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• Істотне розширення спортивної інфраструктури у Борисполі — відкриття футбольних полів зі штучним 
покриттям, встановлення вуличних тренажерів та сучасних спортмайданчиків — робить заняття спортом 
доступнішими для більшості містян, особливо молоді. Розвиток спорту, переконують у міській владі, 
є пріоритетним завданням.
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Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Студениківська 
ОТГ

с. Соснова 10.09.2018 10:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Сомкова Долина 10.09.2018 11:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Переяславське 10.09.2018 12:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Студеники 10.09.2018 13:30 Сільська рада

с. Козлів 10.09.2018 14:30
Будинок громади 

(старостат)

Бориспільський

с. Щасливе 11.09.2018 10:30 Сільська рада

с. Велика 
Олександрівка

11.09.2018 12:00 Сільська рада

с. Чубинське 11.09.2018 13:30

Інститут розведення та 
генетики тварин 
ім. М.В. Зубця, 

вул. Погребняка,1

м. Бориспіль
м. Бориспіль 13.09.2018 10:30

Центральна бібліотека                     
вул. Європейська, 6

м. Бориспіль 13.09.2018 12:30
КП «ЖРЕУ 2» Орбіта             

вул. Київський Шлях, 27

м. Яготин м. Яготин 15.09.2018 15:00
Районний будинок 

культури 
вул. Незалежності, 87

Згурівський
с. Усівка 17.09.2018 11:30 Сільська рада

с. Войтове 17.09.2018 12:30 Сільська рада

с. Великий Крупіль 17.09.2018 13:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує, що проводитиме прийоми громадян з особистих пи-
тань в м. Бориспіль, м. Яготин та селах Студениківської ОТГ,  
Бориспільського та Згурівського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата 

шукайте на сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ТОЧКА ЗОРУ

 МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

 ВІТАННЯ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

У зв’язку з очищенням та сильним хло-
руванням водопровідних мереж та ре-

зервуарів 13-14 вересня 2018 року буде 
відсутня вода у всьому місті. Прохання 
всім водокористувачам заготовити запас 

води для приготування їжі. 14 вересня 
хлоровану воду можна буде використову-

вати для господарських потреб.

Аліна ГОРОБЕЦЬ

Політик стверджує: ця ініціати-
ва допоможе і дітей зробити здо-
ровішими, і селянам, які тримають 
корову чи мають пасіку, буде ста-
більний дохід. До того ж, батькам 
не доведеться ламати голову, чим 
нагодувати дитину. 

«Коли учень ситий — то навчан-
ня дається краще. Ми добиваємо-
ся, щоб у держбюджеті на наступ-
ний рік були передбачені кошти на 
харчування дітей у школах і дитсад-
ках. Бо сьогодні багато сімей мають 
низькі доходи і їм нічим годувати 
своїх дітей. Це має бути функцією 
держави. Крім того, за рахунок дер-
жбюджету кожній дитині щодня у 
школі мають давати стакан молока 
і ложку медку. Щоб наші діти були 

здорові, рожевощокі і не голоду-
вали. На дітях не можна економити, 
бо нам потрібна здорова нація!», — 
підкреслив Ляшко.

Бориспілька Олена КРАВЦОВА, 
мама двох дітей-школярів, погоджу-
ється з позицією політика: «Така іні-
ціатива актуальна для міста, адже 
тут, навіть  маючи бажання купити 
натуральне молоко, важко це здійс-
нити. Загалом молоко продається 
порошкове, і якщо його і дають у 
школі дітям – користі воно не має 
жодної. А здоров’я, на жаль, зали-
шає бажати кращого. Імунітет у ді-
тей дуже слабкий». 

Зазначимо, що політик вимагає 
повернути державний нагляд за 

якістю продукції. «Має бути жор-
сткий контроль за якістю продук-
тів. Щоб діти не труїлися гнилою 
шаурмою, пальмовою олією, не ле-
жали по лікарнях. Українці мають 
споживати безпечну їжу», — наго-
лосив Ляшко.

А старшокласниця Юля КРИ-
ВОРУЧКО розповідає, що завж-
ди із задоволенням споживає такі 
корисні продукти, як молоко і мед: 
«Якщо ще й безкоштовно, від дер-
жави будуть давати в школі, чом 
би й ні? Це смачно і, мабуть, добре 
впливатиме на стан здоров’я», — 
зазначає дівчина.

ОЛЕГ ЛЯШКО: 
«ГОДУВАТИ ШКОЛЯРІВ —
ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ!»

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Як і обіцяв Ігор Шалімов, ке-
рівник підприємства БКБМ, яке 
виконує ремонтні роботи в ам-
булаторії на вул. Лютневій, 12 у 
Борисполі, на початок вересня 
приміщення для мамографа бу-
ло готове для його встановлен-
ня. Тож 3 вересня постачальни-
ки вже привезли апаратуру. 

Секретар Бориспільської місь-
кої ради Ярослав Годунок повідо-
мив на понеділковій плановій на-
раді, що мамограф розвантажу-
ється, та наполягав організувати 
роботу так, щоб апарат встанови-
ли якнайшвидше. Це і так само со-
бою зрозуміло, однак за монтаж 
обладнання відповідає постачаль-
ник, а не замовник.

3 вересня заступники міського 
голови Микола Корнійчук, Люд-
мила Ковальова, а також дирек-
тор Бориспільського міського 
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги Євгеній Чере-
нок виїхали на місце із представ-
никами сервісної служби, які ма-
ють встановлювати мамограф, та 
визначили оптимальне місце для 
розташування апарата та робо-

чого місця лікаря. Наголошува-
лося, що у кабінеті також пови-
нен стояти спеціальний принтер 
для друку великих плівок (це ча-
стина апаратури, що постачаєть-
ся з мамографом) та ширма із ку-
шеткою для пацієнтів.

На початку робочого тижня 
апаратуру було змонтовано, на-
ступне завдання — навчання міс-
цевого медперсоналу роботі на 
мамографі. Євгеній Черенок за-
значив, що відкритим залишало-
ся питання, за рахунок яких ко-
штів фінансуватиметься оплата 
праці цих спеціалістів. 

У БОРИСПОЛІ ВСТАНОВИЛИ 
МАМОГРАФ 

 Лідер Радикальної 
партії хоче повернути 
державне фінансування 
харчування в школах і 
дитсадках. І пропонує 
давати всім дітям щодня 
ложку натурального меду 
і склянку домашнього 
молока безкоштовно.

