієї комплекта-
ції. Тому невдовзі у місті має з’явитися ще 15 нових ігрових 
майданчиків, кожен з яких сладатиметься із 5-6 елементів. 
Також у бюджеті передбачено понад 200 тис. грн на спор-
тивні та 12 тис. грн на гімнастичні вуличні тренажери.

«Невдовзі усі старі майданчики ми замінимо на сучасні та 
більш зручні. Але це не робиться за один день чи, навіть, мі-
сяць…» — говорить Микола Петрович.

Звісно, дуже добре, що у нас з’являться нові комплекси 
для ігор малят. Але поки плани почнуть втілювати у життя, 
ми вирішили подивитися, у якому вони стані зараз знахо-
дяться, і відзначити те, на що необхідно звернути увагу до-
рослих. Навіть далеко іти не довелося — вздовж централь-
ної вулиці, у тихих двориках, є дитячі майданчики, ніби із 
закинутого світу. Дивишся і думаєш: невже це центр міста, 
майже серце сучасної України, яка є частиною Європи?

Вул. Нижній Вал, 1

Ця одинока гірка досі не впала від подиху вітру. Та відпо-
відальні батьки вже давно не підпускають до неї своїх діт-
лахів. Коли встановлено такий майданчик, ніхто навіть не 
пам’ятає. Увечері чи навіть вночі, зазвичай, на майданчику 
збирається молодь. Тому не дивно, що зранку імпровізова-
ний смітник заповнюється пляшками від алкоголю. Місцеві 
лише мріють, щоб цю споруду скоріше прибрали. Кажуть, 
хвилюються та постійно слідкують, щоб діти не ходили сю-
ди гратися.

Вул. Головатого, 3

Цей майданчик у більш-менш нормальному стані. Поруч 
великий 9-поверховий будинок, чимало дітей бавиться бі-
ля гірки та гойдалок. От тільки огорожа навколо нікуди не 
годиться: вона досить небезпечна через зламані металеві 
прути. «Це, певне, на металолом колись вночі їх позрізали», 
— говорить бабуся, яка гуляє із онуком поруч. Якщо дитина 
впаде на цей гострий та заржавілий металевий стовпчик, 
сумнівно, що лікарі зможуть врятувати життя малечі або за-
побігти її інвалідності. 

Вул. Київський Шлях, 39 а

У дворі одинокої 5-поверхівки такий же одинокий зане-
дбаний дитячий майданчик — страхіття, яке частіше батьки 
з дітлахами оминають. На ці гойдалки з трухлявої дереви-
ни страшно садити дитину. А традиційна бориспільська гір-
ка, що осучаснена нецензурними написами, теж не дозво-
ляє свідомим батькам пускати малечу гуляти на ній. І, ска-
жіть, будь ласка, як діти зможуть тут розвиватися? Майдан-
чик потребує термінової заміни.

Вул. Лютнева, 10

Старий закинутий майданчик, до речі, розташований не-
далеко біля нового. От тільки сучасний поставили, а цей, 
старий, вже кілька років забувають прибрати. Ще радян-
ські гойдалки, дірява та іржава гірка з її гнилими східцями 
— ось уся ця «краса» заростає травою та слугує тамтешнім 
жителям місцем для сушки килимів. Дивно, що цей майдан-
чик досі не розібрали на металолом…

Зупинка «Розвилка»

Невеликий, проте неабияк потрібний у цьому районі 
майданчик, є місцем відпочинку для усіх тамтешніх дітей. 
Встановили його кілька років тому, і нині він зберігається у 
гарному стані. Та й розмістили його біля чудового місця — 
Борисо-Глібської церкви. Здавалося б, які претензії можуть 
бути? Проте вони є, оскільки він небезпечний як для ігор 
дітлахів, так і для їхнього розвитку. Зовсім поруч знаходить-
ся зупинка громадського транспорту, тож повз майданчик 
за день проходить величезна кількість незнайомих людей. 
І це особливо загрожує тим дітям, що гуляють без батьків. 
Адже вони у такому віці дуже довірливі, і хто знає, що у го-
лові тих незнайомців.

Також поруч розташований магазинчик, за сумісництвом 
— місцева «наливайка». Тому біля нього майже завжди при-
сутні шанувальники чарки-другої, які дуже часто на тамтеш-
ніх лавках відсипаються після прийнятої дози. Думаю, не по-
трібно пояснювати, чим таке сусідство загрожує дітям?

Цей майданчик можна було б встановити далі, вглиб зе-
леної зони — місця там вистачає навіть для цілого футболь-
ного поля.

Вул. Головатого, 20

Нарешті, потрапила на майданчик для дітлахів, що заслуго-
вує захвату. Просторий, сучасний, з гарним пісочним покрит-
тям та великою кількістю елементів. Мабуть, це одне з небага-
тьох ігрових місць, яке відповідає більшості вимог. Встановле-
но його нещодавно, можливо, тому він і досі у гарному стані. 
Хоча усі елементи «відштамповані», проте він зручний та при-
вабливий. І малеча тут гуляє не лише з будинку, що поруч, а 
майже з усіх багатоповерхівок по вулиці Головатого. 

Вздовж вулиці Пушкіна

Цей майданчик досі живе завдяки мешканцям мікрорайо-
ну приватного сектору. Його встановлено кілька років тому, 
а він має вигляд нового. Місцеві батьки цінують те, що ма-
ють, та підтримують його стан: доглядають за ним, посадили 
навколо молоді дерева, косять траву та підсипають нерівну 
поверхню. Також майданчик обгороджений металевою сіт-
кою, і це дуже добре, адже він розміщений прямо вздовж са-
мої вулиці Пушкіна, а це є небезпечним для дітлахів.

Висновок
Згідно з Державними будівельними нормами України 

(ДБН) кожен дитячий майданчик потрібно оцінювати, як мі-
німум, за кількома показниками: перш за все — це безпека. 
Далі зручність, вдале його розташування та креативність 
дизайну. До речі, на останню вимогу уваги звертають най-
менше, і це неабияк засмучує, бо діти, щоб належно та все-
бічно розвиватися, мають грати у різноманітні ігри. І якщо 
ж із зручністю та розташуванням у нас більш-менш склало-
ся, то із безпекою, на жаль, ситуація вкрай запущена.

Зрозуміло, що це лише короткий огляд дитячих майдан-
чиків у Борисполі, лише кілька прикладів того, що у нас іс-
нують недотримання ДБН при їх встановленні. І швидше за 
все, вони є не найбільш проблемними по місту. З іншого бо-
ку, порушення цих норм не впливають на їхній стан. Тому 
багато залежить і від нашої, громадянської, культури пове-
дінки. Це точно не діти ламають товсті металеві конструкції, 
залишають порожні пляшки з-під пива у коробках біля гі-
рок або закидають їх у пісочниці.

НА ЯКИХ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКАХ 
РОЗВИВАЮТЬСЯ НАШІ МАЛЮКИ

 Кожен із нас хоче бачити свою дитину роз-
винутою, щасливою та здоровою. І окрім гарно-
го клімату в сім’ї, виховання, мають бути друж-
ні взаємостосунки з однолітками. А найчастіше 
наші дітлахи перший досвід спілкування один з 
одним отримують саме на дитячих майданчи-
ках, що біля їхніх будинків…

Як у Борисполі, так і в більшості міст України, усі май-
данчики для відпочинку дітлахів мають однакові елемен-
ти, ніби «відштамповані». Часто навіть діти кажуть: «Я туди 
не хочу, там те саме, що і тут».

Чому так виходить? Не завжди товар із конвеєра бу-
де дешевшим за ексклюзивну річ. Можливо, нам варто 
спробувати щось таке, що змогло б дійсно зацікавити ма-
лечу, відклавшись у її пам’яті надовго. Наприклад, у Євро-
пі в одному і тому ж місті не може бути кількох однакових 
майданчиків, кожен окремий має якісь індивідуальні ри-
си. Тому і діти з неабиякою радістю на них гуляють.

Дуже хочеться, щоб наша місцева влада звернула увагу на 
цю тему. Адже, найголовніше — це безпечне та різнобічне се-
редовище, де наші діти зможуть розвиватися і пізнавати світ.
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 ВОЛОНТЕРИ

 НЕ ДОЇХАЛИ

Павлина ОСТРОЗОРА, 
фото автора

Стрілка годинника вказує за 
двадцять першу. Вечір тихий, але 
людний. Хтось з містян, що про-
живають поруч, повертається з 
роботи, хтось, радіючи гарній по-
годі, вийшов на прогулянку. По-
близу міського будинку культу-
ри теж гамірно: майже півгоди-
ни тому закінчився концерт. Гля-
дачі вирушають до домівок не 
одразу: обмінюються враження-
ми, фотографуються на згадку… 
Проте додому їхати таки треба.

Зі своєю дівочою компанією га-
даємо на листі дерев (ромашки 
поблизу зупинки, що навпроти 
ЗОШ №3, не ростуть): «Буде, не бу-
де, буде, не буде…». Звичайно, ду-
маю не про коханого, а про авто-
бус, якого ще чекати і чекати. 

Якби не підбори, із задоволен-
ням дійшла б додому пішки. Та все 
одно без прогулянки сьогодні ні-
як. Останній рейс, який їде у на-
прямку «Атасу», був більш ніж годи-
ну тому — о 19.55. Тож моїм стомле-
ним ногам доведеться витримати 
ще маршрут із зупинки «Соцмістеч-

ко» тривалістю мінімум 20 хвилин. 
Страшно подумати, що буде, якщо 
маршрутка таки не приїде: коштів 
на таксі немає, а шлях у понад годи-
ну на власних двох не витримаю. Хі-
ба доведеться знімати туфлі й підко-
рювати місцевий асфальт босоніж.

Сумні думки розвіялися вмить, 
коли на горизонті розгледіла обри-
си маршрутки №7. До зупинки во-
на під’їхала порожньою. Окрім моїх 
трьох знайомих, всередину зайшла 
ще одна чимала компанія. Сказати, 
що пасажирів не було — важко.

За кілька хвилин «сімка» зупи-
нилася біля «Смаку». «Висипали-
ся» всі, крім мене й подруги. Кіль-
ка секунд ми спокійно сиділи, че-
каючи, поки автобус поїде далі, 
навіть встигли помахати руками 
своїм друзям з вікон і обмінятися 
кількома словами між собою. Рап-
том водій якось дивно глянув на 
нас і голосно вигукнув: «Кінцева!»

Здивуванню не було меж. По-
чало сутеніти, жодної маршрут-
ки-альтернативи не було. Сумно 
вийшло: заплатила, щоб доїхати 

до пункту призначення, а проїха-
ла тільки половину шляху. Ми пі-
дійшли до водія, щоб поцікавити-
ся, чому він не попередив паса-
жирів про кінцевий пункт свого 
маршруту, коли розплачувалися 
на зупинці навпроти ЗОШ №3. «Це 
ж автобус № 7! Ви повинні їхати 
до «Aeromall»!» — намагалася пе-
реконати водія подруга. Він лише 
посміхнувся і спокійно сказав: «Це 
кінцева. Я не їду». «Чому?», — за-
питала, готуючись посилатися на 
Закон України «Про захист прав 
споживачів». У відповідь отрима-
ла тільки мовчанку … і неприєм-
ну посмішку.

У відчаї, стані абсолютної «роз-
битості» і втоми, мовчки вийшла 
з автобуса, не бажаючи з’ясовува-
ти стосунки. Сподівалася пересі-
сти на якусь із київських маршру-
ток. Дарма: інтервал їх руху о такій 
порі суттєво збільшується, а чека-
ти вже не було ні сил, ні бажання.

«Ну що поробиш, живемо, мов у 
селі!» — несподівано «випалила» 
подруга. Вона «потрапила в яблуч-
ко», бо саме в цю мить намагала-
ся безболісно пройти по дрібному 
щебеню, який у Борисполі назива-
ють тротуаром.

Втома далася взнаки, і шлях до-
дому подолала майже за годину. 
Сподівалася принести із концерту 
гарні враження, а принесла втом-
лені ноги з багатьма новими мозо-
лями. Відтоді черевиків на підбо-
рах ще жодного разу не вдягала. 
Перейшла на балетки, бо виходжу 
«в люди» часто. Тож принцип «кра-
са вимагає жертв» — не для мого 
стилю життя.

«ЦЕ Ж АВТОБУС №7! ВИ ПОВИННІ ЇХАТИ ДО «AEROMALL»!»

Згідно з Постановою Кабі-
нету міністрів України № 141 
від 29 січня 2003 р. у правилах 
надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту 
зазначено, що:

— пасажири повинні одержу-
вати чітку і своєчасну інфор-
мацію про назви зупинок, мож-
ливі пересадки, оплату проїзду 
тощо;

— водій автобуса, який ви-
конує перевезення пасажирів, 
зобов'язаний додержуватись 
визначеного маршруту та роз-
кладу руху автобуса;

— водію автобуса забороня-
ється змінювати маршрут та 
розклад руху.

Василь БОЙКО, представник 
волонтерскої групи «Старинці»

У період з 25 травня по 28 черв-
ня духовне життя молодих на-
цгвардійців, які проходять службу 
на Бориспільщині, було надзвичай-
но насиченим і все завдяки турбо-
ті, доброті волонтерів та меценатів.

Проведено три концерти у вій-
ськових частинах Нацгвардії Укра-
їни: в/ч 3070 с. Старе та в/ч 3066 
м. Києва, на яких були присутні 
близько 800 солдат. Два концер-
ти організовано завдяки підтрим-
ці начальника управління культу-
ри м. Борисполя Наталії Погребної 
— молодої, енергійної, дуже при-
вабливої жінки.

Один концерт у Старому пода-
рувала воїнам директор Будин-
ку культури села Надія Журибіда 
з фольклорно-етнографічним ан-
самблем «Осіннє золото», худож-
ній керівник Валерій Білий.

Організовано шість поїздок ав-
тобусами до театрів, соборів сто-
лиці для 138 нацгвардійців.

Молоді воїни побували в Наці-
ональній опері України ім Т. Шев-
ченка, слухали оперу «Дама з ка-
меліями» та «Норму» В. Белліні. 
Квитки у театр надав старший ад-
міністратор Анатолій Клодій, а 
транспортом забезпечив керівник 
«Агробудмеханізації» Володимир 
Шалімов. Коли ж сталося так, що 
автобус зламався, і поїздка могла 
зірватися, то головний диспетчер 
Володимир Бистрий взяв на себе 
відповідальність, запросив з дру-
гої організації автобус, а водій Ста-
ніслав Чаєвський чудово справив-
ся з роботою.

Перед театром воїни були на 
службі у соборі Святителя Миха-
їла — Першого Митрополита Ки-
ївського та пообідали, де настоя-
тель, протоієрей Роман Баранов-
ський заспівав патріотичну пісню, 
граючи на кобзі.

Настоятель храму На честь усіх 
Святих воїнів отець В’ячеслав Яко-
венко запросив нацгвардійців на 

свято Трійці з Хресною ходою, зі 
святковим обідом та організував 
екскурсію в Лавру.

Потім у «Театрі на Липках», на 
запрошення керівника театру Ві-
ктора Гирича, дивилися прекрас-
ний спектакль Н. Саймона «Бі-
локсі-блюз». Транспорт надав ке-
рівник ТОВ «Автосервіс», молодий 
перспективний бізнесмен Євген 
Грона, а автобусом вправно керу-
вав Віталій Мисак.

Головний адміністратор Наці-
онального театру оперети Оле-
на Сладкова запросила бійців на 
оперету «Труфальдіно із Бергамо». 
А головний адміністратор Націо-
нального театру російської драми 
ім. Лесі Українки Віктор Дібров на-
дав можливість воїнам побувати 
на спектаклі «Враг народа». Водій 
«Агробудмеханізації» Сергій Федь-
ко, як завжди, провів чудовий рейс.

На запрошення отця Никодима, 
з благословення архімандрита от-
ця Самсона, ректора монастиря 

«Свято-Покровська Голосіївська 
пустинь», молоді воїни відвідали 
собор та поклонилися святим мо-
щам матінки Аліпії.

Тільки гарні слова подяки мож-
на сказати про голову Бориспіль-
ського міськрайсуду Сергія Воз-
нюка, суддю Віталія Журавського, 
які уже упродовж двох років, кож-
ного місяця безкорисливо допо-
магають в реалізації програми ре-
лаксації воїнів Нацгвардії.

Окремо хочеться сказати про 
директора СТОВ «Старинська пта-
хофабрика» Сергія Васильови-
ча Міщенка. Мало того, що він ке-
рівник з великої букви, він ще і 
спортивний, розумний, добрий чо-
ловік. Традицію допомагати воїнам 
Нацгвардії у Старому заснував 
Олександр Миколайович Зубчук, а 
Сергій Васильович з честю підхопив 
її. За цей короткий час встиг зроби-
ти немало: поздоровив і приготу-
вав стіл колишнім прикордонникам 
с. Старого, а у нас їх 28 чоловік.

А протоієрей Варлаам Поділюк, 
настоятель Кирилівського монас-
тиря в м. Київ, персонально приїхав 
привітати колишніх захисників кор-
донів, де разом з Анатолієм Кузьмі-
ним, гітаристом та співаком, вико-
нали пісні для прикордонників.

На день присяги 120 молодих 
гвардійців Сергій Васильович Мі-
щенко забезпечив обідом. Це і на-
пої, і цукерки, печиво та домаш-
ні пиріжки з м’ясом, печінкою, ка-
пустою, повидлом, щоб хлопці зга-
дали свій дім, який потрібно міцно 
охороняти. Пиріжки виготовила з 
любов’ю жителька с. Старе Ганна 
Коломієць. До організації свята чи-
малих зусиль доклала фахівець від-
ділу соціального розвитку енергій-
на Світлана Арідова.

