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 ПІДГОТОВКА

 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 БЛАГОУСТРІЙ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У зв’язку з очищенням та силь-
ним хлоруванням водопровід-
них мереж та резервуарів 21-22 
вересня 2017 року буде відсутня 
вода по всьому місту. Прохання 
до всіх водокористувачів заго-
товити запас води для приготу-
вання їжі. 22 вересня хлоровану 
воду можна використовувати 
для господарських потреб.

ЯК У БОРИСПОЛІ 
ГОТУЮТЬСЯ ДО 
ДНЯ МІСТА

Тетяна ХОДЧЕНКО

День міста – це свято усіх його меш-
канців. У Борисполі цей день святкують 
третьої суботи вересня, тобто цієї осені 
16 числа. Цьогоріч Борисполю випов-
ниться 2002 роки.

У місті вже давно йде підготовка до 
Дня міста. Нам вдалося дізнатися про за-
ходи щодо підготовки благоустрою дея-
ких об’єктів КП «ВУКГ». Отже, до 15 верес-
ня працівники «ВУКГ» мають упорядкува-
ти території біля пам’ятників Чубинсько-
го, Героїв Небесної Сотні та на Алеї Героїв. 
Очистити опори та автобусні зупинки від 
наклеєної реклами, пофарбувати лавочки 
на Європейській площі та секції огорожі 
по вулиці Київський Шлях, встановити дві 
установки із прапорами. 

На головній площі міста змонтують вели-
ку сцену для привітань від українських зна-
менитостей. Поруч для глядачів розмістять 
стільці, неподалік встановлять два біотуа-
лети та кілька контейнерів для сміття.

Однією з найактуальніших тем на сьогод-
ні є нестача сміттєвих урн, тому до Дня міста 
комунальники обіцяють встановити додат-
кові урни у міському парку. А на саме свято 
забезпечити безперервну роботу туалету.

Санітарну очистку фонтанів у центрі мі-
ста провели ще у понеділок. Увесь перед-
святковий тиждень по місту висаджують 
осінні квіти.

В обов’язки «ВУКГ» входить і забезпе-
чення ввімкнення ілюмінації на вулиці Ки-
ївський Шлях, Героїв Небесної Сотні та на 
Європейській площі. Святкову атрибутику, 
а саме прапорці, обіцяють встановити по 
нашій центральній вулиці (від Глибоцької 
до Головатого).

За прогнозом синоптиків, погода у субо-
ту має бути бездощовою, тому на плечі пра-
цівників комунального господарства ляже 
ще й миття дороги центральної вулиці.

Цього ж дня на Європейській площі міста працівники 
КП ВУКГ почали монтувати велику сцену, з якої в День мі-
ста бориспільців вітатимуть українські співаки. Уранці на 
площу було привезено необхідне обладнання для мон-
тажних робіт, опісля почалася відповідальна робота ко-
мунальників. Поруч зі сценою для глядачів встановлюва-
тимуть стільці — цю роботу виконають в останню чергу.

Працівники зеленого господарства Бориспільсько-
го КП ВУКГ міста швидко звільнили ємності від квітів, 
які уже не могли похвалитися пишним цвітінням. А на 
їхньому місці висадили кущики жовтих та рожево-фі-
олетових хризантем. Робота тривала швидко і зла-
годжено. Cлід зазначити, що площі перед мерією ду-
же пасує таке сонячне вбрання.

Напередодні Дня міста, 13 вересня, на Книшовому ме-
моріально-парковому комплексі розпочалась активна 
підготовка до свята. Працівники КП ВУКГ старанно вико-
нували свої обов’язки: чоловіки обрізали дерева, акурат-
но  підкошували високу траву та перекопували землю, а 
жінки висаджували квіти біля нещодавно встановленого  
пам’ятника жертвам політичних репресій 1920 року.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Про дорожні роботи
Це питання неодноразово піднімалися на 

планових нарадах у Бориспільського місь-
кого голови. Щоб у місті почати виконувати 
якісь роботи, пов’язані із розриттям на до-
рогах чи асфальтуванням, потрібно отрима-
ти погодження схеми руху, яке надає служ-
ба, розташована у Києві. Розгляд заявки мо-
же тривати до місяця. І не факт, що рішен-
ня буде позитивним. Фактично виходить, 
що для того щоб розрити асфальт, під яким 
лопнула труба, можна місяць чекати дозво-
лу і не дочекатися.  Така законодавча вимо-
га сьогодні поставила під загрозу роботи з 
ремонту та асфальтування доріг по всьому 
Борисполю. Страждає через згадані про-
блеми і бізнес. Про свої митарства із отри-
манням відповідного погодження розпо-
вів на сесійному засіданні бориспільський 
підприємець Володимир Андрєєв. Началь-
ник Бориспільського ЖРЕУ Іван Хворостян-
ка додав, що його працівники дорожньої 
служби відмовляються виконувати роботи, 
бо кожного разу майстра штрафують за від-
сутність погодження, яке отримати майже 
нереально. 

Ця проблема для міста є настільки набо-
лілою, що Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук вніс пропозицію від 
імені депутатів міської ради звернутися до 
Президента України Петра Порошенка, до 
Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 
до інших відповідних державних органів з 
приводу вимоги погоджувати у Києві схеми 
руху під час дорожніх робіт. 

Кульмінація цього питання настала через 
кілька годин, коли секретарю міської ради 
Ярославу Годунку повідомили, що патрульна 
поліція зупинила вантажівку «Бориспільводо-
каналу», яка перевозила будівельне сміття із 
одного об’єкту на інший, де збиралася вико-
ристовувати для підсипки території у період 
дощів. Анатолій Федорчук запропонував зро-
бити перерву у сесійному засідання і виїхати 
разом із депутатами на місце події.

Туди вже встиг прибути і директор водо-
каналу Олександр Гануш. Абсурдність ситу-
ації була очевидною. Але тільки після роз-
мови на підвищених тонах за участі місько-
го голови, секретаря міської ради та депу-
татів, після приїзду заступника начальника 
патрульної поліції Віталія Горкуна, водія з 
автомобілем вдалося відпустити. 

Хоча питання, що зірвало депутатів із сесії, 
і не стосувалося проблеми, яка обговорюва-
лася раніше у сесійній залі. Але головною те-
мою пристрасної полеміки на місці події ста-
ла особлива прискіпливість поліції саме до 
робіт, які виконують комунальні служби мі-
ста. У той же час значно серйозніші пору-
шення часто залишаються непоміченими.

Область від будівництва 
лікарні відсторонили

Обласна влада Київщини, яка свого часу 
взяла на себе функції замовника виконан-
ня робіт з будівництва нового лікувального 
корпусу Бориспільської ЦРЛ, не поспішає 
виконувати зобов’язання. Хоча кошти на бу-
дівництво виділені. Тому перший заступник 
Бориспільського міського голови Микола 
Корнійчук із сесійної трибуни озвучив про-
позицію щодо необхідності спільно із Бори-
спільською районною радою прийняти рі-
шення і визначити лікарню виконавцем ро-
біт щодо будівництва лікувального корпусу 
Бориспільської ЦРЛ. Передати їй функції за-
мовника і виділені кошти — і починати бу-
дівництво. Бо від обласного управління ка-
пітального будівництва ми навряд чи доче-
каємося початку робіт.

Сесія Бориспільської міської ради при-
йняла рішення «Про делегування функцій 
замовника будівництва лікувального кор-
пусу на 120 ліжко-місць у місті Бориспо-
лі на вулиці Котляревського, 1, Бориспіль-
ській центральній районній лікарні». Цим 
рішенням передбачено, що головний лі-
кар має визначати підрядні будівельні орга-
нізації відповідно до вимог законодавства 
України, а контроль за виконанням рішення 
з боку міста покладено на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунально-
го господарства, приватизації, благоустрою 

та екології. Тепер своє слово має сказати 
Бориспільська районна рада.

Яма у Соцмістечку
На розгляд цього питання прийшла деле-

гація мешканців мікрорайону. Хоча причину 
палких дискусій зрозуміти так і не вдалося.  
Йдеться про яму, яку колись забудовник хо-
тів «заповнити» 800-квартирним будинком. 
Але проти виступили як мешканці, так і місь-
ка влада. Не дозволили цьому забудовнику 
зводити і трохи меншу багатоповерхівку.

Попередньо орендарем землі було під-
приємство «ПентоПак», яке брало її, щоб 
збудувати житло для своїх працівників. Але 
з будівництвом не склалося, і землю пере-
дали в суборенду забудовнику, якого Бори-
спіль забракував, бо підприємство поводи-
лося так, що довіри не викликало. 

Очевидно, «ПентоПаку» набридло опла-
чувати безперспективну ділянку, і підприєм-
ство звернулося до депутатів із заявою про 
розірвання договору оренди. Люди при-
йшли розповісти, що вони хочуть бачити 
у тій ямі зелену зону із благоустроєм, який 
коштуватиме недешево… От тільки депу-
тати наголошували, що той мікрорайон на-
стільки древній, що починати потрібно не із 
зеленої зони, а із перекладання усіх мереж і 
відселення людей із будинків, які згодом ста-
нуть аварійними. Була надія, що із мережа-
ми та відселенням частково допоможе за-
будовник, проте, на жаль, такої співпраці не 
вийшло. Тепер земля у ямі повернулася гро-
маді міста. Яка перспектива перетворення її 
на зелену зону, як того хочуть люди, сказа-
ти важко. Так само незрозумілою є доля зно-
шених комунікацій та багатоквартирних бу-
динків «поважного віку». Для забудовників 
це місце не є ласим шматочком. Дуже велике 
додаткове навантаження, насамперед, ре-
конструкція мереж міської інфраструктури. 

СЕСІЯ З ВИЇЗДОМ «У ПОЛЯ»
 Сесійне засідання, яке відбулося 7 

вересня 2017 року, проходило досить 
розмірено, у робочому ритмі. Хоча 
без бурхливих обговорень та нестан-
дартних ситуацій не обійшлося. 
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Дуже часто вони схиляються у 
бік здешевлення квартир за раху-
нок зменшення площі, економії на 
будівельних матеріалах та фахів-
цях, які власне і займаються будів-
ництвом. Мотивація при цьому од-
на:  продати більше і швидше, а да-
лі — хоч трава не рости!

Більшість забудовників ігнорує  
той факт, що будують вони перш 
за все для людей і повинні зроби-
ти все, щоб мешканці не шкодува-
ли про купівлю житла. Наприклад, 
будівельними нормами передба-
чено мінімальну площу помеш-
кання у 30 кв.м, але комфортно у 
такій квартирі буде одній людині. 
Сім’ї ж, хоча б з двох осіб, уже бу-
де тіснувато. Відчують це мешкан-
ці тільки коли заселяться і певний 
час проживуть у квартирі, а забу-
довник ввічливо «забуде» про це 
сказати — головне ж продаж.

Якого розміру повинна бути 
квартира? Щоб зручно розмісти-

тись  молодій сім’ї без дітей  виста-
чить однокімнатної квартири, але 
не  30 чи 35 кв.м. Фахівці радять 
обирати помешкання щонаймен-
ше 40, а в ідеалі — 50—60 метрів. 
На перший погляд  це багато і для 
когось  великі квартири —  дорого. 
Та, як відомо, скупий платить дві-
чі. У даному випадку не грошима, 
а власним здоров'ям (перш за все 
— психічним). При площі квартири 
від 50 квадратних метрів у кожного 
члена сім'ї буде свій куточок, де він 
зможе побути наодинці.

Чи багато в Борисполі новобудов, 
що відповідають цим вимогам? Не 
надто, але такі є. Найбільшою мож-

на назвати ЖК «Левада», яку будує 
компанія «Агробудмеханізація»,що 
на вулиці Шевченка. Про цього забу-
довника ми писали нещодавно : са-
ме він збудував у місті Броди Львів-
ської області сучасний потужний 
комплекс, де виготовлятимуться ка-
бельні мережі для концерну BMW.

«Левада» добре відомий у на-
шому місті комплекс. Однокім-
натні квартири тут мають пло-
щу від 52 кв.м., двокімнатні — від 
84.  Уже побудовано три будин-
ки і майже завершено четвертий. 
Попереду — 5 і 6 черги. У цьому 
житловому комплексі ставка на 
якість будівництва і комфорт май-

бутніх мешканців. Просторі пла-
нування, якісні будівельні мате-
ріали, розвинена інфраструктура 
роблять житло на «Леваді» бажа-
ним придбанням.

Особливістю ЖК «Левада» є та-
кож його розташування. Він знахо-
диться в тихому зеленому районі у 
у 5 хвилинах від центру міста. Не-
подалік розташовані школи та ди-
тячі садки. Зручно та швидко мож-
на дістатись і до залізничного вок-
залу, і до аеропорту «Бориспіль». 
Дорога власним транспортом до 
Києва займає близько 25 хвилин, а 
громадським — не більше години 
(враховуючи затори на дорогах).

СУЧАСНИЙ КОМФОРТ — ЯКИМ МАЄ БУТИ 
ЖИТЛО В НОВОБУДОВАХ?

16 вересня ми всі згуртова-
ною громадою святкуємо День 
міста Борисполя. Упевнений, що 
наше чарівне місто займає осо-
бливе місце у серцях тих, хто 
тут народився і живе, чия бать-
ківська земля в іншому куточ-
ку світу, але нинішнє нерозрив-
но пов’язане з Борисполем, хто 
тут колись працював чи навчав-
ся, приїжджав у гості чи бував 
проїздом. Бориспільська земля 
пам’ятає багато цікавих, емоцій-
них, радісних і сумних моментів, 
вона ввібрала у себе неповтор-
ну енергетику всіх тих людей, які 
жили тут раніше, які живуть за-
раз. Ми з вами разом творимо 
сучасну історію нашого славно-
го міста, примножуємо його до-
бробут і культурну спадщину.

Завдяки плідній співпраці вла-
ди і громади, виконавчого коміте-
ту та депутатів міської ради у 2017 
році було заасфальтовано 7 ву-
лиць нашого міста, відремонтова-
но дорожнє покриття на 86 вули-
цях, збудовано 4 тротуари. Упро-
довж вересня-жовтня наше місто 
поповниться двадцятьма дитячи-
ми майданчиками. Турбота про 
наше підростаюче покоління, їхні 
комфортні умови для зростання та 
всебічного розвитку і цього року 
лишилися для нас пріоритетними 
завданнями. Найбільшими здобут-
ками у цій сфері були будівництво 
нового дошкільного навчально-
го закладу, що на вулиці Привок-
зальній, сучасного спортивного 
комплексу, що на вулиці Головато-

го, футбольного поля зі штучним 
покриттям та тренажерного май-
данчика на території ЗОШ № 1 іме-
ні Юрія Головатого, заміна штучно-
го покриття хокейного поля на те-
риторії стадіону «Колос». Продов-

жується будівництво школи, що 
на вулиці Робітничій, та завершу-
ються підготовчі роботи по будів-
ництву дитячого садочка на вули-
ці Володимира Момота. З кожним 
роком наша громада примножу-

ється та зростає і ми щиро радіємо, 
що зважаючи на це, ми знаходимо 
можливість розширювати інфра-
структуру міста, будувати нові до-
роги, освітні, медичні та громадські 
об’єкти, які у сучасному світі є не-
від’ємними елементами міста.

Останні трагічні події на Сході 
України ще раз засвідчили нам, як 
важливо знати і шанувати свою іс-
торичну спадщину, пишатися своїм 
славним минулим та відчувати єд-
ність поколінь. Саме тому з метою 
збереження і примноження нашої 
історичної спадщини у цьому році 
було встановлено пам’ятник Несто-
рові Літописцю та історичні стенди 
на Алеї тисячоліття. До Дня міста 
по вулиці Головатого буде відкрито 
пам’ятник одній із найвизначніших 
постатей української держави — 
Великому Князю Київському Воло-
димирові. Цей рік в Україні прого-
лошено Роком Української револю-
ції 1917 — 1921 років. Шануючи  цю 
водночас трагічну і славну сторінку 
історії України, 17 вересня на Кни-
шовому меморіальному парково-
му комплексі відбудеться відкрит-
тя пам’ятника учасникам антибіль-
шовицького повстання 1920 року та 
жертвам Великого терору. Відтепер 
імена цих простих, але відчайдуш-
них і сміливих бориспільців будуть 
викарбувані в камені та нагадувати-
муть нашій молоді, що у їх жилах те-
че кров чесних і сміливих предків.

Усіма сьогоднішніми успіхами 
ми особливо завдячуємо нашим 
воїнам-захисникам, які під час 
Другої світової війни та у сьогод-
нішній російсько-українській вій-

ні захищають наше право на тепе-
рішнє і майбутнє. Ми не втомлює-
мося щоразу дякувати ветеранам, 
які колись у тяжких боях визво-
ляли українську землю і наше мі-
сто від нацистської навали, низь-
ко вклоняємося учасникам АТО, 
які щодня дорогою ціною вибо-
рюють наше мирне сьогодення, 
тим самим даючи можливість усім 
мешканцям вільно працювати, 
творити і жити.

Підбиваючи підсумки, ми від-
чуваємо у своїх серцях любов і 
гідність за свою малу батьківщи-
ну, сповнюємося почуттям єдиної 
родини та усвідомлюємо, як ба-
гато можемо зробити разом. У ці 
непрості для нашої держави ча-
си нам так важливо бути єдиною, 
згуртованою родиною, мати різ-
ні думки і погляди, але вміти чути 
один одного, знаходити компро-
міси та досягати бажаних цілей.

З нагоди свята бажаю усім нам 
терпіння, наснаги, мудрості, до-
бра та непорушної віри у щасли-
ве майбутнє. Хай щастя, добробут і 
достаток будуть постійними гостя-
ми кожної бориспільської родини, 
а любов наповнює наші серця жит-
тєдайною силою.

Нехай зростає та процвітає на-
ше рідне, улюблене місто, об’єд-
нуючи всіх нас у згуртовану і не-
байдужу громаду! Зі святом тебе, 
дорога бориспільська громадо! З 
Днем народження, рідне місто!

З повагою Бориспільський 
міський голова 

Анатолій Федорчук

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, РІДНЕ МІСТО!

 Будівельні компанії, 
плануючи новобудови, на-
магаються знайти ідеаль-
ний баланс між ціною та 
якістю житла.
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 ЦІНИ

 БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!  ПОДОРОЖЧАННЯ

 КОМУНАЛКА

Мар’яна СОНЯЧНА, фото автора

Цього літа ціни на овочі були найвищі за 
останні кілька сезонів, адже подекуди їх-
ня ціна, особливо якщо говорити саме про 
торгові мережі, підвищилась на 50-70%, 
оскільки там овочі більшість завезені. А як-
що фрагментарно і все ж вітчизняні, то за-
соби догляду за ними у наших фермерів пе-
реважно іноземні. І ціни на них, зрозуміло, 
теж були відповідні, бо все закладалося в ці-
ну продукту.

