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• Розпочинаються роботи з благоустрою та об-
лаштування тротуару з боку відремонтованої ча-
стини переїзду, завозяться матеріали для рекон-
струкції другої частини переїзду та узбіччя.

На звернення міського управління капіталь-
ного будівництва переглянута технологія ви-
конання робіт і бориспільській владі подано 
пропозиції того, як можна зменшити незруч-

ності, коли проїжджа частина буде наполови-
ну перекрита. Якщо нова схема буде схвалена, 
то це прискорить ремонт дільниці, а водії мен-
ше страждатимуть через затори. 
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• Реконструкція переїзду на головній трасі Борисполя — вулиці Київський Шлях на 
«35-ому кілометрі» — яскраво продемонструвала розкол у верхівці місцевої влади: політика взяла гору 
над питаннями господарювання. Виник гучний кофлікт між Ярославом Годунком та Миколою Корнійчуком. 
«Вісті» спілкувалися з однією із сторін. стор. 4
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 ТОЧКА ЗОРУ

СИЛЬНИЙ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР — 
ЦЕ ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

 Лідер партії «Основа» 
Сергій Тарута – про те, 
як знайти компроміс між 
гілками влади, чому країні 
потрібен сильний Прем'єр-
міністр та які завдання йому 
доведеться вирішувати.

— Ви як лідер партії «Основа» 
нещодавно презентували свій 
план конституційної реформи, 
яка передбачає істотну тран-
сформацію функцій і повнова-
жень Президента України. Чому 
ви вважаєте її актуальною?

— На мій погляд, на питан-
ні президентських повноважень 
потрібно акцентувати увагу са-
ме сьогодні, тому що це — осно-
вне питання для розвитку Украї-
ни. Сьогодні Україна де-юре є пар-
ламентсько-президентською рес-
публікою, а де-факто — всім керує 
Президент. І всі гілки влади побу-
довані так, що вони обслуговують 
його інтереси, сприяють узурпа-
ції повноважень і підсилюють ко-
рупцію у вищих ешелонах системи 
державного управління.

Цим і зумовлена управлінська кри-
за нинішньої влади, коли незрозумі-
ло, хто і за що відповідає. Це поро-
джує кризу недовіри до влади в ці-
лому. Я впевнений, що змінити країну 
можливо, лише повернувши довіру 
до влади, і для цього є тільки один 
шлях — конституційна реформа.

— Але ж зміна Конституції 
— це справа серйозна і трива-
ла, навіть якщо взяти одні лише 
процесуальні моменти...

— Так, безумовно. Тому ми вже 
провели масштабну попередню 
роботу. І з низкою найкращих 
експертів в сфері конституційно-
го права ми вже розробили і за-
реєстрували в Раді законопроект 
№3781, який визначає компро-
місну процедуру підготовки про-
екту нової, Народної Конституції 
України (відповідна презентація 
представлена на моїй FB-сторін-

ці). Розробляти її мають Конститу-
ційні Збори з представниками від 
усіх територіальних громад. По-
тім проект повинен пройти все-
народне обговорення, після чо-
го він має бути винесений на все-
український референдум. Тільки 
всенародно ухвалена Конститу-
ція, в основі якої лежить Новий 
суспільний договір, може стати 
фундаментом держави Україна і 

повернути втрачені країною за 
минулі роки позиції. У Конститу-
ції має бути чітке розмежування 
функцій гілок влади. І в ній мусить 
бути чітко прописано, за що від-
повідає Президент, а що йому не 
дозволено робити.

— На ваш погляд, яка форма 
правління найбільш прийнятна 
для України?

— Сьогоднішній дисбаланс вла-
ди можна подолати через парла-
ментську республіку з сильним 
Прем’єром. Сильний парламент і 
Прем'єр-міністр — це ідеальна мо-
дель для України, це компроміс, 
який зніме системні суперечності 
української влади. Необхідно істот-
но обмежити повноваження Пре-
зидента.  Потрібно позбавити його 
функції контролю за діяльністю Ка-
бміну, оскільки вся історія України 
свідчить: єдине, на що здатний Пре-
зидент з повноваженнями, — це по-
стійна гра на полі Прем’єр-міністра.

— Парламентська республіка 
означає виборність Президента 
в парламенті?

— Ні. Партія «Основа» пропо-
нує таку архітектуру системи вла-
ди, де Президент — це арбітр для 
інших гілок влади і гарант Консти-
туції. І його має обирати народ на 
загальних виборах. Президент по-
винен відповідати за суверенітет і 
безпеку країни, і для цього у ньо-
го мають бути всі повноваження 
з управління Збройними Силами.

— Чому в умовах нової Кон-
ституції Прем'єр працювати-
ме ефективніше?

— По-перше, не буде дуаліз-
му влади. Прем'єру просто не бу-
де заважати Президент. У нас кон-
флікти між Прем'єром і Президен-

том — системні. Наші Президен-
ти, включаючи нинішнього, часто 
побоювалися зростання рейтингу 
Прем’єр-міністра, тому і почина-
лися різні інтриги і пошуки більш 
зручних фігур.

По-друге, Прем'єр сьогодні по-
винен акцентувати свою увагу 
на економіці та соціальних пи-
таннях. Зараз економіка Украї-
ни в комі, країна знаходиться в 
реанімації, нам потрібно шука-
ти компромісне рішення щодо 
реструктуризації держборгу, а 
зростання ВВП на 2 % для Укра-
їни смертельне. Щоб не відста-
вати від світу, Україні потрібне 
економічне зростання від 10 до 
15 % щорічно. Потрібна страте-
гія розвитку. Потужні країни сві-
ту мають довгострокові програ-
ми зростання. Китай робить на 50 
років стратегію. Євросоюз — до 
2050-го. Якщо ми не будемо розу-
міти, як змінюється світ і де наше 
місце в глобальній конкурентній 
економіці, можемо залишитися в 
позавчорашньому дні. Економі-
ку України необхідно рятувати. 
Тут потрібні ті «лікарі», які мають 
досвід порятунку і антикризово-
го управління.

— Про який саме досвід йдеться?
— Поясню на власному прикла-

ді. Я, як промисловець і менеджер, 
неодноразово рятував великі інду-
стріальні підприємства-банкрути 
— не тільки в Україні, а й у Поль-
щі, Угорщині. Це було непросто, 
але мені багато що вдавалося. Ни-
ні проблема масштабніша — тре-
ба рятувати нашу країну. І для вирі-
шення цього завдання у «Основи» 
є і стратегія, і команда антикризо-
вих управлінців.

 ВІТАННЯ

1 вересня – це свято кожної родини і, насам-
перед, тих, хто вперше у житті переступає поріг 
школи – першокласників. Саме для них пролунає 
перший шкільний дзвоник, який є символом по-
чатку дороги в світ знань, такої незвіданої, цікавої 
і, водночас, нелегкої. Це свято кожного, хто небай-
дужий до долі дитини, до її майбутнього. Це свято 
тих, хто щоденно віддає підростаючому поколінню 
свої знання, тепло сердець, турботу та любов, на-
вчає і виховує, творить і надихає.

 
Цей навчальний рік особливий. Він ввійде в іс-

торію України, адже ми творимо Нову українську 
школу, сучасну українську систему освіти. Рефор-
ма шкільної освіти розпочалася! Вона розрахована 
на роки, і цей процес невідворотній. Уже сьогодні 
очевидно, що теперішнє покоління дітей житиме в 
іншому світі. 

Одним із викликів, який ставить перед нами Нова 
українська школа, є педагогіка партнерства. Вона 
передбачає співпрацю вчителя, учня та батьків. Тож 
дуже важливо, щоб цей процес проходив злагоджено, 
з довірою та повагою між школою, дітьми, батьками 
та суспільством. Давайте всі разом зробимо цей на-
вчальний рік роком нових можливостей, партнерства 
і творчого зростання! А керівництво міста докладе 
максимальних зусиль, щоб реформування освітньої 
галузі відповідало вимогам часу та задовольняло по-
треби і тих, хто навчається, і тих, хто навчає.

Нехай цьогорічний першовересень буде щасливим 
для кожної родини! Від усього серця зичу всім справ-
жніх відкриттів, здоров’я, натхнення, сили духу, плід-
ної праці та творчості заради майбутнього України! 

З повагою міський голова      
Анатолій ФЕДОРЧУК

Цього року в Україні День знань особливий. Близько 900 учнів Бори-
спільського району почнуть навчання за новим державним стандартом, 
у Новій українській школі.

 
За ініціативи Президента України Петра Порошенка, відповідно до Закону 

України «Про освіту», та виконання Концепції «Нова українська школа» Бори-
спільська районна державна адміністрація та районна ради, починаючи з січня 
2018 року, проводили активну підготовку закладів освіти до нового навчального 
року та створення нового освітнього простору. 

З державного бюджету було спрямовано 1 мільйон 700 тисяч гривень на ре-
алізацію освітньої реформи в нашому районі. 

Ми разом з вами провели колосальну роботу: закуплено інтерактивні дошки та 
багатофункціональні пристрої на суму 3,1 млн грн для перших класів, 38 педагогів 
початкової ланки та 25 вчителів іноземної мови перших класів пройшли навчальні 
заняття з перепідготовки за новим стандартом, створено та облаштовано кому-
нальну установу «Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр» в с.Пролісках. 

Загальна сума освітніх заходів до нового 2018-2019 навчального року стано-
вила понад 25 мільйонів гривень - коштів районного бюджету. 

Держава робить усе можливе, аби попри російську військову агресію забез-
печити кожному українцю доступ до якісної освіти, а також підтримати наших 
педагогів у їх прагненні до самовдосконалення. 

Переконані, що зерна науки дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах 
урожаєм мудрості та натхнення. Досягайте високих результатів у навчанні та 
будьте активними у громадському житті.

Міцного здоров'я, мирного неба, щедрої долі та невичерпної жаги до знань!

Дорогі друзі! Щиро вітаю вас 
із вересневим святом — Днем знань!

Дорогі учні та студенти, освітяни, 
батьки! Вітаємо вас з 1 вересня — 

з Днем знань!

Голова Бориспільської районної 
державної адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської 
районної ради 

Владислав БАЙЧАС
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 СПОРТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА ПРОБЛЕМНИЙ ОБ’ЄКТ

ДИТСАДОК НА МОМОТА 
БУДЕ ДОВГОБУДОМ?

 Фірма-забудовник, 
яка виграла тендер на 
будівництво дошкільного 
навчального закладу  на 
вулиці Момота у Борисполі, 
не поспішає виконувати 
будівельні роботи. 
Офіційний Бориспіль 
прагне розірвання 
договору із забудовником.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Інформаційний щит біля будмай-
данчика повідомляє, що генераль-
ним підрядником будівництва є 
ТОВ «ІБК «УКРТЕХСПЕЦБУД-ТД» (ди-
ректор Сімброус В.С.) Початок ро-
біт — вересень 2017 р. Закінчення 
робіт — грудень 2019 р.

Минулого разу «Вісті» були на 
цьому майданчику наприкінці 

червня, разом із першим заступ-
ником міського голови Миколою 
Корнійчуком, який приїздив із пе-
ревіркою. Майже через два місяці, 
21 серпня, картина на будівництві 
мало чим відрізнялася від тодіш-

ньої ситуації. Цього разу будівель-
ний майданчик перевіряли вже 
комісією: міський голова Анатолій 
Федорчук, його перший заступник 
Микола Корнійчук, голова депутат-
ської комісії з питань промисло-
вості, будівництва, архітектури та 
інвестиційної діяльності Володи-
мир Шалімов, керівники підроз-
ділів, які контролюють будівниц-
тво, представники депутатського 
корпусу. Виїзд комісії ініціював Во-
лодимир Дешевий, який здійснює 
технічний нагляд за об’єктом. 

На переконання чиновників, 
приводом для виїзду представ-
ницького десанту на будівництво 
стало не лише повільне виконан-
ня робіт, але і претензії до якості. 
За словами Володимира Дешево-
го, здійснювати контроль на цьому 
будівництві, — проблема, бо «впій-
мати» виконроба неможливо, а пе-
ревірити документацію щодо ви-
конання робіт — нереально. Ке-
рівництво на будмайданчику уни-
кає контролю. 

Микола КОРНІЙЧУК: 
«Будмайданчик 
відключений від 
енергопостачання»
— З таким підходом до робо-

ти дитсадок взагалі не буде збу-
довано. Ще 17 вересня 2017 ро-
ку забудовнику заплатили аванс 
із коштів міського бюджету. До 
кінця минулого року кошти не 
були використані. Згідно із зако-
ном, до закінчення року невико-
ристаний фінансовий залишок 
необхідно було повернути до 
міської казни, але цього не бу-
ло зроблено. Бориспіль витре-
бував повернення коштів через 
суд, який постановив повернути 
аванс грошима, але, на жаль, для 
розірвання договору суд підстав 
не побачив.

Та забудовник не виконав і 
цього судового рішення. Більше 
того, навіть до сьогодні аванс ще 
не відпрацьовано. З березня по 
серпень 2018 року було викона-
но робіт на 1 млн 400 тис. грн. 

Від початку будівельних робіт 
змінилося 5 підрядних організа-

цій. І до кожної з них є питання 
щодо документації на виконані 
роботи. Нині будмайданчик від-
ключений від електропостачан-
ня, бо забудовник не оплатив за 
спожиту електроенергію.

Анатолій ФЕДОРЧУК: 
«Не хочуть добровільно 
розірвати договір»
— Днями відбулася розмо-

ва на високих тонах із керів-
ництвом фірми-генпідрядни-
ка. Забудовника просили до-
бровільно розірвати договір, 
на що останній не погоджуєть-
ся. Натомість пропонує у пору-
шення закону зарахувати опла-
ту за виконані роботи взаємо-
заліком, у рахунок коштів, які 
суд зобов’язав повернути місту 
грошима. Але позиція міської 
влади однозначна — повертай-
те гроші, а ми цими ж грошима 
вам заплатимо. 

Шкода, що за будівництво не 
взявся перший переможець 
тендеру — будівельна компанія 
«Трест Бориспільсільбуд», яку 

очолює Олександр Сич. Він був 
першим, але його тиском змуси-
ли відмовитися від перемоги. 

Минув майже рік від початку бу-
дівельних робіт, приміщення мало 
б бути накрите , а опоряджувальні 
роботи — розпочатися.

Володимир ШАЛІМОВ: 
«Очевидно, у забудовника 
немає фінансів»
— На об’єкті немає працівни-

ків. Я не бачу об’єктивної при-
чини, чому не працюють люди. 
Очевидно, у забудовника немає 
фінансів. Закиди про те, що буді-
вельникам не хочуть продавати 
бетон, зокрема з БКБМ, — без-
підставні. Я щойно уточнював у 
керівника: до нього ніхто з таким 
питанням не звертався. 

Питання щодо забезпечення 
будмайданчика електроенергією 
завжди вирішує генпідрядник — 
це його функціональні обов’язки. 
Об’єкт вигідний для забудовни-
ка, є проектна документація, ни-
ні комфортні погодні умови, але 
роботи не ведуться.

У підсумку. Міська влада ставить завдання розірвати договір із забудовником, виділити кошти та за-
консервувати будівництво, а потім провести новий тендер.

 ПРЯМА МОВА
Сергій КРУЧИНІН

27 серпня у бориспільських 
школах №8 та №3 було урочи-
сто, з перерізанням стрічки, 
відкрито футбольні поля зі 
штучним покриттям та тре-
нажерні майданчики. Ство-
рення належних умов для 
навчання школярів та їхньо-
го спортивного розвитку ви-
конавчий комітет та депутати 
Бориспільської міської ради 
вважають пріоритетним на-
прямком.

На святі у ЗОШ №8 перший 
заступник міського голови Ми-
кола Корнійчук згадав, як у 
2006-му році готовність закла-
дів освіти до навчального року 
перевіряли по тому, чи скоше-
ні бур’яни на території, та про-
вів паралель із сьогоденням, ко-
ли у міських школах зроблено 
якісні ремонти та благоустрій. «У 
школи №8, — зазначив заступ-
ник, — роботи проводила ком-
панія БКБМ, яку очолює випус-
кник школи, депутат міської ра-
ди Ігор Шалімов».

«Добре, що місто має можли-
вість робити для соціальної сфе-
ри такі речі, як утеплення фаса-

дів, розбудову спортивних май-
данчиків шкіл, бо діти — це на-
ше майбутнє. — Сказав меценат 
Ігор Шалімов у короткій промо-
ві. — Я радий, що в мене, випус-
кника цієї школи, депутата цьо-
го округу, є можливість їй до-
помагати, сприймаю це як свій 
обов’язок».

Урочисто відкрито спортив-
ну зону і на території ЗОШ №3.

Нагадаємо, що тижнем раніше 
такі ж спортивні майданчики бу-
ло урочисто відкрито у ЗОШ №6 
та ЗОШ №7. А піонером у від-
критті сучасних спортивних зон 
цього року стала ЗОШ №1, в якій 
такі футбольне поле й тренаже-
ри з’явилися ще минулого року.

Сучасне шкільне футбольне 
поле — огороджене, багатоша-
рове для ефективного дренажу 
та амортизації, із синтетичним 
покриттям, засипане кварцевим 
піском та гумовую крихтою, зі 
штучною травою.

Тепер справа за бориспіль-
ськими школярами — їм тут гра-
ти в футбол, займатися на трена-
жерах та не псувати обладнан-
ня, адже вартість одного такого 
поля з тренажерним майданчи-
ком — майже півтора мільйони 
гривень.

ДВА НОВИХ ПОЛЯ 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ-
ФУТБОЛІСТІВ

• Ігор Шалімов доклав зусиль для відкриття футбольного поля на 
території рідної школи № 8.

• Вигляд зверху.

• Перевіряючих було більше, ніж працівників на будмайданчику.