С. Міщенко відправив автобус, 
з водієм Валентином Прилепою, 
щоб відвезти 32 воїнів у собор та 
театр оперети. Гвардійців нагоду-
вали, відвезли у парк Т.Г. Шевчен-
ка погуляти, поїсти морозива, се-
бе показати, на інших подивитись. 
28 червня День народження Сер-
гія Васильовича Міщенка. Дай Бог 
Вам здоров’я, натхнення працюва-
ти та воїнам допомагати.

У військову частину 3070 навчаль-
ного центру Нацгвардії України при-
значили полковника Пузанова Ген-
надія Вікторовича. Після недавньої 
зустрічі з ним щодо питань волон-
терства у мене склалося враження, 
що запрацював точний швейцар-
ський механізм. При попереднику, 
полковнику Володимиру Ліченку, 
все було добре, виважено, розумно. 
Заходи проходили з віддачею. Зараз 
я, як колишній офіцер-прикордон-
ник, дивуюсь тій енергетиці, яка іде 
від Геннадія Пузанова і його поміч-
ника з виховної роботи майора Ген-
надія Поминального, також старшо-
го лейтенанта Павла Коріка.

Відповідаючи на питання шано-
вної пані, хочеться сказати, що уні-
кальність волонтерства ще й у то-
му, що матінка-доля подарувала 
мені честь познайомитись і пра-
цювати з кращими синами і донь-
ками України.

Для усіх небайдужих за-
лишаємо номери телефонів: 
(097) 477-07-77, (066) 461-15-75.

КАЛЕЙДОСКОП ДОБРОТИ
 Днями мене запитала 

знайома дівчина: «В чому 
унікальність Вашого волон-
терства?» А в тому, що нам 
допомагають кращі люди 
Бориспільщини і Києва, які 
добрі та багаті душею, це 
цвіт нації, це майбутнє Укра-
їни. Бути меценатом у наш 
непростий час — це вже 
мужність. Дуже важливою 
є підтримка волонтерів, які 
уже два роки безкорисли-
во допомагають в реалізації 
програми релаксації воїнів 
Нацгвардії.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Зустрілися ми з Михайлом Іва-
новичем не в кабінеті, а на подвір’ї 
спортшколи, де посаджені краси-
ві клумби, сходить зелена трава 
попід деревами, а поруч майдан-
чик з тренажерами. Новий дирек-
тор спілкувався з працівниками 
школи, щось радив, комусь давав 
вказівки…

— Михайле Івановичу, Ви не-
щодавно приступили до своїх 
обов’язків. Розкажіть, будь ла-
ска, що нове можна побачити у 
спортшколі і на чому плануєте 
зосередитись найближчим ча-
сом?

— Декілька днів тому ми зроби-
ли цілодобове освітлення на май-
данчику з тренажерами, який об-
ладнаний перед центральним 
входом до ДЮСШ за сприяння Бо-
риспільської міської ради ще рік 
тому. З раннього ранку до пізньо-
го вечора тут безкоштовно займа-
ються не лише вихованці спортив-
ної школи, а й усі охочі. Приємно 
бачити дітлахів, іноді навіть черги 
шикуються. Часто приходять мо-
лоді мами з маленькими дітками.

Окрім того, нещодавно за спри-
яння директора «Агробудмехані-
зації» Володимира Шалімова та го-
лови правління «БКБМ» Ігоря Ша-
лімова ми завезли три КамАЗи 
землі під дерева, які ростуть по-
ряд, і висіяли траву. Насіння для 
газону нам дав директор стадіону 
«Колос» Микола Костянець. А пра-
цівники Бориспільського ЖКГ нам 
посадили квіти.

На черзі плани щодо пере-
криття даху спортивної школи. 
Незабаром хочемо прокласти 
алеї біля школи — там, де ходять 
люди, а будівельники не зроби-
ли. Саме так для зручності ро-

блять у західних країнах. Над 
центральною доріжкою зроби-
мо арку, ще посадимо троянди. 
Біля майданчика з тренажера-
ми будуть столики для любителів 
шашок і шахів. У вестибюлі спор-
тивної слави плануємо розташу-
вати акваріум із рибками, зроби-
ти алею і музей. Нам необхідно 
робити так, щоб мешканцям мі-
ста було цікаво і приємно, щоб 
заохотити якомога більше дітей 
до занять спортом.

— Чи є вихованці, якими Ви пи-
шаєтеся, які є гордістю для на-
шого міста?

— Звичайно. За період тренер-
ської діяльності мені пощасти-
ло виховати вісім майстрів спор-
ту. Призерами Європи стали мої 
учні — два брати Сергій і Олексій 
Бабінови. Вони були учасниками 
Чемпіонату світу з боксу і зайняли 
V місце.

Чемпіоном світу з легкої атлети-
ки став мій колишній учень, заслу-
жений майстер спорту, член На-
ціональної збірної України, учас-
ник олімпійських ігор Олександр 
Дмитрієнко. Приємно, що він зга-
дує мене як першого тренера (а 
починав він з боксу). Три роки за-
ймався у мене і Ян Савон, майстер 
сорту з байдарок і каное, учасник 
Чемпіонату Європи і Чемпіонату 
світу.

У нашому клубі «Ринг» трену-
ється 30-річний чемпіон світу з 
козацького двобою Вадим Ісмай-

лов. Він 2 роки тому переїхав на 
Бориспільщину з Харкова. При-
ємно, що у мене займається відо-
мий спортсмен, який у минулому 
році став чемпіоном України, чем-
піоном Європи і світу, ввійшов до 
складу Національної збірної Укра-
їни. Вадим іноді проводить трену-
вання у нашому клубі, його дуже 
люблять діти. 

Свого часу тренував Народно-
го Героя України, заступника ко-
мандира 72 бригади Валерія Гудзя 
і його сина, а також відомого жур-
наліста Тараса Корніюка.

Також переконаний, що мій ви-
хованець Сергій Артеменко — 
майбутній чемпіон Європи і світу, 
буде учасником олімпійських ігор 
з боксу. Приємно, що привів його 
батько, також мій учень.

— Михайле Івановичу, якщо 
не таємниця, як Ви потрапили 
до ДЮСШ?

— Певний час був приват-
ним підприємцем. Заробив тро-
хи грошей, купив дітям спор-
тивний інвентар для безкоштов-
них занять. У 2000 році на базі 
ДЮСШ ми створили спортивний 
клуб «Ринг» для старших дітей, 
випускників спортивної шко-
ли. І заняття у клубі теж безкош-
товні. У нас прекрасний тренер-
ський склад, чудові батьки, які 
підтримують своїх дітей у спор-
тивних досягненнях. До речі, за-
сновником спортклубу є Бори-
спільська міська рада, ФСТ «Ко-

лос» і я. Так згодом мене обрали 
президентом клубу. Звичайно, 
зараз складний час, тому без за-
лучення меценатів нам важко ви-
живати: і спортивне обладнання, 
і форма досить дорогі. Нам дуже 
багато допомагають Володимир 
Ілліч та Ігор Володимирович Ша-
лімови. Вони взяли під свою опі-
ку спортивний клуб «Ринг», купу-
ють інвентар, виділяють кошти 
на поїздки та допомагають у разі 
якихось форс-мажорів.

— Якими видами спорту в 
Бориспільській ДЮСШ мають 
можливість займатися діти?

— У нас є можливість для занять 
12 видами спорту. Це і легка атле-
тика, і баскетбол, волейбол, пла-
вання, боротьба, бокс, регбі то-
що. Загалом займається близько 
тисячі дітей. За сприяння Бори-
спільської міської ради ми може-
мо учнів повезти на змагання. Не-
легко сьогодні і тренерам, вони у 
вихідні дні їздять з дітьми на все-
українські та міжнародні турніри, 
на товариські зустрічі. Але назу-
стріч ідуть нам батьки, меценати, 
спонсори.

У нас є молоді спеціалісти, але 
є й ті, які віддали роботі у спорт-
школі декілька десятків років. Зо-
крема, понад 40 років працюють 
тренер з волейболу Марія Семе-
нівна Віцюк і тренер з плавання 
Ніна Олексіївна Шашкова. Відзна-
чила свій 80-літній ювілей Марія 
Іванівна Міняйленко, яка працює 
у нас лікарем. Олена Василів-
на Цівун працює інженером по-
над 30 років. Хочеться відзначи-
ти, що багато нам допомагають 
управління освіти, центр спорту і 
міська рада.

— Чому Ви обрали роботу са-
ме з дітьми? Це велика відпові-
дальність, адже для дітей і під-
літків тренер є і вчителем, і ви-
хователем, і другом.

— Діти — це наше майбутнє. 
Спорт відіграє велику роль у ви-
хованні підростаючого поколін-
ня. Будь-який вид спорту дисци-

плінує людину, виховує. Я вважаю, 
що коли не будеш любити дітей, то 
не зможеш бути тренером. У наш 
час батькам немає коли займати-
ся дітьми, бувають узагалі небла-
гополучні сім’ї. Я запровадив таке 
нововведення — перевіряю що-
денники у своїх вихованців. Ді-
ти почали краще вчитися. Навчаю 
малих учнів, щоб вдома застеляли 
ліжка, допомагали батькам. Іно-
ді діти, які мали незадовільну по-
ведінку, погано навчалися у шко-
лі, досягають великих результатів 
у спорті і житті.

Заслужений тренер Геннадій Ва-
сильович Міняйленко говорив, 
що чим більше ти з дітьми спілку-
єшся, чим більше віддаєш їм сво-
їх знань, тим більше позитивної 
енергії отримуєш. Приємно, ко-
ли й дітки тебе люблять. Часом, ді-
ти більше поважають тренера, ніж 
батьків. У нас дійсно високопро-
фесійний тренерський склад.

— У школі займаються ви-
ключно діти, чи є й групи для 
дорослих?

— Звичайно, є й для дорослих. 
У нас усі заняття безкоштовні і для 
дорослих, окрім плавання. Я хо-
чу зробити безкоштовні заняття з 
плавання учасникам АТО, волон-
терам і вчителям.

— Як Ви ставитеся до того, 
що сьогодні у загальноосвітніх 
школах немає навантаження 
на уроках фізкультури, діти не 
здають нормативів?

— Звичайно, це неправильно. 
Діти будуть слабкими, хворобли-
вими, адже сьогодні вони про-
водять свій час за комп’ютера-
ми, мобільними телефонами, те-
левізорами. Дітей треба заохо-
чувати до занять фізкультурою і 
спортом, до відпочинку на приро-
ді, до рибалки… Вони мають бу-
ти всебічно розвиненими, мати 
міцне здоров’я.

Діти приходять до нас і показу-
ють високі результати. Є діти, які 
прийшли до мене на заняття і не 
підтягувалися на турніку жодного 
разу, а тепер — 20-30 разів. А ось 
8-річний Сергій Артеменко 400 
разів відтискається від підлоги! А 
коли прийшов — то було лише 10 
разів. Якщо діти наполегливо за-
ймаються щодня, то результати у 
них відмінні.

Побажаємо новому директо-
ру Бориспільської ДЮСШ Ми-
хайлові Івановичу Шкорупу гар-
них вихованців, а також успіхів 
у виконанні планів.

Михайло Шкоруп: «БУДЬ-ЯКИЙ ВИД СПОРТУ 
ДИСЦИПЛІНУЄ ЛЮДИНУ, ВИХОВУЄ»

 Михайло Шкоруп лише 
місяць на посаді директора 
Бориспільської дитячо-
юнацької спортивної шко-
ли, проте, завдяки досвіду 
роботи у галузі фізкультури 
і спорту, впевнено присту-
пив до своїх обов’язків. Ми 
спілкувалися з керівником 
одного з найбільших освіт-
ніх закладів Борисполя, аби 
дізнатися про розвиток і 
плани ДЮСШ, досягнення 
і виховання підростаючого 
покоління…

Майстер спорту з боксу Ми-
хайло Іванович Шкоруп працює 
у бориспільській спортшколі 
понад 20 років. Він, перемо-
жець всеукраїнських змагань 
з боксу, міжнародних турнірів, 
працює викладачем з боксу 
(старший тренер), а, віднедав-
на, директором Бориспільської 
ДЮСШ. Депутат Бориспільської 
міської ради, входить до складу 
депутатської комісії з питань 
науки, культури та спорту. За-
ймається волонтерською діяль-
ністю. Член політичної партії 
«Наш край».

У Бориспільській ДЮСШ багато достойних вихо-
ванців і заслужених тренерів. Часом, це відомі люди в 
Україні чи світі, а про них не знає ні молодше поколін-
ня учнів школи, ні мешканці міста. А їх мають знати і 
шанувати. Зокрема, заслужений тренер України з хо-
кею на траві Віктор Щегель, двократний олімпійський 
чемпіон, заслужений майстер спорту Сергій Фесенко, 
учасник олімпійських ігор, заслужений тренер Украї-
ни з легкої атлетики (ходьба) Анатолій Соломін, тре-
нер-викладач з пауерліфтингу Юрій Ликов, який вихо-

вав призера Європи Дар’ю Шашкову. Нещодавно ви-
хованець школи виконав норматив майстра спорту з 
легкої атлетики. Євгеній Биков став чемпіоном світу 
серед ветеранів з гирьового виду спорту. Микола Хі-
ценко — чемпіон світу з армрестлінгу, який перема-
гав в американців. … Мовчан, учасниця олімпійських 
ігор, чемпіонка Європи з легкої атлетики, нині працює 
у дитячому садку. Це далеко не всі імена. Є і спортивні 
династії. Взагалі у спортшколі чудовий дружний колек-
тив і вагомі спортивні досягнення бориспільців.

ДОВІДКА

ДО ТЕМИ
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 ПОРАДА ЮРИСТА

 ПРОФЕСІЯ

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

— Трудова книжка є одним із 
найважливіших документів грома-
дянина, бо підтверджує його тру-
дову діяльність. Тому ставитися до 
неї необхідно уважно, як і до ін-
ших особистих документів. Але, на 
жаль, дуже непоодинокі випадки, 
коли людина її втрачає. Головно 
це трапляється у двох випадках: 
через халатність самого власника 
або його роботодавця.

Якщо трудову книжку загубив 
саме її власник, потрібно зверну-
тись до останнього роботодав-
ця та написати заяву про її втра-
ту. Не пізніше ніж за 15 днів після 
заяви (а в разі якихось ускладнень 
— в інші строки), він або уповно-
важений ним орган мусить вида-
ти нову трудову книжку з напи-
сом «Дублікат» у правому верх-
ньому куті першої сторінки. Ду-
блікат документа заповнюється 
за загальними правилами, а саме: 
у розділах «Відомості про роботу», 
«Відомості про нагородження», «Ві-
домості про заохочення» вносяться 

відповідні записи за місцем остан-
ньої роботи на підставі раніше ви-
даних наказів (розпоряджень) та ін-
ших документів.

Якщо працівник загубив свою 
трудову книжку ще до того, як 
прийшов на нове місце роботи, 
то у розділі «Відомості про робо-
ту» спочатку вноситься запис про 
його загальний стаж до працев-
лаштування на це підприємство. 
Він підтверджується записом у йо-
го особовій картці за прийнятою 
формою.

Загальний стаж роботи праців-
ника записується сумарно, тобто 
зазначається загальна кількість 
років, місяців, днів (без уточнен-
ня), а також на якому підприєм-
стві, в який час і на яких посадах 
він працював у минулому.

У разі представлення працівни-
ком відповідних документів (ви-
тягів або копій наказів, особових 
справ, карток, рахунків, відомо-

стей на видачу заробітної плати 
та інших документів, засвідчених 
в установленому порядку) загаль-
ний стаж записується за окреми-
ми періодами роботи в такому
порядку: 

• зазначається дата прийняття 
на роботу;

• записується назва підприєм-
ства (установи, організації), де 
працював власник трудової книж-
ки, а також посади (роботи) струк-
турного підрозділу, до якого було 
прийнято працівника.

Якщо з поданих документів вид-
но, що працівник переводився на 
іншу постійну роботу на цьому са-
мому підприємстві (в установі, ор-
ганізації), то про це теж робиться 
відповідний запис.

Потім записується дата звіль-
нення та її причина (при наявності 
цих даних).

Записи про прийняття на робо-
ту, переведення на іншу, звільнен-

ня мають бути підтверджені за-
писом з посиланням на докумен-
ти із зазначенням їх назви, дати і
номерів. Документи, що підтвер-
джують стаж роботи, повертають-
ся їх власникові.

Власник або уповноважений 
ним орган зобов’язаний сприяти 
працівникові в одержанні доку-
ментів, які підтверджують стаж йо-
го роботи, що передував влашту-
ванню на це підприємство.

Якщо документи не містять за-
значених вище даних про робо-
ту в минулому, в дублікат трудової 
книжки вносяться лише дані, що 
містяться в документах.

Також пам’ятайте, коли підпри-
ємства або архівні установи вида-
ють довідку про роботу, в ній має 
бути посилання на підстави їх ви-
дачі, тобто на номер і дату наказів 
про прийняття на роботу, переве-
дення на іншу роботу, звільнення.

Якщо підприємство, на якому 
працював робітник, який загубив 
свою трудову книжку, вже не існує, 
тобто компанія ліквідована, по-
трібно направляти запит в архів. 
Тут повинні зберігатися докумен-
ти цієї організації. Архів видає до-

відку, яка буде одним із докумен-
тів, що підтверджують стаж. При 
відсутності цих відомостей можна 
звернутися до суду, привести двох 
свідків і представити документи, 
які можуть хоч якось підтверди-
ти правдивість розповіді про свій 
стаж роботи.