Шановні працівники фізичної 
культури і спорту нашого міста!

Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого 
комітету щиро вітаю Вас із професійним святом — 
Днем фізичної культури і спорту України. 

Саме завдяки спорту ми стаємо сильнішими, здоровіши-
ми й упевнено прямуємо вперед. Тренування загартовують 
характер, змагання зосереджують на досягненні омріяної 
мети, бо спорт відіграє важливу роль у формуванні харак-
теру кожної особистості та здорового способу життя.

Наше місто пишається здобутками спортсменів на об-
ласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, віддані-
стю своїй справі тренерів та інструкторів, які з кожним 
роком залучають все більше бориспільців до активного 
життя. 

Цей рік по праву називається спортивним. Адже спор-
тивна громада отримала найкращий подарунок – фут-
больні поля зі штучним покриттям та тренажерними 
майданчиками у чотирьох закладах освіти.

Бажаю усім Вам здоров’я, наснаги, життєвого оптимізму, 
власних професійних досягнень та перемог Ваших вихован-
ців, у яких Ви вкладаєте душу, здійснення усіх задумів і мрій. 
Нехай сповнюється радістю кожен прожитий день, а на 
життєвому шляху супроводжують людська шана, вдяч-
ність та повага.

З повагою Бориспільський міський голова
Анатолій ФЕДОРЧУК

• Триває ремонт амбулаторії 
на вул. Лютнева, 12.

• Контролювали процес встановлення сучасного обладнання.
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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

 ЦИФРИ

 БУЛИ ЗБОРИ

СКАНДАЛЬНЕ 
ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
ІЗ «ТЕРЕМКА» 
У «ВІНОЧОК»

Ірина КОСТЕНКО

Минулого тижня ДНЗ 
«Теремок» закрився на ре-
монт. 86 діток,  які ще зали-
шалися у «Теремку», розсе-
ляли в інші садочки. Стар-
шу групу — 32 дітей — обі-
цяли, не розформовуючи, 
перевести у дитсадок «Ві-
ночок». Але вільного при-
міщення для групи не 
знайшлося.  

Коли з’ясувалося, що ігро-
ва та навчальна кімната для 
старшої групи дошкільнят із 
«Теремка» буде розташована 
у рекреаційній зоні «Віночка» 
— прохідній частину закладу 
— батьки обурилися.  

Щоб висловити претен-
зії до начальника місько-
го управління освіти та на-
уки Тетяни Павленко, деле-
гати від ошуканих батьків 
прийшли до міської ради на 
понеділкову планову нараду 
3 вересня. 

У відповідь почули, що міс-
це, яке старшій групі запро-
понували у «Віночку», ком-
фортне: на підлозі плитка із 
підігрівом, у ігровій зоні — 
килим, шафок і столиків зі 
стільцями вистачає кожному, 
ліжечка встановлені в спаль-
ні (меблі перевезли із «Терем-
ка»). Ігрова кімната прохідна 
— але це типове планування 
у міських дитсадках, у чому 
«Вісті» також переконалися.

На нараді дійти згоди сто-
ронам не вдалося, тож було 
оголошено спільні збори у 
ДНЗ «Віночок» за участю ке-
рівника управління освіти, 
секретаря міськради Яросла-
ва Годунока, заступника місь-
кого голови Людмили Пасен-
ко та директора дитсадочка 
Лариси Панкової.

Батькам пояснили, що при-
чина непорозуміння в тому, 
що ніхто не міг спрогнозу-
вати, коли розпочнеться ре-
монт «Теремка». Наразі було 
озвучено три варіанти вихо-
ду із ситуації: зберегти групу 
як нову у «Віночку», розфор-
мувати дітей іншими дитсад-
ками міста, або ж перейти на 
домашнє виховання дітей. У 
результаті батьки 23-х дітей 
написали заяви до ДНЗ «Віно-
чок», що дозволило зберег-
ти групи, інші ж збираються 
наполягати, щоб дитям виді-
лили окрему кімнату, а не ре-
креаційну зону.

Однак, нова група не змог-
ла розпочати роботу з пер-
шого дня навчального року, 
бо не було помічника вихо-
вателя — щойно знайдеться 
фахівець, група почне при-
ймати дітей. Наголошувало-
ся, що у Борисполі не виста-
чає спеціалістів для роботи 
у дошкільних дитячих закла-
дах — така ситуація не вирі-
шується, а лише ускладню-
ється через низькі заробітні 
плати у сфері освіти. Інформація надана Управлінням освіти та науки Бориспільської міськради про організаційний 

початок 2018-2019 навчального ріку станом на 1 вересня поточного року.

 кількість класів у 
загальноосвітніх закладах 

Борисполя, що на 16 
більше, ніж у минулому 
навчальному році.

перших класів у 
міських школах (було 

32), де навчається 1058 
першокласників. Планується 
випускників цього 
навчального року: 9-х класів 

— 661, 11-х класів 294 учні. 

281
загальна кількість школярів 

у місті у нинішньому 
навчальному році, що 
на 533 дитини більше, 
ніж торік.

учень (51% від загальної 
кількості школярів) — 
охоплені позашкільною 
освітою. 

дошкільнят міста 
зараховано до ДНЗ (нині 
на 100 місць у садочках 
претендує 191 дитина).

учні навчаються 
у другу зміну 
(це на 473 
більше, ніж 

торік).
311535

4251УЧНІВ: 

8351

2584

СЕСІЙНА ХРОНІКА: СПОЧАТКУ 
ГАЛАС, РОБОТА ПОТІМ

 45 сесія Бориспільської 
міської ради 4 вересня 
проходила під 
головуванням секретаря 
Ярослава Годунка. 
Засідання розпочалося 
у режимі «вільного 
мікрофону». Початок 
роботи затягнувся і 
виникали сумніви, чи 
вдасться розглянути усі 
питання. Таки вдалося.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

«Наїзди» через 
переїзд

На запит депутата Олега Вере-
са на початку засідання перший 
заступник міського голови Мико-
ла Корнійчук прокоментував за-
питання про ремонт переїзду в 
районі «35 км» на. вул. Київський 
Шлях. Він нагадав, що торік на за-
мовлення Управління капітального 
будівництва Бориспільської місь-
кої ради було виготовлено проект 
на реконструкцію переїзду і ого-
лошений тендер, який не відбувся. 
Коли Бориспіль отримав можли-
вість співпраці з «Укрзалізницею», 
місту вдалося домовитися щодо 
ремонту переїзду. «Укрзалізниця» 
порекомендувала підприємство, 
яке спеціалізується на таких робо-
тах, відкоригували проект. Виконує 
роботи ТОВ «Глар».