• Після урочистостей. Майже всі школи міста — із новими спортзонами.
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 ПРО ВАЖЛИВЕ

МИКОЛА 
КОРНІЙЧУК

ДОВГООЧІКУВАНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРЕЇЗДУ НА ГОЛОВНІЙ ТРАСІ БОРИСПОЛЯ — ВУЛИЦІ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ У РАЙОНІ 
«35-ГО КІЛОМЕТРА» — ЯСКРАВО ПРОДЕМОНСТРУВАЛА ОЧЕВИДНИЙ РОЗКОЛ У ВЕРХІВЦІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ: ПОЛІТИКА 
ВЗЯЛА ГОРУ НАД ПИТАННЯМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

«ЯКЩО ПЕРЕЖИВЕМО РЕМОНТ ПЕРЕЇЗДУ, 
У ГОДУНКА З’ЯВИТЬСЯ ІНША ПРИЧИНА ДЛЯ 
КОНФЛІКТУ, БО ВІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ»

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій Кручинін

— Миколо Петровичу, як ви 
прокоментуєте жорсткі звину-
вачення Годунка щодо вас сто-
совно реконструкції переїзду?

— Проти такої наглої брехні не 
хочеться взагалі нічого говорити. 
Те, що він на мене понаписував у 
Фейсбуці, я усе зберіг. Адвокат з Ки-
єва готовий подавати позовну за-
яву до суду. Годунок огульно ствер-
джує, що якісь мої фірми відмива-
ють гроші, що я «крохобор», за все 
беру відкати. Його бот «Піфагор», 
який нібито приїхав із Донецька у 
2014 році, зайшов до мене в кабі-
нет і представився крутим бізнес-
меном, мовляв,  хоче ремонтувати 
у нас дороги, і я начебто «зарядив» 
йому 35 % відкату. «Зарядив» — це 
слово Годунка! Що тут казати, як ви-
правдовуватися, — не знаю. 

— Чому Ярослав Годунок не по-
дає звернення до прокуратури 
на вас щодо фактів корупції, про 
які він говорить?

— Так і я за це питаю. Нехай подає 
факти: де, хто, коли і скільки мені за-
платив. Я не хочу опускатися до йо-
го рівня. Але якщо він мене доведе, 
то я і свідків познаходжу і покажу, 
хто правий. Він пише, що дитячий 
садок на вул. Момота не будується. 
Чому ж він не каже про причини? 
Бо Годунок привів свого виконавця, 
який «задавив» компанію «Трест Бо-
риспільсільбуд» Олександра Сича, 
яка виграла тендер, але потім від-
мовився від будівництва. 

— Як ви гадаєте, яка мета ма-
сованої критики секретаря у 
ваш бік?

— Думаю, що мета – змістити ме-
не із посади, а наступний його крок 
— голова міста. Мета Годунка — 
не чекати виборів міського голови 
2020-го року, а прийти до влади вже 
зараз та керувати містом. 

— Годунок стверджує, що ви 
берете «відкати» і на інших 
об’єктах.

— Нехай про себе розкаже, які 
він бере відкати, а тоді я буду ко-
ментувати. Пости про мої відкати 
він повидаляв із Фейсбука, але це 
усе у мене збережено і буде пред-
ставлено у суді. Нехай приведе до-
кази того, де і коли я брав ті відка-

ти, бо навіть сторонні люди писали 
у постах, що він перейшов межу, і 
цікавилися, чому він не звертаєть-
ся до прокуратури. Якщо ми пере-
живемо ремонт переїзду, у Годун-
ка з’явиться інша причина конфлік-
ту, бо він оголосив війну, мету якої 
я озвучив.

— Коли люди слухають Ярос-
лава Годунка, то більшість під-
тримує його чи засуджує, як ви 
гадаєте?

— Я б не сказав, що підтримують. 
Якщо проаналізувати пости у ме-
режі Фейсбук, то його здебільшого 
підтримують його люди та так звані 
боти, яким він платить гроші, щоб 
роздували інформацію. Якщо гово-
рити, що в Україні прихильників Ра-
дикальної партії (членом якої є Го-
дунок) близько 10 %, то приблизно 
стільки ж і в Борисполі радикаль-
но налаштованих громадян. А реш-
та 90, 60 чи 50 відсотків населення 
підтримують нашого міського го-
лову. Я себе ставлю поруч із місь-
ким головою, бо ми з ним в одній 
команді, я його не підводив у жод-
них діях, у нас спільна політика: чи 
то будівництво школи, чи ремонт 
доріг. Я в його команді  — і я не пе-
ребільшую. Ми працюємо разом. 

— У вашому конфлікті із Ярос-
лавом на чиєму боці депутати?

— Не знаю, як поведуть себе де-
путати. На сесії міськради, яка пла-
нується 4 вересня, будуть розстав-
лені усі крапки над «і». Якщо депу-
тати проголосують за мою відставку, 
то я піду, нічого не станеться, будуть 
інші люди працювати. Нехай депу-
тати визначаються (бо вони приве-
ли Годунка на посаду секретаря), чи 
варто ставати на бік відкритої брех-
ні. Нехай у сесійний зал він приведе 
50 чи 100 своїх чоловік, які кричати-
муть «Ганьба!», але ж усе місто на та-
кі маніпуляції не піде.

— Чи готові ви захищатися, 
якщо постане питання про ва-
шу відставку?

— Не знаю, чи варто. Один на 
один ми з ним говорили перед йо-
го відпусткою, він мені руку тис-
нув, усе нормально, а потім раз — 
«планка впала», і все. Не вірю жод-
ному його слову. Важко працювати 
у таких умовах, не знаю…

— Вам закидали, в тому чис-
лі і секретар, що неналежно пра-

цює житлово-комунальна сфера 
міста — а це ваша сфера відпо-
відальності.

— Він зараз усі негаразди валити-
ме на мене. Проблеми із «Київобле-
нерго», то Корнійчук винний. «Київ-
облгаз» працює погано, то теж на ме-
не. Кажете, у нас погано працюють 
ЖЕКи. Хіба у місті є якісь аварії із во-
допостачанням чи ліфтами? Ні. Хоча 
на нас чекають важкі часи у зв’язку 
із введенням у дію Закону Про жит-
лово-комунальні послуги, де забо-
ронено фінансування поточних і ка-
пітальних ремонтів багатоквартир-
них будинків. Люди мають навчитися 
дбати про свою власність, а не чека-
ти, що міська влада зробить замість 
них дах, замінить ліфт. Усе робити-
меться на основі співфінансування, 
положення про яке уже затвердже-
но на червневій сесії. 

— Повернімося до головного. 
Яка ключова мета реконструк-
ції переїзду?

— Про ремонт переїзду йшли 
розмови багато років. Ми його ла-
тали, але марно, машини пригаль-
мовують і там утворюються зато-
ри, особливо у вранішній час. Коли 
транспорт рухається у бік Києва, то 
багато авто об’їжджають Київський 
Шлях вулицями Толстого та Глібова, 
а потім вклинюються на централь-
ну дорогу — це також ускладнює 
рух. Така ж ситуація на виїзді від Ае-
ромолу. Потреба оновлення пере-
їзду назріла давно. Ми розробили 
проект реконструкції і на його ре-
монт сесією було виділено кошти. 
Ось експертний звіт реконструкції 
залізничного переїзду, де прописа-
на сума — 1 млн. 293 тис. 298 грн. 
– кошти були виділені депутатами 
при формуванні бюджету на 2018 
рік. Ті ж Годунок та Боженко тоді ра-
діли, що нарешті буде реконструк-
ція, що їх почули. 

— Чому Годунок стверджує, що 
саме ваша фірма виконує роботи?

— Розповім. Був перший про-
ект на реконструкцію переїзду 
разом із капремонтом частини 
асфальтного покриття вул. Київ-
ський Шлях від переїзду до пере-
хрестя із вул. Глібова загальною 
вартістю понад 3 млн. грн. Але 
тендер не відбувся через відсут-
ність учасників. Тему призупи-
нили. Коли стартувало будівниц-
тво повітряного експреса і до нас 
приїхали два заступники керів-
ника Південно-Західної філії ПАТ 
«Укрзалізниця», то Роман Йоси-
пович виступив на сесії із про-
ханням виділити землю під будів-
ництво колії, а я звернувся за до-
помогою нам у ремонті переїзду. 
Він погодився надати спеціаліста 
Андрія Бєсєдіна із їхнього управ-
ління, який запропонував пере-
робити той перший проект, де пе-
редбачено ремонт переїзду, але 
вже без асфальтування, що зни-
зить вартість робіт. Була умова, 

Від початку робіт секретар міської влади Ярослав Годунок у мережі 
Фейсбук завзято критикував ремонтний процес та персонально Ми-
колу Корнійчука, першого заступника міського голови, та, зокрема, 
звинувачував його у протиправних діях: нібито отриманих «відкатах» 
і просуванні вигідної заступнику компанії-виконавця. На злободенну 
тему переїзду, яка вже усім встигла набити оскомину, розгорілася —
за ініціативи секретаря — серйозна перепалка між двома керівника-
ми на апаратній нараді у міського голови 27 серпня «перед камерами». 

У чому суть конфлікту, де межа між правдою і наклепом, та яка мо-
тивація сварки й доля переїзду «Вісті» запитали спочатку у однієї із 
сторін — Миколи Корнійчука, у підпорядкуванні якого знаходиться 
замовник реконструкції – Управління капітального будівництва місь-
кої ради (кер. В.Тимошенко).

• «Повністю відремонтований переїзд із асфальтуванням побачимо через місяць».
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 НОВИНИ КОРОТКО
щоб у проекті було розширення 
дороги у районі переїзду — не 4 
смуги, а 6. Вони врахували це, пе-
реробили проект із організацією, 
яка робила попередній проект, 
було проведено держекспертизу. 
Хто виконуватиме роботи, — за-
питую. Вони запропонували нам 
ТОВ «Глар», яке ухвалила тимча-
сова контрольна комісія із питань 
погодження виконавців робіт, по-
слуг та постачальників товарів. Це 
не Корнійчукова компанія! Комі-
сія погодила.

— Ваш опонент говорить, що 
компанія-виконавець не має від-
повідної ліцензії.

— Це брехня, емоції. Є урядовий 
портал «Про затвердження пере-
ліку ремонтних робіт, які не по-
требують документів», що дають 
право на їх виконання, та після за-
кінчення яких об’єкт не підлягає 
прийняття у експлуатацію. Сфото-
графуйте це. Ось пункт 18 Поста-
нови КМ України від 7 червня 2017 
року № 406 «Про затвердження 
переліку будівельних робіт, які не 
потребують документів, що дають 
право на їх виконання, та після за-
кінчення не підлягає прийняттю в 
експлуатацію», де говориться, що 
роботи, пов’язані із залізничним 
транспортом, а саме: реконструк-
ція, технічне переоснащення, ка-
премонт інженерних споруд, зем-
ляного полотна, залізничних колій 
та переїздів, пасажирських плат-
форм і т.д. не потребують відповід-
них ліцензій і дозволів. Це загаль-
но-будівельні роботи, на які ліцен-
зія не потрібна. 

— Чи не краще роботи викону-
вати у вечірній і нічний час, щоб 
зменшити навантаження вдень?

— Ремонтники працювали допіз-
на у минулі вихідні, думали, буде 
менше транспорту, але ні, бо об’їз-
ний рух зараз здійснюється мостом 
с. Гора і через переїзд біля с. Олек-
сандрівка, де він перекривається 
часто, тому автівки їдуть сюди. Та-
кож слід готуватися до перекрит-
тя Київського Шляху не менше як 
на три дні, щоб вийняти старі шпа-
ли, поставити нові, залити беоном і 
прикріпити плити — працюватиме 
тільки одна дорожня смуга. Із полі-
цією узгоджена схема організації 
дорожнього руху, тому те, що Году-
нок звинувачує Горкуна, начальни-
ка патрульної поліції, що він не їде 
на переїзд — це зайве; повторюю, 
є схема. А затори на переїзді були і 
до виконання робіт. 

— Коли повністю мають закін-
читися роботи за планом?

— У нас уже оголошений тендер 
у системі Прозоро на поточний ре-
монт асфальтного покриття переїз-
ду із встановленням дорожніх зна-
ків та нанесенням розмітки. Тендер 
буде 6 вересня. Повністю відремон-
тований переїзд із асфальтуванням 
побачимо через місяць. 

— Чула, що дехто називає ту 
частину траси «дорогою Годун-
ка». Це вас дратує?

— Годунок завжди піариться на 
будь-якій роботі, що проводить-
ся у місті, щоб стати міським го-
ловою. Це у нього така нав’язлива 
ідея. Я прихильник демократичних 
виборів. Але він хоче головувати 
вже сьогодні, хоча каже, що місь-
кого голову він не чіпає. Але він 
спочатку хоче прибрати Корній-
чука, а далі, можливо, буде черга 
голови міста.

• Процес триває. Виконавець робіт – ТОВ «Глар» - підрядна організація, яка спеціалізується на вико-
нанні робіт із ремонту залізничних переїздів. За минулий тиждень зроблено одну дорожню смугу, залито 
бетоном по метру від переїзду і покладено плити між рельсами. На двох смугах від Києва на цих ділянках 
автівки проїжджають без перепон, майже невідчутно. Спеціалісти залізниці визначилися, що їм потрібно 
замінити рельси і шпали, бо нова плита до старих шпал не кріпиться; до нових же плита жорстко і надійно 
приєднається болтами.

• Буде 6 смуг. Від вул. Глібова до вул. Броварської буде 3 смуг на Київ і стільки ж із Києва. На думку 
міської влади, це розвантажить вул. Київський Шлях і зменшить затори на переїзді. «Є проект заміни ас-
фальтного покриття у районі переїзду: дорога розшириться до 6 смуг від вул. Глібова до вул. Броварської. 
Це зменшить затори у районі переїзду. У Напрямку Києва права смуга — це поворот на вул. Броварську, 
Запорізьку, там передбачено розворот і через світлофор переїзд у напрямку ТЦ Аеромол. 

• Плани розширення Київського Шляху. Нинішні роботи — це перший крок офіційного Борисполя до 
капремонту вул. Київський Шлях. «Зараз вступив у дію новий ДБН, де передбачено, що у населених пунк-
тах, де швидкість руху обмежена до 60 км, дозволено смуги руху на центральних магістралях звужувати 
до 3 м. Уже опрацьовується варіант розширення всієї вулиці Київський Шлях до 6 смуг»,— розповідає 
Микола Корнійчук. Щодо окружної дороги, то, погоджується, вона вкрай потрібна для міста, але це вже 
повноваження Укравтодору.

Інтрев'ю із секретарем 
Бориспільської міської 
ради Ярославом Годун-

ком чекайте у найближчих номе-
рах «Вістей», якщо він погодить-
ся на розмову.

!

 З МІСЦЯ ПОДІЙ
«ТЕРЕМОК» ЙДЕ 
НА КАПРЕМОНТ

Оксана ПАВЛОВА

На початку осені розпоч-
неться капітальний ремонт до-
шкільного навчального закла-
ду «ясла-садок» комбіновано-
го типу «Теремок» Бориспіль-
ської міської ради, що на вул. 
Тельмана, 8. Про це повідомив 
Микола Корнійчук, перший за-
ступник міського голови.

За словами керівника, тендер на 
виконання робіт виграла компанія 
«Трест Бориспільсільбуд» Олексан-
дра Сича. Відомо, що керівництво 
компанії подавало скаргу до Анти-
монопольного комітету щодо про-
ведення тендеру, де підтвердили 
законність перемоги згаданої буді-
вельної фірми. «Усі тендерні оскар-
ження позаду, міська влада може 
заключати договір із «Трест Бори-
спільсільбуд» на виконання робіт. 
Кошти уже виділені із міського бю-
джету. 27 серпня міською владою 
підписано договір із підприєм-
ством на виконання робіт», — за-
значає Корнійчук.

На тендерні торги щодо ка-
премонту дитячого садочка «Те-
ремок» у місті Борисполі пода-
вали заявки три учасники: ТОВ 
«АТІС+1» (Бориспіль) запропону-
вав суму виконання робіт 4 млн 
990 тис. грн, ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд» — 4 млн 995 тис. 
грн та ТОВ «Віалок-Білд» (Київ) — 
4 млн 997 тис. 535 грн. 

Раніше повідомлялося, що 
персонал та дошкільнят із «Те-
ремка» тимчасово на період ре-
монту будуть переведені до но-
вого ДНЗ «Віночок», що на вулиці 
Привокзальній. Відомо, що «Те-
ремок» розрахований на 280 ді-
тей, а приміщення давно потре-
бувало ремонту. Терміни старту 
робіт цього року затягувалися 
через непорозуміння, що вини-
кли через результати тендеру. 

ДО КІНОТЕАТРУ 
ЧЕРЕЗ СУД

Оксана ПАВЛОВА

Міська влада Борисполя до-
сі судиться із місцевим під-
приємцем В.Гордієнком про 
повернення до комунальної 
власності приміщення місько-
го кінотеатру «Європа» через 
розірвання тривалого догово-
ру оренди приміщення.

Інформацію підтвердив Мико-
ла Корнійчук, перший заступник 
міського голови. «Місто вигра-
ло справу у першій інстанції гос-
подарського суду про розірван-
ня договору оренди. У відповідь 
Гордієнко подав апеляцію, і су-
дом поки не призначено дату 
розгляду апеляційної скарги. 
Питання тримаємо на контролі. 
Юрист у головному управлінні 
ЖКГ за цим процесом слідкує», 
— говорить Микола Петрович.

Відомо, що минулого тиж-
ня було складено протокол на 
орендаря кінотеатру за торгів-
лю акцизними товарами. Нагада-
ємо, раніше наголошувалося, що 
експлуатація приміщення орен-
дарем не є належною та стан ре-
монту і протипожежної безпеки 
в «Європі» незадовільний.
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 КОМУНАЛКА ПО-НОВОМУ

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 
ВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Стисло — про 
найголовніше з 
обговореного

Ігор Шалімов відзначив позитив-
ний факт того, що начальник управ-
ління ЖКГ ходить на збори до лю-
дей і пояснює їм суть нововведень 
та підкреслив, що тепер відповідаль-
ність лягає на них: «Мешканці є спів-
власниками будинків. Тож мережа-
ми, підвалами, під’їздами, дахами, го-
рищами мають опікуватися власни-
ки квартир — а це великі обов’язки. 
Люди обирають набір комунпослуг. 
Якщо люди платять, а послуга нада-
ється неякісно, то голова ОСББ не 
підписує акт виконаних робіт і ви-
ставляє претензії компанії-виконав-
цю та подає до суду. Це означає, що 
кошти будуть використовуватися 
ефективніше, а громадяни стануть 
менш залежними від чиновників. Ми 
всі маємо допомагати один одному. 
Як депутат, я готовий підказати, по-
радити. Роботу депутата на окрузі 
можна оцінити виключно за викона-
ними обіцянками. Зараз я хочу дове-
сти до ладу благоустрій Княжицько-
го озера, школу №8, дитсадок «Світ-
лячок», який зараз буде утеплювати-
ся, прибудинкові території, зробити 
ремонт під’їздів, підвалів та допо-
могти організувати в будинках на 
окрузі ОСББ».