Якщо трудова книжка була 
втрачена у роботодавця в разі 
форс-мажору, то створюється спе-
ціальна комісія, за результатами 
якої складається акт. У ньому опи-
суються всі періоди роботи, про-
фесії та тривалість трудового ста-
жу. Самому працівникові видаєть-
ся дублікат.

А ось у випадках втрати доку-
мента через халатність робото-
давця, його притягують до адміні-
стративної відповідальності у ви-
гляді штрафу.

Отже, підсумовуючи сказане, за-
значу, що сьогодні законодавець 
чітко визначає порядок стосов-
но відновлення трудових книжок. 
Важливим також є те, що цей по-
рядок є максимально спрощений 
і тому кожний громадянин, який 
зіткнувся з такою проблемою, змо-
же відновити втрачений документ.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТРУДОВА КНИЖКА ЗАГУБИЛАСЬ?
«Тиждень тому, саме займаючись оформленням пенсії, загубив 

свою трудову книжку. Чи можна відновити всі записи, що в ній 
були? І як саме це зробити?»

Віктор, м. Бровари

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Його робота і моя чимось схожі — бува-
ємо у багатьох місцях, спілкуємося з різни-
ми людьми, намагаємося їх зрозуміти і піс-
ля цього вечорами пишемо. Але в Костянти-
на її більше. Дільниця, яку він контролює, це 
величезна територія. Паперової роботи та-
кож вистачає. «Її не стало менше, як обіцяли, 
— пояснює він. — Маємо місяць на відпра-
цювання заяв і здачу письмових висновків, 
але просять робити це чимшвидше».

Їдемо в Дударків його власною старою 
«Нивою». Машин дільничним не видали. За 
словами офіцера, «реформа до нас ще не ді-
йшла». З собою ноутбук і папка з паперови-
ми документами.

Приїхали у село. Дільничний пункт полі-
ції. Заходимо з бокового входу сільради. Ка-
бінет пожежників, навпроти — Костянтина. 
Це кімната близько десяти метрів, старий 
стіл, кілька стільців, на столі — старий ма-
сивний монітор.

На прийом прийшла жінка. Тиждень тому 
в неї зник новенький телефон — після ак-
тивного відпочинку з друзями за горілкою. 
За цей час його ніхто не повернув, тому во-
на просить допомоги у поліції. Потерпіла 
звинувачує одного з членів компанії.

— Чому Ви так думаєте?
— А хто ж іще міг його узяти? 
Десять хвилин Костянтин боровся зі ста-

рим принтером, підключеним до ноутбука, 
поки надрукував бланк заяви. Тепер потріб-
но провести розслідування, поговорити з 
підозрюваним. Але сьогодні його не знайти, 
поїхав у сусіднє село.

В папці дільничного звернення, які треба 
відпрацювати. Сусід жаліється на сусідку: «Нео-
дноразово підливала невідомою сумішшю на-
садження на нашій ділянці, у спеку підставляла 
під паркан вонючі фекалії, придумує, що я за її 
відсутності проникаю в її сарай, щось шукаю в 
її речах». Сусідські, сімейні сварки та п’яні роз-
бірки — чимала частина роботи дільничного.

— Раніше, коли черговий був у нас у рай-
відділку, — розповідає Костянтин, — ви-
клики на 102 фільтрувалися, адже бувають 
дивні дзвінки — домовичок не пускає до ха-
ти чи собака вночі гавкає. Тепер усі дзвінки 
йдуть на Київ — людина викликає поліцію, 
звернення фіксується і має бути відпрацьо-
ване. Тому ти ідеш і шукаєш того домовика, 
а потім заповнюєш звіти.

Реальна проблема — дачні крадіжки. «Се-
ред злодіїв як гастролери, так і мешканці су-
сідніх сіл, — пояснює Костянтин. — Мовляв, 
у своїх не можна, а в сусідів — запросто. Успіх 

розкриття злочину великою мірою залежить 
від того, наскільки часто господарі навіду-
ються на дачу і як скоро помітять злом. Є та-
кі, які приїздять раз у півроку чи в рік. Бува-
ють і дуже прості випадки. Якось взимку ми 
вистежили крадія буквально по слідах на сні-
гу, провели експертизу взуття і все довели».

З крадіжками з магазинів зараз спокій-
но. «Був у нас випадок, коли крадії розби-
рали стіну магазину вночі. Але це рідкість. 
Іноді діти щось поцуплять — поки дівчинка 
відволікала продавця, двоє п’ятикласників 
украли дві літрові пляшки пива».

Село — рай для велосипедиста. В ба-
зарний день у центрі їх не злічити.

— З крадіжками велосипедів все теж дуже 
сильно залежить від конкретного випадку, — 
продовжує дільничний. — Хтось краде, щоб 
продати, а комусь просто захотілося поката-
тися. Наприклад, двоє випили і вирішили про-
їхатися до сусіднього села — не пішки ж іти. 

Взяли чужий велосипед, він по дорозі зламав-
ся, вони його покинули і взяли ще один.

Серйозніші злочини теж бувають. «Якось 
прийшла людина і повідомила, що в тому-то 
будинку, швидше за все, виготовляють нар-
котики. Поліція провела обшук і, дійсно, — 
накрили нарколабораторію».

Після двох годин прийому ми їдемо по 
кількох справах у Дударкові та Займищі — 
сварка колишніх чоловіка та дружини, збір 
характеристик на умовно засуджених та 
тих, хто нещодавно звільнився.

Дільничний сам планує свою роботу, але 
часто доводиться бути на завданнях чи тре-
нінгах у райвідділі.

Іншого дня Костянтин допомагає слідчо-
му проводити слідчі дії. Люди випивали біля 
магазину, в них виникла словесна перепал-
ка, дорогою додому тепер уже підозрюва-
ний вихопив пакет з продуктами у потерпі-
лого, відкрито справу. Ми взяли показання 
підозрюваного прямо у нього на роботі, 
знайшли свідка. Показання свідка і потер-
пілого знімаються на відеокамеру у вигляді 
слідчого експерименту — як хто стояв і що 
трапилося. Дільничний возить слідчого се-
лом, допомагає інформацією, шукає по дво-
рах вільних людей — для запису потрібні 
поняті. Слідчий довго пише — тут теж необ-
хідно заповнювати папери, що не дуже схо-
же на роботу поліцейських з кіно.

В деяких селах Бориспільського району є 
громадські формування, які забезпечують охо-
рону порядку, наприклад, у Горі чи Процеві. 

— Такі формування активних громадян 
— потужна підмога поліції, але в цих селах 
такого немає. Нікому немає діла. Сільська 
рада не дуже помагає, відмахуються — «бю-
джетом не передбачено».

• • •
Коли вертали до Борисполя, спустило ко-

лесо. Польовий ремонт посилює враження 
молодого слідчого від сільської екзотики.

А Костянтин Бєлов виглядає тут органіч-
но й упевнено — всіх знає, всі з ним вітають-
ся і проводжають його «Ниву» довгим по-
глядом. Якось він зізнався, що попросився 
на посаду дільничного після кабінетної ро-
боти. Про таких кажуть — людина на своє-
му місці.

Залите ж пивом і горілкою убоге україн-
ське село налаштовує на філософський лад. 
Тут виразніше, ніж у місті, видно незламність 
людських вад на тлі невпинного плину часу.

ПРО ТАКИХ КАЖУТЬ — ЛЮДИНА НА СВОЄМУ МІСЦІ
 Дільничний офіцер поліції Бо-

риспільського ВП ГУНП майор полі-
ції Костянтин Бєлов більше схожий 
на лікаря. Спокійно вислуховує лю-
дину, говорить по справі, інколи в 
тему іронічно жартує. Костянтин 
Павлович — дільничний у тринад-
цяти населених пунктах, що нале-
жать до трьох сільських рад Бори-
спільського району: Дударківської, 
Кучаківської та Сеньківської.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

Електрозварювальника
Комірника
Технолога
Начальника лабораторії
Бульдозериста 
Охоронця
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
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ПОНЕДІЛОК, 3 ЛИПНЯ

ВІВТОРОК, 4 ЛИПНЯ

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 "Міняю жінку - 6"
12.20 01.05 Т/с "Байки Мітяя"
14.30 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 21.15 Т/с "Свати - 6"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 02.30 Х/ф "Любов з ризиком 

для життя" (16+)

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 01.05 Т/с "Байки Мітяя"
13.40 14.55 20.15 21.15 Т/с "Свати - 

6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 02.30 Х/ф "Хочу як Бріджет" 

(16+)

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

05.00 Сьогодні

09.15 05.45 Зірковий шлях

11.00 Т/с "Білий налив" 16+

14.45 15.30 Т/с "Ласкаво просимо 

на Канари" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Однолюби"

23.30 Х/ф "Неймовірний Халк" 16+

01.40 Профілактика!!!

06.10 09.15 Зірковий шлях

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.50 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

10.50 04.35 Реальна містика

12.50 Агенти справедливості 16+

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Однолюби"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

02.00 Х/ф "Неймовірний Халк" 16+

06.00 М/ф "Зачарований хлопчик"
06.50 20.00 03.45 "Подробиці"
07.20 13.50 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.15 "Орел і Решка. На краю світу"
10.00 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" 16+
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.40 Т/с "Підземний перехід" 16+
22.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
00.30 Т/с "Чотири пори літа" 16+
04.25 "уДачний проект"
04.55 "Готуємо разом"

05.35 18.00 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

06.30 Мультфільм
06.50 20.00 03.35 "Подробиці"
07.30 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.20 "Орел і Решка. На краю світу"
10.15 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Підземний перехід" 

16+
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
22.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
00.35 Т/с "Чотири пори літа" 16+
04.15 "уДачний проект"
04.50 "Готуємо разом"

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

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 22.00 02.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

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

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 22.00 02.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

05.00 04.50 Дивитись усім!
05.50 19.20 Надзвичайні новини
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.30 13.20 Х/ф "Боєць" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.40 16.10 Х/ф "Загублений світ" 

16+
17.00 Х/ф "Парк юрського 

періоду-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Снайпер. Зброя відплати" 

16+
22.25 Свобода слова
00.20 Х/ф "Шосе смерті" 16+

05.35 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
11.30 13.20 Х/ф "Метеор" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Володимирська, 15" 16+
16.10 Т/с "Демони" 16+
17.55 21.25 Т/с "Снайпер. Зброя 

відплати" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.10 Х/ф "Колонія" 18+
23.55 Т/с "Лас-Вегас" 16+
00.50 Х/ф "Шосе смерті" 16+
02.05 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 "Зіркове 
життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.40 "Зірки гумору"
11.30 Х/с "Людина у прохідному 

дворі"
16.30 Х/ф "Небезпечно для життя"
18.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.40 03.35 Х/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 "Моя правда"
00.10 "Бенефіс Юхима Шифрина 

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

Холмса"
04.25 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 09.30 "Зіркове 
життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
09.50 Х/ф "Чорна стріла"
11.25 Х/ф "Ідеальний чоловік"
13.10 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Принцеса цирку"
18.00 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
00.10 Х/ф "Юхим Шифрин - Сходи"
02.25 Х/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
04.05 Кіноляпи

06.50 23.50 04.20 "Кумири"
07.00 14.20 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
15.15 "Відлуння"
15.45 Джазова школа. Владимир 

Зайцев
15.55 Джазова школа. Соня Ситник
16.10 Євромакс
16.40 "Калинове здоров'я"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лідія Чащина, 1 ч.
19.55 22.45 Повітряні воїни
21.00 Михайло Поплавський: 

PR-проект "Співаючий 
ректор"

21.55 04.50 DW-Візерунок дня
22.05 "Таке спортивне життя. Жан 

Беленюк"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.45 "Життя на Вершині" 18+

06.50 22.00 04.50 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.20 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.40 "Модні історії з Оксаною 

Новицькою"
11.00 21.00 "Цивілізація Incognita"
15.15 "Соціальний статус"
15.50 "Анна Конда. Вишивний 

альбом"
16.40 Андрій Демиденко. Нас 

вибрав час...
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лідія Чащина, 2 ч.
19.55 22.45 Повітряні воїни
21.20 04.20 "Відлуння"
22.20 "Таке спортивне життя. Ілля 

Кваша"
23.50 04.10 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.10 "Життя на Вершині" 18+

03.00 02.25 Зона ночі
03.50 18.00 Абзац
04.49 05.59 Kids Time
04.50 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.00 Х/ф "Супер 8" 16+
08.15 Х/ф "Погоня" 16+
10.00 Х/ф "Новачок" 16+
11.45 Х/ф "Копи на підхопленні" 

16+
14.00 Х/ф "Пандорум" 16+
16.00 Х/ф "Земля після нашої ери" 

16+
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф "Ломбард" 16+
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

19.00 Супермодель по-українськи

21.30 Х/ф "Пустун" 16+

23.20 Х/ф "Новачок" 16+

01.10 М/ф "Ранго"

05.00 Т/с "День гніву" (16+)
08.15 20.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Той, що 

читає думки - 3" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.35 Т/с "Лінія захисту" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"
04.10 "Правда життя. Професії"

05.20 Х/ф "Вантаж без маркування"
06.55 Х/ф "Хід у відповідь"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 20.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Той, що читає 

думки - 3" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 22.10 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Х/ф "Дракано"

16.45 Х/ф "Відкрите море: Нові 

жертви" (16+)

19.30 "Зловмисники"

20.15 Х/ф "Універсальний солдат - 

3: Новий початок" (16+)

23.10 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

00.55 "Територія обману"

01.55 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"

03.55 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 Д/п "Помста природи"

11.00 22.00 "Він, Вона і телевізор"

15.05 Х/ф "Воїни-охоронці" (16+)

16.55 Х/ф "Списаний" (16+)

19.30 "Зловмисники"

20.15 Х//ф "Зубастий торнадо" 

(16+)

23.00 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

00.45 "Територія обману"

01.45 Х/ф "Москаль-чарівник"

03.00 "Облом.UA."

06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Планета земля 2"
09.40 Х/ф "Сестронька"
11.35 "Україна має талант!-7"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
20.30 22.45 "Хата на тата"

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

Костіциним"
13.45 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 23.05 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 08.00 15.00 21.00 
Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 22.45 23.20 00.20 

Погода
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспортний сервіс
08.45 Світ он лайн
09.00 ПРОФІЛАКТИКА!!!
15.35 Х/ф "Вічні таки"
17.20 Театральні сезони
17.50 Вікно в Америку
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Перша шпальта
19.55 Вересень
20.20 02.10 Про головне
21.30 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.45 Т/с "Таксі"
04.05 Д/с "Аболіціоністи"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.50 Т/с "Площа Берклі"
09.55 Д/ф "Секрети Вільнюса"
10.50 Т/с "Епоха честі"
11.45 Д/с "Орегонський путівник"
12.10 Д/с "Порятунок ферми"
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.30 Уряд на зв'язку з 

громадянами
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Фольк-music
16.20 Мистецькі історії
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Садові скарби"
19.55 Наші гроші
20.20 02.10 Про головне
21.50 Докудрама "Мисливці за 

нацистами"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.45 Т/с "Таксі"
04.05 Д/с "Аболіціоністи"

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

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних
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06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 01.00 Т/с "Байки Мітяя"
13.45 15.00 20.15 21.20 Т/с "Свати - 

6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 02.30 Х/ф "Нянь" (16+)

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Однолюби"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

05.30 18.00 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

06.25 Мультфільм
06.50 20.00 03.40 "Подробиці"
07.30 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.20 "Орел і Решка. На краю світу"
10.15 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Підземний перехід" 

16+
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
22.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
00.30 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
04.20 "уДачний проект"

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

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 22.00 02.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

05.35 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.55 13.20 Х/ф "Метеор" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.10 16.10 Т/с "Демони" 16+
17.55 21.25 Т/с "Снайпер. Зброя 

відплати" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.10 Х/ф "Пароль "Риба-меч" 16+
00.05 Х/ф "Колонія" 18+
01.40 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 "Зіркове 
життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
10.40 "Зірки гумору"
11.30 Х/ф "Дорога в пекло"
14.35 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.35 Х/ф "Цілуються зорі"
18.00 Х/ф "Діти понеділка"
19.40 01.55 Х/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
00.10 "Михайло Євдокимов і його 

друзі"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

06.45 21.55 04.55 DW-Візерунок 
дня

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

світом"
11.45 15.10 "Відлуння"
15.50 "Анна Конда. Вишивний 

альбом. Джинсовий альбом"
16.20 "П'ять доріг лікаря Сивого"
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лідія Чащина, 3 ч.
20.00 22.45 Повітряні воїни
21.00 04.15 "Цивілізація Incognita"
21.20 04.30 Глобал - 3000
22.15 "Таке спортивне життя. Олена 

Підгрушна"
23.45 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+

03.00 Зона ночі

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

19.00 Супермодель по-українськи

21.30 Х/ф "Тисяча слів" 16+

23.15 Х/ф "Пустун" 16+

01.10 Служба розшуку дітей

01.15 Х/ф "Морський піхотинець" 

16+

06.45 Х/ф "Одиночне плавання"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 20.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Той, що читає 

думки - 3" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
04.40 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 23.00 "Територія обману"

11.00 22.00 "Він, Вона і телевізор"

14.55 Т/с "Загублений світ"

16.45 Х//ф "Зубастий торнадо" 

(16+)

19.30 "Зловмисники"

20.15 Х/ф "Зубастий торнадо 2" 

(16+)

02.00 Х/ф "Страчені світанки"

03.30 "Облом.UA."