Паралельно виготовлявся про-
ект на реконструкцію вулиці Ки-
ївський Шлях на відрізку від вул. 
Глібова до пішохідного переходу 
через вул. Броварську — асфаль-
тування шести смуг; щодо проек-
ту оголошено тендер. За словами 
доповідача, договір із підприєм-
ством, яке виконує роботи на пе-
реїзді, укладено на суму 1 млн 420 
тис. грн, заплачено 30% авансу. 

Депутати зупинили тиск на Кор-
нійчука з боку Годунка, наголосив-
ши, що сесія — не місце для роз-
бірок, а Микола Корнійчук запро-
понував зацікавленим зібратися, 
вивчити документацію, а тоді ви-
носити вердикти. 

Чому зараз роботи на переїзді 
не ведуться, Микола Корнійчук з’я-
совуватиме у керівництва «Укрза-
лізниці». 

Проблеми реальні 
чи вигадані?

Обурення викликав виступ ак-
тивіста Володимира Розумовсько-
го, який у Борисполі з 2014 року, 
і відтоді критикує владу, викрив-
ляючи факти. Із трибуни він зно-
ву звинувачував місто. Емоційно 
виступ сприйняв депутат Валерій 
Мартишко. Причина незадоволен-
ня пана Розумовського читалася у 
підтексті: нібито Бориспіль не при-
йняв у дарунок саджанці на суму 1 
млн грн. Де факти, і чому активіст 
не хоче зробити такий подарунок 
нині, він не уточнював.

Голова регламентної комісії Ігор 
Левітас пообіцяв, що проблему 
«вільного мікрофону» депутати 
візьмуть на контроль. 

Перерва для 
додаткових питань

Як не борються окремі депутати, 
особливо Олег Верес, з винесен-
ням питань з голосу, та поки мар-
но. Цього разу, щоб проаналізува-
ти усі додаткові питання, головую-
чий оголосив півгодинну перерву.

Одне із додаткових питань — 
«Про звернення до голови Київ-
ської обласної державної адміні-
страції Горгана О.Л. щодо переда-
чі управлінню освіти і науки Бори-
спільської міської ради земельної 

ділянки, необхідної для обслуго-
вування дитячого оздоровчого та-
бору відпочинку  «Факел». 

Відомо, що з 2004 року місь-
ке управління освіти є власником 
табору відпочинку «Факел» у се-
лі Кийлів Бориспільського райо-
ну, який розташований на ділян-
ці площею 15,893 га, що рішенням 
Головурівської сільради передана 
у постійне користування ДП «Бо-
риспільське лісове господарство». 
Міська влада звертається до Олек-
сандра Горгана з проханням ініцію-
вати прийняття Кабміном відповід-
ного акту щодо передачі земель-
ної ділянки, необхідної для об-
слуговування «Факелу». Проблемі 
скоро 15 років. Бориспіль хоче ви-
рішити питання відпочинку дітей.

Кензов співатиме 
за ділянку

Серед співаків, які братимуть 
участь у концерті до Дня Бориспо-
ля, є прізвище Олега Кензова. Вияв-
ляється, оплатою за виступ екс-учас-
ника телешоу буде виділення йому 
земельної ділянки на околиці мі-
ста. Питання про це виносилося на 
сесію. Депутати підтримали його зі 
скрипом, із третьої спроби. 

Бюджет не ділили, а 
перерозподіляли

На жаль, додаткових надходжень 
до бюджету міста у цьому році дуже 
мало. Тому у питанні внесення змін 
до бюджету на цій сесії переважно 
йшлося не про виділення, а про пе-

рерозподіл коштів. Зокрема, за ра-
хунок зменшення сум на проекту-
вання та будівництво Летської Бож-
ниці, на дитсадок на Момота, де на-
віть аванс ще не відпрацювали, та за 
рахунок резервного фонду збільшу-
ються видатки на будівництво шко-
ли на вул. Робітнича — Банкова на 
майже 9 млн 800 тис. грн. 

Також за рахунок зарезервова-
них коштів виділено 4 млн 100 тис. 
грн для будівництва мереж елек-
тропостачання нової школи та 1 
млн 125 тис. грн на утеплення лі-
цею «Дизайн-освіта».

Також за рахунок перерозподілу 
передбачено додаткові кошти для 
поїздок в зону АТО, для матеріаль-
ної допомоги, на пільговий та бе-
зоплатний відпуск ліків.

У межах екологічних коштів ви-
діляється фінансування приєднан-
ня до електричних мереж притул-
ку для тварин (1 млн 100 тис. грн) 
і вирішено питання фінансуван-
ня додаткових робіт по притулку 
(3 млн 449 тис. грн). Зокрема, за-
мість покриття ґрунту у вольєрах 
щебенем, яке чомусь передбачив 
проектант, буде бетонування. І во-
льєри матимуть накриття, а не ли-
ше запроектовану огорожу. Саме 
ці два моменти гальмували опера-
тивне завершення будівельних ро-
біт по притулку. Саме необхідність 
профінансувати виправлення цих 
недоліків у проектуванні гальму-
вала оперативне завершення буді-
вельних робіт по притулку.

Також виділено 6 млн 378 тис. грн 
на гілку водопониження від вул. Мо-
мота до Соцмістечка та 1 млн 200 
тис. грн на захист від підтоплення 
території школи №5.
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 ПРО ВАЖЛИВЕ

МИКОЛА 
КОСТЯНЕЦЬ

8 ВЕРЕСНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. ВІДЗНАЧИМО, ЩО БОРИСПІЛЬ ВКЛАДАЄ КОШТИ У СПОРТИВНУ ІНФРАСТРУКТУРУ — 
СТАДІОНИ ВІДРЕМОНТОВАНО, БІЛЯ ШКІЛ З’ЯВИЛИСЯ ФУТБОЛЬНІ ПОЛЯ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ ТА ТРЕНАЖЕРНІ МАЙДАНЧИКИ, ПОЧИНАЄТЬСЯ СПОРУДЖЕННЯ 
ВЕЛИКОГО ПОЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ НВК «ГІМНАЗІЯ «ПЕРСПЕКТИВА». НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА «ВІСТІ» ПОГОВОРИЛИ ПРО МІСЬКИЙ СПОРТ ІЗ ДЕПУТАТОМ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАСЛУЖЕНИМ ПРАЦІВНИКОМ ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ, ДИРЕКТОРОМ БОРИСПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СПОРТУ.