Аналітик Українського клубу аграрно-
го бізнесу Євген Двірник зауважує, що сьо-
годнішні відносно низькі ціни на овочі про-
тримаються ще 2-2,5 тижні, поки на полях 
триває масовий збір національного вро-
жаю для «борщового набору». Проте потім 
вартість набору знову зросте. Тому, хто тра-
диційно робить запаси на зиму, а надто на 
оптово-роздрібних ринках, варто поквапи-
тися. Наприклад, зараз там картоплю мож-
на купити від 3,80-5 гривень за кілограм, за 
моркву в середньому «правлять» 6 гривень. 
При цьому помідор «сливку» можна купити 
по 5 гривень, тоді як круглий польовий то-
мат дешевше 7-7,50 гривень і вдень з вог-
нем не знайти. А от кілограм столового бу-
ряка і капуста білоголова більш поблажли-
ві до мілкої кишені середньостатистичного 
споживача, і зазвичай це «залізні» 5 і 6 гри-
вень відповідно.

Пояснюючи це найближче зростання цін 
на овочі (а також фрукти), аналітик наво-
дить такі аргументи:

— Дешевих яблук не може бути через те, 
що навесні в основних вітчизняних вироб-
ників від заморозків постраждали сади. То-
му ціна цих фруктів узимку буде в межах 22-
25 гривень за кілограм (минулого року ціна 
коливалась від 12 до 16 гривень за кілограм).

А от зростання цін на овочі тоді, коли їх 
після збирання, здавалося б, має бути вдо-
сталь, він пояснив тим, що вітчизняні ви-
робники останніми роками хоча і ризику-
ють, проте часто притримують свій врожай 
до зими — час, коли його можна збувати ще 
вигідніше.

Попри так звані «загальноукраїнські 
оптові ціни», на які у своїх коментарях 
спираються зараз фахівці, «Вісті» пішли 
ознайомитись з цінами на міський ри-
нок, а також у «Сільпо». Так, наприклад, 
продавчині на розкладках прокоменту-
вали, що цін, на які кивають «вгорі», біля 
ринку «Троєщина» (де ті найбільше заку-
повуються) немає. Товар, який вони реа-
лізують у себе, чи не традиційно з «дво-
ма гривнями зверху». Так, картопля і ци-
буля сьогодні по 8, буряк і капуста — 10, 
морква і помідори — 12, а от перець — 20 
гривень відповідно. Для порівняння у ма-
газині картопля коштує 4,88 гривен, сто-
ловий буряк — 5,99, капуста — 6,49, ци-
буля — 6,99, помідор ґрунтовий — 7,99, 

морква — 7,99 (хоча з іншого боку цінни-
ка була ціна 9,99) гривень відповідно.

Попри такі різні ціни, самі містяни гово-
рять, якщо не поспішати і шукати дешевше, 
то потрібний товар за відносно нижчою ці-
ною завжди можна знайти.

— Я поки що не закуповувала овочі на зи-
му, — прокоментувала у «Сільпо» одна жін-
ка старших років, вибираючи у пакетик не-
миту моркву вітчизняного виробництва. — 
От бачу, морква гарна, то трохи візьму. І так 
з усім. Підкуповую, коли потрібно.

— А от я, — відгукується інша, — завжди 
закуповую багато саме восени. Але поки що 
ми купили лише картоплю. На базар оце по-
їхали днями, побачили по 5,50, то набрали. 
А взагалі ціни зараз різні: і по 5,80, і по 6, і по 
6,50 гривень.

Тож останнім часом в Україні вартість ка-
струлі українського борщу об'ємом 3,5-4 лі-
три у серпні сягала: з м'ясом — 83,37 гривні, 
без м'яса (пісного) — 18,54 гривні. Якою бу-
де вартість такої каструлі ближче до зими, 
покаже час.

В УКРАЇНІ ЗНАЧНО 
ЗДОРОЖЧАВ 
АЛКОГОЛЬ

Мар’яна СОНЯЧНА

9 вересня вступила в дію постанова 
Кабінету Міністрів України про підви-
щеня мінімальних оптово-відпускних 
та роздрібних цін на окремі види алко-
гольних напоїв.

Мінімальні ціни на горілку та лікеро-горіл-
чані вироби збільшили на 14,0-19,41%. Віскі, 
ром та джин — на 6,5-6,6%, коньяк (бренді) 
— на 12,3-29,1%. Вина з додаванням спирту, 
ігристі подорожчають на 7,1-13,3%.

Якщо говорити більш предметно, то най-
дешевша півлітрова пляшка горілки подо-
рожчає з 69,78 до 79,55 гривень. «Тризір-
ковий» коньяк продаватимуть мінімум по 
119 гривень. При цьому мінімальна ціна 
натурального виноградного вина зросте з 
33 до 37 гривень, міцного вина та вермуту 
— з 42 до 45 гривень.

Поки затяті «праведники» вгорі радіють, 
що це нововведення, окрім «відкатів», як 
коментують це здорожчання в Інтерне-
ті всі небайдужі, добряче прикрутить гай-
ку нашому люду і той-таки стане пити мен-
ше (за рівнем споживання оковитої ми, 
після Білорусі, другі у світі), реально мис-
лячі люди знають, що ті, хто пив, як пока-
зує історія, все одно питиме. Проте вже 
сурогат, в рази шкідливіший для здоров’я, 
бо він дешевший. А отже, доступніший на-
шій людині, яка, в кращому випадку, таки 
отримує свою «мінімалку», а в гіршому — 
безробітня і перебиваєтсья випадковими 
заробітками. 

Як кажуть у народі, горілка наш ворог, 
але хто сказав, що ми боїмося ворогів? Та-
ким чином, споживачі «вищого класу» та 
«люкс», прагнучи економити, можуть біль-
ше замовляти алкогольної продукції в ін-
тернет-магазинах, де вона, як показує і сьо-
годнішня практика, значно дешевша за ту, 
що в магазині. Окрім того, у таких місцях до-
сить часто за тими ж цінами, що і наш якіс-
ний продукт, можна купити елітний інозем-
ний товар. І ось цитата, взята на одному сай-
ті під новиною про алкоздорожчання, що це 
доводить: «Тепер, аби купити нормальне ви-
но в звичайному магазині, доведеться купу 
грошей викласти? Нещодавно ми натрапи-
ли на хороший інтернет-магазин, де можна 
взяти якісний товар іноземного виробни-
цтва, причому за досить прийнятною ціною. 
Днями ми там замовили просто надзвичай-
не вино за 149 гривень (Португалія). А взага-
лі, там є ціни від 47 гривень. От і порівняйте 
тепер — ці 47 гривень за звичайну вітчизня-
ну чи все ж за європейську якість».

Незаможні громадяни бачать свій поря-
тунок від алкогольного «оббирання» у то-
му, аби організовувати більш бурхливу ді-
яльність у виготовленні «самогонки». У 
будь-якому випадку, людської вигадливості, 
аби обійти лещата нововведення, можемо 
бути певні, у наших людей вистачить. А соці-
ологи б’ють на сполох, бо здорожчання ал-
коголю, на жаль, перш за все вдарить саме 
по підлітковому алкоголізму.

ЦІНИ НА ОВОЧІ ВІДЧУТНО 
«ПІДСТРИБНУТЬ»

 Експерти зауважують: попри 
те, що сезонні овочі подекуди по-
дешевшали на 10-15%, а то і 20%, 
ціна «борщу» має знову масово 
зрости наприкінці вересня.

У БОРИСПОЛІ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО СКАЗ

4 вересня на вулиці Оврашка, 6 хло-
пець підібрав біля будинку півторамісяч-
не кошеня. Взяли його у квартиру, почали 
доглядати. Коли оглядали тваринку, вона 
вкусила господиню за палець. Через два 
дні кошеня померло. Його передали до 
ветклініки на обстеження, де були взяті на 
аналіз зразки і державна регіональна ла-
бораторія Київської області підтвердила 
захворювання на сказ. У місті оголошено 
карантин по сказу на дві місяці. 

Ірина ГОЛУБ, фото автора

На засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської місь-
кої ради, яке відбувалося 11 
вересня 2017 року, було бага-
толюдно. Адже у порядку ден-
ному були резонансні питан-
ня — по коригуванню тарифів 
на комунальні послуги. 

Коригування — це те саме під-
вищення вартості комунальних 
послуг. Але відбувається воно 
тільки за рахунок зростання мі-
німальної заробітної плати, яка 
закладена у тарифі, та подорож-
чання енергоносіїв. Усі інші скла-
дові тарифу залишаються без 
змін. Новий тариф для ЖЕКів вра-
ховує ще й збільшення вартості 
вивезення сміття — це частка, 
яка автоматично відраховується 
міськкомунгоспу. Неважко здога-
датися, що комуналка подорож-
чає відчутно, адже коригували-
ся вони востаннє, коли заробітна 
плата була ще 1400 гривень. 

Питання тарифів розглядалося 
виконавчим комітетом протягом 
більше ніж двох місяців. Ті розра-

хунки, які подавали комунальні 
підприємства, передбачали біль-
шу вартість послуг, ніж була ви-
несена на виконком. Суму під-
вищення тарифів зменшували як 
могли. Але проти законів еконо-
міки нічого не вдієш. Комунальні 
підприємства і так протрималися 
на попередніх тарифах майже 9 
місяців. Виживали за рахунок до-
даткових послуг. 

Першим розглядалося питан-
ня подорожчання послуг ЖЕКів. 

Хоча тут вартість обслуговуван-
ня житла для кожного будинку 
встановлюється індивідуально, 
в середньому тарифи мають під-
вищитися на 24%. Обговорен-
ня було пристрасним. Після пал-
ких дискусій і дебатів, після ар-
гументів, які наводили керівни-
ки та бухгалтери підприємств, 
у відповідь звучали аргументи 
мешканців будинків, де ЖЕКи ще 
не змогли довести до пуття жит-
ло, яке їм передали на обслуго-

вування кілька років тому. Зага-
лом члени виконавчого коміте-
ту не підтримали новий тариф 
на послуги житлово-комуналь-
них підприємств — не вистачи-
ло голосів. Зате подорожчання 
води, яке стояло другим питан-
ням, виконавчий комітет затвер-
див. Кубічний метр води тепер 
коштуватиме близько 25 гри-
вень. У питанні водоканалу чле-
ни виконавчого комітету усвідо-
мили, що на старих тарифах під-
приємство не виживе, а у питан-
ні ЖЕКів таку загрозу не взяли 
до уваги. Окрім того, виконав-
чий комітет підтримав третє пи-
тання, де йшлося про подорож-
чання вивезення сміття. Але як 
ЖЕКи зможуть перераховувати 
комунгоспу за сміття за новими 
цінами, якщо їхні тарифи зали-
шилися без змін? Фактично ви-
никла «тарифна колізія». 

Спроба повернутися до роз-
гляду питання по тарифах для 
ЖЕКів підтримки не отримала. 
Тож, напевне, наступний викон-
ком знову розпочнеться із роз-
гляду питання підвищення вар-
тості комунальних послуг. 

«ТАРИФНА КОЛІЗІЯ» НЕ ЗАСІДАННІ ВИКОНКОМУ
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 КІНЕМАТОГРАФ

 МЕДИЦИНА

Валентина ОЛІЙНИК

Сьогодні досить часто можна почути-пере-
свідчитися, що український кінематограф від-
роджується і, що особливо приємно, навіть на-
бирає обертів. Про нього кінокритики голов-
но пишуть хвалебні оди-відгуки, зауважуючи 
відображену патріотичність, актуальність і… 
душевність. І, здається, та когорта, яка все це 
творить, обожнюючи і щиро всім єством вбо-
ліваючи за українське кіно, щороку ширшає.

Активно знімають і повний, 
і короткий метр 

Так само росте і кількість поціновувачів на-
шого кінематографу. Зокрема, передусім широ-
кого метру. Наприклад, у списку найкасовіших 
українських картин останнім часом є проект 
студії «Квартал 95» «Вісім перших побачень», 
фільми «Сафо», «Поводир», «Незламна», «Гніз-
до горлиці», «Моя бабуся Фані Каплан», «Чер-
воний» (прем’єра якого нещодавно відбулася). 
Нагадаємо, це однойменна екранізація роману 
відомого українського письменника Андрія Ко-
котюхи. До речі, якось автор про своє творіння 
сказав, що в образі головного героя (воїн УПА 
Данило Червоний, якого зіграв відомий актор 
Микола Береза) він дуже хотів створити укра-
їнського Рембо, що в результаті так і вийшло у 
цьому патріотичному бойовику. 

Та загалом такі справді кричущо популярні 
фільми швидше є винятком, як зауважують кі-
нокритики. Вони пояснюють, заробітки укра-
їнських картин, попри величезні вливання у 
них, в тому числі і на державному рівні, на-
справді не такі вже й великі — десь біля по-
значки 1,5 — 2 мільйони гривень, тоді як ви-
трати чи не в десять разів більші. І все ж…

— Чи є у нас українське кіно? Звичайно є, 
— коментує Наталя Уварова, співорганіза-
тор українських фестивалів «Кіномаршрут» 
і «Кіноскрипт». — Можливо, воно дещо по-
ступається якимись якостями європейсько-
му чи то американському кіно, але те, що во-
но є і з кожним роком стає більш професій-
ним, більш якіснішим, то це очевидно.

— У нас досить активно знімають повно-
метражні фільми, — додає Олеся  Новосад, 
засновник фестивалів «Кіномаршрут» і «Кі-
носкрипт», — щороку виходить велика кіль-
кість короткого метру. При цьому  самі укра-
їнські короткометражні фільми підкорюють 
не тільки українські кінофестивалі, але і різ-
ні зарубіжні фести. 

Нагадаємо, що іще будучи студенткою, до-
бре відома сьогодні режисерка Марина Вро-
да отримала третє призове місце на Міжна-
родному кінофестивалі в Мюнхені за фільм 
«Дощ», а вже за кілька років стала лауреатом 
Золотої Пальмової гілки на Каннському фес-
тивалі за свій кінометражний фільм «Крос»! 

Якщо ж говорити про сьогодення, то в ко-
роткому метрі, як зауважили Наталя Уваро-
ва і Олеся Новосад, це, звісно ж, такі попу-
лярні прізвища: Марина та Оксана Артемен-
ко, Юрій Леута, Павло Остріков, Оксана Вой-
тенко, Олег Бобало-Яремчук. Якщо говорити 
про масштабне ігрове кіно серед молодих, 
талановитих та вже досить відомих режи-
серів, варто назвати Тараса Ткаченка («Гніз-
до горлиці»), Аркадія Непиталюка  («Припут-
ні»), Володимира Тихого, Віру Яковенко. А 
от якщо йдеться про документальне, то тут 
не можна не згадати Василя Буковського, 
Руслана Ганущака…

— І це, ще, не всі імена.  Насправді людей, 
які працюють у кіно і знімають справді якіс-
ний продукт, дуже багато. Але, на жаль, біль-
шість  українських фільмів поки що можна 
подивитися хіба  на фестивалях або спеціаль-
них показах, — резюмувала Наталя Уварова. 

Патріотичність і європейська 
якість

Тим часом Президент України Петро Поро-
шенко зауважив, що попри феєрію у масах, 
насправді «зарано говорити про ренесанс 
українського кіно», а держпідтримку сьогодні 
потрібно надавати кінострічкам патріотично-
го напрямку, що, можливо, ітиме трохи вроз-
різ із очікуваннями масового глядача.

Водночас як би там не було, головним 
завданням укркіно сьогодні є систематич-
ність видавання якісного продукту. Аналі-
тики, на жаль, таки кажуть правду, коли за-
уважують, що наш глядач іще не дуже дові-
ряє вітчизняним фільмам. Його повагу, зва-
жаючи на таку величезну кіношну прірву 
донедавна, іще треба завоювати, щоразу 
пропонуючи його увазі українські стрічки… 
європейської якості.  Як справедливо заува-
жив нещодавно грузинський режисер Заза 
Буадзе, який останнім часом живе і знімає 
картини в Україні, «український фільм має пе-
ретворитися на тренд, а потім на звичку, і на 
нього будуть ходити не тому, що ось україн-
ський фільм вийшов, щось  цікаве, а тому, що 
це якісне кіно, яке розповідає про нас і світ».

У світлі всього сказаного, довгоочікува-
ною українською прем’єрою цьогоріч стане 
художній фільм «Кіборги» режисера Ахтема-
Сеїтаблаєва про захисників  Донецького ае-
ропорту під час війни на Донбасі. Показ цієї 
стрічки, до речі, відбудеться саме 6 грудня, у 
День Збройних сил України.

Ілля Рибалко, викладач Коледжу 
культури і мистецтв:

— Я знаю, що студенти-актори дуже 
тягнуться в кіно, бо сьогодні там справ-
ді є можливість гарно заробити. Наразі 
в нас чимало всього знімають, зокрема 
нещодавно Україна і Канада домовились 
випускати серіали разом, а це великі 
перспективи… Сьогодні я найбільше 
працюю саме зі студентами-музиканта-
ми і бачу, що у них є величезний потяг до 
професії. Дехто пише музику для ігор та 
на музичні стоки. Що особливо приєм-
но, уже зі студентської лави створюють 
шуми та музику для професійного кіно.

Сергій Дзей, наш земляк, актор: 
— Я не бачу ніяких проблем в укркіно. 

Сьогодні у нас діє чимало продакшинів 
і чи не кожен канал знімає для себе кі-
нопродукт. Також функціонують вироб-
ники національних фільмів в Україні. Є 
і чимало держзамовлень… З позиції 
актора, бачу українське кіно лише хоро-
шим, добрим і затребуваним. Сьогодні 
і акторам, і всій режисерській команді 
є чимало роботи тут, також, до слова, 
вони багато працюють і на закордоння, 
крім того возять свої достойні роботи 
по різних іноземних фестивалях... 

Світлана Бевз, наша землячка, 
актриса:
— Звичайно, українське кіно відро-

джується і набирає обертів. Слава Богу, 
що почали знімати саме українською мо-
вою і, що знаково, саме наші українські 
режисери.  Дуже радує, що українське 
кіно стає більш професійним. Сьогод-
ні  у нас є дуже цікаві фільми і серіали. 
Наприклад, детективний серіал «Пес» 
(1 сезон вийшов у 2015 році), а до ство-
рення цього якісного полотнища вдало-
ся доторкнутися і мені, із задоволенням  
дивилися навіть чоловіки! Чи от, скажі-
мо, драматичний серіал «Хороший хло-
пець», кожну серію якого чекали з вели-
ким нетерпінням! Із найближчих  справді 
цікавих майбутніх прем’єр — 40-серійна 
україномовна драма «Лікар Ковальчук» 
на телеканалі «Україна». Знаю про цей 
фільм чимало, крім того тут, у 23-й серії, я 
знялась у досить великому епізоді. Зігра-
ла жінку, яка уперше у свій 51 рік закоха-
лась у молодого хлопця…

РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО КІНО
 У минулу суботу працівники кі-

нематографії відзначали своє наці-
ональне професійне свято. «Вісті» 
вирішили з’ясувати, а чи є власне 
нам що святкувати?