В’ячеслав Толкач зазначив, що 
раніше будинки були комуналь-
ною власністю, а тепер вони при-
ватні. «Існує можливість допомогти 
людям зробити капітальні ремон-
ти за відсотком співфінансування, 
прийнятим депутатами міської ра-
ди. Позиція держави така: квартири 
приватизовані, люди можуть роби-
ти з ними, що хочуть, тому тепер їх, 
фактично, прирівняли до приватно-
го сектору», — наголосив керівник. 

Про форми керування 
будинком

ОСББ — найефективніша фор-
ма управління. Обирається голо-

ва, створюється юридична особа. 
Тоді можна чи заключити договір 
з компанією, яка надаватиме по-
слуги з обслуговування, а мож-
на взяти на роботу свого техніка, 
двірника — ЖЕК чи інша компа-
нія тоді не потрібні («Вісті» писа-
ли, як працює таке ОСББ у №938 
від 27 липня). ОСББ можна ство-
рювати, якщо є ініціативна люди-
на, готова тягнути цю величезну 
роботу на собі. 

Управляюча компанія. Якщо 
створити ОСББ мешканці не го-
тові, тоді складається протокол із 
підписами і обирається управи-
тель (як зробили мешканці будин-
ку Френкеля,1, які обрали управ-
ляючою компанією ЖЕК) та голо-
вуючий від будинку. Протокол кла-
деться на зберігання у головному 
управлінні ЖКГ і мешканців обслу-
говує організація, з якою власники 
квартир заключають прямі догово-
ри. На вивезення сміття тепер буде 
окрема платіжка, тому що послу-
га із управління будинком уже не 
є комунальною послугою. А вивіз 
сміття, газо-, тепло-, водопостачан-
ня та водовідведення — комуналь-
ні. У КП «ВУКГ» встановлено про-
граму, формується абонвідділ і за 
кілька місяців вони мають збирати 
ці кошти за сміття. На постачання 
енергоносіїв заключаються окре-
мі договори. 

Управляючу компанію можна 
змінити, попередивши її про це за 
два місяці.

Тарифи
Є обов’язкові послуги, що сто-

суються збереження конструктив-
них елементів будинку — «вики-
нути» їх не можна. В основному — 
це поточний ремонт. Решта послуг 
— т.зв. набірні. Люди обирають, 

чи хочуть вони, наприклад, щоб 
прибиралося, і т.п. Це все — до-
говірні відносини з управляючою 
компанією. 

До тарифу додається ще одна 
складова — винагорода управи-
телю — це його премія.

Міська рада не має права втру-
чатися у формування тарифу на 
управління будинком. Компанія 
показує розрахунок обраних по-
слуг — мешканці погоджуються 
чи ні. Тому задача людей — обра-

ти представника в цих комуніка-
ціях із управляючою компанією. 

Проблема
Щоб зробити проект огляду, по-

трібна згода 100% власників. Це 
найбільша проблема, бо за тих, хто 
платити не схоче, мають скластися 
решта. Можливості примусити ко-
гось немає — лише шляхом суспіль-
ного осуду, вивішуючи фото борж-
ників, номерів їхніх квартир і т.д. 

 28 серпня 
квартировласники 
чотирьох будинків — 
Київський Шлях, 17, 
Френкеля, 2, Френкеля, 
5 та Френкеля, 6 — 
зібралися із начальником 
міського управління ЖКГ 
В’ячеславом Толкачем та 
депутатом округу Ігорем 
Шаліковим, щоб докладно 
обговорити та роз’яснити 
вимоги реформи 
комунальної сфери для 
квартировласників. 

Алгоритм дій
• Обрати голову ОСББ 
чи активіста (якщо ОСББ 
не створюється), який 
представляє інтереси 
мешканців.

• Обрати обслуговуючу 
організацію — прибирати 
в під’їздах, біля будинку, 
вивозити сміття.

• Співвласники за свої 
кошти мають замовити 
проект огляду житлового 
будинку (орієнтовно від 
5 тис. грн), що визначить, 
в якому стані стіни, дах, 
мережі, а також  обсяг 
робіт, які необхідно 
виконати. Проект можна 
не робити, але він є 
необхідною умовою 
для того, щоб зробити 
капітальний ремонт 
будинку на умовах 
співфінансування 
«власники — міська рада». 
Пропорції фінансування 
залежать від віку будинку. 
Не обов’язково робити 
капітальний ремонт, можна 
обійтися поточними, що 
включено в тариф. 

• Після цього власники 
можуть робити з будинком, 
що захочуть — утеплювати 
фасади, встановлювати 
сонячні батареї і т.д. — 
своїм коштом.

 ВІД А ДО Я

 ВАЖЛИВО!

Нові правила гри
• У разі створення ОСББ не 
погоджуйтеся на колективний 
договір. У такому випадку, 
якщо хтось не платить, решті 
співвласників доведеться 
скидатися і за нього, 
оскільки голова ОСББ має 
розрахуватися за енергоносії 
чи послугу однією сумою 
на рахунок організації, що 
надала її. При заключенні 
індивідуальних договорів 
з кожним боржником буде 
боротися сама організація.

• Раніше за борги за 
електроенергію чи 
теплопостачання не можна 
було забирати квартиру. Згідно 
із новим законодавством 
компанії звертатимуться до 
суду, і в боржників будуть 
забирати майно.

• Неприватизовані квартири: 
міська рада має отримати 
право власності на 
неприватизовані квартири, 
тобто неприватизоване житло 

вважається державним, і його 
заберуть.

• Прибудинкова територія: 
існує прогалина в 
законодавстві, яка не дає 
зараз можливості оформити 
ОСББ земельну ділянку. В 
міській раді цю роботу вже 
проведено (визначено, за 
яким будинком яку територію 
закріплено), але узаконити це 
в Україні поки неможливо.

• Програма співфінансування 
капітального ремонту є 
сьогодні — не факт, що 
буде завтра. Як приклад, 
Ігор Шалімов привів 
індивідуальний тепловий 
пункт, який встигли 
встановити минулого року в 
одному будинку: «Всі будинки 
прийдуть до необхідності 
робити утеплення, ставити 
ІТП, бо це економія. Але 
тепер лише власники мають 
право встановлювати 
такі поліпшення, як ІТП, і 
міська рада вже не може їм 
допомогти».

У старих будинках 
краще мати 
управляючу 
компанію

Ігор ШАЛІМОВ: «На пере-
хідний період в таких старих 
будинках я рекомендую об-
рати управляючою компані-
єю ЖЕК, який ми вже знає-
мо. Коли буде робитися про-
ект і ремонт за програмою 
співфінансування, то виділе-
ні державою кошти будуть 
перераховані обраній ком-
панії. Тому краще перестра-
хуватися, щоб гроші, зібрані 
мешканцями та перерахова-
ні містом, не потрапили до 
компанії-одноденки, яка з 
ними зникне».

• На зборах було обрано представників кожного будинку, які тепер готують необхідні папери і ви-
значаються із компанією-управителем.

 ПОРАДА

СУБСИДІЇ — залиша-
ються, перехід до ОСББ 
чи вибір управляючої 

компанії на це не впливають.

!
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 16стор. 16
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ПОНЕДІЛОК, 3 ВЕРСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "#Шоуюри"
22.35 "Танці з зірками"
1.25 Комедія "Любов зла"

7.00 Х/ф "якби та якби" (12+)

9.00, 3.10 Зоряний шлях

10.30 Реальна містика. Новий 

сезон

12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)

15.00, 19.00, 23.00, 2.15 Сьогодні

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Обман" 1, 2 с. (12+)

23.30 Х/ф "Форсаж" (16+)

1.45 Телемагазин

4.40 Реальна містика

5.25, 20.00, 5.15 "Подробиці"
5.55 М/ф
6.10, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.30 Х/ф "Миленький ти мій..."
12.25 Х/ф "Невловимі месники"
14.10 Х/ф "Півзахисник" (12+)
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.45 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
2.20 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Король Сафарі"
11.00, 0.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00, 23.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
22.00 Одного разу в Одесі
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45, 19.20 Надзвичайні новини
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі. Дайджест
11.20 Секретний фронт. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф "Шерлок Холмс" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Х/ф "Шерлок Холмс-2: 

Гра тіней" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!програми
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф "Життя за брата" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50 "Невідома версія. Королева 

Бензоколонки"
9.30 "Моя правда"
10.25 Х/ф "Лісова пісня"
12.15 Х/ф "Зіта і Гіта"
15.10 Х/ф "Без року тиждень"
16.25 Х/ф "Зникла експедиція"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Т/с "До мене, Мухтар!"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"
1.55 Х/ф "Комісар Рекс"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

7.00, 19.25 "Мумії, що ожили"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

12.00 Х/ф "Дивергент 2: Інсургент" 

(16+)

14.20 Х/ф "Дивергент 3: Віддана" 

(16+)

17.00 Х/ф "Блейд: Трійця" (16+)

19.00 Х/ф "Няньки"

21.00 Х/ф "Лисий нянька: 

Спецзавдання"

23.00 Х/ф "Загублені в космосі"

1.30 Х/ф "Злиття двох місяців" 

(18+)

5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
7.00 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
8.20 "Свідок. Агенти"
9.00 Х/ф "Осінній марафон"
10.40 "Україна вражає"
11.35 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.25, 3.35 "Речовий доказ"
15.50, 16.50 "Легенди карного 

розшуку"
21.00, 1.30 Т/с "Дуель під сонцем"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
3.00 "Випадковий свідок"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
9.15, 18.15 "Спецкор"
10.00, 18.50 "ДжеДАІ"
10.35 Т/с "Команда" (16+)
14.30 Х/ф "Таємниця татуйованої 

мумії"
16.25 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)
21.40 Т/с "Касл-6" (16+)
23.25 Т/с "Величний Джо" (16+)
1.15 Т/с "Моссад-2" (16+)
2.10 "Облом.UA."

6.20 Профілактика
12.00, 15.30 Містичні історії з 

Павлом Костіциним (16+)
13.10 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
0.35 Один за всіх (16+)
1.55 Х/ф "Я не повернусь"

14.05, 5.30 "Незвичайні культури"
14.30 РадіоДень
15.00, 21.00, 3.00 Новини
15.20, 4.30 Фольк-music
16.25 Відкривай Україну з 

Суспільним
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 "Спільноти тварин"
19.55 "Неповторна природа"
20.30 "Пліч-о-пліч"
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Левиний рик"
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
1.10, 4.05 #МузLove з Любою 

Морозовою
1.35 Розсекречена історія
2.25 Складна розмова
3.40 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 4 ВЕРЕСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.30, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Модель xl -2"
23.40 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
2.00 "Концерт джамали "I believe in u"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 3, 4 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.55 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
12.50 Х/ф "Дама з папугою"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.55 Х/ф "Прощення" (16+)
2.30 "Код доступу"
2.50 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Бібі та Тіна"
11.00, 23.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00 Віталька
17.00 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
22.00 Одного разу в Одесі
0.40 Х/ф "Страчені світанки"
2.25 Х/ф "Залізна сотня"
4.00 Щоденники Темного
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.10, 17.30, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.15, 13.20 Х/ф "Життя за брата" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Пастка" (16+)
2.00 Х/ф "Секретний ешелон"

5.45, 7.40, 8.30 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
9.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Богдан-Зіновій 

Хмельницький"
12.35 Х/ф "Рідна дитина"
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.10 Х/ф "Чорний принц"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
0.45 "Богдан Ступка. Забудьте 

слово "смерть"

7.00, 19.25 "Мумії, що ожили"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.30, 2.20 Зона ночі
4.50 Абзац
6.34, 8.14 Kids Time
6.35 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.15 Шоу Оля
9.15 Половинки (16+)
13.00 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани (прем'єра) (16+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Хто проти блондинок? 

(прем'єра) (12+)
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.00 Х/ф "Інший світ" (18+)
0.20 Х/ф "Керрі" (18+)

5.05, 4.45 "Top Shop"
6.05, 9.00 Х/ф "Трест, який лопнув"
8.30 Ранковий "Свідок"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.25, 3.15 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 Т/с "Дуель під сонцем"
3.00 "Випадковий свідок"
4.15 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф
8.00 "Облом.UA."
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.05 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
13.15 Х/ф "Після шторму" (16+)
15.20 Х/ф "Морський піхотинець-2" 

(16+)
19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)
21.45, 23.30 Т/с "Касл-6" (16+)
1.10 Т/с "Моссад-2" (16+)
2.05 Т/с "Команда" (16+)
2.50 "Помста природи"

6.55 Х/ф "Жереб долі"
11.10 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
19.55, 22.40 МастерШеф (12+)
0.00 Х/ф "Я не повернусь"

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/с "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.35 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Левиний рик"
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Перша шпальта
1.10 "Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 — 9 ВЕРЕСНЯ 

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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СЕРЕДА, 5 ВЕРЕСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.20 ТСН

9.30, 10.45, 12.20 "Одруження 
наосліп"

12.35, 14.10 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Король десертів"
23.40 Фантастика "Віктор 

Франкенштейн"
1.55 "Концерт О.Пономарьова "Я 

ЛЮБЛЮ ТЕБЕ..."

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 5, 6 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.55 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
13.00 Х/ф "Сімейне коло"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.55 Х/ф "Між високих хлібів"
2.25 "Код доступу"
2.45 "Богині ефіру"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Стоптані туфельки"
11.00, 0.30 Т/с "Якось у казці"
14.30 М/с "Як козаки …"
17.30 М/с "Пригоди Котигорошка та 

його друзів"
18.30 М/ф "Книга життя"
20.15 Х/ф "Крадійка книжок"
22.45 Х/ф "Загублене та знайдене"
1.30 Теорія зради
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.05, 3.35 Скарб нації
4.10, 3.45 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 3.55 Студія Вашингтон
4.30, 8.45 Факти. Ранок
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10, 17.30 Т/с "Нюхач" (16+)
12.30, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф "Форрест Гамп"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Х/ф "Прогулянка висотою"
0.00 Х/ф "Чому я?"
1.50 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50, 9.30 "Моя правда"
10.20 "Богдан Ступка. Забудьте 

слово "смерть"
11.20 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
13.10 Х/ф "Пан Володиєвський"
15.40 Х/ф "Мачуха"
17.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Страчені світанки"
0.50 "Позаочі"
1.40 "Академія сміху"
3.50 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Кінотрейлери

7.00 "Мумії, що ожили"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Повітряні воїни"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.25 Зона ночі
4.15 Абзац
6.05, 7.49 Kids Time
6.10 М/ф "Вартовий Місяця"
7.50 Х/ф "Загублені в космосі"
10.20 Х/ф "Луна далеких мирів" 

(12+)
12.10 Х/ф "Явище" (16+)
14.00 Х/ф "Знаки" (16+)
16.10 Х/ф "Земне ядро"
19.00 Кохання на виживання 

(прем'єра) (16+)
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.00 Х/ф "Інший світ 2: Еволюція" 

(18+)
0.00 Х/ф "Інший світ" (18+)

5.45 Х/ф "Тихе слідство"
6.55 Х/ф "Вінчання зі смертю"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.20 "Речовий доказ"
15.45, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 "Реальні злочинці"
3.00 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"
4.40 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 13.00 "Помста природи"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

13.30 Х/ф "Храм черепів" (16+)

15.25 Х/ф "Морський піхотинець-3: 

Тил" (16+)

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Касл-6" (16+)

1.05 Т/с "Моссад-2" (16+)

2.00 Т/с "Команда" (16+)

3.30 "Облом.UA."

6.55 Х/ф "Тільки не відпускай мене" 
(16+)

11.10 Т/с "Анатомія Грей"
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 0.35 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
20.00, 22.40 МастерШеф (12+)
23.40 Х/ф "Я не повернусь"

7.00, 21.00, 3.00 Новини
7.05 "Легіон. Хроніка Української 

Галицької армії 1918-1919"
8.00 "Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"
9.00 "Крути"
9.40 "Легіон. Хроніка Української 

Галицької Армії 1918-1919"
10.35 "Срібна земля. Хроніка 

Карпатської України. 1919-
1939"

12.00 "Золотий вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941"

13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Василь Стус. Феномен 

суток"
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 "Пліч-о-пліч"
19.25 Д/ф "Процес. Російська 

держава проти Олега 
Сенцова" (16+)

21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Левиний рик"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 — 9 ВЕРЕСНЯ 

ЧЕТВЕР, 6 ВЕРЕСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
5.20 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Гроші 2018"
23.00 Х/ф "Едвард руки-ножиці"
1.00 Жахи "Лиса гора"
4.30 М/ф

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50, 

3.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика. Новий 

сезон
12.30 Т/с "Черговий лікар" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА. 

Чехія - Україна
0.05 Контролер
0.40, 2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
4.00 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.55 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
12.50 Х/ф "Любов на асфальті" 

(16+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 4.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.55 Х/ф "Провінціальний роман"
3.15 "Богині ефіру"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Попелюшка"
11.00, 0.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00, 23.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.00, 10.50, 13.15, 16.50 Т/с "Відділ 

44" (16+)

6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок

9.10 "На трьох" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.20 Х/ф "Пастка" (16+)

18.45, 21.10 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини

20.20 Інсайдер

21.30 Т/с "Нюхач" (16+)

0.00 Х/ф "Форрест Гамп"

2.40 Т/с "У полі зору" (16+)

3.40 Скарб нації

3.50 Еврика!