«У СВОЇ РОКИ ПРАЦЮЮ У СПОРТІ ДЛЯ 
ЗАДОВОЛЕННЯ, ДЛЯ БОРИСПІЛЬЦІВ 
І РОЗВИТКУ МІСТА»

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Життя в спорті
— Для мене спорт — це справа 

всього життя. Я з дитинства любив 
фізкультуру, ходив до спортивних 
секцій, займався багатьма видами 
спорту, серед яких футбол, кульо-
ва стрільба. Після 8-го класу по-
їхав до Києва, вступив до ПТУ, і на 
змаганнях мене відібрали до сек-
ції легкої атлетики. Виконав нор-
матив кандидата у майстри спор-
ту, був у юнацькій збірній Украї-
ни, приймав участь в спартакіадах 
України та СРСР. Потім пішов в ар-
мію, служив у повітряно-десант-
них військах в Каунасі, був призе-
ром ГТО (багатоборство, що вклю-
чало 10 видів спорту). Взимку бі-
гав на лижах, перемагав в області. 
Виступав до 33-х років, а в 30 — 
ніс олімпійський вогонь під час 
Олімпіади-1980. Після армії по-
чав працювати інструктором-ме-
тодистом з фізкультури в управ-
лінні УМС-17, закінчив інститут, 
був головою ФСТ «Спартак», го-
ловою спорткомітету.

Штучні поля
— У школі № 5 ми зробили два 

поля — загороджене зі штучним 
покриттям, і з травою. Для дітей 
треба штучне. Кажуть, нема де ді-
тям тренуватися, — ми віддамо, а 
через два місяці вони траву пови-
бивають. Щоб постійно за полем 
дивитися, треба техніка — за кор-
доном ніхто руками нічого не ро-
бить. Там один тракторець одне 
робить, ішний — друге, або різні 
причепи чіпляються. Наприклад, 
косилка. Спасибі міській раді, 140 
тис. віддали, купили — раніше ко-
сили цілий день 5 чоловік, а тепер 
за три години обкошує техніка. Ми 
достойно утримуємо свої поля — 
коли був конкурс футбольних по-
лів, ще при «Борисфені», то наше 
займало в Україні 7 місце — піс-
ля центральних полів «Динамо», 
«Шахтар» та«Металіст». 

Біля наших шкіл є штучні поля. 
Найперше відкрили біля ЗОШ №5, 
минулого року — біля школи №1, 
а нещодавно — біля №№3, 6, 7 та 8. 
На штучних полях можна проводи-
ти матчі аж до чемпіонату України. 
Обслуговувати його просто — во-
но не трав’яне.

Анатолій Соловйович запропо-
нував зробити велике поле з освіт-
ленням, з під’їздами, з трибунами 
на території школи №4. Плануємо 
там стандартне поле 105х68 м. Уже 
пройшли торги, має розпочатися 
будівництво. На це виділено 15 млн 
грн бюджетних коштів, займається 
цим міське управління освіти.

Про центр спорту
— Багато майданчиків в Бори-

сполі є на прибудинкових терито-
ріях. Вважаю, що порядок там ма-
ють підтримувати самі мешканці чи 
ОСББ. Ми теж можемо, але це треба 
при ЦС утримувати бригаду 15 чо-
ловік — на це потрібно чималі гро-
ші. Хто піде? Кажуть, давай мені 12-
15 тис. грн, вже за 7 тис. працюва-
ти не хочуть. Тільки комунальники 
працюють; у нас по 5, по 6 тис. грн 
люди отримують, плачуть — підні-
май. Залишилися старі кадри.

Центр спорту проводить оздо-
ровчу роботу і спортивні заходи, 
виставляє команди на обласні зма-
гання, працює зі спортивними клу-
бами. Заходів в нас щороку біля 
100 — починаючи від дитячих зма-
гань і закінчуючи ветеранами 80-ти 
річними і змаганнями політичних 
партій. У Борисполі є, де займатися 
фізкультурою і спортом, було б ба-
жання. Чого нема, так це хорошо-
го манежу, легкоатлетичного залу. 
Взимку в спортшколі люди не помі-
щаються. Тому виникла ідея побу-
дувати в Борисполі ще одну спор-
тивну школу з великим ігровим за-
лом та плавальним басейном. 

Зі спортивними спорудами тре-
ба кожен рік щось робити, щоб во-
ни були в нормальному стані. Ось 
в Центрі спорту ремонт робимо: 
дах почав протікати, електрика 
«посипалася», теплотраса як ре-
шето стала. Хочемо автоматичний 
полив поля зробити. Доріжку біго-
ву хочемо оновити, бо під нею по-
чав асфальт тріскатися. 

Спорт — це модно
— Тяжко підтримувати споруди, 

оздоровчий і змагальний процеси, 
заохочувати людей, але бажаючі 
завжди знаходяться. На день міста 
влаштували гонку дітей на самока-
тах по стадіону, участь взяли понад 
60 учасників — і це лише у парку 
роздали запрошення. Тих, хто за-
ймається спортом, стало більше. 
Басейн не вміщує людей, не виста-
чає часу і груп для дітей. Модно 
стало займатися спортом, слідку-
вати за здоров’ям. Людина не мо-
же бути хорошим службовцем, ви-
робничником чи бізнесменом без 
здоров’я. До нас приходять бігати, 
плавати. Взимку в нас всі спортза-
ли орендовані — що в школах, що 
тут нема місць. 