З ПЕРШИХ ВУСТ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Із початком прохолодної осін-
ньої пори поширяться респіра-
торні захворювання, які най-
частіше атакують дошкільнят і 
школярів. Що ж цього року очі-
кує на батьків та їхніх дітей у ко-
лишній Бориспільській дитячій 
поліклініці, тобто (після початку 
втілення медичної реформи) в 
амбулаторії загальної практики 
та сімейної медицини №1? 

З’ясувати це питання газеті «Ві-
сті» допомогла завідуюча амбула-
торії Світлана Вікторівна Грона. На 
цій посаді жінка вже півроку, тому 
встигла добре розгледіти усі сто-
рони осучасненої медицини.

— Після початку реформу-
вання галузі медицини чи попов-
нилась амбулаторія такими не-
обхідними кадрами?

— Як і раніше, кадрів замало. Лі-
карів на сьогодні дійсно не виста-
чає. Оскільки я сама лікар, то бува-

ють дні коли також приймаю хво-
рих. Та все ж ми маємо надію на 
інтернів, хоча вони часто після 
практики їдуть до більших міст… 

— Чи приймає ваш заклад ді-
тей із Бориспільського району?

— Маленьких пацієнтів ми при-
ймаємо із навколишніх сіл, де не-
має фельдшера. Інші ж обслугову-
ються за місцем проживання. А от 
будь-які довідки для дітей із райо-
ну, видаються лише у нас. 

— Якщо говоримо про довід-
ки, то скажіть, будь ласка, як 
цього року отримати довідку 
про стан здоров’я дитині, яка 
уже пролікувалась?

— До сьогодні у кожного діль-
ничного педіатра щотижня є «день 
грудничка», і всі здорові діти мо-
жуть отримати довідку саме цьо-
го дня у свого лікаря. Звичайно, 
із хворими дітьми стояти у черзі 
не потрібно.

— Цікавим фактом у роботі 
поліклініки була здача аналізів 
дитини, особливо кров із вени. 
Потрібно було йти у централь-

ну лікарню, брати там пробір-
ку, повертатися назад у поліклі-
ніку — тут брали кров, а потім 
батьки відносили цю пробірку із 
кров’ю назад до лікарні. Чи змі-
нилось щось у цій процедурі?

— Тут усе так і залишило-
ся. Проблема у тому, що держа-
ва нас не фінансує, нам не виста-
чає ні приміщення, ні пробірок, ні 
персоналу.

— Ще однією важливою про-
блемою був виклик лікаря додо-
му. Як тепер буде із цим?

— Дійсно, це неабияка пробле-
ма, а все через нестачу кадрів та і 
недофінансування медицини вза-
галі. Машина у нас є, але водія на 
неї ще немає та й бензином не ду-
же допомагають. А коли пацієнт 
проживає у віддаленому районі, 
де навіть маршрутки не ходять, 
то, звичайно, одна медсестра не 
встигне самотужки всіх обійти. То-
му часто ми просимо батьків везти 
дитину на прийом до нас. До того 
ж, усіх дітлахів із підвищеною тем-
пературою приймають без черги. 

• • •
Зі спробами української вла-

ди реформувати галузь медици-
ни, у цій сфері пройшло вже чима-
ло змін, та чи справді вони стануть 
кращими, ми побачимо згодом.

Судячи із вищесказаного завіду-
ючою, констатуємо: «Поки, що по-
зитивних моментів із хорошими 
змінами для маленьких пацієнтів 
вкрай мало. Тому бережіть своїх 
дітей та не хворійте».

МЕДИЧНА РЕФОРМА ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
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 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ  З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Лариса ГРОМАДСЬКА

Дві сестри Наталка і Ганна жили хата біля ха-
ти: колишню батьківщину ділив навпіл невисо-
кий тин. Родина у них була дружна; тож допо-
магали одна одній чим могли, радилися й ді-
лилися всім, як батько й мати вчили. От тільки 
у Наталки гамірно і весело на подвір’ї, бо дав 
Бог їй дітей цілу купу. У свої неповних 30 літ во-
на народила вже п’ятеро малюків. А старша 
Ганна була бездітною. Ще в юності застала її у 
полі велика злива; дівчина промокла до кіст-
ки, все тіло ніби захололо. А було то восени. 
Відтоді і почалися її хвороби… Ніби й чоловік 
її любить, і живуть у достатку. Надбали і в хаті, і 
в клуні. А для кого, коли дітей немає?

Журиться Ганна, з чоловіком радиться, чи 
не взяти їм малятко з притулку. Он скільки 
безбатченків після приходу совєтів з їхніми 
новими порядками! Та Микола придумав ін-
ший варіант…

Якось увечері дві сестри сиділи на призь-
бі. Наталка відкрила свій секрет: за півроку, 
десь посеред зими, вона має знову народ-
жувати. А їм ой як важко, ледве кінці з кінця-
ми зводять…

— Наталю, народи для нас дитятко. Ми 
любитимемо і жалітимемо, як рідне. І до-
бро все наше буде йому. Ти ж щодня його ба-
читимеш. І грудьми своїми вигодуєш. А я із 
старшими тим часом поратимусь, — Ганна 
говорила так щиро, що на очах заблищали 
сльози. Сестри обнялися і так сиділи б, ма-
буть, довго, якби Наталку не знайшов най-
менший, півторарічний Андрійко, який ще 
шукав материну пазуху перед сном.

— Добре, Ганно. Я погомоню з Іваном; ду-
маю, він погодиться, — і ще раз обійняла 
свою сестру. 

Довгими зимовими вечорами, коли се-
стри вишивали, співаючи українських пі-
сень, а діти бавилися поруч, селом ходи-
ли чутки, що нарешті Ганна чекає первіст-

ка. Мало того, при надії ходять, мабуть, оби-
дві сестри, бо й Наталка значно округлилася. 
А, може, то від частих пологів стала гладша-
ти… Людям аби тільки язики не гуляли!  

Бабу-повитуху, що жила у кінці села, по-
кликали пізно ввечері до Ганниної хати. За 
вікном завивала січнева заметіль. Наталка 
благополучно народила шосте дитятко — 
гарненьку дівчинку. Бабі добре віддячили 
і просили, аби та усім говорила, що пологи 
приймала у Ганни.

Зростало дівчатко у достатку і батьківській 
любові. От тільки більше любило гратися у су-
сідньому дворі разом з братиками і сестрич-
ками. Ганна зразу й ревнувала, а потім зрозу-
міла, що дитині так веселіше і їй легше. 

А Наталка, коли бачила свою кровинку, то 
серце її стискалося до болю, на очі набіга-
ли сльози, а руки так і тяглися, щоб поглади-
ти-приголубити русявеньку голівку. 

Одного разу діти бавилися у піжмурки, 
а найменше дівчатко, вже Ганнине, ніяк 
не могло перелізти через невисокий пе-
релаз. Наталка, яка йшла по воду, підня-
ла малу на руки і міцно притисла до гру-
дей, від яких рано відлучила її, аби ніхто 
не розкрив сімейну таємницю. Жінка роз-
глядала ніжне дитяче обличчя, а трирічна 
дівчинка запитала:

— Тьотю, а чому, коли ви мене берете на 
руки, то так лагідно, як пір’їнку, а коли мама, 
то завжди десь придавить?

Наталка не мала слів для відповіді, сльози, 
як горох, котилися по її щоках. Дитина роз-
гублено дивилася на свою тітку, витирала їй 
сльози, міцно обіймала за шию…

— Не плачте, тьотю, я вас теж дуже люблю. 
Як свою маму, — заспокоювало малятко На-
талку. — Пустіть мене, я побіжу ховатися. Я 
до вас ще прийду, тільки не плачте.

МАТЕРИНСЬКА ЛЮБОВ
 Мама, ненька, матінка, матуся… 

Скільки ніжних слів присвячено тій, 
яка подарувала життя і виховала. Бо 
саме материнське серце стискається 
від болю, коли щось трапляється з її 
дитиною, або щиро радіє, коли діти 
щасливі й успішні…

ЮВІЛЯР БОГДАН 
КОШІЛЬ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

З Богданом Петровичем мені пощас-
тило познайомитися ще в легендарно-
му «Клубі дяді Гени» покійного Генна-
дія Васильовича Міняйленка на вже 
неіснуючій велобазі Бориспільської 
спортшколи. З того часу минули роки. 
Ми часто зустрічаємося на музичних та 
літературних подіях.

Богдан Петрович бере активну участь у 
житті міста, співає своїм потужним басом 
у народному ансамблі «Барви України», 
з яким ми бували в Одесі, Львові, Кане-
ві, малих селах. Ювіляр завжди та скрізь 
оптимістично налаштований, любить жит-
тя та влучне слівце. Третього вересня юві-
лярові виповнилося вісімдесят.

З цієї нагоди «Фестклаб» зібрався тіс-
ним колом у Dr.Pub. У залі були присутні 
рідні та друзі, багато хто прийшов з му-
зичним дарунком — діти з онуками, ро-
дина Шиналь, Юрій та Жанна Бурчаки з ін-
струменталістами «Барвів України», отець 
Ігор Шабан з дружиною пані Катериною.

«Богдан Петрович — це приклад для 
всіх нас. — Так говорить присутній се-
ред гостей міський голова Анатолій Фе-
дорчук. — Скільки у житті ми зустрічаємо 
18-25-літніх людей з душею років на 70? 
Богдан Петрович якраз та людина, яка до-
водить, що молодість не залежить від віку. 
Його промова зі сцени викликала у всіх 
нас сльози на очах. Це є справжня юність 
і справжня мудрість. Всім нам лишається 
мріяти, щоб таких людей було більше. Лю-
дей, які живуть змістовним, прекрасним 
життям і таким роблять наше».

У згаданій головою промові ювіляр го-
ворив про головні речі в житті: «Рід нас 
настановляє, рід нас підтримує, рід і ка-
рає, якщо треба. Я походжу із сім’ї бать-
ка, де було восьмеро дітей — ви уявляє-
те, яка то сила? А скільки пішло потомків 
уже далі! І в маминій сім’ї було вісім дітей.

Як я можу вішати носа і не радіти жит-
тю, коли тут половина залу — мої діти, 
племінники, онуки, правнуки. Родина, 
рід — вони формують наше буття і наш 
характер. Вони за нами спостерігають, 
вони нам дуже багато прощають, над-
звичайно багато прощають! І моляться 
за нас. Навіть ті, хто зараз вже не з нами 
— вони моляться за нас, їхні душі над на-
ми витають, нас оберігають. Тому та бо-
жественна сила не дає мені старіти. Я му-
шу бути молодим, мені ще четверо ону-
ків треба женити, а потім правнуків бави-
ти! Я бажаю всім Божого благословення, 
радості, миру, спокою, благодаті. Любіть 
себе — себе треба любити в першу чер-
гу. Кажуть, це егоїзм. Неправда! Бо якщо 
ви себе не будете любити, ви не зможете 
любити нікого».

Будьте здорові, Богдане Петровичу!

4 РОКИ БЕЗ 
ВОЛОДИМИРА 
ІВАНОВИЧА БІЛКЕЯ

7 вересня 2013 року відійшов у 
вічність невтомний трудівник пера, 
чудовий, талановитий журналіст і 
фотокореспондент, який постійно 
висвітлював перші гарячі новини зі 
всіх куточків України в тому числі і 
з Верховної Ради. Працював журна-
лістом у газетах: «Молодь України», 
«Вісник Чорнобиля», «Народна га-
зета» — перше в Україні незалежне 
видання Народного Руху України (з 
часу його створення протягом 20 
років), «Бориспільський дзвін» — 
газета бориспільських рухівців, де 
висвітлював усі гарячі новини Бо-
риспільщини, «Трудова слава», «Ві-
сті» — у якій працював останні ро-
ки свого життя. Володимир Білкей 
від початку заснування Народного 
Руху України — активний член Бо-
риспільського РУХУ. Пам'ятаємо йо-
го доброту, щирість, професійність 
у боротьбі за незалежність України. 
Світла пам'ять про Володимира Біл-
кея назавжди залишиться у наших 
серцях. Хай земля йому буде пухом 
і вічне Царство Небесне.

Сергій КРУЧИНІН

Як хороші, так і погані риси 
характеру людини започатко-
вані з дитинства. Важливо бе-
регти дітей від першого непра-
вильного кроку і показувати, що 
завжди можна шукати здорову 
альтернативу.

У своїй роботі ГФ «Сектор Безпе-
ки» часто спілкується з бориспіль-
ськими підлітками. Багато з них від-
крито насолоджуються вживанням 
«заборонених плодів» — тютюнових 
виробів, алкоголю, наркотиків. Ви-
ховати здорову повноцінну особи-
стість не можуть правоохоронні ор-
гани чи сама школа — без батьків-
ського прикладу і позиції ці зусилля, 
як правило, марні.

Коли видно, що профілактичної 
бесіди з дітьми замало, в активістів 
«Сектора Безпеки» виникає бажан-
ня поспілкуватися з їхніми батька-
ми. Нещодавно трапився показо-
вий випадок: у парку біля пам’ятни-
ка воїнам компанія підлітків прово-
дила час із пляшками, цигарками та 
нецензурними лайками. Приїхали 

батьки — і стало зрозуміло, наскіль-
ки різною може бути реакція. Один 
чоловік суворо поставився до по-
ведінки своєї дитини, але інший на-
впаки став захищати — від чого? Не-
вже пляшка — хороший товариш 
для школяра? На жаль, такий випа-
док не є винятковим. Часто батьки 
не бачать нічого поганого, коли ди-
тина в нічний час десь гуляє, палить, 
вживає алкоголь. На яку спокійну 
старість можна сподіватися з такими 
нащадками?

Минулого тижня у четвер пізно 
вночі патруль зустрів 14-річного 
хлопця у стані сп’яніння. Знайшли 
батьків. Виявилося, перед прогулян-
кою підліток украв у батька 500 гри-
вень. Кого можна звинуватити у цій 
ситуації? Суспільство, у якому дити-
ні не вказали іншого шляху? Школу, 
яка «зайнята» оцінками та ЗНО? Вла-
ду, яка будує супермаркети й пло-
дить гральні зали? Чи батьків, які ду-
мають, що досить дитину народити і 
годувати, а там як буде?

Не будьмо байдужими, приді-
ляймо дітям більше уваги, цікави-
мося їхнім життям, проблемами та 
оточенням.

ДІТЯМ ТРЕБА БІЛЬШЕ УВАГИ
 НОВИНИ «СБ» ПАМ'ЯТІ ЖУРНАЛІСТА
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Головного бухгалтера
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих 
конструкцій
Такелажників

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

Електрозварювальника
Технолога   
Оператора БЗВ
Бульдозериста  
Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
Водія кари

50
-7

00
 • 

097-767-9999
50

-7
00

 • 
097-767-9999

kvantro.com
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ПОНЕДІЛОК, 18 ВЕРЕСНЯ

ВІВТОРОК, 19 ВЕРЕСНЯ

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

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 "Міняю жінку"
13.50 14.55 Т/с "Свати - 3"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом" (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Танці з зірками"
01.50 "Мольфар"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.45 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.40 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом" (12+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 00.10 Х/ф "Наїзниці та 

янголи"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.05 Сьогодні

09.15 04.00 Зірковий шлях

10.45 Реальна містика

11.45 15.30 Т/с "Зимовий вальс" 

16+

16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 03.00 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Вікно життя 2"

23.30 Х/ф "Форсаж 6" 16+

06.00 16.00 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

04.15 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.00 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 05.20 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя 2"
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+
02.10 Х/ф "Форсаж 6" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 12.25 Т/с "Джерело щастя" 

16+
15.15 "Жди меня"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.00 "Подробиці"
20.40 Т/с "Подаруй мені неділю" 

16+
00.30 Х/ф "Тільки повернись" 16+
02.30 "Скептик"
03.00 "уДачний проект"

05.45 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.15 12.25 20.40 Т/с "Подаруй мені 

неділю" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.15 "Подробиці"
00.30 Х/ф "Так буває"
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
12.25 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.40 Віталька
16.50 22.00 Казки У Кіно
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
12.25 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.40 Віталька
16.50 22.00 Казки У Кіно
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі

05.40 19.20 Надзвичайні новини
06.25 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.30 13.20 Х/ф "Історія лицаря"
12.45 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф "Хеллбой-2. Золота 

армія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф "Мементо" 16+
02.45 04.45 Дивитись усім!
03.35 Провокатор
04.25 Факти

05.35 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "Історія лицаря"
12.45 15.45 Факти. День
14.20 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.50 22.25 Т/с "Винищувачі" 16+
17.45 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф "Полювання на звіра" 

16+
01.25 Т/с "Молодий Вовкодав" 16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "Казка про загублений 

час"
11.05 Х/ф "Пригоди принца 

Флоризеля"
14.40 Х/ф "Небесні ластівки"
17.15 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.30 "Моя правда"
00.20 "Вальчини вітрила"
03.25 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.30 23.20 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Старий Хотабич"
13.05 Х/ф "Вусатий нянь"
14.25 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки""
16.15 Х/ф "Чорний принц"
18.05 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.40 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Дівчинка з міста"
03.20 Кіноляпи

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Супер відчуття"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Супер відчуття"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.15 02.00 Зона ночі
05.00 Абзац
05.55 07.49 Kids Time
06.00 М/ф "Втеча з планети Земля"
07.50 Х/ф "Загублені в космосі"
10.20 Х/ф "Небесні гінці"
12.20 Х/ф "Зоряні війни: 

Пробудження сили"
15.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево і сердито
22.00 Х/ф "Не жартуйте з Зоханом" 

16+
00.10 Х/ф "Йогануті" 16+
01.55 Служба розшуку дітей

03.00 02.00 Зона ночі
03.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
11.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом
00.00 Х/ф "Небесні гінці"

04.20 Х/ф "Дике кохання"
06.20 Т/с "Походеньки нотаріуса 

Неглінцева" (16+)
09.45 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.30 "Наші"
14.15 "2 кінські сили"
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.05 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "CSI: кіберпростір - 2" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
03.35 "Правда життя. Професії"

04.05 "Легенди бандитської Одеси"
04.55 Х/ф "Вірність"
06.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: 

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

13.15 Х/ф "Великий солдат" (16+)

15.10 Х/ф "12 раундів" (16+)

17.15 "Загублений світ"

19.10 "Бандерлоги"

19.30 20.25 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)

21.20 Х/ф "Шпигун по сусідству"

23.10 Х/ф "Усім потрібна Кет" (18+)

01.10 Т/с "Легенди 2" (16+)

02.00 Х/ф "Страчені світанки"

03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.15 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Облога" (16+)
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Бандитки"
23.20 Х/ф "Божевільні вчителі" 

(16+)
01.05 Т/с "Легенди 2" (16+)
01.55 Х/ф "Лісова пісня"
03.25 "Облом.UA."