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50, 11.15 "Моя правда"
9.30 Мультфільми
9.50, 1.10 "Академія сміху"
10.25, 0.20 "Позаочі"
12.05 Х/ф "Смертельно живий" 

(16+)
13.30 Х/ф "Охоронець для дочки" 

(16+)
15.35 Х/ф "Небезпечно для життя"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Раз на раз не випадає"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

7.00 "Світ дивовижних тварин"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Як працюють машини"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 2.05 Зона ночі
4.15 Абзац
6.05, 7.59 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00 Шоу Оля
9.00 Половинки (16+)
13.00 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани (прем'єра) (16+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Хто зверху? (прем'єра) (12+)
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.00 Х/ф "Інший світ: Повстання 

ліканів" (18+)
23.50 Х/ф "Знаки" (16+)
2.00 Служба розшуку дітей

5.40 Х/ф "В'язні Бомона"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Обережно! Червона 

ртуть"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 "Реальні злочинці"
3.00 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 13.00 Відеобімба

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.25, 1.10 Х/ф "Гео-катастрофа" 

(16+)

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.45, 23.30 Т/с "Касл-6" (16+)

2.45 "Облом.UA."

7.10 МастерШеф (12+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.40 Зважені та щасливі (12+)
0.05 Х/ф "Я не повернусь"

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/с "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05 Енеїда вип.3
11.35 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Незвичайні культури"
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Наші гроші
1.10 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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П'ЯТНИЦЯ, 7 ВЕРЕСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.45, 12.20 "Одруження наосліп"

12.45, 14.15 "Міняю жінку"

15.45 "Сімейні мелодрами"

17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 22.20, 0.30 "Ліга сміху"

4.35 М/ф

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30, 3.45 Реальна містика
11.35 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
13.35 Т/с "Стрекоза" 1 с. (12+)
15.30 Т/с "Стрекоза" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Весільна сукня" (12+)
23.20 По слідах
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
5.20 Зоряний шлях

5.35 М/ф
6.15, 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
12.50 Х/ф "Табір прямує у небо"
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Заграва" (16+)
3.55 "Код доступу"
4.20 Д/п "Лариса Голубкіна. Я тебе 

ніколи не забуду"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Кудлатий спецназ"
11.00, 0.45 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.35 Віталька
16.20 М/ф "Льодовиковий період: 

Курс на зіткнення"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф "Сам удома"
23.00 Х/ф "Селюки з Беверлі-Хіллз"
1.45 17+
2.15 БарДак
2.45 Панянка-селянка

4.00 Служба розшуку дітей
4.05 Студія Вашингтон
4.10, 9.10 Т/с "Відділ 44" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
10.10, 15.40, 16.20 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.35, 13.20 Х/ф "Прогулянка 

висотою"
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу (12+)
23.35 Х/ф "Адреналін" (18+)
1.20 Факти
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.10 Стоп-5

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50, 11.05 "Моя правда"
9.45 "Академія сміху"
10.15 "Позаочі"
11.55 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
13.50 Х/ф "Кінгсайз" (16+)
15.55 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
17.25 Х/ф "Раз на раз не випадає"
19.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
1.25 Х/ф "Осінь"
3.00 Х/ф "Комісар Рекс"
3.45 Кіноляпи
4.30 Саундтреки

7.00 "Світ дивовижних тварин"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Як працюють машини"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі
5.00 Абзац
6.54, 9.44 Kids Time
6.55 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.45 Шоу Оля
10.45 Київ вдень та вночі (16+)
14.30 Топ-модель (16+)
17.00 Заробітчани (прем'єра) (16+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Топ-модель (прем'єра) (16+)
21.40 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.40 Кохання на виживання (16+)
0.40 Х/ф "Інший світ 2: Еволюція" 

(18+)
2.30 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Летюча миша"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Мачуха"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 3.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.30 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 "Реальні злочинці"
3.25 "Випадковий свідок"
4.20 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00, 4.40 "Облом.UA."
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.10 "Загублений світ"
13.00 Т/с "Поки цвіте папороть" 

(16+)
19.25 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"
21.05 Х/ф "Заручник" (16+)
23.15 "Змішані єдиноборства. Едді 

Альварес vs Джастін Геітжі: 
Найкращі бої зіркових 
легковаговиків UFC"

1.30 "Цілком таємно"
3.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

7.45 Х/ф "Дівчата"
9.35 Х/ф "Снайперша" (16+)
13.30 Х/ф "Рецепт кохання"
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00 Цієї миті рік потому (16+)
22.45 Ультиматум (16+)
0.45 Х/ф "Я не повернусь"
1.40 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/с "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
12.30 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25, 23.10 "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Прем`єра. Богатирські ігри
23.45 Схеми. Корупція в деталях
1.10 "Пліч-о-пліч"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 8 ВЕРЕСНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.40 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 "Їмо за 100"

10.45, 23.15 "Світське життя 2018"

12.30 Мелодрама "Горизонти 

кохання"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.20, 4.20 "Ліга сміху"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 3.50 Зоряний шлях

8.50 Т/с "Обман" 1, 6 с. (12+)

15.20 Х/ф "Весільна сукня" (12+)

17.30 Т/с "Вище тільки любов" 1 с. 

(12+)

19.40 Т/с "Вище тільки любов" 

(12+)

22.15 Т/с "Вітер в обличчя" (16+)

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

5.45 "Україна вражає"
6.45 М/ф
7.25 "Жди меня. Україна"
9.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід 
заборонений"

10.30 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
12.30 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
14.10 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
16.00 Т/с "Я подарую тобі світанок"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон" 

Прем’єра
22.05 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
0.10 Х/ф "Оаза кохання" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.50 М/ф "Маленький лікар - 

секретна місія Бодінаута"
12.15 Х/ф "Стоптані туфельки"
13.30 Чотири весілля
15.40 М/ф "Книга життя"
17.20 Х/ф "Селюки з Беверлі-Хіллз"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Країна У
0.30, 2.00 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Більше ніж правда
7.25 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-3
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
16.50 Х/ф "Люди у чорному" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Люди у чорному-2" 

(16+)
21.55 Х/ф "Люди у чорному-3" 

(16+)
23.55 Х/ф "Адреналін" (18+)
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
3.05 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
10.15 Т/с "Територія краси"
13.55 Х/ф "Любов, любов, любов"
16.40 Т/с "Місс Фрайні Фішер" 

(16+)
21.00 Х/ф "В останню чергу"
22.45 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
1.15 Х/ф "Непідсудний"
2.45 "Позаочі"
3.25 Кіноляпи
4.15 Саундтреки
5.00 Кінотрейлери

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Українська пісня 

року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.00 "Служба порятунку"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 3.05 "Столичні 

телевізійні новини"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.05 "Мультляндія"

3.00, 1.20 Зона ночі
5.59, 7.15 Kids Time
6.00 М/с "Лунтик і його друзі"
7.20 М/ф "Вартовий Місяця"
9.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
10.00 Шоу Оля
13.00 Хто проти блондинок? (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
17.00 М/ф "Тролі"
18.45 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" (16+)
21.00 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом: Випробування 
вогнем" (12+)

23.30 Х/ф "Ліс" (18+)

5.20 Х/ф "Звинувачення"
6.35 Х/ф "Чорний трикутник"
10.35 Х/ф "Людина в зеленому 

кімоно"
12.00, 2.45 "Речовий доказ"
14.55 "Склад злочину"
16.35 "Таємниці радянського 

дефіциту"
17.30 "Південь. Нерадянський 

Союз"
18.25 "Свідок. Агенти"
19.00, 1.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
22.10 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
23.50 "Таємниці кримінального 

світу"

6.00 М/ф
8.00, 17.50, 20.00, 23.10, 5.15 "102. 

Поліція"
8.55 "Загублений світ"
16.10 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"
2.10 "Цілком таємно"
3.50 "Облом.UA."

8.05 Караоке на Майдані
9.05 Все буде смачно!
10.00 Х/ф "За двома зайцями"
11.35 Зважені та щасливі (12+)
14.55 Цієї миті рік потому (16+)
16.55 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.50 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
1.50 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 9.35 М/с "Гон"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
10.05 Відкривай Україну з 

Суспільним
10.35 Чудова гра
11.05 Сильна доля
12.00 Х/ф "Генріх VIII" 2 с. (16+)
14.00 Телепродаж
14.15 Казки, перевірені часом. 

"Підмінена королева"
15.40 "Фестивалі планети"
16.40 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
19.00 "Неповторна природа"
19.35 Богатирські ігри
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
22.10 "Батурин. Ренесанс 

Незалежності"
23.50 "Гордість світу"
0.15 "Незвідані шляхи"
1.40 Світ навколо
1.45 "Китайський живопис"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

 ВІТАЄМО
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НЕДІЛЯ, 9 ВЕРЕСНЯ

6.00 ТСН
7.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 11.00 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
12.00 Х/ф "Едвард руки-ножиці"
14.10 Х/ф "Фантастична четвірка"
16.10 Бойовик "Я, робот"
18.30 "#Шоуюри"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.40 "Ліга сміху"
2.00 "Аргумент кiно"
4.30 Мультфільм

6.30 Сьогодні
7.10 Зоряний шлях
8.10 Т/с "Вітер в обличчя" (16+)
11.50 Т/с "Вище тільки любов" 

(12+)
15.50 Футбол. Ліга Націй УЄФА. 

Україна - Словаччина
18.00 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

1 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

(12+)
0.00 Т/с "Берег надії" 1, 2 с. (16+)
1.55 Телемагазин
2.25 Т/с "Берег надії" (16+)

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід 
заборонений"

8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Заморожений"
14.00 Х/ф "Манія величі"
16.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
18.00 "Круче всех. Новий сезон"
20.30 Х/ф "Ідеальне вбивство" (16+)
22.30 Х/ф "Велика маленька Я"

6.00 Байдиківка

6.30 ТЕТ Мультиранок

12.00 Х/ф "Бібі та Тіна: Зачаровані"

14.00 Чотири весілля

17.00 Х/ф "Сам удома"

19.00 Одного разу під Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Х/ф "Крадійка книжок"

1.20 Х/ф "Хіппініада, або материк 

кохання"

2.50 Віталька

5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Інсайдер
7.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Люди у чорному" (16+)
14.55 Х/ф "Люди у чорному-2" 

(16+)
16.35 Х/ф "Люди у чорному-3" 

(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Темна вежа" (12+)
22.30 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
0.15 Х/ф "Чому я?"
2.05 Т/с "У полі зору" (16+)
3.30 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телекрамниця"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії"
10.05 Т/с "Територія краси"
13.45 Х/ф "Перевесниці"
15.25 Х/ф "Стряпуха"
16.40 Т/с "Місс Фрайні Фішер" 

(16+)
21.00 Х/ф "Невловимі месники"
22.25 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

1.05 Х/ф "Застава в горах"
2.50 "Позаочі"
3.30 Кіноляпи

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Вікно в Європу"
15.40 "Ситуація"
15.50 "Концерт Іво Бобула "Про 

любов…"
21.00, 0.40, 3.40 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.10 "СТН-спорт-

тижневик"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.30 "Мультляндія"

5.50 Стендап-Шоу
6.45, 8.39 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.40 М/ф "Том і Джеррі та чарівник 

з країни Оз"
9.50 М/ф "Тролі"
11.40 Х/ф "Няньки"
13.30 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" (16+)
15.45 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом: Випробування 
вогнем" (12+)

18.15 Х/ф "Нова людина-павук" 
(16+)

21.00 Х/ф "Привид у обладунках" 
(12+)

23.00 Х/ф "Корабель-привид" (18+)

5.05 "Top Shop"

6.05, 8.55 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

10.45 Х/ф "Золоте теля"

14.00 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"

15.45 Х/ф "Мій володар"

19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"

20.55 Х/ф "Хід у відповідь"

22.30 Х/ф "Вцілілий" (16+)

1.00 Х/ф "Тіні в раю" (16+)

2.35 "Речовий доказ"

6.00, 11.50, 14.00, 0.00 "Змішані 

єдиноборства. UFC №228. 

Cила і слава: Ніч 

чемпіонських поєдинків 

UFC"

8.00 М/ф

10.00 "Він, вона та телевізор"

17.10 Х/ф "Заручник" (16+)

19.20 Х/ф "Синдбад і Війна Фурій" 

(16+)

21.10 Х/ф "Сім пригод Синдбада" 

(16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

2.30 "Облом.UA."

6.20 Т/с "Коли ми вдома"
7.20 Х/ф "За двома зайцями"
8.55 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата (12+)
12.50 МастерШеф (12+)
19.00, 1.05 Слідство ведуть 

екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.20 Х-Фактор

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.35 Х/ф "Генріх VIII" (16+)
11.20 Казки, перевірені часом. 

"Ганс, Рекле та чорт"
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.35 "Фестивалі планети"
16.35 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
18.55, 21.25 "Неповторна природа"
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком (16+)
22.50 "Незвичайні культури"
23.50 "Китайський живопис"
0.15, 0.40 Д/с "Дешевий 

відпочинок"
1.40 Світ навколо
1.45 "Гордість світу"
2.10 "Смаки Культур"
3.25 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Спільно створюємо стратегію розвитку міста
Шановна громадо!

Запрошую вас долучитись до написання Стратегії розвитку нашої громади. 
У процесі реформи децентралізаці ми, як і інші громади міст України,  отримали більше 

ресурсів та повноважень. Із збільшенням кола повноважень зріс і рівень відповідальності 
перед жителями громади. Саме тому сьогодні ми маємо використати такий вагомий інстру-
мент забезпечення повноцінного місцевого розвитку, як стратегічне планування.

Ми не робимо формальне написання стратегії, ми не шукаємо шаблони — ми будемо пи-
сати її разом з вами! Влада і громада.

Бориспіль дорогий нам всім. І у кожного з нас є свої ідеї розвитку міста. Приходьте, будь 
ласка, на навчання, на стратегічні сесії, висловлюйтесь. Обговоримо кожну ідею і спільно 
сформуємо бачення: «Які можливості має наша громада?», «Яким ми хочемо бачити Бори-
спіль?», «Як ми цього досягнемо?»

З повагою     міський голова Анатолій Федорчук

Експерт: Ольга Омельчук, магістр права та державного управління, експерт з місцевого 
розвитку, екс — міський голова м.Нетішин, Хмельницької області. 

Якщо громада здатна стратегічно планувати, відповідаючи сучасним українським викли-
кам, то вона може створити для себе комфортне та безпечне середовище. На жаль, прак-
тика місцевого самоврядування в Україні до реформи децентралізації характеризувалась 
двома негативними явищами. По-перше, патерналістським сприйняттям викликів, коли ор-
ган чи посадова особа місцевого самоврядування звикає до централізованого командно-
го способу планування діяльності. І, по-друге, звичкою кризового управління — реагувати 
лише тоді, коли необхідно усувати наслідки загрози, за принципом «гасити пожежу». На-
томість, за сучасних умов децентралізації, органи та посадові особи місцевого самовряду-
вання опановують методики ефективного стратегічного планування, успішно залучаючи до 
них громадськість. 

Так, наразі міський голова Борисполя та депутати міської ради прийняли рішення створи-
ти Стратегію розвитку громади. Це важливе та актуальне завдання. Ми готові допомогти. 
Але важлива також і участь самих жителів громади. Якщо вони займають пасивну позицію 
спостерігачів у процесі формуванні стратегії розвитку, то сама стратегія залишається ба-
ченням лише влади та експертів, а тому часто не відображає реальні очікування людей. 
Саме тому ми пропонуємо під час кампанії стратегічного планування два навчальні модулі 
для всіх жителів громади. Теми навчальних модулів стосуються повноважень органів вла-
ди, місцевого бюджету, громадянської активності та контролю. Також під час навчання ми 
розповідатимемо про практики стратегічного планування в Україні — вдалі та ні. Разом із 
учасниками будемо аналізувати досвід інших громад та складати власне бачення розвитку 
громади Борисполя.

Перший навчальний модуль відбудеться 
8 вересня з 9.00 до 13.00 у приміщенні  міської ради, кім.305.

Теми І модулю: 
Можливості формування місцевого бюджету 

Бюджетний процес на місцевому рівні
Стратегічне планування

Напрямки розвитку громади
Участь громади у прийнятті владних рішень 

Увага!
Оголошено пітчинг соціальних проектів серед 

активних громадян міста Борисполя
МАЄШ ІДЕЮ РОЗВИТКУ БОРИСПОЛЯ?

ЗАПРОПОНУЙ СВОЮ ІДЕЮ ТА ОТРИМАЙ КОШТИ НА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЮ!
У Конкурсі проектів можуть брати участь бориспільці від 18 років, які мають ідеї щодо 

розвитку громади та покращення привабливості м.Бориспіль.
Усі проекти мають бути реалізовані до кінця 2018 року.

1.ПОДАЧА ІДЕЇ 
До 10 вересня необхідно подати ідею проекту соціальної дії, заповнивши 

он-лайн форму.

2. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
Твою ідею оцінюватимуть експерти. Якщо вона дійсно цікава та корисна для міста, 

тебе запросять презентувати свою ідею 17 вересня, а спеціалісти від Британської Ради 
допоможуть в її доопрацюванні та складанні плану реалізації. 

3. ПІТЧИНГ ПРОЕКТІВ
18-19 вересня національні фасилітатори Британської ради допоможуть учасникам до-

опрацювати їхні ідеї. Після доопрацювання проекту його необхідно буде презентувати 
конкурсній комісії 20 вересня . На презентацію ти матимеш 5 хвилин.

4. ФІНАНСУВАННЯ
Якщо під час презентації ти переконаєш конкурсну комісію, що твоя ідея важлива для 

міста, то отримаєш фінансування на її реалізацію. 
Сума визначається залежно від ідеї, але не більше 30 тис.грн.