У тренажерному залі платять 15 
грн, а спортивні секції — безкоштов-

ні. Буває, заплатять 15 грн і як поч-
нуть «воду варити»! Я говорю: хлоп-
ці, ви організовуйтеся, допоможіть 
щось зробити, в нас немає ні елек-
трика, ні сантехніка, давайте разом, 
— але ж ні. Можуть штангу кинути 
чи м’ячем у стіну влупити, на баскет-
больному майданчику наплювати. 
Там світло горить до 23.00, потім ми 
маємо зачинятися — приходить сто-
рож, а його на три букви посилають, 
— «ми всю ніч гратимемо». Але тут 
парк культури, люди поруч живуть, 
порядок має бути. Відношення до 
спортивних споруд — ніяке. На вул. 
Ворошилова (Шептицького) постави-
ли для воркаута відмінний майдан-
чик. Просили — є прибудинкова те-
риторія, є ЖЕК, слідкуйте за майдан-
чиком. Але ніхто нічого не хоче ро-
бити. Ще, буває, нам дзвонять — «ви 
поставили, то робіть». Та ми ж безко-
штовно вам віддали! Чого не зібра-
тися і бур’яни не повиривати, сміття 
прибрати? Кожен заявляє: «Я плачу 
податки». Майданчики — за подат-
ки, а як же ще? На прибудинкових те-
риторіях депутати щось роблять — 
то ж не за власні, а за бюджетні. Не 
завжди на все вистачає бюджету. То-
му, як щось ремонтуємо, то Шалімо-
вих просимо про допомогу. 

Депутатство
— Чого я колись пішов у депу-

тати? Бо набридло з простягнутою 
рукою ходити. Було, як заходиш у 
владні кабінети, то за остаточноч-
ним принципом щось давали на 
спорт. А став депутатом — відно-
шення стало іншим, можна відсто-
ювати свою думку. Буває, спереча-
ємося в міській раді: одні кажуть, 
треба в медицину більше коштів, а 
ми хочемо спортивні майданчики 
— майже до бійки доходить. Вва-
жаю, що без оздоровлення і спор-
ту — якщо ми дітей не витягнемо 
з підвалів на майданчики — нічо-
го не буде, і хворих не поменшає.

Коли збудовані нові зали, басей-
ни, нові майданчики— то інтерес є 
у молоді! Урок проводити на ново-
му майданчику — казка! Ніякого 
піску, грязюки. Так виконується не 
партійна задача, а людська — те, 
що людям потрібно.

Тому спорт — справа всього мо-
го життя і найголовніше — я його 
люблю. У свої роки працюю для за-
доволення, для бориспільців, для 
відчуття, що я недаремно гроші от-
римую. Тому стараюся кожного мі-
сяця, кожного року зробити щось, 
що залишиться після мене. 

«Користуючись нагодою, хочу подякувати депутатам Бори-
спільської міської ради на чолі з міським головою Анатолієм Фе-
дорчуком за спільну справу — сьогодні Бориспіль є одним із ліде-
рів в усіх оздоровчо-спортивних заходах і виконанні спортивних 
досягнень в Київській області.

Від свого імені та від імені Центру спорту вітаю бориспільців з 
Днем фізкультури і спорту — до якого причетна кожна людина — і 
бажаю здоров’я, довгих років життя, миру, любові та добробуту. »

«Для молоді 
сьогодні 

потрібно робити 
сучасні проекти. 
Одразу будувати 

із підігрівами, 
з поливами, 

з накриттям, 
думати на 

перспективу. Тоді 
спорт буде більш 

популярним» 
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 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

• За інформацією 
Центру спорту, у 

2017 р. ними 
проведено 112 

спортивних 
заходів, серед 

яких Спартакіада 
серед громадських 

організацій та 
політичних партій 

пам’яті героїв АТО. 

• У місті нараховується 3 стаді-
они та 156 спортивних споруд, з 
яких 96 — спортивні майданчики, 
14 — спортивні зали, 35 присто-
сованих приміщень для занять 
фізкультурою і спортом (19 із них 
— із тренажерним обладнанням). 

с

п

сованих прим
фізкультурою і
— із тренажер

• За інформацією Центру спорту, в Борисполі нині працюють 
83 штатних працівники мережі фізичної культури і спорту, вклю-
чаючи викладачів фізичного виховання. 

• У Борисполі 
ді  ють 16 видів 

спорту, а в 
спортивних 

секціях та гуртках 
займаються понад 
2 тис. спортсменів, 

фізкультурно-
оздоровчою 

роботою зайнято 
понад 11 тис. осіб.

• Вихованка ДЮСШ, кандидат у майстри спорту і при-
зер двох чемпіонатів Європи з пауерліфтінгу Ангеліна 
Киях (тренер Юрій Ликов) — на момент здачі номера до 
друку змагалася на чемпіонаті світу у Південно-Афри-
канській Республіці.

• Стадіон «Колос» — місце не лише для спортивних 
подій, а й міських свят.

Спортивна гордість
• Бориспіль має чемпіонів Ки-

ївщини з баскетболу, боксу, пла-
вання, армспорту, легкої атлетики, 
гирьового спорту, футболу, фут-
залу, пауерліфтінгу, дартсу, шахів, 
спортивного туризму, таеквон-до. 

• Команда юних футболістів 2004-
2005 рр.н. під керівництвом Олек-
сандра Дмитрука стала перемож-
цем чемпіонату області серед ко-
манд дитячо-юнацької футбольної 
ліги Київщини сезону 2016-2017. 

 
• Титул чемпіона з армспор-

ту серед спортсменів з обмеже-
ною руховою активністю у своїй 
ваговій категорії виборов Олек-
сандр Кузнецов, чемпіоном Єв-
ропи з бліц-шахів серед школя-
рів 12-13-річного віку став учень 
ЗОШ № 6 Андрій Трушко. 

• Серед чемпіонів: чемпіон Єв-
ропи серед дівчат зі стрільби з 
гладкоствольної зброї Олексан-
дра Іллюхіна, чемпіон України з 
легкої атлетики серед юнаків Ан-
дрій Рудий, чемпіон України з 
плавання серед дівчат Софія Бут, 
чемпіони України з мотоспорту 
Валерія Мішина та Даніїл Фарбак, 
команда чемпіонів України з ін-
дорхокею та хокею на траві.

ій, а й міських свят.под

• На баскетбольному майданчику 

в парку грають до пізнього вечора.

• На тренажерах перед ДЮСШ займаються діти, 

підлітки, дорослі та люди похилого віку.

• Штучні футбольні поля є вже біля шести міських шкіл; починається будівниц-

тво великого поля з освітленням і трибунами у НВК «Гімназія «Перспектива».

• На стадіоні «Колос» 
для гри в хокей на траві 

замінено штучне покриття.

«ПОТРІБНІ ЩЕ 
МАЙДАНЧИКИ З 
ТРЕНАЖЕРАМИ»

Ярослава КАВЕЦЬКА

День фізичної культури і 
спорту в Україні, що припадає 
на другу суботу вересня, спо-
нукав запитати молоді, чи за-
ймаються вони спортом.