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

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 00.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 00.25 Від першої особи
07.20 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.40 Д/с "Орегонський путівник"
12.10 Д/с "Порятунок ферми"
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.30 Наші гроші
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Світло
17.25 Хочу бути
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 02.10 Про головне
21.50 Докудрама "Мисливці за 

нацистами"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.45 Т/с "Таксі"
04.05 Д/с "Аболіціоністи"
05.00 Віра. Надія. Любов

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
графік роботи: 2/2

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

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

БУХГАЛТЕРАРЕВІЗОРА

ІНЖЕНЕРТЕПЛОТЕХНІК

громадського харчування

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

КПТМ «Бориспільтепломережа» 
ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ 

ОПЕРАТОРІВ 
ГАЗОВИХ КОТЕЛЕНЬ

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

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
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ЧЕТВЕР, 6 ЛИПНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 7 ЛИПНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 02.10 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 01.05 Т/с "Байки Мітяя"
13.45 15.00 20.15 21.20 Т/с "Свати - 

6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
22.20 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
23.20 02.35 Х/ф "Зовсім не бабій" 

(16+)

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

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 6"
12.40 Т/с "Байки Мітяя"
13.45 15.00 Т/с "Свати - 6"
16.00 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.15 22.10 "Ліга сміху 2"
00.05 "Вечірній Київ"
02.05 "Маленькі гіганти"

06.10 12.50 05.20 Агенти 

справедливості 16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною

09.15 03.30 Зірковий шлях

10.50 04.30 Реальна містика

14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Однолюби"

23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.10 12.50 Агенти справедливості 
16+

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 
03.30 Сьогодні

07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.45 Зірковий шлях
10.50 04.15 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Однолюби"
23.20 С/р "Слідами Грантоїдів. 

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

Злочинні наміри" 16+

05.35 18.00 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

06.25 Мультфільм
06.50 20.00 03.40 "Подробиці"
07.30 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.20 "Орел і Решка. На краю світу"
10.15 "Давай одружимося"
12.10 20.40 Т/с "Підземний перехід" 

16+
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
22.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" 16+
00.25 Х/ф "Все можливо"
02.20 Х/ф "Жінка для всіх"
04.20 "уДачний проект"

05.35 18.00 Ток-шоу "Стосується 
кожного"

06.25 Мультфільм
06.50 "Подробиці"
07.30 14.15 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
08.20 "Орел і Решка. На краю світу"
10.15 "Давай одружимося"
12.10 Т/с "Підземний перехід" 16+
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
20.00 02.35 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Було у батька три сини"
00.55 Х/ф "Грозовой перевал"
04.15 "Жди меня"

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.35 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 Х/ф "Розумна селянська 

донька"
11.40 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
12.30 ЛавЛавСar
13.30 19.55 Одного разу під 

Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 22.00 02.25 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Рятівники
23.00 Найгірший водій країни

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.40 Х/ф "Герой з плаката"
12.30 ЛавЛавСar
13.30 Одного разу під Полтавою
14.35 Готель Галіція
15.00 Т/с "Домашній арешт"
15.35 04.05 Віталька
17.50 02.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
21.45 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
23.25 Х/ф "Пластик" 16+
01.15 Х/ф "Смужка нескошених 

диких квітів"

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.50 13.20 Х/ф "Пароль "Риба-меч" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.10 16.10 Т/с "Демони" 16+
17.55 21.25 Т/с "Снайпер. Зброя 

відплати" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.10 Х/ф "Змії на борту літака" 

16+
00.20 Т/с "Лас-Вегас" 16+
01.45 Провокатор
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.30 13.20 Х/ф "Змії на борту 

літака" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.00 16.10 Т/с "Демони" 16+
17.55 Т/с "Снайпер. Зброя відплати" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с "На трьох"
00.30 Х/ф "Сфера" 16+
02.45 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.30 Провокатор
04.20 Факти
04.40 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 "Зіркове 
життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 23.20 "Моя правда"
11.15 "Зірки гумору"
12.05 Х/ф "Романс про закоханих"
14.30 21.30 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
16.30 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
18.05 Х/ф "Мачуха"
19.40 01.50 Х/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
00.10 "Сільські історії Михайла 

Євдокимова"
03.30 Кіноляпи
04.20 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 09.30 "Зіркове 
життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Моя правда"
09.50 "Зірки гумору"
10.40 Х/ф "Сплячий лев"
12.00 Х/ф "Мачуха"
13.25 Х/ф "Цілуються зорі"
14.50 Х/ф "Діти понеділка"
16.30 Х/ф "Дорога в пекло"
19.40 02.50 Х/с "Повернення 

Шерлока Холмса"
21.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.20 Х/с "Повторення пройденого"
04.30 Кіноляпи
04.50 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

06.50 21.55 04.55 DW-Візерунок 
дня

07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні гри"
10.40 "Зимою і літом мандруємо 

світом"
11.45 20.55 "Цивілізація Incognita"
15.10 "Соціальний статус"
15.55 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лідія Чащина, 4 ч.
19.50 22.40 Повітряні воїни
21.10 04.25 "Відлуння"
22.15 "Таке спортивне життя. 

Андрій Говоров"
23.45 04.15 "Кумири"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.50 22.05 05.05 DW-Візерунок 
дня

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

Новицькою"
10.55 "Будьте здорові!"
11.45 15.05 21.30 04.35 "Відлуння"
15.45 Rock Time з Петром 

Полтарєвим
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лідія Чащина, 5 ч.
19.55 Повітряні воїни
21.00 Україна Михайла 

Поплавського
22.15 "Шлягер" в гостях у Миколи 

Свидюка
00.20 "Ніч чорних краваток" 18+
01.35 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Вихідний, після опівночі" 

18+
03.55 "Світські хроніки"

03.00 01.30 Зона ночі

04.45 18.00 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

19.00 Супермодель по-українськи

21.25 Х/ф "Золоте дитя"

23.15 Х/ф "Бумеранг"

01.25 Служба розшуку дітей

03.00 01.20 Зона ночі

03.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.40 18.00 Абзац

06.39 07.55 Kids Time

06.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"

08.00 19.00 Супермодель 

по-українськи

21.45 Х/ф "Мільйонер мимоволі" 

16+

23.40 Х/ф "Вкрадене побачення" 

16+

01.15 Служба розшуку дітей

05.25 Х/ф "Олеся"
06.55 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 20.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 Т/с "Той, що читає думки - 3" 

(16+)
21.30 Т/с "Той, що читає думки - 4" 

(16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.05 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

05.15 Х/ф "Беремо все на себе"
06.40 Х/ф "Свавілля" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 20.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 23.45 Т/с "Комісар 

Хельдт" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 21.30 Т/с "Той, що читає 

думки - 4" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"
04.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 18.30 "Спецкор"

08.30 19.00 "ДжеДАІ"

09.00 00.25 "Територія обману"

11.00 "Він, Вона і телевізор"

15.00 Т/с "Загублений світ"

16.50 Х/ф "Зубастий торнадо 2" 

(16+)

19.20 Х/ф "Поганий лейтенант" 

(16+)

21.50 Х//ф "Зубастий торнадо 3" 

(16+)

23.35 Т/с "Теорія брехні 3" (16+)

02.25 Х/ф "Двійник"

03.35 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 18.30 "Спецкор"
08.30 19.00 "ДжеДАІ"
09.00 "Територія обману"
10.00 "Роби бізнес"
10.40 "Він, Вона і телевізор"
15.00 Т/с "Загублений світ"
16.50 Х/ф "Земний Апокаліпсис" 

(16+)
19.20 Х//ф "Зубастий торнадо 3" 

(16+)
21.05 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)
22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.15 "Нишпорки"
01.40 "Цілком таємно"
02.05 Х/ф "Чорна долина"
03.35 "Облом.UA."

07.05 16.00 "Все буде добре!"
09.00 "Україна має талант! Діти"
12.00 "Містичні історії-2 з Павлом 

Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів 14"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 00.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

05.50 Х/ф "Аварія - дочка мента"
07.45 Х/ф "Я тебе кохаю"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.30 Х/ф "Дві історії про кохання"
20.40 22.35 Х/ф "Не підганяй 

кохання"
23.25 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.30 00.25 Від першої особи
07.25 23.25 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.40 Д/с "Орегонський путівник"
12.10 Д/с "Порятунок ферми"
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.30 Слідство. Інфо
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Надвечір'я. Долі
17.25 Школа Мері Поппінс
17.40 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/с "Дикі тварини"
19.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
20.20 02.10 Про головне
21.50 Докудрама "Мисливці за 

нацистами"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
02.45 Т/с "Таксі"
04.05 Уряд на зв'язку з 

громадянами

06.00 07.00 15.00 21.00 Новини
06.25 Життєлюб
07.20 23.25 На слуху
08.30 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 Світ он лайн
09.00 16.30 Т/с "Площа Берклі"
09.55 Т/с "Епоха честі"
11.40 Д/с "Орегонський путівник"
12.10 Д/с "Порятунок ферми"
12.40 21.30 Новини. Спорт
13.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
13.55 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Віра. Надія. Любов
17.25 Хто в домі хазяїн?
17.45 М/с "Книга джунглів"
18.15 01.20 Новинний блок
18.50 22.50 З перших вуст
19.00 01.55 Новини. Культура
19.15 Д/с "Увесь цей джаз"
20.20 02.10 Про головне
21.50 Докудрама "Мисливці за 

нацистами"
22.55 05.50 Вічне
23.00 00.00 01.00 Підсумки
00.25 Від першої особи
02.45 Т/с "Таксі"
04.00 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV



11№24 (883), 30 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 - 9 ЛИПНЯ

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

СУБОТА, 8 ЛИПНЯ

НЕДІЛЯ, 9 ЛИПНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.35 "Гроші"

07.50 23.15 "Світське життя"

08.50 Х/ф "Кохання неждане 

надійде" (16+)

12.40 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

16.30 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Знай наших"

00.15 02.10 "Ліга сміху 2"

06.00 Х/ф "Кохання неждане 

надійде" (16+)

09.00 "Лото-забава"

09.40 М/ф "Маша і ведмідь"

10.10 "Розсміши коміка 2017"

11.10 12.10 13.10 14.00 15.00 16.00 

"Світ навиворіт: Камбоджа"

17.00 18.30 "Світ навиворіт - 8"

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"

21.00 Х/ф "Біженка" (12+)

01.15 Х/ф "Одержимість" (16+)

04.55 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 02.30 Сьогодні

07.15 05.10 Зірковий шлях

08.40 Т/с "Однолюби"

13.50 15.20 Т/с "Кров не вода" 16+

17.50 19.40 Т/с "Янгол у серці"

22.50 Х/ф "Намисто" 16+

00.50 Реальна містика

03.10 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

06.50 Сьогодні

07.30 Зірковий шлях

08.10 Т/с "Однолюби"

15.00 Х/ф "Намисто" 16+

17.00 20.00 Т/с "Волошки" 16+

19.00 05.50 Події тижня

21.45 Т/с "Кров не вода" 16+

01.10 Реальна містика

02.50 Таємний код зламано. Епоха 

Водолія

03.35 Таємний код зламано. 

Хвороба

04.20 Агенти справедливості 16+

06.00 М/ф "Дюймовочка"
06.25 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись..."
08.15 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
10.00 Док.проект "Лія Ахеджакова. 

Маленька жінка у великому 
кіно"

11.00 Х/ф "Службовий роман"
14.10 Т/с "Вузький міст"
18.00 20.30 Т/с "Дві долі. Нове 

життя" 16+
20.00 02.20 05.00 "Подробиці"
00.15 Х/ф "Найкраще в мені"
02.55 Х/ф "Було у батька три сини"

05.30 М/ф "Дикі лебеді"
06.25 Х/ф "Артист із Коханівки"
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 "Зразкові родини"
14.10 Х/ф "Службовий роман"
17.30 20.30 Т/с "Дві долі. Нове 

життя" 16+
20.00 "Подробиці"
00.00 Т/с "Вузький міст"

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"
07.50 Мультмікс
09.35 М/с "Елвін і бурундуки"
10.30 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.00 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

морської безодні"
12.25 19.50 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Казки У Кіно
16.10 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
18.05 Х/ф "Шпигун по сусідству"
22.00 Країна У
00.00 Х/ф "Нічна тусовка"
01.40 Х/ф "Герой з плаката"
04.00 Віталька

07.20 М/с "Дора-мандрівниця"

07.50 Мультмікс

08.45 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

морської безодні"

10.10 Х/ф "Нічна тусовка"

11.50 03.15 Віталька

19.50 Одного разу під Полтавою

22.00 Країна У

00.00 Х/ф "Пластик" 16+

01.50 Х/ф "Смужка нескошених 

диких квітів"

06.10 Дивитись усім!
07.05 Без гальм
08.00 Я зняв!
08.55 Т/с "На трьох"
11.55 13.00 Х/ф "Чорнильне серце"
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Сфера" 16+
16.45 Х/ф "Пік Данте"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "РЕД" 16+
22.05 Х/ф "РЕД-2" 16+
00.10 Х/ф "Сповідь небезпечної 

людини" 16+
02.15 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.30 Провокатор

05.35 Факти

06.00 Т/с "Код Костянтина" 16+

08.30 Т/с "Відділ 44" 16+

12.10 13.00 Х/ф "Пік Данте"

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф "РЕД" 16+

16.40 Х/ф "РЕД-2" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Х/ф "Людина листопада" 16+

22.45 Х/ф "Інтереси держави" 16+

00.40 Х/ф "Одинак" 16+

02.30 Т/с "Лас-Вегас" 16+

03.55 Провокатор

05.45 07.40 09.30 10.25 22.45 
"Зіркове життя"

07.10 09.00 "Top Shop"
11.15 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
12.05 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
13.30 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
17.25 Х/ф "Люди в океані"
18.40 Х/ф "В зоні особливої уваги"
20.25 Х/ф "Відповідний хід"
22.00 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
23.35 "Вечір з Максимом Галкіним"
01.10 Х/ф "Вир"
02.50 Кіноляпи

05.55 07.50 09.40 09.40 23.00 
"Зіркове життя"

07.20 09.10 "Top Shop"
10.30 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
11.15 Х/с "Банкірши"
18.55 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
20.25 Х/ф "Суєта суєт"
22.10 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
23.50 "Максим Галкін Новорічний 

бенефіс"
01.10 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
02.45 Кіноляпи
03.50 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

06.15 Х/ф "Світлий шлях"
09.50 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.30 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.30 "Соціальний статус"
16.05 Олімпійські історії
16.30 15-й ювілейний фестиваль 

Світлани і Віталія 
Білоножків "Мелодія двох 
сердець"

21.15 Концерт "Хіти Михайла 
Поплавського"

22.20 "Тарапунька. Аншлаг 
довжиною в життя"

23.20 "П’єр Рішар. Блазень чи 
король?"

00.20 "Вихідний, після опівночі" 
18+

01.20 "Ніч чорних краваток" 18+

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

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

Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 "Тарапунька. Аншлаг 

довжиною в життя"
17.10 "П’єр Рішар. Блазень чи 

король?"
18.00 "Трускавецька фієста - 

санаторій "Карпати" - 2017
20.05 04.40 "Цивілізація Incognita"
20.25 Андрій Демиденко. Нас 

вибрав час...
20.50 04.05 "Світські хроніки"
21.15 Євромакс
21.55 "Шеф-кухар країни" з 

Михайлом Поплавським

03.00 02.15 Зона ночі
04.35 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.30 06.49 Kids Time
05.35 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
06.50 Супермодель по-українськи
09.20 Ревізор
12.10 Страсті за Ревізором
15.00 Х/ф "Бумеранг"
17.20 Х/ф "Золоте дитя"
19.15 Х/ф "Знайомтесь: Дейв"
21.00 Х/ф "Без відчуттів" 16+
22.50 Х/ф "Скаути проти зомбі" 18+
00.35 Х/ф "Ломбард" 16+

03.00 02.35 Зона ночі
05.25 Х/ф "Морський піхотинець" 

16+
07.13 09.59 Kids Time
07.15 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
10.00 Х/ф "Дріллбіт Тейлор. Школа 

виживання"
12.00 Х/ф "Тисяча слів" 16+
13.50 Х/ф "Мільйонер мимоволі" 

16+
15.50 Х/ф "Знайомтесь: Дейв"
17.40 Х/ф "Без відчуттів" 16+
19.15 Х/ф "Будинок з приколами"
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 16+
23.00 Х/ф "Якщо твоя дівчина - 

зомбі" 18+
00.50 Х/ф "Скаути проти зомбі" 18+

05.10 Х/ф "Щит і меч"
11.30 04.00 "Речовий доказ"
14.15 "Склад злочину"
15.45 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.55 "Свідок"
20.00 Х/ф "Дачниця" (16+)
21.50 Х/ф "Сліпий" (16+)
23.40 Х/ф "Жінка з П'ятого округу" 

(16+)
01.05 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.45 "Випадковий свідок"
04.30 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Фарт"

06.00 Х/ф "Шкіра"

07.30 Т/с "Заповідник страху" (16+)

11.00 Х/ф "Дачниця" (16+)

12.45 Х/ф "Акція"

14.20 "Легенди карного розшуку"

15.45 "Склад злочину"

17.20 "Речдок"

19.00 Т/с "Ілюзія полювання" (16+)

22.40 Т/с "Головний калібр" (16+)

02.00 Х/ф "Сліпий" (16+)

03.30 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Зловмисники"
10.40 Д/п "Помста природи"
13.30 01.00 "Цілком таємно"
14.00 "Він, Вона і телевізор"
17.15 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)
19.00 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)
20.45 Х/ф "Воїн ушу" (16+)
22.15 Х/ф "Ніндзя" Черв. Круг
00.00 "Територія обману"
01.30 "Люстратор 7,62. Прокляття 

системи"
01.55 Х/ф "Захар Беркут"
03.30 "Облом.UA."
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Пряма трансляція

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC." 