ВАШІ ІДЕЇ МАЮТЬ БУТИ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ
Туристичний. Знаєте цікаві місця — розробіть нові туристичні маршрути для гостей та 

жителів міста або створіть арт-об'єкти, туристичні абстракції тощо.
Спортивний. Події та ідеї для активного відпочинку та популяризації серед жителів мі-

ста здорового способу життя.
Культурно-мистецький. Заходи, фестивалі, події для покращення дозвілля різних 

верств населення та залучення туристів.
Молодіжний. Запропонуйте проекти, що підтримують дітей та молодь, сприяють роз-

витку їх активності та творчих ідей.
Креативний простір. Запропонуйте свої ідеї щодо створення креативних елементів бла-

гоустрою на вулицях міста,облаштування зон відпочинку у дворах та в установах міста.

Бюджет пітчингу — 200 000 грн:
• 100 000 грн на проекти надає Бориспільська міська рада 
• 50 000 грн на проекти надає Британська Рада в Україні 

• 50 000 грн на навчання надає Британська Рада в Україні 

Бюджет може бути збільшено, якщо до Конкурсу долучиться місцевий 
бізнес в якості партнера. 

Дізнайтесь детальну інформацію за посиланням:
http://pitching.in.ua/boryspil/ і долучайтесь до конкурсу! 
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря-універсала, 
г/р день/ніч 2 дома
Повар гарячого, холодного 
процесу
Адміністратора ресторану 
Швейцара в ресторан, г/р 2/2
Техніка-доглядача, г/р 2/2
З/п при співбесіді, іногороднім 

надається гуртожиток 

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»
Шиномонтажник
Інженер-електрик 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Куплю

Бориспіль
Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-

требують фарбування, кредитних, нероз-
митнених. Швидкий розрахунок, оформ-
лення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 
0 68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Нижній Вал, 5 вул., 22 кв.м, 1 поверх, без бал-

кона, ремонт, частково залишаються меблі та 
техніка, ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 63 
2689040, Сергій, 0 63 3220210, Наталія. 

Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку, 
євроремонт, меблі, тепла підлога, лічиль-
ники, поряд дитсадок, школа, зупинка, 
магазини, 832000 грн. Терміново. Тел: 0 50 
3387216.

Ясна 8 вул., 1/4, 38/19/8, тепла, не кутова, по-
руч школа, дит.садок, медамбулаторія, 1 зупин-
ка від центру, 660000 грн. Тел.: 0 96 2826489, 
Володимир. 

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п 
вікна, без балкона, 451000 грн, є інші варіанти. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Захисників Вітчизни вул., Borispol Delux, 
5/5, 76,4 кв.м, кухня 18 кв.м, індивідуальне 
опалення, лічильник тепла, будинок зда-
ний в експлуатацію, поруч садок, школа, 
закрита територія, паркінг, 1170000 грн. 
Тел.: 0 67 2891644, 0 63 1368510.

К. Шлях вул., 2/2, 7/9, пан.,52кв.м., ре-
монт, меблі залишаються, 988000 грн. Тел.: 0 
674040137.

К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, 
житловий стан, м/п вікна, бойлер, утепле-
на, поруч ТРЦ, зупинка, господар, чистий 
продаж, ціна договірна. Тел.: 0 97 6372345, 
0 50 5179696.

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окре-
мо, без балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 
630000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Переяслав-Хмельницький

Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1 
поверх або обмін на житло у м. Бориспіль чи 
р-ні. Тел.: 0 99 5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати 
окремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, 
продаж із вбудованими меблями, 973000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Робітнича вул., 2/9 ц., 68,1/38,3/9,1, гарний 
стан, все окремо, кухонний гарнітур, лінолеум, 
2 б/з, лічильники, 2 бойлери, вільна, 1080000 
грн. Тел.: 0 67 7000343.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, ін-
дивідуальне опалення, 940000 грн. Тел.: 0 
674040137.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

ПІСОК, 
ЩЕБІНЬ, 
ВІДСІВ
ГНІЙ, ЧОРНОЗЕМ

Тел.: 067-720-07-10

Екскаваторник
на екскаватор-навантажувач 

«Катерпіллер»

Тел.: (096) 438-46-56, (050) 381-69-68

м. БориспільЗ/п договірна

На постійну роботу 
ПОТРІБЕН
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БУДИНКИ

Бориспіль
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, 

погріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, 

колодязь у дворі, близько ліс і річка, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 97 1708272, Ольга.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-
динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.ко-
тел, центральна вода+свердловина, своя кана-
лізація, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. 
Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

Городище с., півбудинку та земельну ділянку 
24 сотки. Тел.: 0 99 0420672, Олексій. 

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Автолюбитель-1», р-н за-

правка «ОККО»,оглядова яма, погріб, в 
гарному стані. Тел.: 0 97 0227044.

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 
140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

гараж, р-н «35 км», приватизований, 
зручне розташування, господар. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

Гаражі металеві, теплиці, альтанки, роз-
бірні. Доставка по області, гарантія 3 роки. 
Тел.: 0 97 4473232, 0 50 9982224. www.
metgar.in.ua

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову 

будинку, світло поруч, рівна, 378000 грн (екві-
валентно 14000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро.

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

Голосіївська вул., 10 соток, приватизова-
на, комунікації поруч, всі документи, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 98 3258840.

Городня 54 вул., 10 соток, погріб, сарай, го-
сподар, ціна договірна. Тел.: 0 97 5255130, 0 
97 2924339. 

Грушевського вул., 10 соток, світло, газ поруч, 
високе рівне місце, 324000 грн (еквівалентно 
12000 у.о.). Тел.: 0 67 4040137, Дмитро. 

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.

Магістральна вул., 10+10 соток, під забудо-
ву, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 
674040137.

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під 
забудову, комунікації поруч, держакт, при-
ватизована, господар. Тел.: 0 95 8292052.

Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з влас-
ним заїздом, три акти, світло, газ по вулиці, 
405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 67 
4040137, Дмитро.

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
336000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

Перші сади р-н, 8 соток, високе місце, світло 
газ, сусіди, 155000 грн. Тел.: 0 674040137.

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, 
держакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

Городище с., 21 сотка, світло поруч, право 
власності, посаджений молодий сад, влас-
ник. Тел.: 0 93 0863649, 0 66 3515240.

Іванків с., 42 сотки (25 соток під забудову 
та 17 соток для ведення ОСГ). Терміново! 
Тел.: 0 50 7432806, 0 67 2872059. 

Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудо-
ву, асфальт, світло, газ поруч, 1 км. до цен-
тру,318000 грн. Тел.: 0 674040137.

Щасливе с., центр, з документами, 6,5 соток: 
одноповерхова будівля, продаж 1/2 частини, 
100 кв.м, без внутрішніх робіт, не приватизова-
на, поруч музична школа, магазини, школа, до 
м. Київ 7 км, до аеропорту «Бориспіль» 8 км, 
ціна договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Куплю
Бориспіль

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

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 
674040137.

Будинок або півбудинку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 674040137.

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

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 

7395679.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-

риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 674040137.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

СЕЗОННА РОБОТА
Для роботи на складі ПОТРІБНІ

ВАНТАЖНИКИ та
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Г/р позмінно
Місце розташування: м.Бровари

Щоденно є розвозка

0675000076

Для роботи на складі ПОТРІБНІ

КОМІРНИКИ
Д/р в галузі складського господарства буде перевагою

Г/р: 5-денний робочий тиждень 
з 9.00 до 18.00, сб-нд — вихідні. 

Стабільна виплата з/п • Молодий і дружній колектив
Броварський р-н., с. Красилівка • Розвозка

067-500-00-76, Анастасія
067-329-27-57, Ольга

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ВОДІЯ кат. «В», «С»
на авто компанії

Пропонуємо офіційне працевлаштування, 
з/п + премії, оплачувані відрядження, 

відпустка — 24 к.д.
Місце роботи: м. Бориспіль

067-509-42-75, 050-324-40-61, Ірина

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Прибиральниці
Посудомийниці
Кухар у ресторан 
(гарячий цех)
Двірник
Вантажник
Машиніст котельні
Садівник

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00), 

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)

099-522-30-00
098-512-30-00

На постійну роботу ПОТРІБЕН

ОХОРОНЕЦЬ
Г/р 1/3, офіційне працевлаштування

На постійну роботу (м. Бориспіль) 
ЗАПРОШУЄМО 

ТЕХНІКАЕЛЕКТРИКА
з обслуговування 

прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

095-793-80-58, 
Олексадр

Бориспільською міською радою в особі 
міського голови 17 серпня 2018 року 
укладено договір купівлі-продажу 1/3 

частки житлового будинку та 
надвірних будівель та споруд на вул. 

Польова, 7 в м. Бориспіль з Гаркушею 
Ольгою Костянтинівною. Ціна продажу 
склала 39256 (тридцять дев’ять тисяч 
двісті п’ятдесят шість) гривень 80 копі-

йок, включаючи ПДВ 6 542 (шість тисяч 
п’ятсот сорок дві) гривні 80 копійок.

095-793-80-58, 
Олександр 

На підприємство у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

РІЗНОРОБОЧІ
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Здам
Бориспіль

1-к кв., гостинка, р-н Соцмістечко, житловий 
стан, частково меблі, 3700+ комунальні. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673.

3-к.кв., Мічуріна вул., кімнати окремо, гарний 
ремонт, меблі, техніка, 8000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Будинок, 1 кімната, всі зручності в будинку, 
меблі, пральна машина, холодильник, 3800 грн 
+ комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Водії кат. «С»+«Е». Відрядження в Європу. 
Офіційне працевлаштування. Мінімальний 
термін перебування від 2 міс. Бажано з д/р, 
з/п від 50000-60000грн. Тел.: 0 98 5820766, 0 
99 0298473.

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу адміністратора та покоївку. Офіцій-
не працевлаштування. З/п + премія. Тел.: 0 
63 1301513, (044) 2817957.

Для роботи в таксі потрібен ДИСПЕТ-
ЧЕР, позмінний графік роботи. Тел.: (4595) 
91530, 0 67 7167873, 0 93 8334040.

Для роботи на складі потрібні вантажники та 
комплектувальники, г/р позмінно. Місце роз-
ташування: м.Бровари. Щоденно є розвозка. 
Тел.: 0 67 5000076. 

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.: 
(044) 2817986.

Запрошуємо на постійну роботу продавця 
у продуктовий магазин, позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 97 4453306.

Запрошуємо на постійну роботу робіт-
ника продовольчого складу. Г/р з 8.00 до 
17.00. З/п висока. Тел.: 0 66 9712171.

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

Компанія з будівництва доріг та благоустрою 
запрошує на роботу прорабів, дорожніх ро-
бітників, машиніста катка, д/р в дорожньому 
будівницвті, з/п висока, своєчасно. Тел.: 0 63 
2332359, 0 63 5743689. 

Оголошення та реклама

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

OSTERIA KORLEONE ТЕРМІНОВО ЗАПРО-OSTERIA KORLEONE ТЕРМІНОВО ЗАПРО-
ШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУХАРІВ, ШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУХАРІВ, 
ОФІЦІАНТІВ І ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ЗВЕР-ОФІЦІАНТІВ І ПРИБИРАЛЬНИЦЬ. ЗВЕР-
ТАТИСЬ ЗА АДРЕСОЮ: М.БОРИСПІЛЬ, ТЦ ТАТИСЬ ЗА АДРЕСОЮ: М.БОРИСПІЛЬ, ТЦ 
«ГРАНАТ», ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 71А\1. «ГРАНАТ», ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 71А\1. 
ТЕЛ.: 0 63 7414669.ТЕЛ.: 0 63 7414669.

БАЗА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАПРО-БАЗА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ ВАНТАЖНИКА, З/П ВІД ШУЄ НА РОБОТУ ВАНТАЖНИКА, З/П ВІД 
8000 ГРН+ПРЕМІЯ, Г/Р ПН-ПТ З 8.00 ДО 8000 ГРН+ПРЕМІЯ, Г/Р ПН-ПТ З 8.00 ДО 
18.00, СБ-НД — ВИХІДНІ. ТЕЛ.: 0 97 3421280, 18.00, СБ-НД — ВИХІДНІ. ТЕЛ.: 0 97 3421280, 
0 93 6716717.0 93 6716717.

В ресторан KIDEV терміново потрібні: при-
биральниці, посудомийниці, кухар у ресторан 
(гарячий цех), двірник, вантажник, машиніст ко-
тельні, садівник. Ми надаємо 2-х разове харчу-
вання та проживання. Бориспільський р-н. Тел.: 
0 95 5045781, Наталія, 0 50 3697907, Едуард 
Володимирович (з 10.00 до 18.00). 

Виробничому підприємству на постійну 
роботу потрібні механік, електрик. З/п від 
12000 грн. Тел.: 0 67 4877368.

Відкриті вакансії для майстра ма-
нікюру-педикюру, перукаря, майстра по 
нарощуванню вій в центрі краси «Вероні-
ка». З/п+премія, постійний потік клієнтів, 
офіційне оформлення за рахунок фірми, 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Водії кат «С». Робота по Україні, з/п до-
говірна, д/р обов`язковий. Телефонува-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 
1517798, Сергій.

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

Центр м. Бориспіль 2 поверхи, 
150 кв.м, цегляний, усі комунікації, 

гараж, ділянка 0,085 га.
Введений в експлуатацію в 2014 р. 

Тел.: 067-896-12-41

ПРОДАЄТЬСЯ 

БУДИНОК

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

(постійна робота)
Офіційне працевлаштування,

позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 
1500+комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

здаються в оренду приміщення 30 кв.м; 113 
кв.м; 22 кв.м; 15 кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 
67 2340932.

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 
1000 грн. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, 

поруч автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + 
комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., 
котел газовий та твердопаливний, холодиль-
ник, пральна машина, меблі, 5000 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму

Бориспіль

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

житло у господаря, порядність гарантуємо. 
Тел.: 0 95 7395679.

Молода сім’я найме будинок або півбудинку 
зі зручностями в центрі м. Бориспіль. Поряд-
ність та своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 
95 7395679.
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На підприємство у м. Бориспіль потрібні різно-
робочі. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

На постійну роботу (м. Бориспіль) запро-
шуємо техніка-електрика з обслуговування 
прального обладнання, гідну та стабільну 
оплату гарантуємо. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 
5123000, Юлія. 

На постійну роботу в нотаріальну конто-
ру потрібен секретар-діловод, оператор 
комп’ютерного набору. Вимоги: відмінне 
володіння комп’ютером, укр.мовою, гра-
мотне письмо, д/р з документами, охай-
ність, здатність швидко вчитися. Переваги: 
д/р в нотаріаті, юриспруденції, з/п від 7000 
грн. Тел.: 0 98 3534499.

На постійну роботу в супермаркет у м. Бори-
спіль потрібен охоронець, бажано з д/р, офі-
ційне працевлаштування, г/р 2/2 (по 12 годин), 
з/п при співбесіді. Тел.: 0 96 9425425, Віталій 
Григорович. 

На постійну роботу потрібен охоронник, 
г/р 1/3, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
99 5223000, 0 98 5123000.

На постійну роботу потрібні охоронці, у 
гарній фізичній формі. Офіційне працев-
лаштування. Наявність медичної справки 
та справки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, 
вахта. Тел.: (4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 
3288818.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрі-
бен водій кат. «Е» на автомобіль МАЗ, ГАЗ-
3309, Вольво, з д/р, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 
95 7959009, 0 67 4480159.

На роботу на виробництво меблів потрібе-
ні працівники по складанню меблів. Тел.: 0 
67 2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібні автослюсар вантажних 
автомобілів та автомеханік, з/п від 10000 
грн, м. Бориспіль. Тел.: 0 95 7959009, 0 67 
4480159.

На роботу потрібні водій на МАЗ-само-
скид 20 т, оплата щоденно, 650-750 грн/
день; бульдозерист ДТ-75, оплата договір-
на; охоронець, робота в районі с. Горобіїв-
ка. Тел.: 0 67 2334242. 

На роботу потрібні охоронці, вахтовий 
метод роботи, з/п від 8000 грн, харчування, 
проживання та проїзд за рахунок підприєм-
ства. Тел.: 0 98 9919378, 0 96 9838108.

На роботу у м. Бориспіль потрібні автомий-
ники, з/п 10000-12000 грн. Тел.: 0 68 5059939.

НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-НА ФІРМУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТНИ-
КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, КІВ ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: УСТАНОВНИКИ, 
УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ УКЛАДАЛЬНИКИ ПЛИТКИ, БЕТОНЩИКИ 
ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: ТА РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 
0 98 5005888.0 98 5005888.

Охоронній фірмі терміново потрібен тех-
нік-монтажник ОПС (відеонагляд). Вимоги: тех-
нічна освіта, можна без д/р. Умови роботи: пн-
пт з 9.00 до 18.00, офіційне працевлаштування, 
з/п при співбесіді. Тел.: 0 67 3257555. 

Охоронці на постійну роботу. Г/р вахтовий: 
7/7 або 15/15. З/п від 4500грн. Телефонувати 
з 9:00 до 18:00. Тел.: 0 67 5248532, Вадим 
Михайлович.

Підприємству у м Бориспіль (вул. Головатого 
83) потрібні працівники в цех виробництва па-
перової упаковки, без шкідливих звичок, пов-
ний робочий день, навчання, офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 63 8596633, 0 50 4690672. 

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «В». «Д» НА МІ-ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «В». «Д» НА МІ-
КРОАВТОБУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ КРОАВТОБУС, Г/Р ПОЗМІННИЙ. ЗНАННЯ 
М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬ-М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЄВА. ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, БАЖАННЯ ПРА-НІСТЬ, ПУНКТУАЛЬНІСТЬ, БАЖАННЯ ПРА-
ЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2090649, ЦЮВАТИ, З/П 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 2090649, 
ОЛЕГ. ОЛЕГ. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охо-
ронник, електромеханік, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, засипальники 
сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 
5221290.

Робота у м. Бориспіль. Потрібні: гідравлік, 
слюсар-ремонтник, штабелер, різноробо-
чий, офіційне працевлаштування, соцпа-
кет, з/п від 10000 грн+премії+бонуси. Тел.: 
0 50 5166920.