МИКИТА, студент
— Я займаюся баскетболом 

два роки. Хотілося б,  щоб в Бо-
рисполі було більше баскет-
больних майданчиків, бо фут-
больних вже багато. Раніше їз-
див на змагання, а зараз роз-
палася команда у зв’язку із 
випуском. Командою зайняли 2 
місце по області.

  ОЛЕКСАНДР, школяр
— Улюблений вид спорту — 

хортинг, яким займаюся 5 років. 
Займав два рази перші місця на 
чемпіонаті України та призові 
місця в області. У Борисполі не 
вистачає майданчиків з трена-
жерами, хотілося б тренувати-
ся на повітрі.

ВІКТОРІЯ, школярка
— З волейболом 3 роки. Ме-

ні подобається. Звичайно, нео-
дноразово летів м’яч в обличчя. 
Поки на змагання не їжджу, бо я 
в молодшій групі, але скоро ма-
ють переводити в старшу групу. 
Спорт — це добре і для дітей, і 
для дорослих.

ЯРОСЛАВ, школяр
— Я люблю їздити на велоси-

педі, це приносить задоволен-
ня, приплив енергії та адреналі-
ну. Також всі мої друзі мають ве-
лосипеди, і ми часто вирушаємо 
в маленькі прогулянки містом. 
Займаюся футболом. Добре, що 
в Борисполі вдосталь футболь-
них полів.

• Ремонти проведено на майданчику для гри у баскетбол та во-
лейбол у Міському парку культури та відпочинку, у реабілітаційно-
му центрі, службових приміщеннях Центру спорту, тривають робо-
ти на кількох спортмайданчиках у місті та на території шкіл. На чер-
зі цього року — будівництво стадіону зі штучним покриттям у НВК 
«Гімназія «Перспектива», капітальний ремонт підліткового клубу 
«Ровесник» та майданчику «Скейт-парк».   

 ЗНАЙ НАШИХ!
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 ПОКИ ПО-СТАРОМУ

ТРУДОВА КНИЖКА: АКТУАЛЬНИЙ 
ДОКУМЕНТ ЧИ АНАХРОНІЗМ?

 Останнім часом в Україні обговорюють можливу 
відмову від трудових книжок чи ведення їх в електронному 
вигляді. Але поки що трудова книжка — основний 
документ працівника, який засвідчує його трудову 
діяльність. Що потрібно знати про вимоги до документу, 
аби уникнути непорозумінь, — розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА, фото автора

У зв'язку з пенсійною рефор-
мою дехто почав розглядати тру-
дові книжки як анахронізм, вважа-
ючи, що їх в найближчому майбут-
ньому скасують. Правда, ніхто поки 
не знає, як саме і коли це відбува-
тиметься. Тому в суспільстві поши-
рюються чутки, здебільшого нега-
тивні. Люди хвилюються, що в ре-
зультаті в них буде втрачена части-
на трудового стажу. Розмови про 
це тривають третій рік. 

Поки без змін. У 2015 року Мі-
ністерством економічного розвит-
ку і торгівлі до Верховної Ради бу-
ло подано проект Закону № 3507 

«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо спро-
щення ведення кадрової роботи 
платниками податків». У законо-
проекті пропонувалося з 1 липня 
2016 року ведення трудових кни-
жок в паперовій формі замінити на 
електронний формат.

Втім, розгляду він так і не доче-
кався. 14 квітня 2016 року законо-
проект відкликали з парламенту як 
такий, що є недосконалим та має 
забагато зауважень і недоліків. Тож 
питання, пов'язані з порядком ве-
дення трудових книжок, їх збері-
ганням і обліком, як і раніше, регу-
люються постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27 квітня 1993 р. 
«Про трудові книжки працівників». 

Усе про трудові 
книжки

Оскільки люди здебіль-
шого не вважають за по-
трібне читати нормативні 
документи, нагадаємо їх 
основні пункти.

• Трудові книжки залиша-
ються важливим докумен-
том про трудову діяльність 
людини. Їх оформлюють на 
всіх, хто працює на підпри-
ємстві, в установі, організації 
або у фізичної особи понад 
п'ять днів. На осіб, які працю-
ють за сумісництвом, трудові 
книжки оформлюють тільки 
за місцем основної роботи.

• Працедавець має нака-
зом призначити працівника, 
відповідального за ведення 
трудових книжок і забезпе-
чити умови їх зберігання.

• Особа, що відповідає за 
ведення трудових книжок на 
підприємстві, повинна пере-
вірити справжність бланка 
трудової книжки, відповід-
ність записів, наявність пе-
чатки підприємства та підпи-
су відповідальної особи на 
титульному аркуші. 

• Днем звільнення вважа-
ється останній день роботи. 
Згідно з чинним законодав-
ством керівник або уповно-
важений ним орган зобов'я-
заний видати працівнику 
його трудову книжку в день 
звільнення з внесеним до 
неї записом про звільнення. 
При затримці видачі трудо-
вої книжки з вини власника 
працівникові сплачується 
середній заробіток за весь 
час вимушеного прогулу.

• Наголошується, що ка-
дровик має усвідомлювати 
свою відповідальність пе-
ред співробітниками за не-
своєчасно або неправиль-
но внесену в трудову книж-
ку інформацію, оскільки по-
милки в заповненні можуть 
привести до втрати трудо-
вого стажу працівника. 

• Якщо запис оформлений 
неправильно, стаж за цей пе-
ріод роботи не зараховуєть-
ся. І тут вже не допоможуть ні 
сльози, ні прохання. Правило 
«закон суворий, але це закон» 
в даному випадку діє жорстко 
і безкомпромісно. Особливо 
це стосується записів до 2000-
го року, оскільки до цього пе-
ріоду в нашій країні ще не вів-
ся персоніфікований облік, і 
трудова книжка була єдиним 
документом, що підтверджу-
вав трудовий і страховий стаж 
працівника. 

Відомо, що під час ведення 
трудових книжок мають місце 
непоодинокі випадки порушень. 
Більшість або не звертали на це 
увагу, або не знали, які недоліки 
в записах можуть спричинити в 
майбутньому проблеми. Часто 
людина з'ясовує це лише тоді, ко-
ли подає документи на призна-
чення пенсії. Щоб довести своє 
право на певний період стажу, їй 
доводиться витрачати багато ча-
су і нервів. 