Пряма трансляція

08.30 "Роби бізнес"

09.00 "Він, Вона і телевізор"

16.00 Х/ф "Земний Апокаліпсис" 

(16+)

17.40 Х/ф "Воїн ушу" (16+)

19.05 Х/ф "Мічений" (16+)

21.00 Х/ф "Поліцейські" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.15 Х/ф "Чуваки і дракони " (16+)

03.05 Х/ф "Вишневі ночі"

04.30 "Облом.UA."

06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.50 "Хата на тата"
12.50 "Вагітна у 16"
14.50 Х/ф "Дві історії про кохання"
16.50 Х/ф "Не підганяй кохання"
19.00 Х/ф "Вітер в обличчя"
22.50 Х/ф "Спортлото-82"

07.05 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

11.20 "Караоке на Майдані"

12.15 "Планета земля 2"

13.20 Х/ф "Вітер в обличчя"

17.10 Х/ф "Спортлото-82"

19.00 02.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

22.40 "Я соромлюсь свого тіла 3"

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 11.30 13.00 23.20 

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

нацистами"
16.50 Д/ф "Колажі"
17.30 Книга.ua
18.00 Чоловічий клуб. Спорт
19.20 Чоловічий клуб
20.00 Д/с "Скарби та смертельні 

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

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

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

Скорсезе представляє"
14.30 Мистецькі історії
14.45 Фольк-music
15.50 Перший на селі
16.35 Х/ф "Милий друг"
18.30 Х/ф "Королівський генерал"
20.30 Перша шпальта
21.00 Новини
21.30 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
22.20 Д/с "Дикі тварини"
23.25 Територія закону
23.30 Від першої особи. Підсумки
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Опель-Астра G седан, 2007 р., 1,4, бензин, 150800 грн 

(еквівалентно 5800 у.о.). Тел.: 0 95 3113122.
ВАЗ-21013, в робочому стані, 40000 км. Тел.: 0 93 

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

капот, салон, стартер, генератор, кузовні деталі. Тел.: 
0 67 9505041.

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

Запчастини 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.

Куплю
Бориспіль

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

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

тономне опалення, лічильники, лоджія засклена, 
393600 грн. Терміново. Тел.: 0 68 6690042. 

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

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

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

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

Кірова пров., 1/4, 38/19/7, житловий стан, 364000 грн 
(еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Аня. АН 
«Імперія».

Косовського вул., 4/5, 30/18/5, ремонт, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Аня. 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.

Найкраща пропозиція! Квартири в новому будинку, 
автономне опалення, будинок теплий, цегляний, л/з, не-
дорого. Тел.: 0 97 5840101.

«ЕКО» р-н, 4/9, 40/19/9, косметичний ремонт, л/з, 
624000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

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

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

Лютнева 12 вул., 5 поверх, 50 кв.м, двостороння, 2 
балкони, євроремонт, поруч зупинка, господар. Тел.: 
0 67 2960468, Ірина. 

3-к. КВАРТИРИ

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

вірна. Тел.: 0 66 7838535. 
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гарний 

стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.
Соцмістечко вул., 5/5 ц., 60/40/8, с/в разом, гарний 

стан, 700000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світ-
лана.

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
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. 

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, ре-
монт, 1539000 грн (еквівалентно 57000 у.о.), торг. Тел. 
0 93 2570247.

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

Оголошення та реклама

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ

ГНІЙ, 
ЧОРНОЗЕМ
Тел.: 067-720-07-10

ВИВІЗ
СМІТТЯ

Тел.: (050) 548-55-43
(068) 325-57-66

ОПАЛЕННЯ
водопровід
тепла підлога
сантехнічні роботи

• Насосні станції • Бойлери •
• Холодильники • 

• Пральні машини •
• Сантехнічні роботи •

Без вихідних
Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ РЕМОНТ!

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

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

Ольга Михайлівна

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

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО!
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
Тел.: (067) 887-85-38

(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)
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Левадна вул., 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, коридор, гар-
ний стан, 10 соток, 832000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). 
Тел.: 0 98 5395505, Аня. АН «Імперія».

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

літ». Тел.: 0 98 5601840, 0 66 1426926.
Капітальний гараж, кооп. «Схід», місце біля охорони, 

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

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

3278353.
Березовського вул., 10 соток, під будівництво, комуні-

кації поруч, 650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), є вибір 
ділянок. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Головатого вул., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, 338000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

Заболотного вул., 10 соток, під будівництво, 208000 
грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Збанацького вул., 8 соток, під будівництво, 260000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Кооперативна вул., 8 соток, 20х40, під будівництво, 
комунікації поруч, вулиця асфальтована, 338000 грн 
(еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. 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 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

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

Лісова вул., 6 соток, під будівництво, комунікації по-
руч, є великий вибір ділянок, 234000 грн (еквівалентно 
9000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Маяковського вул., 6 соток, під будівництво, комуні-
кації поруч, вулиця асфальтована, 312000 грн (еквіва-
лентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

Нечуя-Левицького вул., під будівництво, комунікації 
поруч, 208000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Польова вул., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, вулиця асфальтована, 364000 грн (еквівалентно 
14000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

Робочий пров., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, вулиця асфальтована, 910000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, РОЗВИЛКА Р-Н, 9,07 СОТКИ, БУДИНОК, 38,2 КВ.М, 
СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ СВЕРДЛОВИНА, ГОСПОДАРСЬКІ БУДІВЛІ, ЗРУЧНЕ 
МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРО-МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, 100 М ДО ЗУПИНКИ ГРО-
МАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИ-МАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ПОРУЧ НЕДІЛЬНИЙ РИ-
НОК, МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НОК, МОЖЛИВО ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.ТЕЛ.: 0 93 1845450, ВАЛЕНТИНА.

Сєрова вул., 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, вулиця асфальтована, 416000 грн (еквівалентно 
16000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
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Переяслав-Хмельницький
10+10+10 соток, у першій лінії над трасою Київ — 

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

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у господаря. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 

4645142, Світлана.
1,2-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.

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

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

Тел.: 0 67 6596222. 

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

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

будинок, земельну ділянку у м. Бориспіль, посередни-
ків не турбувати. Тел.: 0 66 7838535.

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з 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 у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 
4645142, Світлана.

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

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

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАРТИРУ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФАСАДНУ АБО КВАРТИРУ НА 
1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 3229050.1 ПОВЕРСІ, У М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 68 3229050.

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

квартиру у господаря, допомога в оформленні доку-
ментів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

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

будинок, р-н «ЕКО», меблі, газ, світло, 2000 грн+лі-
чильники. Тел.: 0 63 9224937.

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

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

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

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

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

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

призначення. Тел.: 0 95 3818893.

Міняю
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В ательє на постійну роботу потрібна швачка з досві-
дом роботи. Тел.: 0 67 9468434, Світлана Володимирівна. 

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

В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА В С. МАРТУСІВКА ПОТРІБНІ ЛЮДИ (ДОГЛЯД ЗА 
РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА РОСЛИНАМИ), З/П 150 ГРН/ДЕНЬ, БАЖАНО ЗА 
ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАН-ОФОРМЛЕННЯМ. ПРОЇЖДЖИМ — ПРОЖИВАН-
НЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, НЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗІ ЗРУЧНОСТЯМИ, ГАЗ, СВІТЛО, 
ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-ВОДА, БАНЯ. ФОРМУ НАДАЄМО. ПРОЇЗД ОПЛАЧУ-
ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, ЄТЬСЯ. РОБОТА КРУГЛИЙ РІК. ТЕЛ.: 0 97 9446264, 
0 95 3693839.0 95 3693839.

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

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

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

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

Виробничому підприємству терміново потрібні: слю-
сар механоскладальних робіт, налагоджувальник об-
ладнання, слюсар-ремонтник, штампувальник. Робота 
в цеху, висока з/п своєчасно, повний соцпакет, м. Київ, 
вул. Бориспільська, 9. Тел.: (044) 5669315, 0 67 2364485. 

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

Оголошення та реклама

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.
кімнату, ціна договірна. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 

1104673, Наталія.

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

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

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

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

НА РОБОТУ 
у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

АВТОСЛЮСАР
РІЗНОРОБОЧІ

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 

Тел.: 050-591-11-96, 
Іван Сергійович 

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

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

Оголошення та реклама

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу інвалідів (прибирання території, робота 
на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична компані-
я-УМС» вантажника з досвідом роботи на електрона-
вантажувачі (електрокара). Тел.: 0 67 3266099.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підприємству на роботу потрібні столяри, зби-
ральники віконних конструкцій. Тел.: 0 50 4433575.

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

ПОТРІБЕН КОНТРОЛЕР НА СКЛАД (КОСМЕТИЧ-ПОТРІБЕН КОНТРОЛЕР НА СКЛАД (КОСМЕТИЧ-
НА ПРОДУКЦІЯ), С. ЩАСЛИВЕ, РОЗВОЗКА ВІД БК НА ПРОДУКЦІЯ), С. ЩАСЛИВЕ, РОЗВОЗКА ВІД БК 
«ЮНІСТЬ», М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 9991940, 0 73 «ЮНІСТЬ», М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 98 9991940, 0 73 
0857832. 0857832. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗАПРО-РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ: КУХАРЯ (СТАРШИЙ ЗМІНИ), Д/Р ШУЄ НА РОБОТУ: КУХАРЯ (СТАРШИЙ ЗМІНИ), Д/Р 
ВІД 3 Р.; АДМІНІСТРАТОРА ГОТЕЛЮ (ЗНАННЯ АГН-ВІД 3 Р.; АДМІНІСТРАТОРА ГОТЕЛЮ (ЗНАННЯ АГН-
ЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОБОВ’ЯЗКОВО, Г/Р 1/2); ПОКОЇВОК ЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОБОВ’ЯЗКОВО, Г/Р 1/2); ПОКОЇВОК 
У ГОТЕЛЬ (ДОСВІД РОБОТИ 1 Р., Г/Р 2/2, З/П+ПРЕ-У ГОТЕЛЬ (ДОСВІД РОБОТИ 1 Р., Г/Р 2/2, З/П+ПРЕ-
МІЇ). ТЕЛ.: 0 99 3874695. МІЇ). ТЕЛ.: 0 99 3874695. 

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

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

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

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

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

Мийницю-
прибиральницю

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ОГОЛОШУЄ набір на наступні вакансії

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

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

Запрошуємо на роботу

ВОДІЯ 

НАВАНТАЖУВАЧА

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

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

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

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

КВАЛІФІКОВАНІ
РОБІТНИКИ

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

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

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

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом 

та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

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



17№24 (883), 30 червня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

ПІДПРИЄМСТВУ  НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЙСТЕР ЦЕХУ 
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ

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

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» потріб-
на 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 «Аштан Експорт» запрошує у свій колектив фа-
сувальниць, вантажників для фасування крупи та бо-
рошна, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 8094256, 0 99 3038083.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна 

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

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван, б/в, 3500 грн, торг. Тел.: 0 63 1123000.
Софа та 3-дверна шафа. Тел.: 0 95 0660299.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

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

0 63 4031009.

ТВАРИНИ

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

Василь. 
Віддам, у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого ко-

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

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

Кошенят британських: мама — британська корот-
кошерста, тато — шотландський висловухий. Є коше-
нята і з обвислими вушками, і з прямими. Тел.: 0 97 
5601547.

Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.

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

Масажний кабінет. Сертифікат кінезіолога від 2014 
р. Тел.: 0 96 4671703, 0 63 5146941.

УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ТА ІНШІ ВИДИ БУДІВЕЛЬ-УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ТА ІНШІ ВИДИ БУДІВЕЛЬ-
НИХ РОБІТ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 63 5987503, 0 НИХ РОБІТ, ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 63 5987503, 0 
99 3874720, 0 97 7956440.99 3874720, 0 97 7956440.

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

ЛАБОРАНТИ 
без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК
з/п від 6000 грн + харчування

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п від 7200 грн + харчування

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн

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

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

РІЗНЕ

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

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

метал: кут 60, метал 2 мм, каркас подвійний, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 1458272. 

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

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

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

Перегній кінський для підживлення рослин та для те-
плиць. Тел.: 0 96 4321708.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

ВОДІЇ категорії  «D»

МЕНЕДЖЕР
з закупівлі

Заробітна плата висока, при співбесіді.

ВСТАНОВЛЕННЯ,
ПРОШИВКА ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль
Віддам у добрі руки кошенят, дівчатка, сірого кольору, 

1,5 місяці. Тел.: 0 99 0690856. 

Відпочинок у Коблево, виїзд з м. Бориспіль — 700 

грн. Чернігів: 08.07. — 350 грн. Вінниця: 22.07 470 грн. 

Радомишль: 29.07. — 300 грн. Яготин: 05.08 — 300 

грн. Почаїв 19.08. — 700 грн. Св-во ВО3 №759553 від 

09.12.2008р. Тел.: 0 50 9358068, 0 93 5487828.

Втрачене свідоцтво про базову середню освіту, се-
рія КХ №10162526, видане на ім’я Кіпер Ірину Сергіїв-
ну Сеньківською ЗОШ I-III ст. 09.06.1998 р., вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухо-
ме майно, індексний номер 1267520 виданий на ТОВ 
«Автобансервіс», код ЄДРПОУ 31982734, Реєстрацій-
ною службою Бориспільського міськрайонного управ-
ління юстицій Київської обл. 15.03.2013 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Латая 
Костянтина Анатолійовича Дарницьким військкоматом 
у квітні 1981 р., вважати недійсним. 

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

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

ПРОПОНУЄ www.bkbm.ua

Триває програма акційних знижок!

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

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

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

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

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

 МОЛОДА ЛЮДИНА РОКУ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора 

Персональних виставок у дівчини поки не 
було, лише спільні зі спілкою, куди вона хо-
дить займатись з мамою, бо ж неповноліт-
ня. «Аня — дуже творча людина, — відзначає 
голова Творчого клубу «Спілка митців Бори-
споля» Олена Кравчун, — їй треба вчитися».

Як розповіла дівчина про свої перші кро-
ки, до малювання в неї був потяг змалечку. І 
якось, швидше з цікавості, пішли вони з ма-
мою на розвідини у ЦТТ «Евріка». Дівчинці, 
ще тоді геть малій, там дуже сподобалося. 
Тож і залишилася.

— Там була кераміка і розпис, яким неаби-
як зацікавилася. Дуже вже захотіла навчи-
тись так малювати, тож старалася. Згодом, 
коли ми знайшли книжки з роботами Марії 
Приймаченко і Катерини Білокур, так надих-
нулася, що почала займатися творчістю ще з 
більшим завзяттям.

Потім, за великої підтримки матері Вален-
тини Володимирівни, на різних заходах у ді-
вчинки відбувалися знайомства з майстри-
нями петриківки, тривала наполеглива ро-
бота на заняттях і додаткова копітка робота 
вдома... Згодом дівчина почала їздити на до-
даткові курси в Київ. А сьогодні, як каже, во-
на вже навіть отримала два свідоцтва май-
стра петриківського розпису.

Про свою першу роботу Аня згадує з по-
смішкою.

— У 9-річному віці, зобразивши квіти, вико-
нала її на дощечці, — каже дівчина. — Вже за-
раз, якщо об’єктивно, чудово розумію, що та 
робота була не дуже гарна. Проте показувала 
її всім домашнім, а ті, зрозуміло, хвалили. І ко-
ли навіть бабуся, великий правдолюб у нашій 
родині, сказала, що їй подобається, це стало 
для мене неабияким поштовхом малювати 
далі. І я малювала наступну роботу, і всі каза-
ли, що вона краща за попередню. Зрозуміло, 
це надихало. Так воно й пішло далі...

Дівчинка розказує, окрім декоративних 
дерев’яних дощечок, розмальовувала по-
тім і пляшки. Вже згодом, знову повернув-
шись до дерева, почала малювати на лож-
ках, тарілках, скриньках для прикрас, підко-
вах, багато заготовок яких, робив для неї ді-
дусь. До всього, займається реставруванням. 
Каже, часто приходять бабусі і просять від-

реставрувати якісь старі роботи, які вони ко-
лись, ще в молодості, купували чи отримали 
в дарунок від когось дуже особливого.

— Розкажіть про цінову політику, Анно, 
чи можна і скільки сьогодні заробляти на 
такому мистецтві? — запитую в дівчини.

— Навіть не знаю. Особисто для мене це біль-
ше хобі, у плані заробітків його не розглядаю. 
Стосовно цін скажу таке: тарілки, як у мене (ді-
аметром 300 мм), наприклад, у Києві продають 
від 800 гривень і вище  (авт. — в Інтернеті є ро-
боти, що сягають навіть півтори тисячі). Якщо 
продаю з мамою свої, то хіба за 300-350 гривень.

Обдивляючись тонку роботу, цікавлюся, а 
яка ж реальна собівартість розписаної таріл-
ки, без врахування роботи.

— Самі дерев’яні тарілки закуповувала по 
110 гривень, — відповідає вона. — Фарба у 
ціні дуже різниться. Наприклад, біла — по 
80 гривень, червона — 190 гривень, жовта 
—120-150 гривень, зелена  — 90 гривень. Цих 
насправді міліграмових пляшечок-тюбиків 
вистачає на 3-4 тарілки. Тому особливих заро-
бітків, насправді немає, принаймні в мене.

Анна, розказуючи про свої роботи, каже, 
якщо серед однолітків (дівчина навчається 
у столичному коледжі «Академія мистецтва 
краси») зараз пішла тенденція робити деку-
паж та зображати людей, то їй, як і завжди бу-
ло, подобається зображати квіти, головно, у 
червоних тонах.

— Передусім, це маки, троянди, калина, — 
уточнює вона. — В мене є й інші роботи, на-
приклад, з ромашками, але вони мені геть не 
близькі.