Служба доставки запрошує до співпраці 
водіїв із власним авто та на авто компанії. 
Вимоги: знання міста, порядність, охай-
ність. Детальніше при співбесіді. Тел.: 0 95 
0094119, 0 97 6005166.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу автослюсаря з ремонту 
ходової частини, автослюсаря-моториста, 
автоелектрика-діагноста, охоронця, г/р 
доба/три, водій кат. «В», «С», «D», «Е», 
шиномонтажника, інжерена-електрика по 
збірці електроприладів. З/п при співбесіді, 
іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 0 
50 3574386. 

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; приймальник то-
варів, з/п від 9750 грн; нічний адміністратор 
залу, з/п 9900 грн; прибиральниця, г/р 4/4 
з/п 6550 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібен мийник скла, можна 
без досвіду роботи, г/р 5/2 з 8.00 до 17.00, 
сб-нд вихідні. З/п 6000 грн + премії. Тел.: 0 
73 2137091, 0 97 2031947.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, Р-Н ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, Р-Н 
ВУЛ. БЕЖІВКА ТА Р-Н ЗОШ №3, Г/Р 2/2 ВУЛ. БЕЖІВКА ТА Р-Н ЗОШ №3, Г/Р 2/2 
З 7.00 ДО 22.00, З/П 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 68 З 7.00 ДО 22.00, З/П 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 68 
7902345, 0 63 0536384.7902345, 0 63 0536384.

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

ТЕРМІНОВО! Запрошуємо на роботу бри-
гаду продавців із 2-х осіб. З/п достойна та 
вчасно, г/р 2/2, офіційне працевлаштуван-
ня. Тел.: 0 66 2288228, 0 93 7882187.

Терміново. В новий магазин потрібен про-
давець м’ясних та ковбасних виробів, г/р 
2/1, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 98 6208815. 

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу кухаря-універсала, г/р день/
ніч 2 дома; повара гарячого, холодного 
цеху, адміністратора рексторану, швейца-
ра в ресторан, г/р 2/2, техніка-доглядача, г/р 
2/2, з/п при співбесіді, іногороднім надаєть-
ся гуртожиток. Тел.: 0 50 3521592. 

ТОВ «Роял Кейтерінг» запрошує на робо-
ту кондитера та прибиральника виробни-
чих приміщень, с. Гора. Тел.: 0 67 4451659, 
Ірина.

У зв’язку з розширенням виробництва запро-
шуємо до співпраці (с. Іванків) наладчиків ав-
томатичних ліній та агрегатних станків, маши-
ністів екструдера, бляхарів, гібщіків. Офіційне 
працевлаштування, стабільна з/п, оплачувану 
відпустку та лікарняні, безкоштовний проїзд м. 
Києва та м. Борисполя. Г/р 5/2 або позмінний. 
Тел.: 0 66 2228653. 

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. 
Бориспіль) потрібні вихователь, медич-
на сестра, повар. Тел.: 0 66 8654613, 0 68 
9433044.

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

ОПЕРАТОРИ
прального 
обладнання
сушильного 
обладнання
гладильного 
обладнання

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п,
безкоштовне харчування, уніформа,

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 
з/п від 9000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 6000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 5000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ 
РОЗДАЧІ, 
з/п від 6000 грн

м. Київ, ст. метро «Видубичі»
з/п вчасно

ПОТРІБНІ

(098) 815-98-76, (098) 454-01-11

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Підприємству у м Бориспіль 
(вул. Головатого 83) ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
в цех виробництва паперової упаковки

Без шкідливих звичок.
Повний робочий день, навчання, 

офіційне працевлаштування.

063-85966-33, 050-469-06-72

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 28.08.2018 року

ФОП Ляхович А.В., продавець продовольчих 
товарів, з/п 8000,00 грн.

ФОП Максюта Р.І., зубний технік, з/п 
5000,00 грн.

ПрАТ «Агробудмеханізація», електромонтер 
з ремонту та обслуговування електроустатку-
вання, з/п 6000,00 грн.

ПрАТ «Агробудмеханізація», слюсар-ремонт-
ник, з/п 6000,00 грн.

КС «Ощадкаса», юрист, з/п 8000,00 грн.
ДНЗ  «Колосочок»,  помічник вихователя, з/п 

4200,00 грн.

ТОВ «Діфрано Юніон», комплектувальник, 
з/п 7000,00 грн.

ТОВ «Діфрано Юніон», оператор виробничої 
дільниці, з/п 7000,00 грн.

ТОВ «Жардена», комплектувальник виробів, 
з/п 7000,00 грн.

ТОВ «Елбор», прибиральник службового 
приміщення, з/п 5000,00 грн.

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомлекс», диспет-
чер, з/п 4500,00 грн.

ТОВ  «Лідер Партнер Київ», логіст, з/п 
10000,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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

Вишгород
Збиральники піддонів з д/р на деревообробне 

підприємство (Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Катюжанка). З/п від 12000 грн (від ви-
робітку). Іногороднім надаємо житло. Можлива 
вахта. Тел.: 0 67 4443630.

Оператори пилорами з д/р на деревообробне 
підприємство (Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від ви-
робітку). Іногороднім надаємо житло. Можлива 
вахта. Тел.: 0 67 4443630.
Київ

Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 
від 10000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ!Тел.: 0 67 
4969050.

Робочі на виробництво в європейську компа-
нію. Г/р 5-денний або вахта. Можливо без д/р 
(навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. Надаємо житло. РОБО-
ТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-
ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, 
ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.3278510.

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. Тел.: 
0 98 2030654.

М/п вікно (глухе), дорожня панель 1 шт., двері 
гаражні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах 

з шухлядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, 
Ольга. 

Продаю дитячу коляску (трость) прогулянкову 
Інструкція в наявності. Фірма TILLY BT SB 0009 
Синього кольору, легко складається, зручно 
переносити, внизу коляски корзина для речей. 
Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Холодильна камера, б/в на 400 л, холодиль-

ник «Снайге» під скло 1-й, холодильник «Руть», 
2-й під скло, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 
0 68 4457485.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Кози та козеняти різного віку а також моло-
ко смачне без запаху. Тел.: 0 68 3611077, 0 66 
7645613.

Корова, молочна, сива, недорого, м. Бровари. 
Тел.: 0 97 3580652.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 
самців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 
0 67 2321359.

Продам високоудійних кіз, перший та дру-
гий окіт. Тел.: 0 63 8221805.

РІЗНЕ

Бориспіль

Битовку-кунг для будівельників, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 4029471.

Металеві листи, 3 шт., 2,70х1,27 м, товщина 
2,2 мм. Тел.: 0 67 1956205.

Софа, дитяче ліжко, телевізор, все б/в. Тел.: 0 
98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Послуги автокрана КамАЗ. Тел.: 0 50 
6813425

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іно-
земних автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Ноутбук портативний Asus X751SJ, 17,3 

дюйми, ОЗУ 4 Гб, жорсткий диск 1 терабайт, 
4-ядерний процесор інтелкор 2.4 гегагерц, + 
мишка+зарядний пристрій та сумка-чохол, 
8700 грн. Тел.: 0 98 4413471, 0 95 4343217.

Телевізор «Соні», ціна 1000 грн, гарний стан; 
електродуховка — 300 грн; дві пральні машини 
«Рига» — 600 грн, «Урал», 500 грн. Тел.: 0 97 
3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кізочки, 4 міс., безрогі, від молочних кіз, 

молоко без запаху.Ціна договірна Тел.: 0 
66 5498166.

Виробничій компанії 

ПОТРІБНІ
Лаборант без д/р 
(з/п від 9000 грн)

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

м.Київ, вул.Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21, (063) 367-70-76

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08
З/п щоденно

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
(не студент) (не студент)
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Повідомлення
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у 

проекті містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вулицями Ми-
хайла Вербицького, Марії Приймаченко у м. Бориспіль Київської області»

Детальний план території, обмеженої вулицями Михайла Вербицького, Марії Приймаченко у м. Бо-
риспіль Київської області, розроблений ТОВ «Архітектурне бюро «Базис»» на замовлення Управління 
містобудування та архітектури  Бориспільської міської ради, на підставі рішення Бориспільської місь-
кої ради «Про надання управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозво-
лу на розробку містобудівної документації - детального плану території, обмеженої вулицями Євгена 
Гребінки, Юрія Кондратюка, Профспілкова та об’їзною дорогою в місті Борисполі» від 16.11.2017 № 
2505-35-VІІ.

Мета проекту – уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, про-
сторової композиції, параметрів забудови; формування принципів планувальної організації забудови; 
виявлення усіх планувальних обмежень використання цієї території; визначення містобудівних умов та 
обмежень з врахуванням інвестиційних намірів подальшого освоєння території. 

Детально ознайомитися з проектом можна в управлінні архітектури та містобудування Бориспіль-
ської міської ради за адресою м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 85, тел. 6-12-23, (понеділок – четвер, 
з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проекту подаються на ім’я міського голови у письмовій формі з 31 
серпня 2018 року до 16 години 28 вересня 2018 року за поштовою адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 72.

Відповідальним за організацію розгляду пропозицій громадськості до вказаного проекту є началь-
ник управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Крикливець Ігор Іванович 
(08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 85, тел. 6-12-23). Начальник управління містобудування 

та архітектури Бориспільської місткої ради        І.І. Крикливець

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ У 
ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРІОД

Внаслідок відсутності дощів, 
високої температури повітря, 
сильних вітрів, які швидко по-
ширюють полум’я великою те-
риторією, зростає потенційна 
загроза лісовим масивам Бори-
спільського району. Залишене 
багаття під час відпочинку в лі-
сі, яке через необачність не за-
гасили, чи недопалок цигарки 
можуть стати причиною виник-
нення пожежі.

Для попередження виникнен-
ня лісових пожеж працівники дер-
жавної лісової охорони проводять 
ряд профілактичних заходів, таких 
як виставлення агітаційно-інфор-
маційних аншлагів на протипо-
жежну тематику, проведення бесід 
з населенням, влаштування міне-
ралізованих смуг та догляд за ни-
ми. Тому слід запам’ятати, що Пра-
вилами пожежної безпеки в лісах 
України у пожежонебезпечний пе-
ріод забороняється:

— розведення багать у лісі;
— заїзд на територію лісового 

фонду транспортних засобів;
— відвідування населенням 

хвойних насаджень при 5-му класі 
пожежної небезпеки (надзвичай-
на небезпека) за умовами погоди;

— палити, кидати у лісі непога-
шені сірники, недопалки;

— випалювати траву та інші рос-
линні рештки на інших земельних 

ділянках, що безпосередньо при-
микають до лісу ( в тому числі про-
водити сільськогосподарські пали).

За порушення Правил пожеж-
ної безпеки в лісах України пе-
редбачається адміністративне 
стягнення за статтею 77 Кодексу 
України про адміністративні пра-
вопорушення у розмірі від п’я-
ти до п’ятнадцяти неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян 
(від 85 до 255 грн.) і на посадових 
осіб – від п’ятнадцяти  до п’ятде-
сяти неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (від 255 до 850 
грн.). Знищення або пошкоджен-
ня лісу внаслідок необережного 
поводження з вогнем, а також по-

рушення вимог пожежної безпеки 
в лісах, що призвело до виникнен-
ня лісової пожежі або поширення 
її на значній площі, — тягнуть за 
собою накладення штрафу на гро-
мадян від п’ятнадцяти до п’ятде-
сяти неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян і на посадових 
осіб — від тридцяти до шістдеся-
ти неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян

Пам’ятаймо, пожежу легше по-
передити, ніж загасити. Тож спіль-
ними зусиллями збережемо лісові 
насадження від вогню.

Інженер з охорони та 
захисту лісу Бобик М.М.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ПОВЕСЕЛИЛИСЯ

ОБКИДАЛИСЯ ФАРБАМИ НА 
ТЕРИТОРІЇ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Ярослава КАВЕЦЬКА, 
фото О.Погребняка

25 червня о 16:00 на терито-
рії Бориспільського історично-
го музею відбувся Фестиваль 
фарб. Вхід був вільний.

 На фестиваль приходили лю-
ди різного віку, навіть собака бра-
ла участь у заході. Усі участники 
фестивалю ділилися на дві коман-
ди, а потім кидали в свого супро-
тивника фарби. До речі, на тери-
торії можна було купити сухі фар-
би. Умови участі та розіграшів бу-

ли легкі: підписатися в інстаграмі 
на ведучого фестиваля, він виби-
рав трьох переможців, які вигра-
вали фарби; при покупці фарб на 
пакетах були номери, за якими 
можна було виграти чашки, фар-
би та ліхтарики. 

Учасники були у захваті від дій-
ства, особливо молодь та діти.

 «Дуже сподобалося! Частіше 
б проводили такі заходи. Ми до-
бре повеселилися»,  — емоцій-
но ділилися враженнями  бо-
риспілька Лариса з подругою. І 
таких відгуків була переважна 
більшість.
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 ФОТОРЕПОРТАЖ

ЯК ЖИВЕ ЩАСЛИВЕ

Враження

 Село з промовистою назвою Щасливе Бориспільського 
району розташовано поруч із Києвом, дорогою до 
аеропорту «Бориспіль». «Вісті» завітали в ошатне село, 
щоб подивитися, як живе сучасне і заможне Щасливе.

Прогулюючись вулицями 
Щасливого, мимоволі згадуєш 
подорожі маленькими 
європейськими містечками. 
Тут така ж ідеальна чистота, 
рівні асфальтовані дороги, 
різнокольорові будинки з 
цікавим дизайном, доглянуті 
сквери і парки. А ще дивують 
назви вулиць, що викликають 
лише позитив: Святкова, 
Мальовнича, Райдужна, 
Яблунева, Сонячна, Квіткова, 
Місячна. 

Щасливський сільський 
голова Микола ШМАЮН. 
На цю посаду сільська гро-
мада обирає його вже втре-
тє.  Закінчив Український 
державний аграрний інсти-
тут. Депутат Бориспільської 
районної ради 3 та 4-го скли-
кань. Впевнений, що в сучас-
них умовах  сільський голо-
ва повинен бути політиком 
і господарником одночасно. 

Приємно вражає величезна 
кількість спортивних 
майданчиків і споруд для 
дітей. У Щасливому мешкає 
багато молоді, і демографічна 
ситуація, кажуть у сільраді, 
одна з найкращих в Київській 
області. Сільська влада, як 
видно, робить все, щоб для 
дітей були створені всі умови 
для гармонійного розвитку: 
тут працює багато, як для села, 
гуртків — бокс, карате, вільна 
боротьба, художня гімнастика, 
танці та багато іншого. Є дві 
бібліотеки з книжковим фондом 
біля 20 тисяч примірників. У 
кожному закладі — амбулаторії, 
школі чи бібліотеці — є доступ 
до інтернету. 

• Біля школи — спортивний 
майданчик для волейболу та 
баскетболу, вуличні тренажери. 
Поруч — футбольні поля з 
сучасним покриттям. Уздовж 
соснової лісопосадки, де гуляють 
мами з дітками, викладена 
цікава бруківка, яку називають 
вишиванкою, бо вона автентично 
повторює народну вишивку. Таку 
ж бруківку майже доклали на 
центральному вході до школи. 

На околиці села, в мікрорайоні 
Табір — такий же спортивний 
комплекс, як і в центрі. Є 
спортивні майданчики, 
футбольне поле, тренажер. 

• Село потопає в зелені: 
молоді дерева, підстрижені 
газони. Цього року висадили 
800 саджанців. Багато зон 
відпочинку.

• Зроблено проект нової 
амбулаторії сімейної медицини, 
розпочато будівництво. В цьому 
році планується закінчити 
загальні роботи, а наступного 
року закінчити внутрішні 
роботи і ввести амбулаторію в 
експлуатацію. 

• За словами сільського голови, 
дитячі садочки села переповнені, 
тому розроблено проект, 
триває експертиза і в цьому 
році буде оголошено тендер на 
будівництво нового ДНЗ на 200 
дітей.

• Щасливська сільська рада 
складається з двох сіл: 
Щасливе та Проліски, 
і створена в 1987-му році.

За перше півріччя 2018 
року бюджет села 
виконали на 

120 %. Пріоритет в освоєнні 
коштів — будівництво нових 
соціальних об’єктів. По-перше, 
потрібен дитячий садок, бо 
демографічна ситуація у селі 
позитивна. На майже 7 тис. 
населення — 2 тис. дітей. Ми 
дбаємо, що наше село було 
максимально комфортним 
для проживання і виглядало 
по-європейськи».

 ПРЯМА МОВА

• Село росте, будується. 
Тут є робота, розвинена 
інфраструктура. Тому Щасливе 
приваблює нових мешканців — 
переважно родини із дітьми.

У найближчих планах 
керівництва села подбати про 
житло для молодих спеціалістів, 
оскільки наразі складним є 
питання з сімейними лікарями, 
вихователями та вчителями.

• Бюджетоутворюючі 
підприємства: 

ТОВ «Амако Україна», 
ПАТ «Бориспільський автозавод», 
компанія «Ейвон Косметікс»,  
Прат «ЦУВКП «Атомпромкомплекс», 
ПАТ «Дніпронафтопродукт», 
ТОВ «ТММ», ТОВ «Українська Рибна 
компанія «Центр», ТОВ «СанаКліс», 
гіпермаркет «Фоззі», «Фора» та 
багато інших,   вісім автозаправок. 

Є деревообробні, є такі, 
що  вирощують саджанці, є 
підприємства, які виробляють 
упаковку для продуктів або  
фасують і реалізують насіння. Є 
велике логістичне підприємство 
ТОВ «Олга», яке займається 
реалізацією мінеральної води. 
Також в нас працює велика 
компанія ПП  «Українська 
рибна компанія «Центр», яка 
займається переробкою, 
фасуванням, реалізацією риби 
та морепродуктів. Це потужне 
підприємство, де  працюють 
сотні людей.

На базі навчально-виховного комплексу на 1200 місць діє 

професійна футбольна школа. Освітньому закладу двічі 

присвоювали звання «Кращий навчальний заклад Київщини».

• Дошкільний навчальний заклад «Ромаш-

ка» на 260 дітей. У Пролісківському навчаль-

но-виховному об'єднанні навчаються понад 

200 дітей.