05.35 15.25 "Все буде добре!"
07.35 "Все буде смачно!"
09.30 Х/ф "Кохання Надії"
13.25 01.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "Хата на тата"
02.55 "Найкраще на ТБ"

06.10 15.25 "Все буде добре!"
08.10 Х/ф "Мріяти не шкідливо"
10.10 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
00.00 "Один за всіх"
01.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 Анонс дня
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Аболіціоністи"
16.40 Д/с "Розповіді про Хансік"
17.10 М/с "Легенда про Білосніжку"
17.40 02.45 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.10 Тема дня
19.00 02.25 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"

06.30 Анонс дня
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф "Книга джунглів"
09.05 16.40 Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Д/ф "Левко Лук'яненко. 

Йти за совістю"
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.10 Тема дня
19.00 02.25 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Наші гроші
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

 СУМУЄМО



9№35 (894), 15 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 18 - 24 ВЕРЕСНЯ

СЕРЕДА, 20 ВЕРЕСНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.45 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Свати - 3"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом" (12+)
22.00 23.15 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.00 "Мольфар"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 04.30 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя 2"
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.15 12.25 20.40 Т/с "Подаруй мені 

неділю" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.30 Х/ф "Якби я тебе кохав..." 

16+
03.00 "Скептик"
03.20 "уДачний проект"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
12.25 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.40 Віталька
16.50 22.00 Казки У Кіно
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі

05.35 10.10 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 13.20 Х/ф "Полювання на 

звіра" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.15 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.45 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.45 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф "В ім'я правосуддя" 16+
01.30 Т/с "Молодий Вовкодав" 16+
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.20 23.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Вальчини вітрила"
12.30 Х/ф "Бездоглядність"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "Небезпечно для життя"
18.05 Х/ф "Одружений холостяк"
21.30 01.55 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Альошчине кохання"
03.35 Кіноляпи
04.25 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Супер відчуття"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.55 Зона ночі
03.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
11.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.10 Зіркові яйця
00.00 Х/ф "Палкі втікачки" 16+
01.50 Служба розшуку дітей

04.00 "Легенди бандитської Одеси"
04.25 Х/ф "Зупинився потяг"
05.55 Х/ф "Полювання за тінню"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.50 "Речовий доказ"
03.35 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.15 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Морський піхотинець" 

(16+)
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Смертельний удар" 

(16+)
23.25 Х/ф "Облога" (16+)
01.45 Х/ф "Камінна душа"
03.20 "Облом.UA."

06.40 15.25 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
09.25 "Битва екстрасенсів 16"
11.30 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
00.05 "Один за всіх"
01.20 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 Анонс дня
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф "Книга джунглів"
09.05 16.40 Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Нью-Йорк"
17.15 Хочу бути
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.10 Тема дня
19.00 02.25 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"
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ЧЕТВЕР, 21 ВЕРЕСНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля "
10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку"
13.45 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.40 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Догори дриґом" (12+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 "Гроші"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 04.30 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя 2"
23.30 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.15 12.25 20.40 Т/с "Подаруй мені 

неділю" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
00.30 Х/ф "Танцюй" 16+
02.50 "Скептик"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
12.25 23.00 Розсміши коміка
13.25 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.40 Віталька
16.50 22.00 Казки У Кіно
17.50 20.00 02.50 Країна У
18.50 00.00 Танька і Володька
20.55 Готель Галіція
21.25 Одного разу в Одесі

05.35 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 13.20 Х/ф "В ім'я правосуддя" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.10 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.45 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.40 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф "Годинниковий механізм" 

16+
01.30 Т/с "Молодий Вовкодав" 16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 23.20 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Дівчинка з міста"
12.15 Х/ф "Мачуха"
14.05 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.55 Х/ф "Бездоглядність"
17.50 Х/ф "Доживемо до понеділка"
21.30 01.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Звільнення на берег"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "1000 днів для планети"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Супер відчуття"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

03.00 01.45 Зона ночі
03.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.40 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
11.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
00.00 Х/ф "Інший світ: 

Пробудження"
01.40 Служба розшуку дітей

04.30 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.20 Х/ф "Ласкаво просимо, або 
Стороннім вхід заборонено"

06.40 Х/ф "За ким тюрма плаче..."
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.15 "Загублений світ"
13.25 Х/ф "Смертельний удар" 

(16+)
15.25 Т/с "Команда" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)
21.35 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
23.55 Х/ф "Морський піхотинець 2" 

(16+)
01.50 Х/ф "Відьма"
03.45 "Облом.UA."

06.15 15.25 "Все буде добре!"
08.15 "Битва екстрасенсів 16"
10.10 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
00.00 "Один за всіх"
01.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 Анонс дня
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф "Книга джунглів"
09.05 16.40 Д/с "Розповіді про 

Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір'я. Долі
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.40 02.10 Тема дня
19.00 02.25 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
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СУБОТА, 23 ВЕРЕСНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 22 ВЕРЕСНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.55 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 23.25 "Світське життя"

11.00 "Життя без обману 2017"

12.30 Т/с "Догори дриґом"

16.20 21.15 "Вечірній квартал 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

00.25 04.35 "Вечірній Київ"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку - 9"
13.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
14.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 22.50 "Ліга сміху 3"
01.25 "Вечірній Київ"
05.15 "Мольфар"

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

08.40 15.20 Т/с "Вікно життя 2"

17.00 19.40 Т/с "Відчайдушний 

господар"

22.00 Х/ф "Карусель"

00.00 Т/с "Герократія" 18+

01.20 Реальна містика

03.50 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

06.00 16.00 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.25 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 04.10 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Берег надії" 16+
23.20 Слідами
02.00 Т/с "Закон і порядок: 

Спеціальний корпус" 16+

05.50 "Мультфільм"
06.20 02.30 Х/ф "Приборкувачка 

тигрів"
08.20 04.00 Х/ф "Сім няньок"
10.00 05.15 Д/п "Весілля в 

Малинівці. Невигадані 
історії"

11.10 Х/ф "Весілля в Малинівці"
13.00 Т/с "Кохання за законом" 

Другий сезон 16+
20.00 02.00 "Подробиці"
20.30 "Творчий вечір Ігоря 

Николаєва"
00.10 Х/ф "Влітку я надаю перевагу 

весіллю" 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.15 12.25 Т/с "Подаруй мені 

неділю" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 02.30 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Вони стояли насмерть. 

Обороні Києва 
присвячується"

22.40 Х/ф "У небі "Нічні відьмі""

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 М/ф "Клуб Вінкс: Чарівна 

пригода"
12.35 Х/ф "Біла змія"
14.25 Готель Галіція
18.00 М/ф "Льодовиковий період 4: 

Континентальний дрейф"
19.40 Танька і Володька
22.20 Х/ф "Ця незручна мить" 16+
00.20 Одного разу в Одесі
02.15 Віталька

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король повітря. Золота 

ліга"
12.25 Розсміши коміка
13.25 Х/ф "Хакери" 16+
15.05 Т/с "Домашній арешт"
15.40 03.35 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 02.45 Країна У
18.50 Танька і Володька
20.00 М/ф "Льодовиковий період 4: 

Континентальний дрейф"
21.40 Х/ф "Пипець" 16+

05.00 Т/с "Відділ 44" 16+
06.30 Дивитись усім!
07.25 Без гальм
08.25 М і Ж
09.25 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
14.15 Комік на мільйон
16.05 Х/ф "Привид" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Джі Ай Джо. Атака 

кобри" 16+
22.35 Х/ф "Джі Ай Джо. Атака 

кобри-2" 16+
00.40 Х/ф "Без компромісів" 18+
02.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 13.20 Х/ф "Годинниковий 

механізм" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.45 Скетч-шоу "На трьох"
14.15 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.45 Т/с "Винищувачі" 16+
17.40 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.40 Т/с "Молодий Вовкодав" 16+
03.55 Провокатор
04.40 Факти

05.45 07.40 08.45 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
09.30 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

10.20 Х/ф "І на каменях ростуть 
дерева"

13.05 Х/ф "Золота річка"
15.00 Х/с "Угрюм-ріка"
20.15 Х/ф "Кар'єра Дмитра Горина"
22.15 "Невідома версія. Операція 

"И"
23.10 Х/ф "Пізня зустріч"
00.40 Х/ф "Ніхто не замінить тебе"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.05 "Моя правда"
10.55 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
12.20 Х/ф "Небезпечно для життя"
14.10 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
18.05 Х/ф "Мачуха"
21.30 02.00 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 Х/ф "Ми - ваші діти"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.10 "Мультляндія"
15.40 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 03.45 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 04.05 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Джо"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Паризькі пустуни"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.30 

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 04.00 "Супер відчуття"
19.00 22.15 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вирішальні битви Другої 

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

03.10 Служба розшуку дітей
03.15 02.10 Зона ночі
05.59 07.19 Kids Time
06.00 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"
07.20 Т/с "Татусеві дочки" 16+
10.50 Заробітчани
12.40 Дешево і сердито
13.45 Зірки під гіпнозом
15.50 Зіркові яйця
17.50 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк" 16+
19.40 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк 2" 16+
21.00 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" 12+
00.15 Х/ф "Плетена людина" 16+

03.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.00 Абзац

04.49 06.09 Kids Time

04.50 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"

06.10 22.50 Половинки

11.50 21.40 Київ вдень та вночі

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

01.00 Х/ф "Не жартуйте з Зоханом" 

16+

04.05 03.20 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.55 03.45 "Правда життя. 
Професії"

05.55 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Хід у відповідь"
21.10 Х/ф "Бомж"
23.10 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
01.10 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

04.40 Х/ф "Жіночі радощі та 
печалі"

06.05 Х/ф "Осінній марафон"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 "Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: 

кіберпростір - 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Бандерлоги"
09.00 11.30 "Загублений світ"
11.00 "Цілком таємно"
13.45 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
15.50 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)
17.40 Х/ф "Самоволка-72 " (16+)
19.20 10 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" - "Верес"
21.25 Х/ф "Боксер" (16+)
23.15 Бокс. Пряма трансляція з 

Манчестера. Двобій за 
чемпіонський титул за 
версією WBO: Джозеф 
Паркер vs Г'ю Ф'юрі

01.15 "Територія обману"
02.15 Х/ф "Захар Беркут"
03.50 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 "Бандерлоги"

11.25 17.15 "Загублений світ"

13.15 Х/ф "12 раундів" (16+)

15.20 Т/с "Команда" (16+)

19.10 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)

21.05 Х/ф "Маска ніндзя" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.35 "Цілком таємно"

02.00 Х/ф "Чорна долина"

03.30 "Облом.UA."

06.05 Х/ф "Домробітниця"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.15 "Зважені та щасливі - 7"
13.45 "Сюрприз, сюрприз!"
16.20 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

06.35 23.25 Х/ф "Справжнє 
кохання"

08.45 Х/ф "Дружина за контрактом"
10.45 Х/ф "Дихай зі мною. Щастя в 

борг"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 Анонс дня
06.35 07.30 07.55 08.00 08.15 08.50 

13.40 20.45 Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 На слуху
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.45 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.30 Школа Мері Поппінс
11.45 Фольк-music
13.10 01.30 Театральні сезони
13.50 Т/с "Дівчата війни"
17.45 Богатирські ігри
18.50 Х/ф "Милий друг"
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с "Аболіціоністи"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
02.05 Надвечір'я. Долі

06.30 Анонс дня
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.25 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.40 Д/с "Порятунок ферми"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 02.10 Тема дня
19.00 02.25 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Борхес
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Богатирські ігри
23.30 Д/с "Нью-Йорк"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

ТОНІСICTV

 ВІТАЄМО
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06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.20 "Розсміши коміка 2017"
11.20 "Світ навиворіт - 9"
12.20 13.40 Т/с "Свати - 3"
14.45 15.45 Т/с "Свати - 4"
16.50 23.20 "Ліга сміху 3"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
01.55 "Аргумент кiно"
04.30 "Світське життя"

06.50 Сьогодні

07.40 Свекруха або невістка

09.40 Х/ф "Карусель"

11.40 Т/с "Берег надії" 16+

15.40 20.00 Т/с "Ключі від 

минулого" 16+

19.00 04.15 Події тижня з Олегом 

Панютою

00.10 Реальна містика

02.45 05.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 

16+

06.10 Х/ф "Весілля в Малинівці"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
13.00 "Творчий вечір Ігоря 

Николаєва"
16.40 Х/ф "Це моя собака" 16+
18.30 "Круче всех"
20.00 02.30 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Мінливість долі"
22.30 Т/с "Рідкісна група крові" 16+

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50 05.30 Корисні підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

11.00 Х/ф "Хакери" 16+

13.00 Країна У

18.00 Х/ф "Пипець" 16+

19.55 Танька і Володька

22.35 Казки У Кіно

01.35 Х/ф "День переможених" 16+

03.05 Віталька

05.00 Т/с "Слідчі" 16+

07.40 Т/с "Відділ 44" 16+

11.45 13.00 Х/ф "Джі Ай Джо. Атака 

кобри" 16+

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф "Джі Ай Джо. Атака 

кобри-2" 16+

16.20 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф "Кур'єр" 16+

00.30 Х/ф "Без компромісів" 18+

02.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

02.50 Провокатор

05.45 07.40 08.50 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
09.30 "Невідома версія. Операція 

"И"
10.20 Х/ф "Затока щастя"
12.00 Х/с "Два капітани"
20.30 Х/ф "Баламут"
22.15 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

23.05 Х/ф "Ніхто не замінить тебе"
00.20 Х/ф "Пізня зустріч"
01.55 "Леонід Биков. Зустрічна 

смуга"
02.40 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.25 "Мультляндія"
16.05 "Українська мрія М.

Поплавського"
16.35 "Якісне життя"
17.05 Х/ф "Джо"
18.40 01.30 Х/ф "Ще один зв’язок"
21.00 00.40 03.35 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.05 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Спритні руки"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 Зона ночі
05.19 06.09 Kids Time
05.20 М/с "Губка Боб Прямокутні 

Штани"
06.10 Х/ф "Дублери" 16+
08.20 Топ-модель по-українськи
11.10 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк" 16+
13.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий 

Вовк 2" 16+
14.30 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" 12+
17.45 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смога" 

16+
21.00 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти 

армій" 16+
23.50 Х/ф "Заплати привиду" 16+

04.50 Х/ф "Іподром"
06.25 Х/ф "Справа Рум'янцева"
08.10 Т/с "Походеньки нотаріуса 

Неглінцева" (16+)
11.35 Х/ф "Хід у відповідь"
13.00 Х/ф "Сорок перший"
14.45 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.25 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
23.40 Х/ф "Бомж"
01.40 Х/ф "Онг Бак: тайський воїн" 

(16+)
03.20 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми
08.00 "Бандерлоги"
10.10 "Він, Вона і телевізор"
13.45 Х/ф "Самоволка-72 " (16+)
15.10 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)
17.05 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)
19.20 10 тур ЧУ з футболу 

"Карпати" - "Чорноморець"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 Трансляція з Токіо (Японія). 

Fight Night 116: Маурісіо 
Руа проти Овінса Сент-Прю

02.00 Х/ф "Вишневі ночі"
03.25 "Облом.UA."

06.20 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

11.15 "Караоке на Майдані"

12.15 "МастерШеф - 7"

19.00 01.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

21.00 "Один за всіх"

22.10 "Invictus - Ігри нескорених"

23.10 "Х-Фактор - 8"

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 Анонс дня
06.35 07.30 07.30 07.45 08.15 08.50 

22.55 Світ он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.50 Смакота
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Х/ф "Милий друг"
11.45 01.30 Театральні сезони
12.15 Мистецькі історії
12.30 Фольк-music
13.35 Перший на селі
14.25 Т/с "Гранд-готель"
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.20 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ,
САЛОН КРАСИ — ВІД 15 КВ.М

Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

В продуктовий магазин потрібен 

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00

район — центр
З/п 6000 грн

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

Тел.: (04595) 6-84-72

Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
РОБІТНИКА З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ 
ТА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ З ПРИЛЕГЛИМИ 

ТЕРИТОРІЯМИ (ДВІРНИКА)

З/п — 3200 грн

Офіційне працевлаштування. Іногороднім надається кімната в 
гуртожитку (перевагу віддамо сім’ї — чоловіку та дружині).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» повідомляє про наміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу для 

виробничої дільниці №4 та№5 ВП Дарницької дистанції колії 
РФ «Південно-Західна залізниця».

Адреса юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5.
Адреса виробничої дільниці №4: 07500, Київська обл., с.м.т.Баришівка, 

вул. Привокзальна, 20а.
Адреса виробничої дільниці №5: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Вокзальна, 7.
Предмет діяльності – виконання робіт по забезпеченню безпеки руху на відведеній 

дільниці.
Джерелами утворення забруднюючих речовин в атмосферу є газові котли, що 

забезпечуютьдільниці теплом у зимовий період та пости зварювання. 
При роботі дільниць виділяються: оксиди азоту, вуглецю, заліза, мангану, хрому; 

метан; сполуки ртуті, фтору.
Максимальний обсяг викидів складе: дільниця №4 до 10,5 т/рік; дільниця №5 до

16т/рік.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації 
по дільниці №4 в Баришівськійрайонній державній адміністрації за адресою: 

07500, Київська обл., с.м.т.Баришівка, пл. Миру, 1; по дільниці №5 в Яготинській 
районній державній адміністрації за адресою: 07700, Київська обл.,

м.Яготин, вул. Незалежності, 110.

16 ВЕРЕСНЯ з 9.00 до 16.00
КУПУЄМО

ВОЛОССЯ
Від 1500 до 55000 грн.

м. Бориспіль, вул Київський Шлях,84
салон «Тіфані» (на Центральному ринку)

Тел.: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРИМІЩЕННЯ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Активна, з досвідом роботи, 

графік 2/2

Тел.: (067) 506-11-77

Офіційне працевлаштування, з/п при співбесіді, 
іногороднім за необхідністю 

надається гуртожиток.

На СТО м. Бориспіль ПОТРІБНІ:

МУЛЯР
ПОМІЧНИК МУЛЯРА

Тел : (050) 332-87-04 Іван Сергійович
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль
Продам Екскаватор ЕО-2621В-2 1988р, запчасти-

ни до трактора Т40, ЮМЗ, б/у, терміново, недорого 
тел. 093-971-80-63

Хюндай-Туксон, 2008 р., 1 господар, повний 
привід, ручна коробка, не битий, не фарбова-
ний, колір — чорний, ціна договірна. Тел.: 0 97 
8552384. 

ВАЗ-2104, 1988 р., червоного кольору, об’єм 4,5, 
4-ст. КПП, 28500 грн, торг. Тел.: 0 96 9658345.

Волгу ГАЗ-24, 1984 р., ціна договірна. Тел.: 0 98 
3759835.

Екскаватор ЮМЗ ЕО-2621, можна сам трактор, 
бульдозер ДТ-75 болотник. Тел.: 0 67 6757770.

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

Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; карбюра-
тор-2140 на Москвич. Тел.: 0 97 3012661.

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

Куплю

Бориспіль
Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в 

будь-якому стані та запчастини до них. Тел.: 0 
66 3883391.