Насамкінець запитую в дівчини, над чим та 
працює зараз. Як з’ясувалося, у неї саме по-
чалася сесія, то поки зробила маленьку пе-
рерву у малюванні, аби не відволікатись і до-
бре скласти заліки та екзамени.

— Аня прийшла до нас у спілку в 14 ро-
ків, — резюмувала голова Творчого клу-
бу «Спілка митців Борисполя» Олена Крав-
чун. — Взагалі, мене брав сумнів тоді, адже у 
нас об’єдналися дорослі майстри. Але Окса-
на Лисенко, вона член правління спілки, зра-
зу сказала, беремо, бо це дівчина дуже здіб-
на і наполеглива. Знаю, що неповнолітніх у 
дорослий колектив беруть лише за участю 
батьків, а тому Аня завжди з мамою прихо-
дить. Тим паче, що Валентина Володимирів-
на — теж творча людина, і вона доньку завж-
ди підтримує, бо в Ані часом трохи зникає на-
стрій до справи, ну, знаєте, як у всіх дітей. І 
от така співпраця мами з донькою дуже гар-
на... Крім того, Аня любить працювати з діт-
ками і їй це цікаво. Валентина Володимирів-
на каже, що їй хочеться, аби та розвивалась 
сама як майстер, але натомість сама дівчи-
на хоче у педагогічний інститут. Тому, хто пе-
реборе: мама перетягне чи все ж донька, ще 
невідомо.

ВЕЛИКЕ ХОБІ ЮНОЇ МАЙСТРИНІ
 Колишній учениці ЗОШ №1, 

майстрині петриківського розпису, 
бориспільці Анні Костюченко лише 
15 років. Нещодавно її кандидатуру 
подали на здобуття президентської 
стипендії, що саме собою є визнан-
ням певного ступеня майстерності. 

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Надзвичайна спека не на жарт 
налякала бориспільців. Тож очі-
куваного аншлагу під час кон-
цертної програми «Перлини мо-
лодих талантів» Борисполя не 
було. Ті, хто наважився надиха-
тися творчістю  зірочок міста, 
ховалися у затінку дерев. 

Незначна кількість сміливців, 
що не злякалася палючого со-
нячного проміння, милувала-
ся виступами творчих колекти-
вів міста прямісінько під сценою. 
Здавалося, що найбільш попу-
лярною локацією дня був фон-
тан: ні діти, ні дорослі не сороми-
лися відчути освіжаючого ефекту 
струменів води.

Найдовгоочікуваніша подія і го-
ловна інтрига дня — нагороджен-
ня переможців щорічного конкурсу 
«Молода людина року». У ньому бе-
руть участь наполегливі й цілеспря-
мовані особистості, які зробили 
значний внесок у життя міста, про-
явили активність, креативність, по-
тенціал у царині своєї діяльності та 
прагнення до позитивних зрушень 
у молодіжному середовищі міста.

«Молодим журналістом» року 
у 2017 стала Юлія Каспарова, ви-
пусковий редактор, ведуча програм 
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль». 
Звання «Молодий працівник право-
охоронних органів» здобула Марі-
на Шкляр, слідча третього відділен-
ня слідчого відділу Бориспільського 
відділу поліції Головного управлін-
ня Національної поліції в Київській 

області. Відзнаку «Молодий медич-
ний працівник року» отримала Тетя-
на Кутало, медична сестра загальної 
практики сімейної медицини місь-

кої АЗП-СМ №1. «Молодим підпри-
ємцем року» стала директор ТОВ 
«Борінвест» Юлія Писарчук, «Моло-
дим працівником соціальної сфе-

ри» – Анна Трегуб, головний спеці-
аліст-інформатор відділу прийому 
громадян управління соціального 
захисту Бориспільської міської ра-
ди. «Молодим керівником» року ви-
знали начальника Управління па-
трульної поліції Майю Бреславську, 
«Молодим працівником органів міс-
цевого самоврядування» — Людми-
лу Петренко, адміністратора центру 
адміністративних послуг Бориспіль-
ської міської ради.  Наймолодшим 
нагородженим був Максим Вороб-
йов, вихованець ДЮСШ, який став 
«відкриттям у галузі спорту». «Від-
криттям у галузі освіти і науки» наз-
вали Євгена Нестеренка, заступни-
ка директора міського Центру ту-
ризму, «Відкриттям у галузі культури 
і мистецтва» — Сніжану Виноград-
ну, керівника колективу сучасної хо-
реографії «Leader Dance». «Моло-
дою ініціативою року» стала активіст 
ГО «Об’єднання «Самопоміч» Анаста-
сія Гаспарян.

НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ ВІТАЛИ ТАЛАНТИ

РОКЕРСЬКА 
ТУСОВКА ВІЧНО 
МОЛОДИХ

Сергій КРУЧИНІН

Вечірній рок-концерт до Дня молоді, 
організований бориспільським рок-клу-
бом на території другої школи, вдався. 
Глядачів було багато — і «вічно» моло-
дих, і юних, і середнього віку. Багато бо-
риспільців прийшли з малими дітьми.

Хто хотів слухати музику — слухав, хто 
хотів їсти — наминав. В кількох точках го-
тували юшку, смажили м’ясо. З цим пов’я-
заний і недолік свята — кілька годин всі 
дихали димом від вогнищ, що не мож-
на вважати корисним відпочинком. Хтось 
збоку бринчав тихенько на гітарі, хтось «рі-
зався» в карти.

Грали як рок-гурти — Рана Рідібунда, 
Sheriff , Уран 235, Critiqual Quinta, Коле-
са Ноги і Підкови, Ярра, 77 часов, Фарен-
гейт 451, Joker — так і барди. Ближче до 
«Пепса» грав циганський гурт.

У тусовці з’явилися нові цікаві обличчя 
— Надія Севастьянова читала свої ритміч-
ні і депресивні вірші, Влада Петренко ви-
конала кілька пісень під гітару, серед яких 
і «Кукушка» КИНО, а у Joker’а нова силь-
на солістка — Поліна Кислуха, яка закін-
чила музичну школу по класу академічно-
го вокалу.

Незважаючи на значну кількість алкого-
лю (чи завдяки їй), атмосфера була друж-
ньою, вільною, привітною і спокійною. 
Хтось навіть порівнював її з Вудстоком, але 
опоненти заявляли, що Борисполю не ви-
стачає любові.

Вечірка стала гарним прикладом того, 
що чим менше організатори втручають-
ся, тим більше громаді подобається. Го-
ловне завдання — зібрати людей, а там 
ми самі все вміємо організувати. На май-
бутнє лише варто вздовж гравійної до-
роги поставити сміттєві баки і зі сцени 
впродовж вечора періодично просити 
зносити пляшки туди, щоб не валялися 
вони, порожні, під ногами тих, хто ще не 
догуляв.
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 ВИПУСКНИЙ

 ПАПЕРОВА ТЯГАНИНА

Ольга ОГНЯНИК, фото автора  

Медалі для інтелектуалів
Свято юності, краси й успіхів розпочало-

ся урочистим прийомом медалістів у місь-
кого голови. Традиційно повагу до молоді 
Борисполя, яка крокувала до інтелектуаль-
ного Олімпу стежинами багаторічної праці, 
перемог і творчих відкриттів, засвідчували 
оплесками, квітами та найщирішими поба-
жаннями. 

Із 41 потенційного відмінника ста-
тус найрозумніших підтвердили 34. Єди-
ний навчальний заклад у місті, де усі ви-
пускники довели знаннями, що їхні меда-
лі  заслужені — ЗОШ № 3. У інших школах 
після підсумкової атестації або знижував-
ся ранг медалей, або зменшувалася кіль-
кість медалістів. 

Разом із 18 «золотими» і 16 «срібними» 
медалістами на сцену актової зали міської 
ради піднімалися їхні батьки, не приховую-
чи, що пишаються своїми дітьми, в яких вті-
лення любові та надії, продовження влас-
них батьківських сподівань.

Цікаво, що цьогоріч серед інтелекту-
альної еліти міста лише один юнак-меда-
ліст — Владислав Скоробрехов із ЗОШ № 
6. Владислав — спортивна зірка навчаль-
ного закладу: переможець змагань із лег-
кої атлетики, волейболу, баскетболу. «Ві-
стям» медаліст зізнався, що гордий за себе, 
за батьків, які прищеплювали любов до нав-
чання: «Відчуваю себе щасливим, але вод-
ночас є й відчуття ностальгії за шкільним 
життям, яскравими моментами, які ми пере-
жили з однокласниками». На думку Владис-
лава, цілеспрямованість, впевненість у сво-
їх силах допоможуть втілити мрію — стати 
професіоналом ІТ-технологій, що є життє-
вою метою хлопця.

Коли всі медалі, грошові винагороди та 
подяки батькам було вручено, до слова за-
просили винуватців свята — Наталію Мар-
ченко, Марину Лубкіну, Владиславу Виш-
някову. З вуст дівчат пролунало чимало те-
плих слів на адресу викладачів, директорів 
закладів, представників влади міста. Знако-
во, що вони наголосили: «Ми горді тим, що є 
випускниками міста Борисполя!»

Вулицями крокувала краса
Розкішні сукні, вишукані зачіски, елегант-

ні костюми… Святкова хода продемонстру-
вала: випускники Борисполя можуть втерти 
носа будь-яким зіркам шоу-бізу. Перешкод-
жали грації хіба що підбори. «Не проблема!» 
— вигукували дівчата і впевнено знімали ту-
флі, підкорюючи босоніж шлях до стадіону 
«Колос», який на один вечір перетворився на 
подіум. Юнаки теж не розгубилися, допома-
гали випускницям-чарівницям притримува-
ти шлейфи суконь і навіть були готові носи-
ти своїх королев випускного балу на руках. 

Гордість міста віншували на 
«Колосі»

Святкова програма на «Колосі» зазна-
ла змін ще з минулого року. Довгі промо-
ви та концертні номери дещо скоротили, 
тож хронометраж дійства складав 40 хви-
лин. У цей час вмістилося все: і вітальні сло-
ва очільника міста й начальника управлін-
ня освіти і науки Тетяни Чернойван, і музич-
ні подарунки, і урочисті моменти.

За гарною традицією, саме під час святкової 
програми найкращому випускнику року вру-
чають премію імені Павла Чубинського Бори-
спільської міської ради. Володаркою цього-
річної премії стала неодноразова перемож-
ниця міських, обласних олімпіад і творчих 
конкурсів Валентина Устьянцева з НВК «Гімна-
зія «Перспектива» імені В. Мономаха. Валя ві-
дома у нашому місті як призер всеукраїнсько-
го конкурсу-захисту   науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України та призер все-
української учнівської олімпіади з біології. 

До слова, вже третій рік поспіль премію 
ім. П. Чубинського отримують саме випус-
кники «Перспективи». 

Цьогоріч у місті з’явилася ще одна наго-
да відзначити найкращих випускників: Га-
лина Бабенко з НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 
ім. П. Чубинського отримала максимальну 
кількість балів на ЗНО з української мови та 
літератури. Всього найважливіший іспит на 
200 балів в Україні склали 5 випускників, і 
Галина — одна з них. 

«Одразу, як я побачила свій результат, ме-
не охопило враження, що я глянула не туди. 
Думала, може, це якась помилка. Мене пе-
реповнювали радість і хвилювання одно-
часно, — розповідає Галя «Вістям». — Звіс-
но, дуже приємно з гордістю казати: «У ме-
не 200 балів!» Та насамперед це результат 
наполегливої праці. Я готувалася до іспиту 
сама, без репетиторів. З 8 класу здобувала 
перемоги в олімпіадах з української мови 
та літератури на обласному рівні. Вважаю, 
що це зіграло мені на руку. Дуже допомог-
ли викладачі Олена Миколаївна Захарчен-
ко та Лідія Григорівна Новосад. Сьогодні 
мені сумно прощатися з однокласниками 
та вчителями, які за 11 років стали справж-
німи друзями». Порада від Галини Бабенко 
для старшокласників:  «Готуйтеся до ЗНО 
вчасно, не лякайтеся, не хвилюйтеся і вірте 
у себе!»

Попрощалися з дитинством 
кульками і вальсом

Яскравим моментом було символічне 
прощання з дитинством. Відомі мультяш-
ні персонажі Міккі та Міні Маус, Лунтік, До-
нальд Дак та маленька дівчинка-Дитинство, 
роль якої виконувала Олена Калініченко, 
разом із ведучими заходу Дариною Поно-
марьовою та Марією Гаврилюк відпустили 
в небо кульки, а з ними — побажання собі 
на майбутнє.

Новою чудовою родзинкою міського свя-
та «Випускник-2017» став прощальний вальс. 
На червону бігову доріжку стадіону до танцю  
спустилися з трибун усі охочі випускники. Не-
абияк натхненно танцювали вальс директори 
шкіл зі своїми вчорашніми учнями. На жаль, 
більшість випускників посоромилися долучи-
тися до танцю. Хочеться вірити, що ця новин-
ка приживеться і в наступному році стане ви-
довищною традиційною окрасою свята.

ПОПЕРЕДУ НЕЗВІДАНА ДАЛЬ, 
ПОЗАДУ — ПРОТОПТАНА СТЕЖКА

 Сонячний червневий день ви-
дався по-особливому світлим й 
окриленим, адже 329 юних, кра-
сивих і натхненних бориспільців 
вирушили в життєву дорогу, за-
лишивши у шкільних стінах безтур-
ботність, наївність та наповнене не-
забутніми спогадами дитинство. 

Золоті медалісти
НВК «Гімназія «Перспектива» 
ім. В. Мономаха:
Гетало Дарина
Устьянцева Валентина
Ліцей «Дизайн-освіта» 
ім. П. Чубинського:
Бабенко Галина
Росінська Катерина
Слободська Дарина
Танасой Карина
Фуженкова Дар’я
НВК ім. Костянтина Могилка:
Гудзь Анна
Лубкіна Марина
Цимбал Ірина
ЗОШ № 1 
ім. Юрія Головатого:
Бойко Марія
Черньонок Наталія
ЗОШ № 3:
Рожкова Александра 
Сусленко Катерина
ЗОШ № 6:
Манюк Олена
Марченко Наталія
Муравська Анна
ЗОШ № 8:
Вишнякова Владислава

Срібні медалісти
НВК «Гімназія «Перспектива» 
ім. В. Мономаха:
Костюкова Аліна
Масло Марина
Ярмак Олександра
НВК ім. Костянтина Могилка:
Качан Анастасія
Лошицька Катерина
Сиротіна Аліна
Шокола Юлія
Ярема Анастасія
ЗОШ № 6:
Боровик Анастасія
Глущенко Олександра
Пономарьова Дарина
Скоробрехов Владислав
ЗОШ № 8:
Гаврилюк Марія
Діхтяр Анастасія
Павлюк Олена
Саргсян Мері

Стипендіати Бориспільської 
міської ради:
Устьянцева Валентина
Нестеренко Денис

ДО ТЕМИ

Ірина ГОЛУБ, фото Ольги КАЦАН

Талановита випускниця з Бори-
споля, лауреат премії імені Павла 
Чубинського, золота медалістка, 
яка отримала майже максималь-
ні бали з ЗНО, може не потрапи-
ти на бюджет при вступі до вищо-
го навчального закладу. Вся про-
блема у тому, що дівчинка не має 
українського паспорта…

Валентина Устьянцева народила-
ся в Росії. Сім років тому її мама, ро-
сіянка, вийшла заміж за українця і 
разом із донькою переїхала жити до 
Борисполя. Але жінка і досі не змог-

ла отримати українського громадян-
ства. Коли прожила в шлюбі два ро-
ки, подала документи на отримання 
посвідки на постійне місце прожи-
вання. Три роки тому вона той до-
кумент отримала, але через рік їй 
виповнилося 45, і процедуру отри-
мання посвідки довелося проходи-
ти знову. Після того, з весни 2016 ро-
ку родина почала збирати докумен-
ти на отримання українського гро-
мадянства. Подати ці документи до 
міграційної служби міста Борисполя 
виявилося справою непростою. По-
стійно виникали якісь питання то до 
одного, то до іншого документа. Жін-
ка навіть зверталася за допомогою 

до мера Борисполя Анатолія Федор-
чука, і справа таки зрушила з мертвої 
точки. Нині пакет документів про-
йшов усі необхідні інстанції і очікує 
підпису Президента України. Кажуть, 
така процедура займає не менше ро-
ку. Хоча для людей, які мають право 
на постійне місце проживання, вона 
має бути значно коротшою.

Це не було б такою проблемою, 
якби донька Валя у цьому році не 
закінчувала школу. Дитина успішно 
навчалася, отримувала призові міс-
ця на Всеукраїнгських олімпіадах, її 
роботи на конкурсах-захистах Ма-
лої академії наук також відзначали 
нагородами всеукраїнського рівня.

Сьогодні Валентина Устьянцева — 
випускниця 11-Б класу Гімназії «Пе-
спектива», закінчила навчання із зо-
лотою медаллю. За результатами зо-
внішнього незалежного оцінювання, 
вона отримала 192 бали з української 
мови, 195 — з біології, 182 — з мате-
матики і 186 — з хімії. І з такими висо-
кими балами дівчинка не може всту-
пити до жодного навчального закла-
ду на навчання за бюджетні кошти, 
бо доки її мама не отримає україн-
ського громадянства, дитина не мо-
же отримати українського паспорта. 
А вступна кампанія триватиме лише 
до 20 липня!

Україно, пане Президенте, ау! Ва-
ля Устьянцева — це наш україн-
ський талант, це майбутнє нашої 
держави! Не дозвольте паспорту 
закопати його в землю!