• Уздовж соснової лісопосадки, де гуляють мами з дітка-

ми, викладена бруківка. В селі її називають вишиванкою.

• Спортивний майданчик в мікрорайоні 

Табір. Фізкультура поряд з домом.

• Для велосипедистів створені всі умови.

Текст Наталія ДОЛИНА. Фото Сергій КРУЧИНІН.
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 В УМОВАХ РЕФОРМИ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА У 
БОРИСПОЛІ: КРОКИ ДО ЗМІН

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора 

Чого очікувати батькам ни-
нішніх першачків, розповіла 
«Вістям» завідувач міського ме-
тодичного кабінету управління 
освіти та науки Бориспільської 
міської ради Ніна Ковадло.

Відомо, що реформа нової укра-
їнської школи (НУШ) розрахована 
на роки, проте зміни вже розпоча-
лися. Основне — це прийнятий За-
кон України «Про освіту» та Дер-
жавний стандарт початкової освіти. 
У документі окреслено результати 
того, що мають знати та вміти учні, 
закінчивши певний рівень навчан-
ня. Як дійти до цих результатів, вчи-
тель визначатиме сам.

«На освітню реформу маю вели-
ку надію, адже цього року мій Ан-
дрійко вперше піде до школи. Спо-
діваюся, що нові зміни матимуть 
результати», — каже пані Катери-
на, мама першокласника НВК «Гім-
назія «Перспектива». 

Які рівні освіти
Згідно реформи відтепер шкіль-

на освіта матиме три рівні: початко-
ві класи — з 1 по 4, базова середня 
освіта — 5-9 класи та профільна се-
редня школа, яка передбачає нав-
чання в ліцеї або закладах профе-
сійної освіти. За приклад брали єв-
ропейські країни, де мінімальна 

тривалість здобуття повної загаль-
ної середньої освіти становить від 
12 до 14 років. Вважається, що за 
такий період дитина засвоїть усі 
необхідні знання та визначиться із 
майбутньою професією. 

Подібний підхід до навчання роз-
починається із нового навчально-
го року для нинішніх першоклас-
ників. Відтепер дітей вчитимуть не 
боятися висловлювати власну дум-
ку, критично мислити, бути відпові-
дальними громадянами і прислу-
хатимуться до своєї особистої дум-
ки. Діти, які вже здобувають освіту, 
поки продовжать навчання за ста-
рою схемою.

Автономія школи
Також школи можуть самостій-

но формувати навчальні програми 
та плани. Міські вчителі пройшли 
курси перекваліфікації; вони мають 
стати не тільки джерелом знань, 
які можна і так отримати із книг, а 
й друзями школярів. 

«Перекваліфікаційну підготов-
ку пройшли 42 місцевих учителя у 
трьох етапах навчання. Вони навча-
тимуть учнів перших класів у 2018-
2019 навчальному році. Навчан-
ня проводила вчитель початкових 
класів НВК «Гімназія «Перспектива» 
Оксана Куракса, так як вона про-
йшла відповідну підготовку та є ви-
значеною одним із обласних трене-
рів. Із 1 по 3 червня на базі ЗОШ № 
1 пройшли курси для вчителів анг-
лійської мови, які викладатимуть у 
цьогорічних першачків. Ці навчан-

ня проводила тренер Британської 
Ради Наталія Лисенко. Подальше 
навчання здійснювалось для усіх 
бажаючих на онлайн-платформі 
EdEra», — розповідає Ніна Ковадло.

За словами співрозмовниці, ос-
новним завданням міського управ-
ління освіти і науки нині є сприяння 
професійному зростанню учителя та 
підвищення його соціального статусу. 
Щоб навчати по-новому, вчитель по-
винен отримати свободу дій — оби-
рати навчальні матеріали, імпровізу-
вати та експериментувати. Цю свобо-
ду дає новий закон «Про освіту». 

Міністерство освіти і науки за-
пропонувало типові навчальні про-

грами, проте будь-який учитель чи 
авторська група зможуть їх допов-
нювати або створювати свої. «Учи-
тель обмежений лише Державним 
стандартом. Головним гаслом тут є 
те, що вчитель, який отримав сво-
боду навчати, має отримати й сво-
боду навчатися, — пояснює Ніна 
Петрівна. — Така свобода передба-
чена реформою: половину обов’яз-
кових годин підвищення кваліфіка-
ції вчитель зможе проходити не в 
Інститутах післядипломної педосві-
ти, а там, де обере сам. Є дві вимо-
ги: за п’ять років підвищення квалі-
фікації має скласти 150 годин, і нав-
чання має бути щорічним.

 У 2017/18 навчальному 
році 100 шкіл у різних 
регіонах України в рамках 
експерименту Міністерства 
освіти та науки перейшли 
на новий Державний 
стандарт початкової 
освіти — Нова українська 
школа. Із 1 вересня 
цього року зміни будуть 
запроваджені в усіх 
навчальних закладах країни. 

Зміни для 
першокласників

Важливим моментом основ 
реформи стали зміни у спілку-
ванні дітей із вчителем, який 
має стати другом для учнів.

Для першокласників має 
бути організовано 8 на-
вчальних осередків — це 
будуть нові зміни не лише у 
навчанні, а й у інтер’єрі кла-
су. Тепер обов’язково має бу-
ти осередок навчально-піз-
навальної діяльності з інди-
відуальними партами або 
столами для кожного уч-
ня, змінні тематичні осеред-
ки (дошки, фліп-чарти, стен-
ди для діаграм з ключовими 
ідеями), місце для ігор, осе-
редок художньо-творчої ді-
яльності (полички для збері-
гання приладдя та стенд для 
змінної виставки дитячих ро-
біт), куточок живої природи 
для проведення дослідів, 
осередок відпочинку з ки-
лимом для сидіння та гри, 
стільцями, кріслами-пуфа-
ми, подушками з м'яким по-
криттям, дитяча класна бі-
бліотечка та осередок вчи-
теля. Відтак, класна кімната 
має поповнитися затишком 
та зручністю. Фінансування 
цих вимог здійснюватиметь-
ся із розрахунку 30% з місце-
вого бюджету, решта — дер-
надходження, як того і вима-
гає освітня реформа. 

Нова модель 
оцінювання 

Відтепер знання дітей ґрун-
туватиметься на оцінюван-
ні процесу навчання, а не ре-
зультаті (тобто кількості по-
милок). Зокрема, за запро-
понованим зразком учителі 
оцінюватимуть те, як активно 
дитина працювала на уроці, 
чи була допитливою, чи добре 
співпрацювала з іншими то-
що. Уроки у формі гри давати-
муть дітям шанс бути лідером 
своєї команди, ділитися дум-
ками та знаннями з іншими. 
Завдання такого оцінювання 
— розкрити потенціал дити-
ни, підтримати її та надихну-
ти навчатися. Нова школа має 
стати школою компетентно-
стей, яка враховуватиме здіб-
ності дитини. Пануватиме пе-
дагогіка партнерства: учитель 
— учень — батьки.

• У 2018-2019 навчальному ро-
ці в Борисполі передбачається 35 
перших класів, загальна кількість 
учнів — 1059. Всі вони відвідувати-
муть школи згідно території обслу-
говування навчальних закладів та 
навчатимуться в першу зміну в ок-
ремих від інших учнів класах.

 ВАЖЛИВО

• Нові індивідуальні парти за кошти із міського бюджету та спонсорських надходжень у НВК «Ліцей «Дизайн-
освіта» куплено поки лише для одного із трьох перших класів.

• НВК «Гімназія «Перспектива» досі не має нових одномісних парт 
для перших класів, як того вимагає реформа (до речі, цьогоріч їх тут пе-
редбачається аж сім). Поки у класи закуплено лише стінки для зберігання 
речей, ноутбуки та дві мультимедійні дошки.

3 млн 40 тис. грн  виділено школам Борисполя 
із держсубвенції на потреби нової української школи (НУШ).

676 тис. 749 грн виділено із міського 
бюджету.

Цифри озвучила «Вістям» Катерина Шабан, 
заступник начальника міського управління 
освіти та науки. За її словами, станом на 27 
серпня освоєно майже усі ці кошти: закупле-

но парти, інші меблі, книги, на які досі очіку-
ють міські школи. «Надходжень шкільного 
оснащення для першокласників чекаємо у 
вересні-жовтні цього року, оскільки три укра-

їнські меблеві фабрики і одна друкарня, що 
виготовляють потрібне приладдя для НУШ, не 
встигають випускати продукцію для потреб 
країни», — говорить керівник.

 ПАРАДОКСИ РЕФОРМИ
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 ДЛЯ НОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЗНАЙ НАШИХ!

 ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ

 ДО ТЕМИ

У амбулаторії на вул. Лютневій, 12 замінюється покрівля, на черзі — оздоблення фасаду та внутрішні роботи.

АЛЬОНА, приватний 
підприємець

— Не помітила кардинальних змін 
в нашому місті за рік. Я б хотіла, щоб 
нарешті закрили сміттєвий полігон 
під Борисполем, щоб Київ не возив 
до нас своє сміття, щоб воду можна 
було пити із крану. Також хотілося б, 
щоб зробили щось, аби поменшало 
заторів на вул. Київський Шлях.

НІНА, пенсіонерка

— Найбільше подобається те, 
що активно робляться дороги, 
тротуари, що облагородили пло-
щі, вулички: вони стали кращими 
та зручнішими. Хочеться, щоб по-
будували нові дитячі садочки, то-
му що групи у діючих переповнені.  
Потрібні нові школи, щоб у дітей не 
було другої зміни.

ПЕТРО, пенсіонер

— Порівняно з минулими ро-
ками почали більше ремонтува-
ти дороги, і це радує. Відремон-
тували дорогу біля лікарні. Хоті-
лося б, щоб для молоді було біль-
ше робочих місць та перспектив, 
а також щоб у місті краще стежи-
ли за порядком правоохоронні 
органи. 

ЛЕСЯ, економіст

— Бориспіль став красивішим, 
приємнішим та затишнішим. З’яви-
лося більше дитячих та спортив-
них майданчиків під відкритим не-
бом. Видно, що влада докладає до 
цього зусиль. Але, на жаль, досі не 
вистачає розважальних центрів 
для сімейного відпочинку, а також 
зелених зон. 

ВАЛЕНТИНА, школярка

— Подобається, що міська влада 
більше зайнялася облаштуванням 
центру міста. Це позитивно впливає 
на естетичний вигляд його головної 
частини. У центрі стало більше місць 
із лавочками, де можна відпочити, 
пофотографуватися, поспілкувати-
ся. Побільшало тротуарів, що не ас-
фальтовані, а викладені плиткою.

У вересні Бориспіль святкуватиме черговий День народження. Чи 
покращала інфраструктура, що змінилося у спортивній, освітній, 
культурній та соціальних сферах у нашому місті на думку його 
жителів, цікавилися «Вісті».Ярослава КАВЕЦЬКА, фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

ЯК ЗМІНИВСЯ БОРИСПІЛЬ ЗА РІК?

Ірина КОСТЕНКО

На понеділковій плановій нара-
ді у Бориспільського міського го-
лови знову обговорювалося питан-
ня мамографа, на купівлю якого де-
путати виділили 6 млн грн із місь-
кого бюджету. Йшлося про те, що 
кошти виділені, тендер відбувся, а 
прилад досі не встановлений. Тим 

часом долар в Україні дорожчає з 
кожним днем, і хто нестиме відпо-
відальність, якщо обладнання по-
дорожчає?

Ситуацію прокоментувала Люд-
мила Ковальова, заступник місь-
кого голови з економічних питань. 
Вона нагадала, що у день достав-
ки мамографа пішла сильна злива, 
а приміщення на Лютневій, 12, де 
має встановлюватися обладнання, 
затопило, бо тривав ремонт даху, 
тому довелося відкласти доставку 
обладнання. 

Натомість депутат і лікар ЦРЛ Іл-
ля Луців заявив, що коли до 1 ве-
ресня апаратуру не буде встанов-
лено і проплачено, то мамографа 
Борисполю не бачити. Така заява 
викликала непорозуміння. Люд-
мила Ковальова спростувала такі 
прогнози.

ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО 
МАМОГРАФА

 Буде чи не буде у 
Борисполі мамограф? 
Такі провокативні питання 
залунали, як тільки 
встановлення обладнання 
довелося відкласти. «Вісті» 
вивчали тему.

Людмила КОВАЛЬОВА: 
«У тендерній документації — сума в гривнях»

— Договір, заключений із постачальником, не пе-
редбачає жорстких обмежень щодо дат. У документі 
вказано, що він діє до 31 грудня 2018 року до повно-
го виконання сторонами своїх зобов’язань. У тендер-
ній документації вказано, що постачальнику необхід-
но доставити і встановити прилад, налаштувати, ввес-
ти в експлуатацію, випробувати, провести пусконала-

годжувальні роботи та навчання персоналу — лікаря і 
лаборанта. А місто зобов’язане надати приміщення — 
сухе і чисте. Як тільки прилад буде готовий до роботи, 
підписуються акти і проводиться проплата. У тендер-
ній документації вказується сума в гривнях. Врахуван-
ня коливань курсу долара не передбачено. 

Як тільки будівельники повідомлять, що приміщен-
ня готове до встановлення мамографа, ми надішлемо 
листа постачальнику з проханням відновити постав-
ку. Роботи мають бути завершені найближчими днями.

Приміщення 
ремонтується

У амбулаторії на вул. Лют-
невій, 12 покрівля замінюєть-
ся повністю. Хоча мешкан-
ці сусідніх будинків і не ста-
ли більш терпимими до ре-
монтників, роботи ведуться 
інтенсивними темпами. Па-
ралельно ремонтується і під-
топлений кабінет. Ігор Шалі-
мов, керівник підприємства 
БКБМ, яке проводить ремонт-
ні роботи, коментуючи ситуа-
цію «Вістям», запевнив, що з 1 
вересня приміщення для ма-
мографа буде готове до вста-
новлення обладнання.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Згідно із цьогорічними ре-
зультатами зовнішнього неза-
лежного оцінювання (ЗНО), Бо-
риспіль зайняв непогані міс-
ця серед десятків міст України. 
Окремі бориспільські навчаль-
ні заклади потрапили у десятку 
найкращих.

Про це повідомила Людмила 
Пасенко, заступник міського го-
лови, на початку робочого тижня. 
Отже, згідно із загальними рей-
тингами міст України за результа-
тами ЗНО у 2018 році, Бориспіль 
посів 91 місце із наявних 304, по-
ступившись у Київській області 
лише Боярці. 

«У десятку найкращих навчаль-
них закладів Київської області, 

згідно із результами здачі ЗНО із 
української мови, ввійшли Бори-
спільські НВК «Ліцей «Дизайн-осві-
та» та «Гімназія «Перспектива». Ви-
пускники цих закладів показали 
знання на високому та достатньо-
му рівні», — наголосила Людмила 
Пасенко. Керівник зазначила, що 
за успіхами дітей стоїть щоденна 
кропітка праця педагогів, адміні-
страцій шкіл та батьків.

Нагадаємо, нині обов’язковим 
предметом ЗНО є українська мо-
ва та література, в останні роки до 
списку додалися математика або 
історія України (на вибір). Решту 
предметів випускники обирають 
на власний розсуд. Після здачі усіх 
іспитів система щорічно дає змогу 
проаналізувати рівень підготовки 
випускників у масштабах міста, об-
ласті чи всієї країни.

РЕЙТИНГИ ЗНО 
ВИПУСКНИКІВ БОРИСПОЛЯ 
В МАСШТАБАХ УКРАЇНИ

Ірина КОСТЕНКО 

Тривають роботи із будівниц-
тва системи водовідведення на 
вулиці Момота, що у Борисполі. 
Адже від води під час сильних 
дощів та танення снігу страж-
дає найнижча ділянка вулиці, 
будинки № 50, 52 та територія 
ЗОШ №5. 

Стало відомо, що зливова ка-
налізація, яка нині будується, 
вирішує проблему в комплексі 
із урахуванням перспектив роз-
будови навколишньої території. 
Траса непроста, оскільки тіль-
ки частина проходитиме само-
тічним колектором (труба діа-
метром 40 см). Починається цей 
відрізок на вулиці Момота між 
будинками № 50 та 52, прохо-
дить повз дитсадок, який буду-
ється, обходить будинок на Ва-
тутіна, 99 і заходить на територію 
водозабору, де будується каналі-

заційно-насосна станція. До цієї 
КНС стікатимуться зливові води 
із двору школи №5. У КНС стоя-
тимуть два насоси, які працюва-
тимуть в автоматичному режимі. 
Будуть встановлені датчики об’є-
му, які вмикатимуть насоси за-
лежно від наповненості ємності. 
Насоси перекачуватимуть зливо-
ві води під тиском через напір-
ний колектор з діаметром тру-
би 25 см до вулиці Бабкіна, 4, де 
вже існує каналізаційна система 
з діаметром труби 1 м 10 см. Дов-
жина самотічного колектора — 
близько 1 км 100 м, а напірного 
колектора — близько 1,5 км. Про 
все це розповів «Вістям» Мико-
ла Корнійчук, перший заступник 
міського голови.

Вартість робіт складає 9 млн 378 
тис. грн. Тендер на виконання ро-
біт виграло підприємство СПМК 
«Спецмонтаж-3» із Баришівки. Бо-
риспільські фірми не брали участі 
в тендерних торгах.

РОБОТИ ІЗ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
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 ЦІКАВО ПРО КОРИСНЕ

КОРИСТЬ РУБІНОВОГО ПЛОДУ
 Кінець літа та початок осені багаті на цілющі та 

доступні коренеплоди, які ми, на жаль, незаслужено 
знецінюємо. Наприклад, буряк — дешевий і водночас 
дуже корисний як для дорослих, так і дітей.

По-справжньому цілющий і унікальний

• Червоний колір бурякові 
надає бетаїн (beta — буряк), 
що знижує рівень токсичної 
амінокислоти (гомоцистеїну), 
яка викликає захворювання 
серцево-судинної системи. 
Він містить бета-каротин та 
цинк, які зміцнюють імунітет.