Про те, як зробити, щоб таких не-
приємностей не було — розмова 
з начальником відділу з питань 
призначення, перерахунку та ви-
плати пенсій №1 Бориспільсько-
го об'єднаного управління Пен-
сійного фонду України в Київ-
ській області Світланою РЯБЕЦЬ.

— Світлано Вікторівно, що ро-
бити, якщо в трудовій виявили 
помилки?

— Якщо людина не досягла пен-
сійного віку, вона може завчасно 
звернутися в організацію, де пра-
цювала або працює, і взяти довід-
ку. Якщо людина вже подає доку-
менти на призначення пенсії, за її 
заявою працівник пенсійного фон-
ду робить відповідні запити.

— На що саме потрібно звер-
тати увагу?

— У першу чергу це питання то-
го, наскільки грамотно кадровик ве-
де трудову книжку. Право і обов'я-
зок працівника — це контролювати. 
По-перше, він має подивитися, чи 
немає незрозумілих і непідтвердже-
них виправлень в записах, чи пра-
вильно заповнені всі графи. Записи 
при прийомі на роботу, переведен-
ні або звільненні повинні вноситися 
на підставі наказу керівника і точно 
відповідати його тексту. Обов'язко-
во має бути номер наказу і дата, під-
пис керівника і печатка організації. 
Бувають випадки, що кадровики не-
правильно ставлять дату народжен-
ня. Тоді потрібно вносити виправ-
лення на підставі документа, який 
це підтверджує. Часто жінки, які ви-
ходять заміж і змінюють прізвище, 

не повідомляють про це кадрови-
ків. Якщо запису про це немає, ви-
никнуть проблеми.

— Де шукати загублений 
стаж, якщо підприємства, де 
колись працювала людина, вже 
не існує?

— У разі виявлення неправиль-
ного або неточного запису виправ-
лення проводиться тим підприєм-
ством, на якому був внесений від-
повідний запис. Якщо це підпри-
ємство ліквідовано, то коригуючий 
запис повинне зробити і завірити 
печаткою підприємство-право-
наступник. У разі його відсутності 
— організація, якій було підпоряд-
коване підприємство або обласний 
чи державний архів.

— Якщо такі проблеми вини-
кли у переселенців зі Сходу Укра-
їни? Що їм робити?

— Якщо помилки виникли після 
того, як було введено персоніфіко-
ваний облік, це вирішується без про-
блем. До цього періоду зробити це 
складно, адже відправити запит на 
окуповані території ми не можемо. 
Проте конкретно в Бориспільському 
відділенні ПФ таких випадків не було. 

— Нині молодь вважає, що 
трудові книжки не потрібні. Чи 
згодні ви з цим?

— Трудові книжки поки ніхто не 
відміняв. Звичайно, зараз ми може-
мо користуватися електронним ре-
єстром. Але ніхто не знає, як буде 
мінятися законодавство. Можливо, 
станеться так, що трудові книжки 
залишаться актуальними.

— Наскільки часто доводить-
ся працівникам Пенсійного фонду 
стикатися з помилками в трудо-
вих книжках?

— Чим більше записів у цьому до-
кументі, тим більша вірогідність пев-
них проблем. Статистику спеціально 
ніхто не вів, але зі свого досвіду ска-
жу, що це становить десь 15% .

— Як відомо, Пенсійний фонд 
планує замінити для українців 
паперові трудові книжки на елек-
тронні посвідчення. Чи є вже та-
кі посвідчення?

— Поки що немає. Процес роз-
робки триває.

«КОНТРОЛЮВАТИ ЗАПИСИ В ТРУДОВІЙ 
КНИЖЦІ — ПРАВО І ОБОВ'ЯЗОК ПРАЦІВНИКА»

•  З 2000 року введені персоніфіковані дані обліку. А з 2004 року діє За-
кон України від 09.07.2003 р. «Про загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування», який зробив такий вид звітності обов’язковим. До того ж, 
він встановив відповідальність у вигляді штрафу за неподання, несвоєчас-
не подання, та подання відомостей за невстановленою формою.

• У Пенсійному фонді створено Державний реєстр, в якому зберігається 
інформація про платників страхових внесків, про розмір заробітної пла-
ти і трудові угоди. Усі ці дані використовуються для призначення пенсії та 
соціальних виплат.

 ВАРТО ЗНАТИ

 ДОВІДКОВО

• Бориспільське об'єднане управління Пенсійного фонду Украї-
ни Київській області знаходиться в м. Бориспіль, вул. Головатого, 4. 
Відвідувачів тут обслуговують чітко і злагоджено.  Громадська приймальня, 
де є шість віконець, щоденно працює з 8.00 до 17.00 без перерви на обід. 
Тут можна подати документи на призначення та на перерахунок пенсії, от-
римати персоніфіковану довідку. 

• Працівники служби ставляться з повагою до кожного відвідувача,  кон-
сультують. Розпочато роботу з прийому громадян із сіл. Перші пункти пра-
цюють  в селах Вороньків і Мирне, де раз на тиждень приймають відвід-
увачів.  Планується відкрити такі агентства в усіх сільських радах Бори-
спільського району. 

• Успішно працює веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за 
адресою: http://portal.pfu.gov.ua

• «Чим більше записів у цьому документі, тим більша вірогідність 
певних проблем».
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 10 ВЕРСНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

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

ігри"
21.30 "#Шоуюри"
22.35, 0.50 "Танці з зірками"
1.45 Фантастика "Віктор 

франкенштейн"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 7, 8 с. (12+)
23.30 Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський Дріфт" (16+)
1.45 Телемагазин
3.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.15, 20.00, 5.20 "Подробиці"
5.55 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
12.25 Х/ф "Формула кохання"
14.15 Х/ф "Джентльмени удачі"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.05 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.55 Х/ф "Манія величі"
2.55 "Богині ефіру"

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

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі. Дайджест
11.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Я, Франкенштейн" 

(16+)
16.50 Х/ф "Темна вежа" (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с "Нюхач" (16+)
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф "Спасение" (16+)

5.45 Х/ф "Ця тверда земля"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
9.30, 0.15 "Позаочи"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Любов, любов, любов"
14.05 Т/с "Територія краси"
15.55 Х/ф "До Чорного моря"
17.15 Х/ф "В останню чергу"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Кухарка"
1.05 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
4.20 Абзац
6.09, 9.09 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.10 М/ф "Том і Джеррі та чарівник 

країни Оз"
10.15 Х/ф "Ядро Землі"
13.00 Х/ф "Явище" (16+)
15.00 Х/ф "Нова людина-павук" 

(16+)
17.40 Х/ф "Привид в обладунках" 

(12+)
19.50 Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
22.00 Х/ф "Весільний погром" (18+)
0.00 Х/ф "Ліс" (18+)
1.55 Служба розшуку дітей

5.05, 4.50 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Невизначена особа"
8.00 "Свідок. Агенти"
8.35 Х/ф "Загадка Ендхауза"
10.35 "Україна вражає"
11.30 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф
8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
8.50 Т/с "Пляжний коп"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55 Т/с "Команда"
15.00 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"
16.25, 2.20 Х/ф "Інопланетна 

конвергенція"
19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3"
21.45 Т/с "Касл-6"
23.30 Т/с "Величний Джо"
3.40 "Облом.UA."