КОЛИ ПАСПОРТ МОЖЕ «ЗАРИТИ» ТАЛАНТ
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Валерій ГІРЧЕНКО, фото автора

За регламентом турніру, литов-
ці провели три зустрічі з україн-
ськими футболістами. Наші ко-
манди між собою не грали. Бори-
спільський район теж долучився 
до змагань. Зокрема у Щасливому 
на полі навчально - тренувальної 
бази «Княжа» відбувся поєдинок 
між литовськими футболістами та 
столичним «Арсеналом».

Зазначимо, що організатором 
турніру є президент ФК «Ретро» 
(Ватутіне), відомий футбольний 
меценат Петро Ніколенко. За його 
словами, основна мета запрошен-
ня команди з Литви — це набут-
тя нашими дітьми міжнародного 
досвіду, не виїжджаючи з країни. 
Він також зазначив, що є бажан-
ня проводити подібні турніри ре-
гулярно. Бо суперництво різних 
європейських футбольних шкіл 
дуже корисне у плані підвищен-
ня майстерності юними гравцями. 
Крім того, пан Ніколенко розповів, 
що у планах — проведення між-
народних семінарів для молодих 
українських тренерів із залучен-
ням відомих європейських фут-
больних фахівців. Поспілкував-
ся наш кореспондент і з литов-
ськими гостями. Першим слово 
взяв координатор поїздки Саулюс 
Скібеняускас:

— Перш за все, хочу подякувати 
нашому українському другу Петру 
Ніколенку за величезну допомогу 
в організації поїздки та організа-

цію перебування в Україні. Петро 
Іванович був у нас у Литві взим-
ку 2017 року, після цього власне і 
виникла ідея відвідати з футболь-
ним візитом вашу країну. Основна 
мета поїздки в Україну — запози-
чення досвіду. Нам сподобалося 
на Бориспільщині, де розвинена 
футбольна інфраструктура, і, зви-
чайно, у чарівному Києві. Футбол 
у вас на досить високому рівні. 
Перед гравцями «Спортивної гім-
назії» було поставлено завдання 
якомога краще виступити у турні-
рі, перевірити наші можливості з 
сильними колективами. 

— Чи планується у подальшо-
му співпраця литовців з україн-
ськими командами? 

— Такі напрацювання вже є на 
перспективу. Будемо приїжджати 
самі або запрошувати українські 
футбольні клуби до себе в Литву. 
Все залежатиме від наших можли-
востей, у тому числі фінансових.

Із задоволенням відповів на пи-
тання і Дарюс Жіндуліс, 31-річний 
головний тренер ФК «Спортивна 
гімназія Раймондаса Саргунаса» 
(Паневежис), якого в Литві вважа-
ють молодим перспективним фа-
хівцем.

— Дарюсе, в якому дивізіоні 
грає ваша команда?

— ФК «Спортивна гімназія Рай-
мондаса Саргунаса» виступає в 

елітному дивізіоні U-16. Граємо з 
суперниками, які старші за нас на 
декілька років. Чемпіонат цікавий 
та інтригуючий. У багатьох коман-
дах є перспективні хлопці. Думаю, 
що на них чекає велике майбуття. 
Головне, щоб не зупинялися в ро-
сті. Команда зараз йде на другому 
місці, очолює турнірну таблицю 
вільнюський «Жальгіріс», від яко-
го ми відстаємо на дев'ять заліко-
вих пунктів. Пройдена вже поло-
вина дистанції, боротьба за «золо-
то» чемпіонату ще попереду.

— «Спортивна гімназія» 
укомплектована місцевими 
футболістами?

— У команді 5-6 гравців з Пане-
вежису, інші хлопці представля-
ють різні регіони Литви?

— Яка, на Ваш погляд, най-
сильніша лінія «Спортивної 
гімназії»?

— Відзначу атакуючу лінію. Наша 
команда сповідує швидкісний кон-
тратакуючий футбол, з ефектив-
ним використанням флангів, ста-
раємося довго контролювати м'яч.

— У стартовому поєдинку 
турніру у Щасливому Ваші пі-
допічні впевнено перемогли ки-
ївський «Арсенал» — 4:1. Проко-
ментуйте гру?

— Перші десять хвилин на по-
лі був хаос, але потім нам вдалося 
налагодити гру і першими відзна-

читися. У другому таймі литовці 
закріпили свою перевагу. А взага-
лі матч вийшов бойовим, нам по-
щастило трохи більше.

— Що знали про суперника?
— Інформацією про «Арсенал» 

ми зовсім не володіли, готували-
ся до матчу за звичайною схемою.

— У другому матчі турніру 
«Спортивна гімназія Раймондаса 
Саргунаса» перемогла київський 
«Атлет» — 3: 2, який був пред-
ставлений 15-річними футболіс-
тами. Як оцінюєте поєдинок?

— Результатом матчу задово-
лений, змістом гри — не дуже. За-
смутили два пропущені м'ячі і два 
нереалізовані стовідсоткові мо-
менти. 

— Хедлайнером турніру, без-
умовно, виступає київське «Ди-
намо», яке тренує відомий у ми-
нулому футболіст, учень вели-
кого Валерія Лобановського Ві-
талій Косовський.

— «Динамо» — клуб європей-
ського рівня, з прекрасною інф-
раструктурою. Ще зовсім недав-
но кияни феєрично грали в Євро-
пі, з великим рахунком вигравали 
у «Барселони», інших грандів. Ми 
дуже серйозно поставилися до 
цього поєдинку. Для «Спортивної 
гімназії Раймондаса Саргунаса» 
матч з «Динамо» — це гарна пере-
вірка своїх можливостей.

НА БОРИСПІЛЬЩИНІ ГОСТЮВАЛИ 
ЛИТОВСЬКІ ФУТБОЛІСТИ

 На стадіонах Києва та 
області відбувся міжнарод-
ний юнацький футбольний 
турнір. Участь у ньому взя-
ли — ФК «Динамо» (Київ) 
U-14, «Арсенал» (Київ) 
U-14, «Атлет» (Київ) U-15, а 
також гості з Литви — ФК 
«Спортивна гімназія Рай-
мондаса Саргунаса» (Пане-
вежис) U-14. 

ВЕТЕРАНСЬКИЙ 
СПОРТ ЯК 
РЕАБІЛІТАЦІЯ

Валентина ОЛІЙНИК

24 червня у Києві відбув-
ся пробіг від Поштової пло-
щі до Труханового півострову 
на підтримку ветеранського 
спорту Київщини, а також за-
для залучення до його лав са-
ме ветеранів та учасників АТО 
з метою їх реабілітації та по-
вернення до мирного життя. 

Подібні акції організатори за-
ходу домовились проводити 
систематично. Наступні локації, 
як зауважили, вони будуть пові-
домляти додатково, головно, че-
рез сторінки спортивних клубів 
у соцмережах тощо.

— У цій спортивній події, крім 
нашого клубу, — як зауважив Ан-
дрій Дрофяк, президент бори-
спільського клубу таеквон-до 
(ІТФ) «Грифон», — взяли участь 
ветерани спорту з клубів айкідо 
«Мутокукан» та «Буси-сич», чле-
ни фітнес - клубу «ТКД-клуб» та 
члени ГО «ВО» Асоціація воїнів 
АТО «Київська Русь». Після самої 
пробіжки учасники провели від-
криті тренування з таеквондо і 
айкідо для всіх охочих, а також 
показали майстер-клас із жон-
глювання гирями.

Як прокоментував позицію 
організаторів Юрій Севастюк, 
пробний забіг був 4 кілометри, 
а от нинішній — 2,5 кілометри, 
оскільки він був запланований 
як розминка перед наступними 
тренуваннями. Хоча серед учас-
ників не всі спортсмени, яким ці 
кілометри легко даються, з ча-
сом дистанції все ж планують 
збільшувати.

— Людей було небагато — 20 
осіб та діти, але план-мінімум ви-
конаний , — зауважив він. —То-
му початок закладено хороший. 
Надалі ми плануємо щосуботи 
робити такі пробіжки, а заразом 
проводити і відкриті тренування 
із різних видів спорту, щоб зна-
йомити з ними ветеранів АТО, 
для яких в першу чергу це все і 
було організовано.

Юрій Севастюк зауважив, що 
демобілізувавшись з АТО у ве-
ресні 2015 року, як і багато інших 
товаришів по службі, знову знай-
шов себе передусім з допомогою 
спорту. Зауважив, що, на жаль, 
після бойових дій багато ветера-
нів стають відлюдниками, почи-
нають зловживати спиртним чи 
ще чимсь. Тому дуже важливо за-
пропонувати найбільш правиль-
ний метод ключової реабілітації.

— У ветеранський спорт нас 
уже затягло достатньо серйозно, 
— резюмував Юрій Севастюк.—
Наприклад, якщо я і займався 
таеквондо раніше, то тільки то-
ді, коли повернувся з АТО восе-
ни 2015-го, спорт захопив ме-
не повністю. З головою накрив, 
як я кажу. Зараз у своїй катего-
рії (40+) ми з тренером Андрієм 
Дрофяком вже разом їздимо по 
чемпіонатах. Наприклад, восе-
ни минулого року були на Чем-
піонаті світу серед ветеранів, а 
цьогоріч на Чемпіонаті Украї-
ни… Наші бігуни сьогодні — це, 
головно, колишні бійці 25-го ба-
тальйону «Київська Русь» (Бори-
спіль і Бровари). Нам би дуже хо-
тілося, аби до цієї справи долуча-
лося більше людей.

ТУРНІР МОЛОДІ
Галина КРИВОШЕІНА, тренер з 

шахів Бориспільського міського цен-
тру спорту

25 червня 2017 року в шахово-
му клубі Бориспільського міського 
центру спорту проходив святковий 
шаховий турнір з нагоди Дня молоді.

У змаганнях брали участь школярі 
майже усіх шкіл міста — вихованці 
шахової секції Бориспільського місь-
кого центру спорту. Турнір проходив 
за швейцарською системою. Лідери 
серед хлопців — Мельник В., який 
посів I місце, ІІ та III місця зайняли Год-
левський О. та Охимчук К.

Серед дівчат місця розподілилися 
так: І — Дзюбенко Г., ІІ — Александро-
ва С., ІІІ — Дзюбенко О.

Красиву гру продемонстрували 
Стецюк О. та Ковтунець М. Побажаємо 
нашим вихованцям та їхнім родинам 
здоров’я та майбутніх перемог.

 МОТОКРОС

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Святкові заходи до Дня молоді, які прохо-
дили біля бориспільського міського Будинку 
культури на вулиці Сергія Оврашка, 1, супро-
воджувало ревіння мотоциклетних двигу-
нів. Традиційно, у Борисполі у кар’єрі, розта-
шованому між Будинком культури і вулицею 
Глибоцька, змагаються мотоциклісти. 

Наше місто приймало перший етап Чемпіона-
ту з мотокросу на Кубок Борисполя. Переможців 
визначали у п’яти класах. У класі «Новачок» пе-
реможцем став Віктор Брова (Бориспіль). У класі 
«Хобі» першим став Сергій Пасічний із Обухова. 
У класі «Дівчата» нагороду отримала Юлія Бакай 
із Броварів. Перемогу у класі «65 сантиметрів 
кубічних» виборов наймолодший учасник зма-
гань Костя Снельніков із Києва. Переможцем у 
класі «85 сантиметрів кубічних» став також кия-
нин Лоренцо Бераудо.

Урочисте нагородження переможців відбува-
лося на Європейської площі Борисполя, на го-
ловній сцені свята.

ЗМАГАЛИСЯ МОТОЦИКЛІСТИ 
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Почав Федір Іванович з того, що 
закупив 50 дорослих птахів, які 
вже неслись. А згодом, працюю-
чи на збільшення цього чубатого 
поголів’я, мав їх уже 1000, а потім і 
2500 особин, які тримав виключно 
задля яєць. Потім, через стан здо-
ров’я, був вимушений зробити пе-
рерву, спродавши практично все. 
Розповідає, що тоді птахів за опто-
вою ціною скупила якась столична 
китайська ресторація.

А зараз господар запускає цей 
сільгоспбізнес повторно. Ка-
же, все добре зваживши з сина-
ми (своїми найбільшими поміч-
никами), вирішив повернутись до 
справи. А для того, аби вона пішла 
краще, оснастив клітками примі-
щення, облаштував витяжку, а та-
кож змінив яєчну японську поро-
ду на чи не єдину у світі м’ясну — 
фараон.

Секрет гарного 
приплоду у пропорціях

День у родині Прилуцьких по-
чинається рано, бо ж господар-
ство чимале. Тому довго не по-
спиш — треба вставати, щоб пора-
ти… Але хлопцям те, як вони ка-
жуть, в радість.

Тим часом господар проводить 
для нас ранкову екскурсію дво-

ром під сокотання і якийсь іще хи-
мерний свист-спів. Спочатку, роз-
казавши, кому який «говір» на-
лежить, пан Федір показує своїх 
старших пернатих годувальників 
— курей. Потім проводить до пе-
репелів.

— Ось це — Жора. А он ходить 
Микола, — показує двох дебелих 
когутів, що повагом походжають у 
огорожі найближче до нас. — Во-
ни такі схвильовані, бо зараз саме 
час, коли кури, яких у мене кілька 
сотень, несуть яйця. До речі, а Ви 
знали, що це в межах 9-11 ранку, 
тоді як перепели, наприклад, не-
суться по обіді, десь з 16-ї години?

Я хитаю головою, мовляв, де ме-
ні було набратись усіх цих тонко-
щів. Господар, бачу, поблажливо 
вибачає мені незнання і продов-
жує розповідь. Віталик, трошечки 
критично зиркаючи у мій бік че-
рез мої слова, саме наливає пере-
пелам у поїлку воду.

— Перепелів я тримаю виключ-
но у клітках, — зауважує Федір 
Іванович. — Їм багато місця не по-
трібно. Вони ж маленькі. Проте та-
кі жваві, що ну. Якщо десь не до-
гледів і вчасно не зачинив дверця-
та, то лиш фур-рр — і шукай вітра 
в полі!

Перепелів у Федора Іванови-
ча ще не дуже багато, бо ж купив 
лише нещодавно. Але вже ду-
же скоро поголів’я, як зауважує 
власник, зросте у кільканадцять 
разів. У них, якщо дотримува-
тися пропорцій (згідно з якими, 
на кожні 4 самки має бути один 
самець), заплідненість має бу-
ти 95%, а виводимість — майже 
85 %. Крім того, якщо курчата лу-
пляться через 21 день, то пере-
пели — вже на 17-й.

— Поки що їхні яйця молоді, — 
зауважує він, — тому всі продаю 
на їжу, адже вони не дадуть того, 
що я хочу. А от як тільки настане 
час, заповню інкубатор і буду че-
кати зі своїми хлопчиками бажа-
ного приплоду.

На запитання, скільки яєць по-
міщається в інкубатор, пан Федір 
деяку мить мовчить, пригадуючи, 
а потім каже, що насправді точ-
не число і сам не знає. Додає, що 
в нього своя мірка — завжди за-
кладає під зав’язку, а це десь 300 
штук. Також чоловік коментує, що 
насправді свій інкубатор зробив 
з підручних засобів, закупивши у 
спеціалізованому магазині лише 
автоматику.

— Є в мене іще дві спеціальні 
шафи (оснащені термометрами і 
лампами на штативах), які нази-
ваю «квартирами». Їхній розмір 
приблизно 120х120 см. Я зробив 
їх з ящиків, які раніше у під’їздах 
ставили під лічильники. У них я 
перекладаю щойно вилуплених 
пташенят перепелів, бо їм кілька 
днів дуже важливо підтримувати 
таку ж сталу температуру, як і в ін-
кубаторі. Це вже потім треба по-
троху знижувати температуру, за-
гартовувати, як я кажу, — додає 
господар.

Чистий прибуток… 
з посліду!

На моє запитання, чим годував 
раніше, а також, чим годує своїх пе-
репелів сьогодні, господар всміха-
ється. Каже, якщо я думаю, що яко-
юсь хімією, то дуже помиляюся. На 
таке в нього немає ні грошей, ні ба-
жання, адже він підтримує і проду-
кує виключно екологічний продукт.

— На жаль, паю в нас нема, то 
зерно доводиться купувати. До-
бре, що саме літо і є багато зелені. 
Ми їздимо скрізь і нариваємо тра-
ви, яку хлопці допомагають сікти. 
Це значно здешевлює корм.

— І що, — уточнюю у Віталика, 
— чи багато доводиться насіка-
ти зеленого корму? — і поки бать-
ко віджартовується, що ця робота 
не закріплена, а її вони виконують 
спільно, хлопчик, хвацько показу-
ючи біцепси, видзвонює так:

— А як Ви собі думаєте? Ось це 
— результат того, що трави щора-
зу треба насікти майже повну ба-
лію! І це, зауважте, ще й дуже дріб-
ненько має бути.

Проте, якщо говорити про зиск 
зі справи, її вигода не така вже й 
велика, як можна вважати. Госпо-
дар зауважив, що саме зараз, ко-
ли ринок перенасичений яйцями 
(і курячими, і перепелиними), рен-
табельність у цьому векторі низь-
ка — сягає хіба 20 відсотків. А от 
чистим прибутком у справі повер-
тається бізнес… з посліду. Як у всі 
часи за кордоном, а кілька остан-
ніх років і у нас, той дуже цінуєть-
ся. Так, наприклад, за мішок тако-
го добрива зараз дають від 70 гри-
вень (тим часом вже в магазинах, 
наприклад, 25 кг гранульованого 
такого продукту відпускають в ме-
жах 170 гривень).

Їжа царів? 
Хоч на щодень!

Федір Іванович холостякує, але, 
певно, дітей хоча б іноді дивує 
якимись особливими стравами з 

птиці, що належить до сімейства 
фазанових.