Здам

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого 36 А вул., 2/9, 28 кв.м, 442000 грн (екві-

валентно 17000 у.о.), ріелторів прохання не турбува-
ти. Документи готові до продажу. Тел.: 0 66 2477871, 
0 73 0843028, Михайло. 

ЖК “Престиж” продає останні однокімнатні квар-
тири. Ціни від 400000 грн. за квартиру. Будинок по-
будований, комунікації підведені. Ведуться внутріш-
ні роботи. Здача будинку в 2017 році. 0935840101, 
0975840101, 0955840101.

Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без балкона, 
газколонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

Продам однокімнатну квартиру 43м2 з можливістю 
перепланування у двокімнатну. 19900дол. грн. Зу-
пинка “35 км.” 0970976304. 

Терміновий продаж 1к.кв. 2 поверх, 31м2, 410000 
грн. Новобудова.Дім цегляний,утеплений з автоном-
ним опаленням.Поруч зупинка.0686690042.

центр р-н, 1/9, 36/19/6, косметичний ремонт, л/з, 
572000 грн (еквівалентно 22000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний 

стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупин-
ка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о), 
торг. Тел: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

Горького, 40 вул., ремонт, бронедвері, тепла, го-
сподар, 998400 грн (еквівалентно 39000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 97 4843179, 0 67 5031445.

Продам 2-х кімнатну квартиру у двоповерхово-
му будинку в центрі с. Іванків Бориспільського 
району . Поруч дитсадок, амбулаторія, магази-
ни, зупинка автобуса. Квартира зовні і підлога 
утеплені. Новий дах. Індивідуальне електроопа-
лення з пільговим тарифом. Ціна 14500у.е(еквіва-
лентно 381350грн) Тетяна. моб/тел. 097 116 53 91 . 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гагаріна вул., 4/5 ц., 60,8 кв.м, 17,4/11,9/8,1, кух-

ня 8 кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дитсадок, 
школа, супермаркет, озеро, господар. Тел.: 0 67 
4953043, Віта.

Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, 
бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані ме-
блі, 918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 
9663374. 

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар-
ний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1040000 грн (екві-
валентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-

рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

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

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комуні-
кації, ремонт, 1378000 грн (еквівалентно 53000 
у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.

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

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

Привокзальний 2-А пров., 98 кв.м, євроремонт, 
меблі, Інтернет, ТВ, охорона, 1161000 грн (еквіва-
лентно 45000 у.о.). Тел.: 0 97 3621913.

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, 
свердловина, погріб, 7 соток, 520000 грн (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

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

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

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на 
2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, 
ванна, коридор під чистову, світло, вода заведе-
ні, свердловина, 6 соток, 999400 грн (еквівалент-
но 38000 у.о.), торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 
0 67 8655359.

Іванків с., Незалежності вул., 107/86/9, гарний стан, 
зручності в будинку, поруч д/с та школа, у дворі га-
раж, погріб, 20 соток, власник, 780000 грн (30000 
у.о.). Тел.: 0 93 7442472.

Оголошення та реклама

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Пісок, щебінь, відсів, 
буд. керамзит, бетон, гарцовку

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

Тел.: 067-720-07-10
Арматуру Ø 8-16    Дрова рубані

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО 25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055

Тел.: (063) 897-92-80

Транспортному підприємству ПОТРІБЕН

СЛЮСАР ВАНТАЖНИХ
АВТОМОБІЛІВ

з/п від 6000 грн
надаємо житло для іногородніх.

Відпускні, премії, соцпакет

Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р
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Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуні-
кації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 
318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 
2505000.

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, га-
раж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під 
забудову. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106 Ігор.

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.

Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 соток, фа-
сад 50 м, гарне місце, для будівництва та обслу-
говування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, поруч світло, газ 300 м, 
156000 грн (еквівалентно 6000 у.о.),торг, госпо-
дар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

Новий, 4 пров., центр,5 соток, 269000 грн . Тел.: 
0 98 3621913. 

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

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

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

Любарці с., 15 соток, власник, цільове призна-
чення — для ведення особистого селянського 
господарства, 300000 грн, торг. Тел.: 0 63 3001782.

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

Сеньківка с., 12 соток, цільове призначення 
— для індивідуального садівництва, господар, 
155000 грн, торг. Тел.: 0 63 3001782.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

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

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

йоні. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 2385142, 

0 63 4645142, Світлана.
ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з 

комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

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

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

Здам

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

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

ка, 3800 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на 2 
поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, техніка, 
с/в, будиночок для гостей, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

приміщення, 2 поверхи площею 250 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

Найму
Бориспіль

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В зоомагазин потрібен продавець. Тел.: 0 73 
0925607.

В магазин дитячих товарів потрібен оператор п/к 
з досконалим знання компютера, з/п договірна при 
співбесіді. Тел: 0 67 1130295, 0 95 9059779, 0 73 
1260990.

В продуктові магазини м. Бориспіль потріб-
ні товарознавець, продавці із д/р. З/п та умови 
праці при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.

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

В ЦЕНТР КРАСИ ПОТРІБНІ НАСТУПНІ МАЙС-В ЦЕНТР КРАСИ ПОТРІБНІ НАСТУПНІ МАЙС-
ТРИ: ПЕРУКАР, МАСАЖИСТ, МАЙСТЕР МА-ТРИ: ПЕРУКАР, МАСАЖИСТ, МАЙСТЕР МА-
НІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ. ДОСТОЙНА З/П, ВЕ-НІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ. ДОСТОЙНА З/П, ВЕ-
ЛИКИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ. ТЕЛ.: 0 67 2344440, 0 63 ЛИКИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ. ТЕЛ.: 0 67 2344440, 0 63 
5273171.5273171.

Готель «Old Port» терміново запрошує на ро-
боту покоївку. Офіційне працевлаштування. З/п 
3200+премія. Тел.: 0 63 1301513, (044) 2817957.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
Шановні жителі міста, я, Євту-

шенко Лариса Арсеніївна, про-
живаю у м. Бориспіль. Прошу 
вашої матеріальної допомоги 
з приводу операції тазостег-
нового суглоба за діагнозом 
«коксартроз ІІІ-ІV стадії».

Кошти можна перераховувати 
на банківський рахунок Приватбанку
№5168 7456 0034 8632

Тел.: 096-366-71-28 Буду дуже вам вдячна 
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ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ 
МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮ-
САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.САР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, продавця, пе-
каря, кондитера. Тел.: 0 67 2340932. 

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач ке-
рамічної плитки; водій кат. «В», «С» зі своїм авто 
від 1,5 тонни. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

НА БУД.МАЙДАНЧИК ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА БУД.МАЙДАНЧИК ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 
РІЗНОРОБОЧІ ТА ОХОРОННИКИ.ОХОРОННИКИ РІЗНОРОБОЧІ ТА ОХОРОННИКИ.ОХОРОННИКИ 
ВІД 200 ГРН.ЗА ДОБУ, РІЗНОРОБОЧІ ВІД 300 ВІД 200 ГРН.ЗА ДОБУ, РІЗНОРОБОЧІ ВІД 300 
ГРН. ЗА ДЕНЬ ТЕЛ.: 0 67 3114519. ГРН. ЗА ДЕНЬ ТЕЛ.: 0 67 3114519. 

НА ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ ПО-
ТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИКИ ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 96 0567090, ТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИКИ ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 96 0567090, 
0 93 9020928, 0 67 5824558, 0 50 8068023.0 93 9020928, 0 67 5824558, 0 50 8068023.

На постійну роботу в автотранспортне підпри-
ємство (неподалік с. Гнідин) потрібні автослю-
сар вантажних автомобілів, водій кат. «Е» для 
роботи з міжнародних перевезень. Тел.: 0 67 
4430888, Василь Олександрович.

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібен електрик, з/п 4080 грн. Тел.: 
(4595) 36246.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ НА АВТОМИЙКУ ЗА-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ НА АВТОМИЙКУ ЗА-
ПРОШУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ З Д/Р ТА БЕЗ. ПРОШУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ З Д/Р ТА БЕЗ. 
З/П — ВІДСОТОК ВІД ВИРОБІТКУ. ТЕЛ.: 0 97 З/П — ВІДСОТОК ВІД ВИРОБІТКУ. ТЕЛ.: 0 97 
2861203, 0 68 2136557 ВІТАЛІЙ.2861203, 0 68 2136557 ВІТАЛІЙ.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕРАТОР 
АГЗП. ОБОВ’ЯЗКИ: ВІДПУСК СКРАПЛЕНОГО АГЗП. ОБОВ’ЯЗКИ: ВІДПУСК СКРАПЛЕНОГО 
ГАЗУ, РОБОТА З ПК, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 ГАЗУ, РОБОТА З ПК, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 
3559517, 0 97 3569540.3559517, 0 97 3569540.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК 
НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО, БЕЗ Ш/З, З/П ВІД НА ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО, БЕЗ Ш/З, З/П ВІД 
5500-6500 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-5500-6500 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, Г/Р З 8.00 ДО 17.00, СБ-НД — ВИХІДНІ, М.БО-НЯ, Г/Р З 8.00 ДО 17.00, СБ-НД — ВИХІДНІ, М.БО-
РИСПІЛЬ, Р-Н ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. ТЕЛ.: РИСПІЛЬ, Р-Н ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. ТЕЛ.: 
0 67 9382703.0 67 9382703.

На постійну роботу потрібен продавець у про-
дуктовий магазин. Позмінно. З/п висока. Тел.: 0 
66 3165781, 0 67 3374611.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРАНІВ-
НИК НА АВТОКРАН МАШЕКО, АВТОСЛЮСАР, НИК НА АВТОКРАН МАШЕКО, АВТОСЛЮСАР, 
ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ ДАФ, БЕЗ Ш/З, З/П ДО-ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ ДАФ, БЕЗ Ш/З, З/П ДО-
ГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.ГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.

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

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

На роботу в торгово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошується комунікабельний, ціле-
спрямований продавець-консультант. З/п висо-
ка, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи. 
Тел.: 0 98 5221604, Інна.

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

На роботу потрібні зварювальник на напівавто-
мат + різноробочі, с. Вороньків. Висока з/п, офі-
ційне працевлаштування, стабільна робота на 
фабриці спортивного обладнання Бойко Спорт. 
Тел.: 0 67 7532448, 0 66 0609987.

На роботу потрібні монтажники м/п вікон та зварю-
вальники металоконструкцій. Офіційне працевлаш-
тування. Тел.: 0 97 9008101

Підприємству в м.Бориспіль потрібні: водій 
— з/п 7000 грн; вантажник — з/п 6000 грн; ме-
неджер з продажу - з/п 10000 грн; оператор об-
ладнання - з/п 9000 грн; бухгалтер - з/п 10000 грн. 
Офіційне працевлаштування. Тел.: 0 67 5382982, 
з 10.00 до 17.00 у будні. E-mail: director

Підприємству з виробництва паперової упа-
ковки у м. Бориспіль потрібні працівники в цех 
виробництва упаковки: оператор обладнання, 
з/п від 8000 грн,без ш/з, повний робочий день, 
навчання. Тел.: 0 93 7049438.

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «С» НА АВТОМОБІЛЬ ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «С» НА АВТОМОБІЛЬ 
КРАН-МАНІПУЛЯТОР, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 КРАН-МАНІПУЛЯТОР, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

Потрібен водій на легкове авто; різноробочий на 
разові роботи; домогосподарка. Тел.: 0 67 2331855.

Потрібен водій на легковий автомобіль «Сітроен», 
маркетолог. Тел.: 0 95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 
1260990.

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

Потрібен менеджер з продажу текстильних 
виробів з власним авто, робота по м. Київ та об-
ласті, з/п висока+амортизація+пальне. Тел.: 0 95 
8745515, 0 98 0798875.

Потрібен продавець на ринок «Центральний». Про-
даж господарчих, дрібних буд. матеріалів та інстру-
ментів. Г/р з 8.00—17.30 (взимку до 16,30). Місце 
роботи — засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 
10% від валового виторгу, але не менше 85 грн. в 
день. Готові взяти від студента до пенсіонера, пере-
селенця, або людину без житла, навчаємо, при не-
обхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 67 5056064.

Потрібен продавець у магазин на дитячу групу 
товарів, товарознавець-бухгалтер, з/п за домовлені-
стю. Тел.: 0 95 9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

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

Потрібні монолітчики із опалубкою для перекриття 
та монтажники з/б сходів, різноробочі та водії зі сво-
їм авто. Тел.: 0 96 9918144

Пропонуємо посади! Шукаємо кухаря, з/п від 
6000 грн; шеф-кухаря, з/п від 10000 грн; поміч-
ника кухаря, з/п від 4500 грн; посудомийницю; 
касира; буфетника; комірника-вантажника. Ае-
ропорт, г/р з 8.00 до 16.40, пн-пт, сб-нд — вихідні. 
Тел.: 0 95 5768200. 

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, ВАХТА ПРОПОНУЄМО РОБОТУ ОХОРОННИКА, ВАХТА 
5/5, 7/7, ОПЛАТА ВІД 220 ГРН/ДОБУ, СПІВБЕСІ-5/5, 7/7, ОПЛАТА ВІД 220 ГРН/ДОБУ, СПІВБЕСІ-
ДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 ДА. БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ІВАНКІВ. ТЕЛ.: 0 
98 6096392, ЮРІЙ. 98 6096392, ЮРІЙ. 

Ресторанно-готельний комплекс запрошує на 
роботу: кухаря-універсала (старший зміни), д/р 
від 3 р. з/п висока+премії). Тел.: 0 99 3874695. 

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

Творчому колективу на постійну роботу потрі-
бен столяр-мебльовик, можливо житло та 2-ра-
зове харчування. Тел.: 0 68 5944879. 

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПО-
ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. ТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. 
РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 
0115873, 0 66 7410673.0115873, 0 66 7410673.

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

Терміново! Потрібен кухар в кафе-їдальню 
«Домашня кухня», с. Іванків; помічник кухаря, 
можливо без д/р, г/р тиждень/тиждень, з/п від 
250 грн/зміна. Іногороднім надається житло та 
харчування безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 
63 2666906.

Оголошення та реклама

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
м.Бориспіль ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
ВАНТАЖНИКА

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асеніза-
тор «Рено» (викачування каналізацій) по Бори-
сполю та району, бажано з д/р; токар; автослю-
сар на СТО. Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63 
7218601.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТО-РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТО-
МАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-МАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТ-ВАННЯ, ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТ-
ЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.ЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.

Торговій фірмі потрібен головний бухгалтер із 
д/р, знання 1:С, Excel, Медок. З/п та умови праці 
при співбесіді. Тел.: 0 67 9048082.

У селі Войтове, Згурівського району, Київ-
ської області відкрився центр оздоровлення для 
людей з хворобами опорно-рухового апарату. 
Шукаємо медфахівця для роботи з хворими. На-
даємо житло. Зарплата при співбесіді. Телефон 
центру КСИМЕ (044) 246-44-83; (044) 218-16-62; 
063-329-10-18.

Швачки. Висока заробітна плата, офіційне 
працевлаштування, можливий вахтовий графік 
роботи. Фабрика розташована поруч з м. «Бори-
спільська», іногороднім надається житло. Тел: 0 
68 7891085.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

М’яке крісло, ціна договірна. Тел.: 0 67 9084490, 0 
66 0822400.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 2 шт. 2,25х0,67; 
2,20х0,75, б/в; дорожня панель 1 шт. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресування, 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
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1500 грн. Тел.: 0 96 

3907074.
Коляска-трансформер червоного кольору, GEOBI . 

Тел.: 0 66 1835727.

МЕБЛІ

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

фа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.
Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м, б/в, 

гарний стан, 2000 грн; шафа від спального гарнітуру, 
800 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА; ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬ-ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА; ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬ-

НІ (ШАФА) ПІД СКЛЯНІ ДВЕРІ, Б/В, ЦІНА ДОГО-НІ (ШАФА) ПІД СКЛЯНІ ДВЕРІ, Б/В, ЦІНА ДОГО-
ВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.ВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 1666893, 0 68 4457485.

Газовий котел круглий, 1000 грн; раковина для 
умивальника, 250 грн; балон кисневий — 500 грн, 
цвяхи різні — 1 кг/20 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695.

Душева кабіна, м/п вікна 0,64 Х 0,84 м, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 1835727.

Твердопаливний котел 18 кВт, лопата «сапер-
ка», 60 грн, 1 шт., шланг кисневий, діаметр 6 мм, 
11 грн/1м. Тел.: 0 97 1224730, 0 66 7806657.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag 

HSTNN-IB79DV6 11/1V, нова, є товарний чек, ціна 
по чеку 1288 грн, продам за 1000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

Мийки з нержавіючої сталі; мийка компакт для ван-
ної кімнати; мийка тюльпан; унітаз з бачком; плита 
газова, 4 конфорки, б/в; електроплита, нова. Тел.: 0 
97 3012661.

Телевізор ДУ; кисневий балон, 500 грн; умиваль-
ник для ванної кімнати, комплект 2000 грн; шафа 
книжкова, 400 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695. 

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 дійні кози, одна з 4 окотом, друга — з 2 окотом; 

молоко без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 0 67 
8982125.

Коза дійна; дитяча коляска, комплект. Тел.: 0 93 
0774874.

Кози після 1 та 3 окоту, дійні, від 1200 до 2000 
грн; козел, 7 міс., 600 грн. Тел.: 0 99 2963197, 0 
99 2963187.

Корова з п’ятим телям, 7 місяців тільності. Тел.: 0 
96 7190724.

Корова на 3 теля, чорноряба, голштинка, ціна до-
говірна, м. Бориспіль; теличка, 3 міс., на корову, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 0079352.

Корова червоно-ряба з першим отеленням, 
ціна договірна, с.Іванків. Тел.: 0 93 1010855.

Корова червоно-ряба, тільна другим телям, 6,5 
міс., доїться добре, здорова. Тел.: 0 96 2588659.

Корова, червоно-ряба, 9 років, високопродук-
тивна. Тел.: 0 97 4772006, 0 93 4139625, Люба.

Корову. Тел.: 0 98 2759783.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки 

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 31298, 0 

98 9248590, с. Глибоке.
Картопля їстівна елітних сортів з власної земельної 

ділянки. Можлива доставка. Тел.: 0 97 2378240.
Картопля недорого, с. Любарці, вул Волошкова 

(Пролетарська). Звертатися в будь-який час. Тел.: 0 
97 2903947.

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

НА РОБОТУ у м. Бориспіль ПОТРІБНІ 

СТОЛЯР 
ДЛЯ ЗБИРАННЯ 

ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ 
Тел.: 050-357-43-86, 

Анатолій Володимирович

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання
за даною спеціальністю.

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, 

виплата премії за результати роботи, заохочувальні виплати до святкових 
дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: +38(04595) 6-40-22, Ігор Михайлович

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

 

Курси іноземних мов «Гуд Лайн»

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА,
ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА МОВИ
для дітей та дорослих можливо на базі вашої школи 
м. Бориспіль, вул. Головатого, 19 (у дворі школи №6)
Тел.: (04595) 6-55-90, 093-610-90-29 Д

ов
ід

ка
 А

Б
 №

53
41

95

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 066-545-20-55

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

ПРОДАВЦІВ
Зручний графік роботи
З/п від 6000 грн. 