• Волокна буряка очищують 
товсту кишку від 
відходів травлення, 
які застоюються 
в складках 
кишечнику 
і утворюють 
токсини, отруюючи 
кров.

• У буряку міститься 
особливий бета-каротин, 
який впливає на зміцнення 
імунітету та перешкоджає 
не тільки зростанню 
доброякісних пухлин 
(наприклад, аденоми), але 
і зупиняє розвиток раку, в 
тому числі і передміхурової 
залози. І ще один секрет для 
чоловіків: буряк корисний 
при статевому безсиллі.

Завдяки унікальному набору і 
поєднанню цінних поживних ре-
човин буряк сприятливо впли-
ває на багато органів людського 
організму.

 
Вітаміни. У одному кілогра-

мі буряка міститься до 220 мг 
вітаміну С, вітаміни В1 і В2, Р і 
РР, а також мінеральні солі ка-
лію, магнію, заліза, міді, цинку, 
кобальту, молібдену, марган-
цю, фтору, бору, ванадію, йо-
ду, рубідію і цезію. Крім того, 
в ньому у невеликій кількості 
міститься фолієва кислота. Бу-
ряк містить оптимальний на-
бір вітамінів, він також корис-
ний для щитовидної залози. За 
вмістом заліза буряк стоїть на 
другому місці серед усіх рос-
лин після часнику. Тому буряк 
рекомендують використовува-
ти у раціоні хворих зі зниже-
ним рівнем гемоглобіну, і він 
входить до лікарських засобів 
народної медицини, які часто 
справляються із цією пробле-
мою ефективніше, ніж медич-
ні препарати. За вмістом йоду 
цей овоч випереджає тільки 
морська капуста, тож корис-

ний він і при профілактиці та 
лікуванні захворювань щито-
видної залози.

Буряк нормалізує роботу ни-
рок і печінки, діяльність шлунко-
во-кишкового тракту. Наявність 
в буряках вітаміну U допомагає 
при виразковій хворобі шлунка 
і дванадцятипалої кишки. Діабе-
тики цінують буряк за високий 
вміст цинку, який збільшує три-
валість дії інсуліну.

Мікроелементи. Коренепло-
ди буряка містять цукру, органіч-
ні кислоти — лимонну, яблучну, 
щавлеву, білок, пектини, каротин. 
За змістом йоду буряк є лідером 
серед овочів і тому широко вико-
ристовується в профілактиці та 
лікуванні гіпотиреозу — захво-
рювання щитовидної залози, ви-
кликаного нестачею йоду. 

Оскільки в буряках виявле-
но багато заліза, він може бути 
цінним продуктом для лікуваль-
ного харчування людей, хворих 
анемією. 

Свіже бадилля червоного бу-
ряка, як і коренеплід, містить 
білки, моносахариди, мінераль-
ні речовини, вітаміни. 

У Київській Русі буряк з’явився в X-XI століттях, а по-
всюдно ця овочева культура набула поширення тільки 
в XIV столітті, про що свідчать записи в прибутково-ви-

даткових книгах монастирів, крамничні книги та інші письмо-
ві джерела.

!

!

БУРЯКОВИЙ СІК підвищує ви-
тривалість людини і дозволяє 
продовжити спортивні тренуван-
ня на 16%. Учені з університету 
Екстера (Велика Британія), знайш-
ли в його корені нітрат, який ско-
рочує поглинання кисню люд-
ським організмом, що уповільнює 
втому від навантажень. При регу-
лярному вживанні ефект від при-
йому соку буряка особливо поміт-
ний. Вчені сподіваються, що їхнє 
відкриття допоможе людям із сер-
цевими і респіраторними захво-
рюваннями, порушенням обмі-
ну речовин. У експерименті бра-
ли участь чоловіки віком від 19 до 
38 років. Їм давали 500 мл буряко-
вого соку на день протягом тиж-
ня, після чого провели серію ви-

пробувань, 
зокрема, на 
велотренажері. Пе-
ред наступною серією тестів їм 
замість бурякового соку давали 
плацебо — напій з чорної сморо-
дини. З’ясувалося, що після при-
йому бурякового соку учасники 
крутили педалі велотренажеру 
в середньому 11,25 хв, що на 92 
секунди довше, ніж коли їм дава-
ли плацебо. Крім того, сік буряка 
знижував кров’яний тиск учасни-
ків експерименту, що теж спри-
ятливо позначалося на їхньому 
фізичному стані.

Ключовим елементом, що 
справляє такий ефект, є ефір 
азотної кислоти, присутній не 
тільки в буряку, а й в його зелені.

ЯК ВЖИВАТИ 
БУРЯКОВИЙ СІК. 
Він не зовсім при-
ємний на смак, то-
му його змішують 
з іншими соками. 

Якщо фреші п'ють 
свіжо вичавлени-

ми, то буряковий сік 
краще потримати 2 го-

дини в холодильнику, то-
му що в ньому містяться леткі 
сполуки, що викликають непри-
ємні відчуття, нудоту, слабкість. 
Зазвичай буряковий сік змішу-
ють із морквяним, починаючи з 
пропорції 1:5, поступово збіль-
шуючи кількість бурякового.

Поступово кількість буря-
кового соку доводять до пів-
тора склянок на день. Таке лі-
кування проводять протягом 
3-4 тижнів. Сік п'ють за пів-
години до їжі, злегка підігрі-
тим, не заїдаючи і не запиваю-
чи. Але перед початком ліку-
вання порадьтеся з фахівця-
ми: нефрологом і гепатологом. 
Не варто пити буряковий сік 
при сечокам'яній хворобі, то-
му що в ньому міститься вели-
ка кількість щавлевої кислоти. 
При діабеті буряк їдять із обе-
режністю через високий вміс-
ту в ньому сахарози. 

• Сік сирого буряка сприяє кровотворенню, стимулює діяльність 
шлунка та печінки. У лікувальних та профілактичних цілях його ви-
користовують для відновлення ослабленого після важкої хвороби 
організму, для зміцнення психічного стану і навіть при депресії.

Корисні властивості 
буряк зберігає як 
у сирому, так і у 
вареному вигляді. 
При зберіганні 
користь буряка не 
втрачається протягом 
тривалого часу 
(майже до весни).

Варений буряк має посла-
блюючу і сечогінну дію, виво-
дить із організму солі важких 
металів. При запорах, особли-
во хронічних, хворобах печін-
ки, порушеннях травлення по-
трібно їсти відварний буряк на-
тщесерце по 100-150 г на день. 
Варити буряк краще в шкірці, 
у каструлі під кришкою, овоч 
опускають у киплячу воду.

Цікаво! Гіппократ вважав буряк цілющою рослиною. За 
його часів буряком лікували інфекційні захворювання та 
шкірні запалення; вважалося, що він оновлює кров. Підготувала Ірина КОСТЕНКО

БУРЯКОВИЙ СІК підвищує ви-
тривалість людини і дозволяє 
продовжити спортивні тренуван-
ня на 16% Учені з університету

пробувань, 
зокрема, на 
велотренажері. Пе-
ред наступною серією тестів їм
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 ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

 СМАЧНОГО!

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. База-склад, де зберігають у 

спеціальних резервуарах нафту і 
нафтопродукти і відпускають їх спо-
живачам. 8. Міжнародна одиниця 
електричного опору. 9. Вигадана 
істота із «Володаря Перстнів» Толкі-
на. 10. Децибел. 11. Дядя. 12. Одне з 
п'яти почуттів, органом якого є око. 
13. Міра земельної площі. 14. Завід-
уючий. 16. В давньоєгипетській ре-
лігії — бог Сонця, творець світу. 17. 
Мед, пиво на храмове свято (заст.). 
19. Жінка-офтальмолог. 20. Відчуття 
якої-небудь потреби (перев. фізіо-
логічної), потяг до чого-небудь. 21. 
Нота. 23. Трав'яниста рослина з дов-
гим стеблом і великими квітками 
(переважно червоного кольору). 24. 
Здивування, здогад. 25. 2+1. 26. Вузь-
кий край, кромка чого-небудь. 27. Не 
ми, а .... 28. Слово, що додається до 
імен знатних чоловіків в Іспанії. 30. 
Глибока довга западина (переваж-
но з крутими або прямовисними 
схилами), що утворилася внаслідок 
розмиву пухких осадових порід тим-
часовими потоками. 31. По-батькові 
доньки чоловіка на ім’я Оскар.

За вертикаллю:
1. Усе нове, прогресивне, що запрова-

джується в якій-небудь галузі людської 
діяльності. 2. У давньоримській міфології 
— бог кохання, якого зображали крила-
тим хлопчиком з луком і стрілами. 3. ...-... 
(саме так, розм.). 4. Той, хто організовує, 
засновує, налагоджує або впорядковує 
що-небудь. 5. Баскетбольний клуб. 6. 
Нутряне сало. 7. Безглуздий набір слів; 
нісенітниця. 14. Крутий, різкий поворот. 
15.... Олекса Сергійович (український 
письменник, прозаїк, гуморист, лексико-
граф). . 17. Київський університет права. 
18. Російська телекомпанія. 22. Те саме, 
що півники. 24. Розбишака, хуліган. 28. 
...-капо (у музиці — «спочатку» (знак пов-
торення)). 29. Вираження заперечення 
співрозмовникові.

За горизонталлю:
1. Нафтобаза. 8. Ом. 9. Орк. 10. Дб. 11. Вуй. 
12. Зір. 13. Ар. 14. Зав. 16. Ра. 17. Канун. 19. 
Окулістка. 20. Позив. 21. Сі. 23. Мак. 24. Ба. 

25. Три. 26. Руб. 27. Ви. 28. Дон. 30. Яр. 31. 
Оскарівна.

За вертикаллю:
1. Новаторство. 2. Амур. 3. То. 4. Організа-

тор. 5. Бк. 6. Здір. 7. Абракадабра. 14. Залом. 
15. Вусик. 17. Куп. 18. Нтв. 22. Ірис. 24. Буян. 

28. Да. 29. Ні.
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 РОЗУМНІ ФРАЗИ

Лише той Учитель, хто живе 
так, як навчає

Григорій Сковорода

• • •
Ми навчаємося не для 
школи, а для життя.

Сенека Молодший   

 • • •
Шкільні вчителі володіють 
владою, про яку прем’єр-
міністри можуть тільки 

мріяти.

Уїнстон Черчілль  

• • •
Треба багато вчитися, щоб 

знати хоч трохи.
 

Шарль Луї Монтеск'є

• • •
У моїх знаннях є прогалини, 
бо я соромився запитувати 
людей, що стояли нижче 

мене. Тому я хочу, щоб мої 
учні не вважали для себе 
негожим звертатися з усіх 
питань і до тих, хто стоїть 

нижче за них. Тоді їх знання 
будуть більш повними і 

досконалими.

Абу-ль-Фарадж 

1 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
 В Україні день 1 вересня з давніх-давен — не просто 

початок осені. Для мільйонів школярів, студентів, їхніх 
батьків, а також для вчителів і викладачів це справжнє 
свято — День знань. З цього дня починається офіційний 
навчальний рік у всіх навчальних закладах країни.

І хоча цей день не є вихідним, 
традиційно він супроводжується 
урочистими заходами — шкільни-
ми лінійками, на яких присутні всі 
учні та викладачі. У цей святковий 
день першокласники знайомлять-
ся зі школою та своїм першим учи-
телем. Старші за них школярі піс-
ля тривалих літніх канікул перехо-
дять у наступний клас.

Традиціями  цього свята,  що  пе-
редаються від покоління до поко-
ління школярами, стали купа кві-

тів для педагогів, пишні банти пер-
шокласників, гучний звук першо-
го шкільного дзвоника й, звісно ж, 
найперший урок у навчальному 
році — Урок Миру. 

Чому новий навчальний рік по-
чинається саме в перший день 
осені? 

З XV століття новий рік на Русі 
починався 1 вересня, а всі школи 
в ті часи були церковними, тому за 
парти учні сідали саме з церковно-
го нового року. За іншою версією, 

найважливіші сільськогосподар-
ські роботи закінчувалися саме з 
приходом календарної осені, тому 
відпускати на навчання дітей без 
особливої шкоди для сім'ї можна 
було саме в цей час. 

В інших країнах немає єдиної 
дати початку навчального року. 
Наприклад, у Німеччині та Фран-
ції навчальний рік починається в 
період із серпня до кінця верес-
ня, в Італії — 1 жовтня, в Японії — 
1 квітня, у Грузії та Туреччині — 
в середині вересня.  В Австралії, 
на протилежному боці земної ку-
лі, починають учитися в лютому, 
тобто, за їхнім календарем,— у 
кінці літа. А в Іспанії початок но-
вого навчального року досі зале-
жить від строків збирання вро-
жаю, і в кожній провінції країни 
ця дата своя.

Інгредієнти: 1 кг свіжих фрук-
тів; сік 1 лимона; 3 яйця; 200 г цу-
кру (1 склянка); 1 дрібка кориці (за 
бажанням); 200 г борошна (1+1/3 
склянки); 1 ч.л. розпушувача (со-
ди); 1 ст.л. йогурта чи сметани.

Приготування: Фрукти поми-
ти та порізати. Полити лимон-
ним соком, щоб не потемніли. 

Збити яйця з цукром та кори-
цею. Додати борошно, розпу-
шувач та йогурт. Ретельно пе-
ремішати та додати фрукти. 
Перекласти в форму, змащену 
маслом. Випікати в попередньо 
разігрітій до 1800 С духовці 30 
хвилин, або до готовності (до-
ки зубочистка не буде виходити 
чистою із центра пирога).

ПРОСТИЙ ПИРІГ ІЗ СЕЗОННИМИ ФРУКТАМИ

Учень відповів на відмін-
но. Вчитель попросив що-
денник.

— Я забув удома, — від-
повів хлопчик.

— То візьми мій! — за-
пропонував сусід по парті.

• • •
— Як це так виходить, Пе-

трику, — запитує вчителька, 
— що вся рука в тебе бруд-
на, а два пальці чисті?

— А я сьогодні навчився 
свистіти.

• • •
Бабуся каже своїй онуці:
— Будь чемною, слухня-

ною, бо прийде вовк і з’їсть 
тебе, як Червону шапочку...

— Знаю, знаю! Але він 
спершу з’їв бабусю...

• • •
Урок географії в україн-

ській школі...
Учитель:
— Запам’ятайте, діти: 

Лондон, Париж і Берлін зна-
ходяться на правому бере-
зі Дніпра, а Токіо і Пекін — 
на лівому..

• • •
Учитель музики говорить 

учню:
— Попереджую востаннє, 

якщо не будеш поводитися 
як належить, я скажу твоїм 
батькам, що у тебе є талант.

• • •
На уроці історії:
— Левченко! Хто взяв 

Ізмаїл?
Левченко здивовано:
— Я не брав... Запитайте 

у Кравченка, може, це він 
взяв.

Ще більше обурившись, 
вчителька йде до директо-
ра і переказує йому свою 
розмову з учнем.

Директор задумливо:
— А який це був клас? — 

Сьомий «Б».
— Ні, ці не віддадуть...

• • •
Учитель біології розпо-

відає про комаху, яка живе 
тільки один день. Із остан-
ньої парти голос:

— От лафа! Усе життя 
день народження!

• • •
— Ну як? Були в тебе в 

Лондоні проблеми з твоєю 
англійською?

— У мене ні. В англійців 
були.

• • •
Викладач історії:
— Уявляєте, у наших пра-

дідів не було ні електрики, 
ні радіо, ні телебачення...

Вовочка:
— От тому вони і вмерли.
— У твоєму віці Наполе-

он був найкращим учнем 
у класі, — докоряє батько 
синові.

— А в твоєму, тату, він 
вже був імператором! — 
відповів той. 

• • •
— Вчитель: Що ти можеш 

розповісти про давньоєги-
петських фараонів?

— Учень: Вони в основ-
ному займалися спору-
дженням своїх гробниць.
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ОВЕН. Грандіозних пе-
ремог не передбачаєть-
ся, але приємні зміни 

цілком можливі. Не намагайтеся 
встигнути зробити все, бережіть 
сили та нерви.

ТЕЛЕЦЬ. Не поспішай-
те з вирішенням ніби-

то проблем. Деякі з них можуть 
зникнути й без вашої участі, як-
що перестанете метушитись. 

Б Л И З Н Ю К И . Ваше 
сумлінне ставлення до 
роботи й навчання не 

залишиться непоміченим. Може 
надійти цікава та прибуткова ді-
лова пропозиція. 

РАК. Не бійтеся кон-
куренції, це дозволить 
помірятися силами з 

опонентами. У вихідні можливі 
розбіжності, але все минеться 
чудово.

ЛЕВ. Настає час нових 
взаємин, однак вони мо-
жуть виявитися не таки-

ми комфортними, як вам би хоті-
лося. Неділю присвятіть собі.

ДІВА. Вам просто необ-
хідно твердо стояти на 
землі, не витати у хма-

рах і уникати непевних ситуацій. 
Скористайтеся допомогою дру-
зів, близьких.

ТЕРЕЗИ. Ваші плани по-
винні бути реалістични-
ми. А успішність їхньо-

го втілення в життя залежить від 
підтримки навколишніх.

СКОРПІОН. На вас че-
кає успіх у справах. Ба-
жано спрямувати свою 

енергію в потрібне русло, а 
не розпорошувати її на всілякі 
дрібниці. 

СТРІЛЕЦЬ. На робо-
ті бажано зайнятися 
справами, яких за літо 

нагромадилося вже чимало. Ба-
гато часу доведеться приділити 
фінансовим проблемам.

КОЗЕРІГ. Не варто ро-
бити героїчних і екстра-
вагантних вчинків. Ніхто 

їх не оцінить. Краще зайнятися 
дрібними щоденними справами 
та обов'язками.

ВОДОЛІЙ. Чудовий час, 
коли ви можете вплину-
ти на своє майбутнє си-

лою власної думки. Тому думки 
мають бути творчі й позитивні. 

РИБИ. Вдалий період 
для вирішення питань, 
до яких раніше не дохо-

дили руки. У вихідні прийміть за-
прошення старих друзів, це ду-
же важливо.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 3 — 9 ВЕРЕСНЯ