— Насправді перепелів, колиш-
ню страву вельмож, я готую часто. І 
це м’ясо, маю, не дуже скромно зау-
важити, в мене виходить просто не-
ймовірне. Я навіть не знаю, з чим 
його можна порівняти. Наприклад, 
найменш затратний по часу рецепт 
такий. Випатрану і обмиту тушку тро-
хи натираємо сіллю і перцем зсере-
дини, дуже важливо і під шкірою з 
боку грудинки. Туди ж введіть гру-
дочку масла, також розподіліть його 
по поверхні птиці. Ця хитрість допо-
може приготувати справді сокови-
тих і ароматних перепелів. А от скіль-
ки треба їх запікати, може, і не пові-
рите, але навіть не засікав. Зазвичай, 
перевіряю виделкою: якщо перепе-
ли вже гарненько присмажились, то 
придавлюю виделкою і якщо шкірка 
тріскає, пускаючи сік, то вже готові.

Господарство

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

поділитися з іншими власним 
досвідом, пишіть: 

borvisti@gmail.com,
або заходьте до редакції. 

Будемо раді співпраці.

ПЕРЕПЕЛИНА ФЕРМА
 Бориспілець Федір При-

луцький, батько-одинак, 
який, не отримуючи ні алі-
ментів, ні соцдопомоги від 
держави, виховує двох ма-
лолітніх синів — 10-річного 
Ваню і 11-річного Віталіка, 
від яких мати відмовилась. 
Розказуючи про своє гос-
подарство, пернату ферму, 
чоловік каже, що взявся ви-
рощувати перепелів кілька 
років тому з метою додат-
кового заробітку.

• Самка перепела починає 
нести яйця у місячному віці і 
за рік може дати до 300 штук. 
Після 1,5 року її несучість зни-
жується.

• Перепелине яйце досить 
довго не псується, оскільки в 
його склад входить лізоцим, 
корисна амінокислота, яка 
не дозволяє розвиватися мі-
крофлорі. Також у яйцях пере-
пелів ніколи не буде сальмо-
нельозу, на відміну від куря-
чих. Це дає можливість абсо-
лютно без остраху пити їх у 
сирому вигляді.

• Птахи дуже чутливі до 
будь-яких стресів (температу-
ри, освітлення, голосних зву-
ків), що прямо пропорційно 
впливає на несучість. Але в 
харчуванні дуже невибагли-
ві (бажано 3 рази на добу), хо-
ча в них обов’язково має бути 
чиста вода.

• У вольєрах промислових 
масштабів на площі 20 кв.м 
припадає 700 голів.

• Цілющі властивості пере-
пелиних яєць і м’яса відомі 
людині з давніх часів. Згадки 
про їх вживання в їжу в яко-
сті лікування та профілакти-
ки згадується в документах 
стародавнього Єгипту. Япон-
ці свого часу вивезли з Ки-
таю партію перепелів, заціка-
вившись їхніми унікальними 
властивостями. Після трагедії 
Хіросіми, японці дуже вели-
ку увагу приділили вивченню 
продуктів, що виводять радіо-
нукліди з організму.

• Маса яйця перепела япон-
ської породи — 9-11 грамів. 
При цьому жива маса самців 
сягає 115-120 гримів, самок 
— 130-150 грамів.

• Маса яйця перепелів м’ясно-
го напрямку сягає навіть 15 гра-
мів. Вага самця —200-260 гра-
мів, а самки — до 300 грамів.

• Шкаралупа теж дуже ко-
рисна. У перетертому вигляді 
її застосовують в їжу у випад-
ках захворювання суглобів і 
кісток, особливо хребта, а та-
кож недокрів’я.

ЦІКАВЕ ПРО ПЕРЕПЕЛІВ

ЦІНИ

Яйця (упаковка 20 штук) — в середньому 16 грн.
Тушка перепела породи фенікс золотистий (3 категорія) — 
200-300 гривень.
М'ясо перепелів свіже — від 120-140 гривень за кілограм 
продукту.
Добові перепеленята — від 5-7 гривень, тижневі — 
від 10 гривень, 2-тижневі — від 15 грн, 1-місячні перепели — 
від 20 грн (ціна варіюється, залежно від породи).
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Корисні поради
 ЦІЛЮЩА РОСЛИНА

Підготувала Інна КРИНИЧНА

Ще шовковицю називають туто-
вим деревом, бо її листям харчу-
ється тутовий шовкопряд. Гусінь 
шовкопряда, поїдаючи листя, пе-
ретворюється на лялечку, закуту-
ючись у кокон з тонесенької ни-
точки. З цієї ниточки і виготовля-
ють натуральний шовк.

Цілющі властивості шовковиці 
важко переоцінити. Вживання ли-
стя знижує високу температуру і 
втамовує біль, гілочками лікують 
гнійні рани, кора і корені допома-
гають при астмі та захворюваннях 
легенів, їх застосовують при неду-
гах серця, ними гоять навіть «сер-
дечні рани». Кора лікує всі захво-
рювання нирок.

Деякі лікарі, спираючись на на-
родний досвід, рекомендують 
хворим на цукровий діабет поси-
пати страви (сир, каші тощо) по-
рошком із висушеного листя шов-
ковиці.

Нині настав сезон ягід шовковиці 
і його дуже важливо не пропустити.

Ягідка з секретом 
Ягоди шовковиці, без перебіль-

шення, можна назвати ягодами 
дитинства. Здається, дитячий ор-
ганізм інтуїтивно тягнеться до ці-
єї скарбниці вітамінів та цілющих 
властивостей. Тибетська медици-
на вважає, що ягоди шовковиці 
очищають кров, протидіють заку-
поренню судин, насамперед, су-
дин головного мозку, лікують пе-
чінку, селезінку, сприяють робо-
ті нирок. Також тибетські лікарі 
стверджують, що шовковиця роз-

смоктує пухлини і лікує виразки 
у горлі та ротовій порожнині, зні-
має запалення і набряки, зміцнює 
ці органи.

Властивості плодів шовкови-
ці справді дивовижні. Є у ній біл-
ки, жири, вітаміни, фосфорна кис-
лота, залізо, вкрай необхідне для 
кровотворення. У плодах шовко-
виці  менше кислот, ніж у інших 
ягодах, зате більше цукрів, які лег-
ко засвоюються. Недаремно шов-
ковицю вважають найсолодшою 
ягодою наших широт. Органічні 
кислоти (яблучна, лимонна, вин-
на, щавлева) корисні для профі-
лактики діатезів.

Цілюща палітра 
ягоди-шовковиці

Недозрілі ягоди мають в’яжу-
чу дію, стиглі є сечогінним засо-
бом, а перезрілі — допомагають 
від закрепів. Настої стиглих ягід 
застосовують як потогінний за-
сіб у разі застудних захворювань. 
Сік із шовковиці зарекомендував 
себе і як один із найкращих за-

собів від кашлю. А у разі запаль-
них процесів сік розводять із во-
дою (у співвідношенні 1:3) та по-
лощуть горло. 

До вичавок із ягід, які зали-
шилися після приготування со-
ку, додають гречане борошно і 
печуть хлібці та коржики, готу-
ють страви з квасолею. Такі стра-
ві корисні для лікування діабе-
ту. До речі, наші предки роби-
ли борошно і з самої сухої ягоди 
шовковиці.

Офіційна медицина має дос-
від лікування великою кількістю 
свіжих плодів хворих на міокар-
діотрофію та порок серця. Після 
курсу лікування у хворих зменшу-
вався біль, покращувалася робо-
та серця, зменшувалася задишка, 
відновлювалася працездатність.

• Якщо дитина перехворіла на па-
ротит (особливо це стосується хлоп-
чиків), у сезон цієї рослини щодня 
вона має з’їдати 2-3 склянки ягід, а 
взимку слід додавати її сушене листя 
до звичайного чаю і в компоти.

• Шовковиця ефективна для схуд-
нення та виведення шлаків, оскіль-
ки сприяє відновленню порушено-

го обміну речовин у організмі, та ще 
й не має побічних ефектів.

• Шовковицю можна вживати в 
якості запобігання, або зменшен-
ня прояви стресів, нервових роз-
ладів, депресій.

• При анемії необхідно щодня 
з’їдати не менше 200-300 г цієї ягоди.

• Ягоди та сік із шовковиці допо-
магають лікувати атрофію зорово-
го нерва.

Не нашкодь!
Незважаючи на те, що шовко-

виця надзвичайно корисна, не 
слід захоплюватися ягідним ліку-
ванням. При гіпертонії та діабе-
ті в розумній кількості плоди бу-
дуть ліками, а у великих — завда-
дуть шкоди, особливо при діабеті. 
Обережно слід смакувати шовко-
вицею гіпотонікам, оскільки ягода 
знижує тиск. 

Якщо занадто захоплювати-
ся ягодами шовковиці, може ви-
никнути пронос. Не можна їс-
ти шовковицю тим, хто страждає 
від алергії, оскільки шовковиця є 
сильним алергеном.

СКАРБИ ШОВКОВИЦІ На Сході цю рослину 
вважають священним дере-
вом. До наших днів дійш-
ли перекази, що у Єрихоні 
росте шовковиця, під якою 
шукав тіні Ісус Христос — 
їй більше 2000 років.

Від безсоння
Кілограм свіжої або півкіло-

грама сухої ягоди (чорної або 
білої — не має значення) слід 
прокип’ятити у півлітра води 
протягом 30 хвилин. Настій зли-
ти в інший посуд, додати нової 
води і знову кип’ятити 30 хви-
лин. Далі злити воду, масу по-
класти у воду першого кипіння, 
перетерти, аби вона стала в’яз-
кою, додати 300 г меду. Довести 
до кипіння. Охолодити. Склас-
ти в скляний посуд. Вживати по 
чайній ложці 2 рази на день че-
рез годину після їжі у другій по-
ловині дня.

Настій ягід 
шовковиці

Вживають як відхаркуваль-
ний та сечогінний засіб. 2 ст. 
ложки подрібнених ягід залива-
ють склянкою окропу і настою-
ють 4 години. Вживають по 1/2 
склянки чотири рази на день 
перед їжею.

Біла шовковиця 
від температури

Достатньо випивати по 100 
мл соку кожних три години, 
щоб протягом дня збити висо-
ку температуру та зупинити за-
пальний процес.

Шовковиця від 
чоловічих 
страждань

Цей рецепт передається 
століттями. Кілограм ягід бі-
лої шовковиці розтерти із 200-
250 г, світлого меду. Зберігати у 
холодильнику. Вживати по 1 ч. л. 
2-3 рази у другій половині дня.

Після 45 років такі ліки корисно 
приймати як чоловікам, так і жін-
кам. В останніх клімакс пройде 
м’яко, без тривог і хвилювань.

Ліки від гостриків
Заварити 2-3 подрібнені ли-

сточки шовковиці склянкою 
окропу. Коли охолоне, робити 
з нього клізмочки і давати пи-
ти як чай. Можна обмежитися 
тільки чаєм.

Сушена шовковиця
Шовковиця, висушена у по-

бутовій сушарці, виходить над-
звичайно смачною. Ягоди не 
обов’язково викладати в один 
ряд, просто тонким шаром. 
Сушені ягідки, на відміну від 
свіжих, мають приємну кис-
линку. Такі шовковички можна 
покласти у вазочку і «дзьобати» 
як насіння. Вони корисні навіть 
для хворих на цукровий діабет.

ДО СТОЛУ

Варення
Спосіб 1. Залити сиропом плоди і витримати 

3-4 години. Відкинути на сито або на друшляк, 
а сироп довести до кипіння. У готовий сироп 
опустити відкинуті плоди і варити на сильно-
му вогні до готовності. На 1 кг ягід беруть 1,5 
кг цукру для чорної і 1,2 кг для білої шовковиці.

Спосіб 2. Шовковицю пересипати цукром 
і, витримавши 6-8 годин, проварити на слаб-
кому вогні 5-8 хвилин. Після цього знову за-
лишити на 5-6 годин. А потім знову провари-
ти 5-10 хвилин. Так повторювати до повної го-
товності варення. Насамкінець треба додати 
2-3 г лимонної кислоти на 1 кг шовковиці.

Екстракт із білої шовковиці 
(бекмес)

Білу шовковицю крупноплідних сортів пе-
ребрати, старанно промити, перекласти у 
полотняну торбинку під прес, щоб вичавити 
сік. Отриманий сік профільтрувати і на по-
вільному вогні уварити до зменшення його 
в об’ємі у 3-3,5 рази. При уварюванні сік по-
трібно періодично перемішувати і знімати з 
нього пінку, не допускаючи пригорання. Го-

товність легко визначити по пінці: якщо пі-
ноутворення іде в центрі посуду великими 
бульбашками, значить, бекмес готовий.

Готовий бекмес має світло-коричневий колір 
і смак солодкої зрілої шовковиці. Фасують про-
дукт холодним і без герметизації. Споживають 
із вершковим маслом у суміші з дрібно потовче-
ними грецькими горіхами або просто з хлібом.

Повидло
Ягоди промити, розім’яти. Отримане пюре 

проварити, зняти з вогню, засипати цукром, 
розмішати і, помішуючи, залишити до його 
повного розчинення. Потім варити до загу-
стіння. На 1 кг пюре — 1 кг цукру.

Желе із шовковиці
1 склянка ягід, 1/2 склянки цукру, 2 чайні лож-

ки желатину, 3 склянки води, сік лимона.

Зрілі плоди промити, очистити від плодо-
ніжок, перетерти через сито. У киплячу воду 
влити желатин, розпущений у холодній воді, 
додати перетерту масу ягід, цукор і, помішу-
ючи, довести до кипіння. Зняти з вогню, влити 
сік лимона, перемішати.

Шовковиця в цукровому 
сиропі

Для таких консервів можна брати ягоди 
будь-якого кольору або суміш сортів різно-
го забарвлення. Зрілі плоди промивають хо-
лодною водою, дають їй стекти, а потім пло-
ди розкладають в один шар на клейонку для 
обсушування. У процесі сушіння ягоди періо-
дично перемішують, щоб вони обсохли.

Висушену шовковицю пропускають через м’я-
сорубку. Варять цукровий сироп із розрахунку 
1,2 кг цукру і 300 г води на 1 кг подрібнених плодів.

Подрібнену шовковицю заливають кипля-
чим сиропом, добре розмішують і гарячою 
фасують у стерильні гарячі банки, наповню-
ючи їх до країв. Наповнені банки накривають 
попередньо заготовленими кружками з пер-
гаментного паперу, змоченими у спирті (діа-
метр кружка повинен бути однаковим із зо-
внішнім діаметром банки). Зверху паперових 
кружків банки накривають лакованими мета-
левими кришками і закручують. Закриті бан-
ки тримають до охолодження при кімнатній 
температурі, потім переносять у прохолод-
не місце.

І ЛІКУЄ, І СМАКУЄ
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ОВНИ. Надзвичайно успі -
ш ний тиждень, якщо не лі-
нуватись, бути сумлінни-
ми й пунктуальними й до-
водити до кінця розпочате. 
Імовірні дрібні конфлікти з 
керівництвом.

ТЕЛЬЦІ. Вдалий період, 
коли успіх сам просить-
ся вам у руки. Результатом 
порадують ділові зустрічі, 
а необхідна інформація та 
матеріальне забезпечення 
надійдуть вчасно.

БЛИЗНЯТА. Фортуна бу-
де до вас прихильною. Ви 
опинитеся в потрібний час 

у потрібному місці, і те, що 
давалося з великими труд-
нощами, вирішиться без 
особливих зусиль.

РАКИ. Зараз важливо зо-
середитися на одній, ду-
же важливій для вас спра-
ві, і тоді ви з легкістю подо-
лаєте всі інші перешкоди. 
На роботі та вдома бажано 
знизити темп роботи, щоб 
не перевтомитися.

ЛЕВИ. На роботі можливі 
якісь проблеми, але згодом 
все владнається, і зміни мо-
жуть навіть виявитися ви-
гідними для вас. У вихідні 

будьте обережніші з оцін-
ками та коментарями.

ДІВИ. Ви будете потріб-
ні всюди і всім: і на роботі, 
і вдома, і батькам, і дітям, і 
близьким друзям, і давно 
забутим знайомим. Це не-
абияк потішить вас і до-
дасть впевненості у влас-
них можливостях.

ТЕРЕЗИ. Постарайтесь 
цього тижня не лінувати-
ся й не спізнюватися — вас 
оцінюватимуть за пункту-
альністю та відповідаль-
ністю. Бажання змін під-
штовхне вас до рішучих дій.

СКОРПІОНИ. Цього тиж-
ня, щоб підготувати фунда-
мент для майбутнього успі-
ху, мусите добре працювати, 
проявляти у всьому актив-
ність. Нічого не відкладайте 
на потім.

СТРІЛЬЦІ. Гарний час 
для розмови з началь-
ством, можна обговорити 
ваші ідеї та пропозиції. Ви 
будете у центрі уваги, зача-
руєте декого своєю хариз-
мою і талантом організува-
ти цікаве дозвілля.

КОЗОРОГИ. Чим тихіше 
і спокійніше проведете цей 

тиждень, тим сприятливі-
шим буде ваше найближче 
майбутнє. Реалістично оці-
нюйте ситуацію, не ризи-
куйте грошима.

ВОДОЛІЇ. Досить неспо-
кійний, але в цілому про-
дуктивний тиждень. Просу-
вання в кар'єрі багато в чо-
му залежатиме від вас. 

РИБИ. Цього тижня змо-
жете багато чого досяг-
ти. Головне — не боятися 
труднощів та підступів не-
доброзичливців. У вихідні 
вас потішить приємна но-
вина і порадують родичі.

Астрологічний прогноз на 3 — 9 липня

Наостанок

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

Тел.: 067-233-42-42

на МАЗ-самоскид 20 т
ВОДІЙ

Оплата щоденно, до 500 грн/день