у продуктовий магазин

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухар-універсал
Шеф-кухаря
Су-шефа

Помічник кухаря

Адміністратора ресторану
Офіціанта 
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

Киянам надається безкоштовне перевезення 
до ст. м. «Харківська»

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

РІЗНЕ

Бориспіль
Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий 

балон з газом, 2 шт.; газову плиту, холодильник, 
швейна машинка, ножна; серванти 3 шт. Тел.: 0 97 
3012661.

Газову плиту, недорого, три конфорки газові, одна 
— електро; бутлі для вина, 20 літрів. Тел.: (4595) 
68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Двері, дерев’яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне з 
матрацом; диван 2 шт.; шифанер, 3-стулковий; кріс-
ло-ліжко. Тел.: 0 97 3012661.

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

Січкарня електрична, без мотору, 1200 грн; борони, 
200 грн; станок для виробництва шлакоблоку, 3000 
грн. Тел.: (4595) 30730, 0 66 5632840, 0 98 2148201.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок двох маленьких кошенят-хлоп-
чиків. Матуся сибірської породи. Приносить в дім 
удачу та достаток та котика, білого, порода — ан-
гора, 2 міс. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

Втрачене посвідчення учатника бойових дій, серія 
АА № 221488, видане на ім’я Заболотька Сергія Ле-
онідовича Головним управлінням персоналу Гене-
рального штабу Збройних cил України 03.08.2015 р., 
вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно,серія САЄ № 368792,видане на ім’я Ге-
расименко Марії Михайлівни, виконавчим комітетом 
Бориспільської міської ради 16.06.2012 р., вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно,серія САС № 495705,видане на ім’я Сін-
дяшкіної Наталії Василівни виконавчим комітетом 
Бориспільської міської ради 28.07.2010 р., вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину, № 
59218830, видане на ім’я Піця В’ячеслава Григоро-
вича Бориспільською міською державною нотаріаль-
ною конторою 12.07.2016 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю, серія ЯЖ № 320936, виданий 
на ім’я Любіш Наталії Володимирівни ГУ Держгео-
кадастру в Київській області 19.10.2010 р., вважати 
недійсним.

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бе-
тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «EASY WAYS», КУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «EASY WAYS», 
ЦЕНТР МІСТА. НАБІР ІДЕ ЗАРАЗ. ТЕЛ.: 0 68 ЦЕНТР МІСТА. НАБІР ІДЕ ЗАРАЗ. ТЕЛ.: 0 68 
2709030.2709030.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

ОПЕРАТОР
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК 
ЛІНІЇ
з/п 8400грн,г/р 4/4 по 12 годин

ВАНТАЖНИК
з/п 9000грн, г/р 4/2 по 12 годин

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА
з/п 10000грн, г/р 4/2 по 12 годин

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ремонт-
но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

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

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

Покрівельні роботи під ключ, мансардні дахи, 
риштувальні системи; м’яка покрівля, метале-
ва, бітумна, полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, квартир; 
сайдинг, фактурна штукатурка, короїд, термо-
панелі. Доставка матеріалів. Знижка на роботу+-
матеріали. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; переплану-
вання, підвісні стелі, гіпсокартон, опалення, те-
пла підлога, водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, прибудови, гара-
жі, павільйони, навіси, альтанки, ворота, парка-
ни. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Ремонт холодильників та монтаж кондиціоне-
рів. Виїзд майстра додому. Продаж, сервісне об-
слуговування, гарантія на виконані роботи. Тел.: 
0 93 6355533, 0 98 8077988, Олексій.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Холодильні вітрини, 2,0х1 м,0, 1,5х1 м, гнуте 
скло; 1,5х1 м — пряме скло, вивіска «міні-маркет», 
3,5х0,60 м з підсвіткою, нова. Тел.: 0 67 2696836.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

г/р — тиждень/тиждень з/п від 3000 грн, за 15 робочих днів

Тел.: (067) 404-78-77 Тетяна, (067) 549-56-62 Сергій

Тел.: (098) 661-24-02

На виробництво меблів потрібні:

СПЕЦІАЛІСТ КОРПУСНИХ 
МЕБЛІВ (складальник)
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
ВАНТАЖНИК

З/п при співбесіді
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Допитливим читайликам
Кросворд

(Восени)

Відгадай ключове слово

1

2

4

5

7

6

3

ЕКОЛОГІЯ ЖИТТЯ: 
МИ — ЧАСТИНА ПРИРОДИ

1. Краплі з неба, дахів, стріх,
Дощ холодний, перший сніг. 
Почорнів без листя сад.
Що за місяць?

2. Забурчало, загриміло небо:
«Зараз землю вмию я, як треба.»
Враз розпечена стріла
Світло в хмари понесла.

3. За секунду в землю вріс 
Різнобарвний диво-міст.
Дощ і сонце змайстрували
Міст високий небувалий.

4. Вкриває землю й океан,
А називається…

5. Розстелився кожушок, 
Повен срібних зірочок.

6. Весна пробуджує поля 
І заквітчує гаї.
Просинається кожна комаха
У зеленій…— мураві.

7. На вулиці переполох:
З неба сиплеться…горох.
Люди кажуть: «Дивина,
На траві лежить крупа!» 

Розгадай

Основні правила співжиття
 • Не ламай гілля, не псуй кору дерев.
 • Не рви квіти на лузі, у полі, на галявинах.
 • Не руйнуй гнізда птахів, мурашники.
 • Не обривай павутиння.
 • Не галасуй у лісі: живі істоти люблять тишу.

 • Не лови диких птахів, тварин та їхніх 
дитинчат.

 • Не пали багаття, не спалюй траву — нав-
круги гине багато живих істот.

 • Не сміти, коли відпочиваєш на природі.

Цікава природа
 • Білки через свою забудькуватість садять 

ліс краще, ніж лісники: вони просто забу-
вають, куди ховають плоди дерев.

 • Дельфіни дають «імена» один одному.
 • Найближчими родичами землерий-

ки-слона є саме слони, а не інші миші.
 • Японські макаки заради розваги грають-

ся в сніжки.
 • Коти тримають рівновагу за допомогою 

хвоста.
 • Відбитки собачих носів унікальні.
 • У кіз, залежно від території проживання, 

є свій акцент.

 Довкілля – це жива і нежива 
природа, що оточує людину. Спіл-
кування з природою дає душі від-
починок, вона надихає на творчість, 
забезпечує людину всім необхід-
ним  для життя. Ми є частиною 
природи. У природі немає 
нічого зайвого.

(Кінь)
,

, НЬ

(Марс)

,
С

Допоможіть тваринам зустрітися

,

(Жовтень)

Коли це буває,
Що клен запалає?
А прихопив 
морозець
Та повіяв вітерець,
Весь вогонь на землю 
впав,
Зовсім клен без 
листя став.

Чарівник прийшов 
у ліс,
Фарби, пензлика 
приніс.
У діброві та садочку
стали жовтими 
листочки.
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Тетяна ХОДЧЕНКО

Ця велика сім’я переїхала на 
Бориспільщину із Донецька ще у 
2014 році, коли там почалась вій-
на. У родині на сьогодні мешкає 
9 дітей, шестеро з яких — дітки 
із дитячих будинків. За словами 
батьків, у їхній сім’ї всі діти є рів-
ними та по-справжньому рідними.

У липні цього року родина Став-
цевих відзначала першу річницю 
свого проживання у Борисполі. До 
цього вони мешкали у реабілітаці-
йному центрі у Циблях Переяслав-
Хмельницького району, а зараз 
добре обжилися в орендовано-
му домі, який стоїть на балансі КП 
«ЖЕК-1».  

Згідно із законом, тато і мама бу-
динків сімейного типу не повин-
ні ходити на роботу — їхнє робо-
че місце там, де діти. За це подруж-
жя отримує щомісячну зарплату (а 
раніше і робочий стаж зарахову-
вався). Їхнім головним обов’язком 
є догляд за дітьми, їхнє вихован-
ня, навчання, розвиток. Та для по-
дружжя Ставцевих ні зарплата, ані 
стаж не є на першому місці. «Най-
важливіше — діти. Це наш стимул 
у житті», — говорить Сергій Дми-
трович, голова чималої родини.

Складається враження, що 
дітвора в цьому домі скрізь: у роз-
мові за обіднім столом, за робо-
тою на подвір’ї, на фото у коридо-
рі… Може, через те, що їх багато, 
а може тому, що їх тут по-справж-
ньому люблять.

«Кожен шукає свій сенс життя, а 
для нас це є діти. Без них ми не уяв-
ляємо своє перебування на цьому 
світі, — розповідає Оксана Став-
цева. — А «перші дзвіночки», пер-
ші думки про те, щоб взяти дитину 

із дитячого будинку з’явилися, ко-
ли у нас вже було троє власних. То-
ді я перебувала в лікарні з наймо-
лодшим 10-місячним сином та вдо-
сталь надивилася на тамтешніх, ще 
немовлят, які були кинуті батьками. 
Спочатку ми боялися, довго вага-
лись, але, мабуть, там — на небі — 
хтось переміг наші страхи. От і має-
мо таку велику родину».

У цій родині діти живуть друж-
ньо, підтримують один одного, до-
помагають. Та, зі слів батьків, так 
було не завжди, були і негативні 
моменти у житті. Особливо на по-
чатковому етапі перебування но-
вих діток у сім’ї. Та це і так зрозу-
міло, не кожен зможе спокійно пе-
ренести дитинство без мами.

Три місяці тому родина Став-
цевих поповнилась новим чле-
ном великої родини. Вони взяли 
до себе 13-річну дівчинку з дитя-
чого будинку села Сезенків Бари-
шівського району, хоча сама дити-
на з Борисполя. Сьогодні дівчинка 

вже звиклась із новою родиною і 
намагається ні в чому не відстава-
ти від інших.

Так склалося, що всі діти в сім’ї 
є спортсменами. Одні займаються 
баскетболом, інші — дзюдо, хтось 
полюбляє кінний спорт. До речі, 
мешкаючи в Донецьку, будинок сі-
мейного типу родини Ставцевих 
двічі ставав переможцем і один раз 
срібним призером Донецьких об-
ласних спартакіад серед будинків 
сімейного типу та прийомних сі-
мей. Сергій Дмитрович говорить, 
що все ж таки там спорт краще фі-
нансувався і мав більшу підтримку 
влади, ніж у Борисполі. Та, не зва-
жаючи на це, діти все ж намагають-
ся займатися улюбленою справою.

Діти родини Ставцевих навча-
ються у ЗОШ №1 імені Ю. Голова-
того і, як кажуть батьки, пізнання 
науки їм дається досить легко, то-
му вчаться майже на відмінно. А 
вдома кожен має свої обов’язки і 
не порушує сімейні правила. До-

помагають мамі на кухні та наво-
дити лад у будинку, змалечку при-
вчаючись до самостійного дорос-
лого життя.

Проблемою для родини Ставце-
вих, на жаль, є місцеві перевізни-
ки маршрутних автобусів. За бо-
риспільськими правилами, водій 
маршрутки має перевозити одно-
часно не більше двох пенсіонерів 
та в необмеженій кількості інших 
пільговиків (у цьому переліку є і 
діти з багатодітних сімей). Але ко-
ли одночасно п’ятеро дітей їдуть 
на одному маршруті до школи, 
водій відмовляє їм у безкоштов-
ному проїзді. До того ж, від місця, 
де живе родина, ходить лише од-
на маршрутка — київська. Тому 
ця ситуація є фінансово неприєм-
ною для великої сім’ї. Можливо, 
колись наші перевізники змінять 
свої правила та нададуть можли-
вість дітям цієї родини хоча б до 
школи менше затрачати.

• • •
Створити подібну сім’ю може 

кожен із нас, але не кожному це 
буде до снаги. Адже родина — це 
неабияка праця. У першу чергу 
моральна та психологічна. А при-
йомна родина — удвічі складніша 
праця. Але це добра справа, і вона 
заслуговує величезної нагороди!

ЩАСТЯ ТАМ, ДЕ ДІТИ
 Домашній затишок, ро-

зуміння, злагода та любов 
панують у цьому домі. А ще 
тут живуть за законом: «Чу-
жих дітей не буває»! Ідеть-
ся про будинок сімейного 
типу родини Ставцевих.

 ГУРТОМ

 ПОДЯКА

Дитячий будинок сімейно-
го типу (ДБСТ) — окрема сім’я, 
що створюється за бажанням 
подружжя або окремої особи, 
яка не перебуває у шлюбі, які 
беруть на виховання та спіль-
не проживання не менш як 5 ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. За-
гальна кількість дітей у дитячо-
му будинку сімейного типу не 
повинна перевищувати 10 осіб, 
враховуючи рідних. Діти пере-
бувають у дитячому будинку 
сімейного типу до досягнення 
18-річного віку, а в разі продов-
ження навчання — до 23 років 
або до закінчення навчання.

За інформацією Мінсоцполіти-
ки, станом на 1 квітня 2016 року 
в Україні функціонує (без ураху-
вання АР Крим, м. Севастополя, 
територій Донецької, Луганської 
областей, непідконтрольних 
українській владі) 946 дитячих 
будинків сімейного типу, у яких 
виховуються 6 тис. 221 дитина 
та 3 тис. 858 прийомних сімей, у 
яких виховуються 7 тис. 87 дітей. 
Загалом у прийомних сім’ях та 

дитячих будинках сімейного ти-
пу станом на 1 квітня 2016 року 
виховується 13 тис. 308 дітей.

За даними служби у справах 
дітей та сім’ї Київської обласної 
державної адміністрації на кі-
нець 2015 року в області функ-
ціонувало 73 дитячих будинків 
сімейного типу, в тому числі 11 
ДБСТ внутрішньо переміщених з 
тимчасово окупованої території 
Сходу України.

ДОВІДКА

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Зі словами вдячності до ре-
дакції «Вістей» звернулася Те-
тяна Мусіївна Довженко, бабуся 
онуків-двійнят, які у першове-
ресень переступили поріг ЗОШ 
№8. Діти закінчили ДНЗ «Жура-
вонька» та попрощалися з до-
мівкою дитинства, але не подя-
кувати не могли.

Як кажуть у народі: «по одежі 
стрічають, а по уму випроводжа-
ють». Так само із «Журавонькою»: 
казка починається із «обличчя» 
закладу. Вражають акуратні дитя-
чі майданчики, доглянуті квітни-
ки, облаштовані малими архітек-
турними формами території для 
відпочинку, — розповідає Тетяна 
Мусіївна. — Заходиш всередину, а 
там затишно, світло — аж тепло на 
душі стає. Одразу видно, що душа 
в садочка привітна».

Жінка називає себе активною 
бабусею, тож не дивно, що про 
життя онуків-двійнят Марти і Мак-

сима Павлюків знає майже все. Ка-
же, що якою б не була погода і які б 
цікавинки не зваблювали залиши-
тися вдома, діти завжди йшли в са-
дочок із задоволенням.

З більшою насолодою хіба що 
«наминали» ватрушки й пиріжки в 
їдальні садочку, які стали улюбле-
ними ласощами. Парадокс: зазви-
чай дошкільнята харчів з їдальні 
не люблять, тож за щастя вихова-

телям, коли кілька ложок з’їдять. 
А в «Журавоньці», за словами Те-
тяни Мусіївни, готували до смаку 
дітям, тож до садочку вони завж-
ди йшли натщесерце, навіть не по-
пивши чаю. «Уявляєте, вони ко-
ли проходять повз вінка їдальні, 
вловлюють всі запахи і вигукують : 
«Клас!», — розповідає жінка.

Садочок кипить яскравим жит-
тям і новими досягненнями. Ось, 

наприклад, виставу «Кицин дім», 
яку готували до міського конкурсу 
«У світі казок», журі визнало найкра-
щою. Споглядати результат спільної 
праці дітей, батьків, педагогічно-
го колективу садочка — одне задо-
волення. Часто дітям влаштовують 
надзвичайні заняття. Нещодавно 
запросили працівника ЦТТ «Еври-
ка» провести заняття з гончарства. 
Створеними виробами діти ще дов-
го гралися у групі. А буває затіять 
ліпку іграшок з солоного тіста — і 
краса, і задоволення як результат.

Та найголовніше — підхід до ді-
тей, виховання їх як особистостей. 
Своїх вихователів Тетяну Паньків-
ську, Олену Кравченко, Ладу Жа-
ріну, Лілію Федик пам’ятатимуть 
не лише як викладачів, а і як дру-
зів. «Вони виховували самостій-
ність, активність і зацікавленість у 
кожній дитині, — стверджує Тетя-
на Мусіївна. — Буває малі просто 
засипають їх недитячими питання-
ми, на кшталт: «А що знаходиться 
всередині носа?», «Як влаштована 
Земля», «Як росте трава?». На всі 

вигадливі запитання педагоги да-
вали змістовні, майже літературні 
відповіді, які задовольняли жагу 
цікавості вихованців групи.

Саме завдяки любові і вихован-
ню в дусі єдиної родини наші ді-
ти стали працелюбами: їм подоба-
ється чергувати, накривати столи, 
прибирати.

Сьогодні випускники садочка пе-
реступили поріг школи. Та ми знає-
мо, що в їхньому житті все буде до-
бре, особливо після такого вдало-
го старту, який діти отримали в ДНЗ 
«Журавонька». Тож хочемо від усієї 
душі подякувати педагогічному ко-
лективу садочка на чолі з завідую-
чою Тамарою Борисівною Пінчук. 
Ця мудра жінка, мати і бабуся, при-
клад того, що господиня на місці. Во-
на завжди наділить увагою кожного, 
хто її потребує. Саме Тамара Борисів-
на організувала і згуртувала довкола 
себе такий чудовий колектив.

Також дуже вдячні методисту 
Олесі Миколаївні Діденко, няні 
Наталії Вікторівні Стоячці й куха-
рю Тетяні Іванівні Міріній. Приєм-
но, що про садочок дбають і в мі-
сті, у разі потреби надає допомо-
гу депутат Ігор Шалімов. Завдяки 
вашій любові до дітей і до справ, 
у нас виросте  пречудове майбут-
нє», — підсумувала Тетяна Мусіїв-
на Довженко.

ЖУРАВЛИКИ, ЯКІ ВИЛЕТІЛИ З «ГНІЗДЕЧКА», 
НЕ ЗАБУДУТЬ ЦЕЙ ДИВОСВІТ
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Цього року ми відзначаємо вже 1002 день на-Цього року ми відзначаємо вже 1002 день на-
родження і 74 річницю визволення Борисполя від родження і 74 річницю визволення Борисполя від 
німецько-фашистських загарбників. Наше славне німецько-фашистських загарбників. Наше славне 
чудове місто має цікаву історію і, впевнений, мати-чудове місто має цікаву історію і, впевнений, мати-
ме прекрасне щасливе майбутнє. Бо живуть у ньо-ме прекрасне щасливе майбутнє. Бо живуть у ньо-
му гарні люди, справжні патріоти, для яких любов му гарні люди, справжні патріоти, для яких любов 
до своєї малої батьківщини — не просто слова.до своєї малої батьківщини — не просто слова.

У день народження Борисполя зичу всім його У день народження Борисполя зичу всім його 
мешканцям щастя, міцного здоров’я, успіхів та мешканцям щастя, міцного здоров’я, успіхів та 
здійснення мрій. здійснення мрій. 

Нехай і надалі наш славний Бориспіль Нехай і надалі наш славний Бориспіль 
буде найкращим містом на землі для кож-буде найкращим містом на землі для кож-
ного з нас! Зі святом!ного з нас! Зі святом!

Дорогі бориспільці! Прийміть найщиріші вітання Дорогі бориспільці! Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди дня міста Борисполя!з нагоди дня міста Борисполя!

З повагою депутат Бориспільської міської ради 

Сергій Пасько

Дорогі бориспільці!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня міста Борисполя!

Бориспіль – це моє рідне місто. Місто, де Бориспіль – це моє рідне місто. Місто, де 
пройшли мої шкільні роки, молодість. Тут я пройшли мої шкільні роки, молодість. Тут я 
отримав свій перший досвід роботи.отримав свій перший досвід роботи.

У цей святковий день бажаю місту У цей святковий день бажаю місту 
зростання та процвітання, а його жителям —зростання та процвітання, а його жителям —
міцного здоров’я, справжнього родинного міцного здоров’я, справжнього родинного 
щастя, добробуту, злагоди, мирного неба над щастя, добробуту, злагоди, мирного неба над 
головою та рідної землі під ногами!головою та рідної землі під ногами!

Вітаю всіх, кому пощастило тут Вітаю всіх, кому пощастило тут 
народитися, жити, ростити своїх дітей та народитися, жити, ростити своїх дітей та 
працювати! Зі святом, дорогі земляки!працювати! Зі святом, дорогі земляки!

З повагою народний депутат 

Сергій Міщенко

Шановні жителі Борисполя! 
Прийміть мої щирі вітання і найкращі побажання 
з нагоди Дня міста та 74 річниці визволення нашої 
землі від німецько-фашистських загарбників.

Низький уклін Вам, сивочолі ветерани та ветера-Низький уклін Вам, сивочолі ветерани та ветера-
ни нинішніх військових дій. Здоров’я вам і довгих ни нинішніх військових дій. Здоров’я вам і довгих 
світлих літ!світлих літ!

Це вам завдячує Бориспіль за можливість жити і розви-Це вам завдячує Бориспіль за можливість жити і розви-
ватися під мирним небом та бути упевненим у завтраш-ватися під мирним небом та бути упевненим у завтраш-
ньому дні. ньому дні. 

Бажаю нашому місту добробуту і процвітання, реа-Бажаю нашому місту добробуту і процвітання, реа-
лізації нових сміливих проектів, які стануть надійним лізації нових сміливих проектів, які стануть надійним 
фундаментом для розбудови Борисполя як міста фундаментом для розбудови Борисполя як міста 
європейского рівня. Щастя вам, дорогі бориспіль-європейского рівня. Щастя вам, дорогі бориспіль-
ці, радості, удачі й натхнення для здійснення ваших ці, радості, удачі й натхнення для здійснення ваших 
найсміливіших мрій! найсміливіших мрій! 

Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 

Олександр Сич

15 вересня 2017 року, п’ятниця 
9.00 Легкоатлетичний пробіг учнівської молоді «Шануймо 

героїв Переяслава-Хмельницького», покладання квітів до 
пам’ятних знаків

вулиці міста, центральна площа ім. Б. Хмельницького
14.00 Міський фестиваль для лідерів учнівського само-

врядування Київщини «Лідер-фест»
Центральна площа ім. Б. Хмельницького
15.00 Святкова зустріч «Вміння, сподівання, добрі справи, 

своє серце я віддаю Переяславу» за участі почесних грома-
дян міста, депутатів міської ради

міська рада, вул. Б. Хмельницького, 27/25
17.00 Фестиваль художніх колективів «Лине пісня у 

рідному місті»
Центральна площа ім. Б. Хмельницького

16 вересня 2017 року, субота
07.30 Спортивно-туристичні перегони «Селфі Веломара-

фон — 1187», приурочені 830-ій річниці першої згадки сло-
ва «Україна»

Вул. Б. Хмельницького, пам’ятний знак першій літо-
писній згадці слова «Україна»

09.30 Виставка німецького фотографа Луїджи Тоскано 
«Проти забуття»

Парк ім. Г. Сковороди
09.00 Виставка-презентація освітніх та позашкільних навчаль-

них закладів, виставка-продаж продукції місцевих виробників
10.00 Молебень за Переяслав та загиблих «Пам’ять у сер-

ці живе», покладання квітів до Братської могили
11.00 Урочистості «Слався, Переяслав-граде!»
13.00 Виступ клубів самооборони, східних єдиноборств
13.30 «Веселі старти» для дошкільнят
14.00 VІ міський зліт першокласників

14.30 Концертна програма дитячої музичної школи 
ім. П. Сениці

17.00 Виступ Національного заслуженого академічного 
народного хору України ім. Г. Вірьовки

19.00 Конкурс краси «Дівчина-Переяславка 2017»
21.00 Молодіжна концертна програма «Vivat, Переяславе!»
22.00 Концертна програма за участі зірки української ес-

тради Ірини Федишин
Центральна площа ім. Б. Хмельницького
10.40 Презентація дарунку жителям міста від митця Олек-

сандра Чубая (авторські лавочки)
Сквер біля Вознесенського Собору
13.00 Відкриття виставки художніх робіт «Древній Переяс-

лав завжди молодий»
Мистецька галерея НЦК «Зустріч»

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ НА ДЕНЬ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ТА ВІДЗНАЧЕННЯ 
1110-РІЧЧЯ ВІД ПЕРШОЇ ЛІТОПИСНОЇ ЗГАДКИ

 АФІША

Із Днем міста тебе, завжди юний і древній Бориспіль! Із Днем міста тебе, завжди юний і древній Бориспіль! 
Зі святом, шановна бориспільська громадо! Зі святом, шановна бориспільська громадо! 

Бориспіль — місто, де зійшлися воєдино стежки історії, земні до-Бориспіль — місто, де зійшлися воєдино стежки історії, земні до-
роги, шляхи майбутнього у просторах небес. Ми всі його звеличуєм роги, шляхи майбутнього у просторах небес. Ми всі його звеличуєм 
турботою, працею, любов’ю, будуємо прекрасний новий світлий турботою, працею, любов’ю, будуємо прекрасний новий світлий 
день. А нині зустрічаємо гостей на свято, щоб у дружнім колі день. А нині зустрічаємо гостей на свято, щоб у дружнім колі 
розділити радість. розділити радість. 

Нехай тисячолітньої історії коріння дає наснаги, сили і Нехай тисячолітньої історії коріння дає наснаги, сили і 
натхнення, щоб завтра місто стало кращим у стократ! натхнення, щоб завтра місто стало кращим у стократ! 

Щиро бажаю щастя і благополуччя кожному дому, Щиро бажаю щастя і благополуччя кожному дому, 
кожній родині, здійснення найзаповітніших мрій і мир-кожній родині, здійснення найзаповітніших мрій і мир-
ного неба над головою! ного неба над головою! 

Низький уклін усім, хто, не шкодуючи життя, Низький уклін усім, хто, не шкодуючи життя, 
звільняв нашу землю від загарбників 74 роки звільняв нашу землю від загарбників 74 роки 
тому, і хто захищає Україну сьогодні! Нехай тому, і хто захищає Україну сьогодні! Нехай 
оберігає їх Господь! оберігає їх Господь! 

З повагою директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» З повагою директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 

Світлана ТанцюраСвітлана Танцюра

Усі досягнення, якими багате місто Бо-Усі досягнення, якими багате місто Бо-
риспіль, складаються зі щоденної праці, риспіль, складаються зі щоденної праці, 
знань і талантів його мешканців. Від щи-знань і талантів його мешканців. Від щи-

рого серця вітаю усіх мешканців та рого серця вітаю усіх мешканців та 
гостей Борисполя з Днем міста! Не-гостей Борисполя з Днем міста! Не-
хай у кожній домівці панують мир хай у кожній домівці панують мир 
і спокій, збуваються всі заповітні і спокій, збуваються всі заповітні 

мрії. Зичу всім жителям міста Бо-мрії. Зичу всім жителям міста Бо-
жого благословення, здоров’я, жого благословення, здоров’я, 
щастя, добробуту!щастя, добробуту!

Депутат Бориспільської міської ради, Депутат Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація» голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація» 

Володимир ШалімовВолодимир Шалімов
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Щиро вітаю бориспільців з Днем міста! Вітаю наших Щиро вітаю бориспільців з Днем міста! Вітаю наших 
захисників з історичною датою — 74 річницею визволення захисників з історичною датою — 74 річницею визволення 

від німецько-фашистських загарбників!від німецько-фашистських загарбників!

Сьогодні у вашому житті, без перебільшення, особливий Сьогодні у вашому житті, без перебільшення, особливий 
день. Бо іменини рідного міста — це свято єднання. Саме в день. Бо іменини рідного міста — це свято єднання. Саме в 
такі моменти ми особливо відчуваємо в своїх серцях любов і такі моменти ми особливо відчуваємо в своїх серцях любов і 
гордість за свою малу батьківщину, сповнюємося відчуттям гордість за свою малу батьківщину, сповнюємося відчуттям 
єдиної родини.єдиної родини.

З кожним роком місто стає затишнішим і комфортнішим: З кожним роком місто стає затишнішим і комфортнішим: 
споруджуються нові будівлі, змінюються на краще її вулиці, споруджуються нові будівлі, змінюються на краще її вулиці, 
створюється сучасна інфраструктура.створюється сучасна інфраструктура.

Нехай же і надалі процвітає наше місто, народжуються і під-Нехай же і надалі процвітає наше місто, народжуються і під-
ростають діти, спокійно і захищено почуваються люди похи-ростають діти, спокійно і захищено почуваються люди похи-

лого віку.лого віку.
Зичу всім міцного здоров‘я, родинного благополуччя, Зичу всім міцного здоров‘я, родинного благополуччя, 

невичерпного джерела життєвої енергії, добробуту та невичерпного джерела життєвої енергії, добробуту та 
процвітання кожній родині!процвітання кожній родині!

З повагою депутат Бориспільської міської ради З повагою депутат Бориспільської міської ради 

Микола ГронаМикола Грона

Шановні бориспільці та гості міста!Шановні бориспільці та гості міста!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня міста!Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування Дня міста!

Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись, 
щоб залишитись назавжди у місті з особливим колоритом, щоб залишитись назавжди у місті з особливим колоритом, 
традиціями і славною історією. Це свято найдорожче для кож-традиціями і славною історією. Це свято найдорожче для кож-
ного з нас, бо воно наповнює наші серця гордістю за земляків.ного з нас, бо воно наповнює наші серця гордістю за земляків.

Це святкування об’єднує усіх, кому дороге місто — його ву-Це святкування об’єднує усіх, кому дороге місто — його ву-
лиці, будівлі, сквери, парки і храми, його героїчне минуле і лиці, будівлі, сквери, парки і храми, його героїчне минуле і 
трудове сьогодення. Ми з вдячністю  згадуємо всіх, хто тво-трудове сьогодення. Ми з вдячністю  згадуємо всіх, хто тво-
рив його славетну історію, збагачував  традиції, розбудову-рив його славетну історію, збагачував  традиції, розбудову-
вав та боронив від ворога. вав та боронив від ворога. 

Нехай нас завжди об’єднує любов і небайдужість до рід-Нехай нас завжди об’єднує любов і небайдужість до рід-
ного міста, адже саме спільними зусиллями кожного дня, ного міста, адже саме спільними зусиллями кожного дня, 
кожного року ми маємо творити місто заради майбутнього кожного року ми маємо творити місто заради майбутнього 
наших дітей та з поваги до наших батьків.наших дітей та з поваги до наших батьків.

Бажаю, щоб кожен мешканець або гість нашого Бориспо-Бажаю, щоб кожен мешканець або гість нашого Бориспо-
ля був щасливим, жив у достатку і добробуті. Нехай у кож-ля був щасливим, жив у достатку і добробуті. Нехай у кож-
ного буде своя прекрасна історія, пов’язана з улюбленим мі-ного буде своя прекрасна історія, пов’язана з улюбленим мі-
стом. Ми — це наше місто!стом. Ми — це наше місто!

Від усієї душі зичу мешканцям нашого славетного краю  Від усієї душі зичу мешканцям нашого славетного краю  
динамічного розвитку і процвітання, міцного здоров’я, динамічного розвитку і процвітання, міцного здоров’я, 
любові, достатку, сімейного тепла, щасливої долі й любові, достатку, сімейного тепла, щасливої долі й 
Божого благословення!Божого благословення!

Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збу-Нехай у кожній домівці панують мир і спокій, збу-
ваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай наше ваються всі заповітні мрії та сподівання. Хай наше 
місто завжди розвивається, а серед його жите-місто завжди розвивається, а серед його жите-
лів панують спільна злагода, взаємна повага та лів панують спільна злагода, взаємна повага та 
щира довіра.щира довіра.

З повагою Віктор МолодийЗ повагою Віктор Молодий

Традиційно у вересні відзначаємо День Бориспо-Традиційно у вересні відзначаємо День Бориспо-
ля. Це свято усіх, хто любить рідне місто, хто від-ля. Це свято усіх, хто любить рідне місто, хто від-
чуває гордість за видатні досягнення та пам’ят-чуває гордість за видатні досягнення та пам’ят-
ну історію свого улюбленого куточка на планеті.ну історію свого улюбленого куточка на планеті.

Щиро вітаю всіх мешканців нашого чудового Щиро вітаю всіх мешканців нашого чудового 
Борисполя. Від усієї душі бажаю своєму рідно-Борисполя. Від усієї душі бажаю своєму рідно-
му місту процвітання. У такий день особли-му місту процвітання. У такий день особли-
во хочеться, щоб ми були дружними та во хочеться, щоб ми були дружними та 
єдиними, щоб наші старання, прагнен-єдиними, щоб наші старання, прагнен-
ня, сили та надії допомогли розви-ня, сили та надії допомогли розви-
ватися і процвітати нашому місту. ватися і процвітати нашому місту. 
Нехай кожен тут буде щасливим Нехай кожен тут буде щасливим 
та успішним.та успішним.

Депутат Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ БКБМ

Ігор Шалімов

Щиро вітаю наш Бориспіль із Днем міста, 
із 74 річницею визволення Бориспільщини 
від німецько-фашистських загарбників!

Усе далі у минуле відступають дні воєнних лихо-Усе далі у минуле відступають дні воєнних лихо-
літь. Але у наших серцях завжди живе пам’ять про літь. Але у наших серцях завжди живе пам’ять про 
подвиг дідів і прадідів, які звільняли рідну землю від подвиг дідів і прадідів, які звільняли рідну землю від 
загарбників. На жаль, сьогодні знову довелося взя-загарбників. На жаль, сьогодні знову довелося взя-
ти в руки зброю уже героям нинішнього покоління. ти в руки зброю уже героям нинішнього покоління. 
Низький уклін вам, дорогі захисники! Завдяки вам Низький уклін вам, дорогі захисники! Завдяки вам 
над нашим містом синіє мирне небо і яскраво світить над нашим містом синіє мирне небо і яскраво світить 
сонце. сонце. 

Щиро бажаю громаді Борисполя добробуту і про-Щиро бажаю громаді Борисполя добробуту і про-
цвітання, нових досягнень, перемог і звершень, смі-цвітання, нових досягнень, перемог і звершень, смі-
ливих мрій, що звеличують рідний край. Щастя ливих мрій, що звеличують рідний край. Щастя 
вам, міцного здоров’я, добра, тепла і затишку в вам, міцного здоров’я, добра, тепла і затишку в 
кожній оселі. кожній оселі. 

Депутат Київської обласної ради, голова фракції 
«Опозиційний блок» 

Валерій Ксьонзенко

 Шановні бориспільці! Прийміть мої щирі  Шановні бориспільці! Прийміть мої щирі 
вітання із нашим прекрасним святом — днем міста вітання із нашим прекрасним святом — днем міста 

та 74 річницею визволення Борисполя та 74 річницею визволення Борисполя 
від німецько-фашистських загарбників!від німецько-фашистських загарбників!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради 

Євгеній Грона

Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення й твор-Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення й твор-
чого підходу до виконання будь-якої справи.чого підходу до виконання будь-якої справи.

Хай квітне наш рідний Бориспіль!Хай квітне наш рідний Бориспіль!
Хай мир, добробут, суспільна злагода, Хай мир, добробут, суспільна злагода, 

взаємна повага та довіра панують серед взаємна повага та довіра панують серед 
бориспільців. бориспільців. 

З Днем народження, рідне місто!З Днем народження, рідне місто!

Міський парк культури 
та відпочинку

10:00 Дитяча зона розваг для дітей 
«Lala English citi».

11:00 Виставка-ярмарок художніх робіт 
та робіт декоративно-вжиткового мисте-
цтва майстрів народної творчості «Золоті 
руки майстра».

11:00 Змагання з видовищних видів 
спорту: армрестлінгу, гирьового спорту, 
настільного тенісу, дартсу, більярду, шахів 
та шашок.

11:00 Обласний турнір зі стрітболу «Від-
критий Кубок міста Борисполя» (баскет-
больний майданчик).

11:00 Святкова виїзна торгівля продук-
тами харчування, продукцією власного ви-
робництва.

12:00 Міські відкриті змагання з вор-
каут шестиборства «SLS CUP 2017 STREET 
WORKOUT» на стадіоні «Колос».

13:00 Польова кухня для ветеранів міста 
(тенісний корт).

13:00 Виступ творчих колективів 
(тенісний корт).

19:00 Розважально-ігрова програма для 
дітей від Майстерні дитячих свят «SHOW 
KIDS» (баскетбольний майданчик).

Європейська площа міста
11:00 Виставка творчих робіт представ-

ників освітньої галузі міста.
11:00 Фотозони «Я люблю місто 

Бориспіль...».
12:00 Відкриття Музею просто неба на 

Алеї Тисячоліття.
13:00 Музичне вітання від дитячих твор-

чих колективів міста.
15:00 Урочисте привітання громади мі-

ста та нагородження лауреатів Відзнаки 
міського голови та Почесного громадянина 
міста Борисполя.

• • •
16:00 Вечірня програма за участю ар-

тистів української естради:
Народної артистки України Ніни Матвієн-

ко, переможця телепроекту «Голос країни» 
Олександра Клименка, Тоні Матвієнко, Алі-
си Петрик, Аліни Башкіної, шоу барабанів 
«ARD NOVA», симфонічного рок-оркестру 
«BREVIS».

• • •
11:00 Відкриття спортивного залу 

(вул. Головатого, 32 а).

16 ВЕРЕСНЯ СВЯТКУЄМО РАЗОМ 
ДЕНЬ МІСТА БОРИСПОЛЯ

 АФІША
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 СВЯТО ШАХИ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Сучасне футбольне поле зі 
штучним покриттям і тренажер-
ний майданчик — давня мрія пе-
дагогічного колективу та учнів 
ЗОШ №1. Проект завершено, і юні 
приборкувачі шкіряного м’яча не 
забарилися із демонстрацією сво-
єї вправності.

Ще одна обнова дісталася хо-
кейному полю стадіону «Колос»: 
його перевдягнули в нові шати. 
Оновлене синтетичне покриття 
DomoSport приїхало з Німеччини, 
де використовувалося близько 5 
років. Як запевнив очільник міста, 
цей термін експлуатації аж ніяк не 
вплине на якість поля, жаль лише, 
що трава зазнала деяких пошко-
джень через непрофесіоналізм під 
час розмитнення.

Заслати зелений килим, вартіс-
тю в 1 млн 499 тисяч гривень, до-
вірили людині, яка не раз «торка-
лася» до справи — Івану Семку з 
Києва. «Перевдягти» поле кош-
тувало чималих зусиль, адже на 
ньому майже 30 років не робив-
ся капітальний ремонт, тож спра-
ва видалася майже ювелірною. 
Іван Семко виклав душу, серце 
і чи не сотню фото у «Вайбері» 
для ідеального результату (окрім 
«технічної» роботи, щодня на-
давав фотозвіти представникам 
місцевої влади). Свій вагомий 
внесок в успішне завершення 
робіт вніс і депутат міської ради 
Ігор Шалімов.

Тож тепер, маючи надійне по-
криття, незламний дух і цілу ко-
горту досвідчених тренерів, Бо-
риспіль готовий до підкорення 
найвищих спортивних вершин. 
Незабаром у місті планується 
проведення чемпіонату України з 
хокею на траві.

Залишилося привести до ладу 
трибуни й роздягальні, на що де-
путати виділили півтора мільйо-
на гривень під час останньої сесії. 

Тож паперові тяганини перемогло 
майбутнє.

Життя тріумфує — 
спорт крокує

Аби відчути пульс спортивно-
го життя Борисполя, містяни зі-
бралися на «Олімпійському уро-
ці-2017».Саме цим заходом роз-
почалося відзначення Олімпій-
ського тижня.

Не одну хвилю уваги на захо-
ді «ловили» яскраві (попри те, що 
юні) зірочки Борисполя. Дійшов-
ши стежинами звитяги до лав-
рів першості на всеукраїнських 
та Міжнародних змаганнях, вони 
стали стипендіатами Бориспіль-
ської міської ради. Серед відзна-
чених як нові, так і вже відомі пріз-
вища: Софія Бут, Анастасія Воло-
шаненко, Максим Воробйов, Яна 
Івасик, Кристина Імницька, Анге-
ліна Киях, Андрій Рудий і команда 
хокею на траві. Всі вони одержали 
сертифікати на отримання грошо-
вої винагороди упродовж ниніш-
нього навчального року.

А у КРК «Бархат» зорепад вітань 
чекав на людей, які доводять, що 
Бориспіль не лише місто літаків, 
світлофорів, ронделів, а й ваго-
мих досягнень у царині фізично-
го виховання. Тренерам, вчите-
лям, спортсменам, аматорам, лю-
бителям спорту, які зміцнюють ав-
торитет нашого краю, дякували за 
прапор оптимізму, що гордо ма-
йорить на багатьох змаганнях. На-
ука доводить: спортсмени успішні 
не лише в кар’єрному рості, а й на 
«сімейному фронті», тож у них — 
втілення шляхетності.

Творчі колективи міста, співаки 
й танцівники, подарували винува-
тцям свята чимало приємних не-
матеріальних дарунків. Не обійш-
лося й без урочистої частини: вру-
чення почесних грамот, подяк і 
грошових винагород.

Район стирав підошви 
кросівок

Спортивний одяг усіх кольо-
рів веселки, таблички з назвами 
населених пунктів, виставка-сти-
мул золотобоких кубків і урочи-

стий настрій. Саме так можна опи-
сати Спартакіаду серед збірних 
команд сільських рад Бориспіль-
ського району, що відбулася на 
стадіоні «Колос» 9 вересня.

Претендентів на звання «найспор-
тивнішого» села – 18. На жаль, не бу-
ло команд із Процева і Дударкова. А 
усі інші готувалися до змагань над-
звичайно ретельно і точно знали: 
налаштування на перемогу не ви-
микатимуть до останнього.

Після параду й відкриття свята 
стадіон порожніє (учасники роз-
ходяться за локаціями проведен-
ня змагань), а повітря починає 
наповнюватися запахом конку-
ренції. Свисток, помах червоно-
го прапорця, вигуки на підтримку 
вказують на черговий старт зма-
гань. На трибунах невеликі, проте 
згуртовані, групки вболівальників 
тримають кулаки за своїх.

Для пошуку другого дихання ко-
мусь вистачає і 20 секунд, а хтось 
стирає підошви кросівок — недив-
но, адже захід тривав понад 6 годин.

Спортсмени різного віку де-
монструють сили у 7 видах етапів: 
легка атлетика, гирьовий спорт, 
армреслінг, волейбол, перетягу-
вання канатів, футбол, шашки.

Найсильнішою виявилася гро-
мада Вороньківської сільської ра-
ди, збірна якої впевнено досягла 
першої планки. Друге місце вибо-
рола команда Кучаківської сіль-
ської ради, третє — Глибоцької.

СПОРТИВНИЙ БОРИСПІЛЬ: 
ПЕРЕМАГАЄ МАЙБУТНЄ

 Минулої п’ятниці у Бо-
риспільській школі №1 від-
крили міні-футбольне поле 
зі штучним покриттям та 
майданчик із тренажерами. 

Переможці та 
призери в окремих 
видах змагань

Футбол: І місце —Кучаків, 
ІІ м.— Старе, ІІІ м.— В. Олек-
сандрівка. Легка атлетика: 
І м. — Гора, ІІ м. — Вороньків, 
ІІІ м. —Кучаків. Волейбол: І м. 
— Щасливе, ІІ м. — Старе, ІІІ м. 
— Глибоке. Армспорт: І м. — 
Глибоке, ІІ м. — Вишеньки, ІІІ 
м. —Рогозів. Гирьовий спорт: 
І м. — Вороньків, ІІ м. — Глибо-
ке, ІІІ м. — Щасливе. Шашки: І 
м. — Вороньків, ІІ м. — Мирне, 
ІІІ м. — Глибоке. Перетягуван-
ня линви: І м. — Мирне, ІІ м. — 
Сошників, ІІІ м. — Вороньків.

Галина КРИВОШЕІНА, тренер 
із шахів Бориспільського міського 
центру спорту 

Початок вересня — не ли-
ше чудове свято знань, а і свя-
то Дня фізкультурника. Го-
ловна мета — відмінне нав-
чання дітей у школах, фор-
мування у юних шахістів 
розумово-інтелектуального 
розвитку, підвищення шахової 
майстерності.

Зараз шаховий клуб налічує 
більше 90 дітей шкільного ві-
ку. Найкращими серед юних ша-
хістів є сестра і брат Андрій та 
Анастасія Трушко, ЗОШ №6. Чу-
дову гру продемонстрував Ан-
дрій на світовому шаховому 
чемпіонаті серед школярів у м. 
Ясси, Румунія, де серед 76 учас-
ників посів 5 місце і став дипло-
мантом шахового форуму. Уліт-
ку цього року Андрій підтвер-
див свою майстерність участю 
у чемпіонаті світу серед шахіс-
тів-школярів 2001 р. та молод-
ших, що проходив у м. Мукаче-
во, де хлопець серед 63 учасни-
ків виборов 4 місце і став дипло-
мантом шахових змагань.

Добре займаються і гарно ви-
ступають на шахових турні-

рах як місцевих, так і на облас-
них, міжнародних: Дитюк Ро-
ман (гімназія «Перспектива», 5 
клас), Мельник Вероніка (гімна-
зія «Перспектива», 6 клас), Олек-
сандр Стецюк (гімназія «Пер-
спектива», 6 клас), Катерина Га-
ріна (гімназія «Перспектива», 2 
клас), Андрій Трофимчик (гімна-
зія «Перспектива», 6 клас), Ан-
дрій Гайдук (гімназія «Перспекти-
ва», 3 клас), Софія Олександрова 
(ЗОШ №1, 3 клас), Віталій Щегель 
(ЗОШ №1, 3 клас).

Займаємось ми і з 5-6-річними 
малюками НВК «Сонечко». На за-
няттях розповідаємо про назви 
та ходи фігур, учбові позиції, етю-
ди, гру по годинниках. Ці зустрі-
чі подобаються малюкам, і вони 
залюбки приходять до шахового 
клубу. Зичимо міцного здоров’я, 
відмінних успіхів у навчанні та 
майбутніх перемог.

Тренери, батьки і вихованці 
щиро вітають і дякують усім, хто 
сприяє та допомагає участі юних 
шахістів у місцевих, обласних і 
міжнародних турнірах. Особли-
ва подяка голові міської ради Фе-
дорчуку Анатолію Соловйовичу 
та директору Бориспільського 
міського центру спорту Костянцю 
Миколі Петровичу. Нехай Вам ща-
стить у Вашій нелегкій праці!

З НАГОДИ 
СВЯТКУВАННЯ ДНЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНИКА

 НОВИЙ МАЙДАНЧИК

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Минулої п’ятниці у Бори-
спільській школі №1 відкрили 
міні-футбольне поле зі штуч-
ним покриттям та майданчик із 
тренажерами. 

На це пішло 1 млн 585 тисяч грн 
— мільйон з обласного бюджету, 
решта — з міського. Це перший 
такий об’єкт у наших школах.

Міський голова Анатолій Федор-
чук закликав учнів берегти майно, 
а депутат обласної ради Валерій 
Ксьонзенко повідомив, що до кінця 
року, за відповідною программою, 
в області має з'явитися двадцять та-

ких комплексів. «Спорт гартує ха-
рактер, дає здоров'я і навчає досяга-
ти мети», — підкреслив депутат. Ди-
ректор закладу Людмила Шевченко 
розповіла, як учні та вчителі школи 
чекали комплексу та подякувала за 
те, що в їхній школі він з'явився пер-
шим серед міських шкіл.

Дітям новинка сподобалася, 
причому схоже, що до тренаже-
рів більше цікавості буде з боку 
дівчат. А хлопці щасливо ганяли 
м'ячем, успішно випробовуючи 
ним надійність огорожі. На запи-
тання, як довго вона так прослу-
жить, один зі старшокласників за-
певнив: «Як будемо ламати, то по-
вісять замок і пускати не будуть».

СПОРТИВНА ОБНОВКА 
У ЗОШ №1
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Благоустрій
 ВЛАСНИМИ РУКАМИ

 ЯК ТАК?

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Поміж троянд, петуній, айстр, чорно-
бривців, герані, лілій, хризантем можна по-
бачити лелек, жабок, зайців, черепах, кро-
кодилів, левів, оленів, гномиків… Клумби 
обгороджені тином з лози і частоколом із 
пластикових пляшок. На кілочках висять 
горщики, на пеньках сидять звірята. Квіти 
ростуть у старих мисках, чоботях, кастру-
лях, колесах… По обидва боки хати є два 
міні-ставочки з млинком, місточками, ча-
плями, очеретом. Є й сільський двір з кур-
ми, собакою, хаткою під солом’яним да-
хом… Розмальовані стіни, засушені квіти, 
картини є навіть у звичайній клуні-приче-
пі, де жінка займається господарськими 
справами. 

У хаті довкола екібани і цікаві композиції 
(наприклад, квіти на старих босоніжках), кар-
тини, розмальовані пляшки з парфумів… Он 
сидить домовичок із мішковини, а на стін-
ці картини з бісеру, тканини і намальовані 
власноруч самою господинею. На кухні, ок-
рім оберегів і квіткових композицій, у гнізді 
«живуть» лелеки, дбайливо виготовлені Ні-
ною Іванівною.

Пенсіонерка самотужки виліплює звіря-
ток, різні вази, інший декор для квітників і са-
ду з гіпсу, вирізає з пінопласту і пластику, да-
рує друге життя старим речам, а потім розма-
льовує і оздоблює їх. 

Ніна Іванівна все життя працювала лан-
ковою у радгоспі, тримала корову, іншу 
худобу. То у молодості, як сама говорить, 
не було коли і вгору глянути. Хоча вона 
завжди мріяла створити у власному дво-
рі щось незвичайне, цікаве, красиве. Адже 

казки любить ще з дитинства і дітям завж-
ди читала. А ось онуки, із сумом говорить 
жінка, більше цікавляться комп’ютерними 
іграми.

Життя Ніну Іванівну Пивко не дуже радувало 
(хвороби, операції, загибель сина), та вона не 
перестає любити життя, творити чарівні сюже-
ти, дивувати своїх рідних, друзів, односельців. 

Заквітчаними стежками жінка любить іти 
на город, а присівши на хвильку відпочити, 
— милується красою квітів, слухає шум во-
ди і мріє про новий витвір власними руками.

ЧУДОВИЙ ДВІР У ГЛИБОКОМУ
 Чарівний світ дитинства на 

своєму обійсті понад 10 років пле-
кає Ніна Пивко, мешканка села 
Глибоке Бориспільського райо-
ну. Ніна Іванівна — мати трьох ді-
тей, бабуся шести внуків, творить 
справжнє диво у своєму дворі і в 
хаті. Скрізь квіти. 

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Після того, як «Вісті» поруши-
ли питання про сміттєві урни, 
до редакції надійшло звернен-
ня від мешканців, що на вулиці 
Дачна, 24. 

Люди говорять, що сміттєві кон-
тейнери у їхньому дворі часто за-
важають навіть із під’їзду виходи-
ти, адже від них неприємно тхне. 
Мало того, що смітник знаходить-
ся близько до прилеглих будин-
ків, так ще й впритул біля дитячо-
го майданчика.

«Неприємний запах — це од-
на справа. Тільки уявіть собі, із 
цих баків течуть відходи пря-
мо на дитячий майданчик, а ма-
леча лопатками із цього кашу за-
мішує», — ось таку огидну, але 
життєву ситуацію описує місце-
вий тато. Чоловік говорить, що 

неодноразово звертався до ба-
лансоутримувачів будинку, а са-
ме до ЖЕК-1, та все марно — 
лише відписки. 

«У комунальному господарстві 
говорять, щоб ми місце для цих 
баків спочатку знайшли», — каже 
мама Оксана. Ці слова підтримує 
і заступник начальника ВУКГ Ав-
рамчук Володимир Іванович. По-

стає питання: невже комунальни-
ки не знають про дотримання са-
нітарних норм чи хоча б не мають 
уяви, хто такі діти? 

У сусідньому дворі також є сміт-
тєві контейнери. Можливо, ту-
ди можна перенсти таких кон-
тейнерів, і діти більше не «ва-
ритимуть кашу» із побутовими 
відходами.

СУСІДСТВО ІЗ СМІТТЄВИМИ БАКАМИ
Наказ Міністерства охоро-

ни здоров’я від 17.03.2011 
року №145 «Про затверджен-
ня Державних санітарних 
норм та правил утримання 
територій населених місць»

Розділ II. Санітарне очищення 
територій населених місць.

Пункт 2.7. Контейнерні май-
данчики повинні мати водоне-
проникне тверде покриття та 
бути обладнані навісами, ого-
рожею та ізольовані від об'єк-
тів обслуговування населення, 

господарських дворів і магі-
стральних вулиць смугою зе-
лених насаджень шириною не 
менше 1,5 м, не повинні бути 
прохідними для пішоходів і 
транзитного руху транспорту. 

Пункт 2.8. Контейнерні май-
данчики повинні бути віддале-
ні від меж земельних ділянок 
навчальних та лікувально-про-
філактичних закладів, стін жит-
лових та громадських будівель 
і споруд, майданчиків для ігор 
дітей та відпочинку населення 
на відстань не менше 20 м.

ЗАКОН КАЖЕ
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ОВНИ. Активний тиждень. Не пропу-
стіть дуже важливу для вас інформацію, 
не зупиняйтеся на досягнутому – адже 
попереду нові привабливі перспективи. 

ТЕЛЬЦІ. Нові ідеї та плани спочат-
ку ретельно проаналізуйте і лише після 
цього почніть їх втілювати в життя. Мож-
ливі знайомства, поїздки, нові враження 
та нові завдання.

БЛИЗНЯТА. Цього тижня необхідно 
сконцентруватися на рішенні важливих 
і невідкладних справ. Ваші таланти оці-
нять важливі для вас люди. Постарайте-
ся не розпорошувати дорогоцінну енер-
гію на всілякі дрібниці.

РАКИ. Особисте й сімейне життя 
потребують особливої уваги. Уникай-
те суперечок з родичами й не обгово-
рюйте сімейні проблеми з колегами 
та знайомими. 

ЛЕВИ. Вдалий тиждень, на декого че-
кає цілком закономірний і заслужений 
зліт у кар'єрі. Ризиковані заходи завер-
шаться успішно, якщо ви правильно роз-
рахуєте свої сили. 

ДІВИ. Бажано не поспішати, не квапи-
ти події і не тиснути на молодших та під-
леглих. І не варто сприймати все, надто 
близько до серця. У суботу-неділю кра-
ще не починати нічого нового.

ТЕРЕЗИ. Життя обіцяє бути цікавим 
та насиченим, а часом просто вирува-
тиме. Щоправда, доведеться уникати у 
кожне організаційне й побутове питан-
ня, і часу на особисте життя майже не 
залишиться.

СКОРПІОНИ. Не сидіть склавши ру-
ки. Від вашої активності залежатиме вті-
лення заповітних планів у реальність. 
Будьте турботливі та ніжні до близьких.

СТРІЛЬЦІ. Цього тижня бажано не 
братися за важливі справи, по можливо-
сті скоротіть обсяг роботи. Продумуйте 
свої слова та дії, адже можливі службові 
інтриги та наступ конкурентів. 

КОЗОРОГИ. Незважаючи на дрібні 
непорозуміння та затримки у справах, не 
відступайте від задуманого, і всі пробле-
ми вдасться залагодити. 

ВОДОЛІЇ. Постарайтеся позбутися 
всього непотрібного, дріб'язкового, що 
заважає вам у навчанні, професійній ді-
яльності, в особистому житті. Не зами-
кайтеся на собі і не відмовляйтеся від до-
помоги друзів.

РИБИ. У вас з'явиться реальний шанс 
здійснити свої задуми, якщо не завадить 
ваша ж власна метушливість або лінь. У 
вихідні можете розраховувати на допо-
могу друзів та однодумців.

Астрологічний прогноз на 18 — 24 вересня

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33

Підприємству-виробнику сільгосптехніки 
та комплектуючих у м. Бориспіль на постійну роботу 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ТЕХНІКИ з д/р

Тел.: 050-492-75-24, відділ кадрів
З/п висока, при співбесіді.