5.20 Все буде смачно!
7.10 Х/ф "Снайперша" (16+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.20 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
1.45 Т/с "Я не повернусь"

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.35 Д/с "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.10, 4.30 Фольк-music
16.15 Відкривай Україну з 

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

Морозовою
1.35 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 11 ВЕРЕСНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

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

ігри"
21.30 "Модель xl -2"
23.40, 0.50 Мелодрама "Горизонти 

кохання"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 9, 10 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.10 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

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

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

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

(12+)
12.30 Т/с "Я подарую тобі світанок"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.45 Х/ф "Велика маленька Я"
2.20 "Код доступу"
2.40 "Богині ефіру"

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

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Прорвемось!
11.05, 17.35, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.35, 13.20 Х/ф "Спасение" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Куля в лоб" (16+)
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
2.25 Т/ф "Циган" 1 с.

5.45 Х/ф "Лимерівна"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.30 М/ф
7.50 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії"
9.30, 0.45 "Позаочи"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Про принцесі Ясочке"
13.05 Т/с "Територія краси"
14.55 Х/ф "Невловимі месники"
16.20 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Блакитна стріла"
1.35 "Академія сміху"

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.40 Абзац
6.39, 8.19 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.20, 18.10 Шоу Оля
9.20 Т/с "Любов напрокат" (12+)
13.20 Т/с "Ми такі!"
17.15 Заробітчани
19.10 Хто проти білявок? (12+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Інший світ: 

Пробудження" (18+)
23.50 Х/ф "Інший світ: Повстання 

ліканів" (18+)
1.20 Х/ф "Тобі кінець" (18+)

5.50 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
7.05 Х/ф "У пошуках мільйонерки"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Білі роси"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00, 3.35 "Облом.UA."

8.55, 1.10 Т/с "Пляжний коп"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.35 Х/ф "Синдбад і Війна Фурій"

15.25 Х/ф "Сім пригод Синдбада"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3"

21.45, 23.30 Т/с "Касл-6"

2.10 Х/ф "Літак проти вулкана"

5.30, 15.30 Все буде добре!
7.25, 19.55, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.35 Т/с "Анатомія Грей"
13.30 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
23.35 Один за всіх (16+)
0.55 Т/с "Я не повернусь"

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

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

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Левиний рик"
22.35 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Перша шпальта
1.10, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
1.35 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ
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СЕРЕДА, 12 ВЕРЕСНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.30 ТСН

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

ігри"
21.30 "Король десертів"
23.40, 0.50 Драма "Мій найкращий 

ворог"

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
12.30 Т/с "Я подарую тобі світанок"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.45 Х/ф "Монстр" (18+)
2.40 "Богині ефіру"
4.45 "Top Shop"

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

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

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

(16+)
12.25, 13.20 Х/ф "Куля в лоб" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Протистояння" (16+)
1.35 Т/с "У полі зору" (16+)
2.20 Т/ф "Циган" 2 с.

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 10.40 "Моя правда"
9.50, 0.40 "Позаочи"
11.30 Х/ф "Шестеро мандрують 

світом"
12.45 Т/с "Територія краси"
14.35 Х/ф "Матрос з "Комети"
16.20 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Нейлон 100%"
1.30 "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.15, 1.20 Зона ночі
4.55 Абзац
6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.10, 18.00 Шоу Оля
9.10 Т/с "Любов напрокат" (12+)
13.10 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани
19.00 Любов на виживання (16+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Інший світ: Кровна 

помста" (16+)
23.50 Х/ф "Інший світ: 

Пробудження" (18+)
1.15 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Посейдон" поспішає на 
допомогу"

7.00 Х/ф "Двійник"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тихі береги"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 3.15 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

8.55, 1.10 Т/с "Пляжний коп"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.10 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

15.20 Х/ф "Літак проти вулкана"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3"

21.45, 23.30 Т/с "Касл-6"

2.05 Х/ф "Катастрофа на авіалінії"

3.25 "Облом.UA."

5.05, 15.30 Все буде добре!
6.55, 19.55, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.15 Т/с "Анатомія Грей"
13.10 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
23.50 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
0.50 Т/с "Я не повернусь"

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.35 Д/с "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.25 "Неповторна природа"
20.30, 23.40, 2.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Левиний рик"
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
1.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
1.35 Розсекречена історія
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ЧЕТВЕР, 13 ВЕРЕСНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.50, 5.30 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
11.05, 12.20 "Одруження наосліп"
13.10 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Моє чуже життя",
19.20, 4.45 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Гроші 2018"
23.00 Комедія "Сотка"
0.55 "Модель Хl -2"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
20.50 Х/ф "Помічниця"
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
3.45 Зоряний шлях
4.40 Реальна містика

5.55, 5.25 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.15 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Східні солодощі 2" 

(12+)
12.30 Х/ф "Ідеальне вбивство" 

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

кожного"
20.00, 4.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Той, хто не спить" (16+)
0.50 Х/ф "Смерть негідника" (16+)
3.00 "Богині ефіру"

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

Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
17.00, 2.30 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У
1.00 Теорія зради
2.00 БарДак
5.50 Корисні підказки

4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10, 17.30, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)
12.30, 13.20 Х/ф "Протистояння" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
1.40 Т/с "У полі зору" (16+)
2.25 Т/ф "Циган" 3 с.

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 11.45 "Моя правда"
10.05, 1.15 "Академія сміху"
10.55, 0.25 "Позаочи"
12.35 Х/ф "Смерть індіанця Джо"
13.55 Т/с "Територія краси"
15.45 Х/ф "Де 0-42?"
17.10 Х/ф "Блакитна стріла"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Людина нізвідки"
3.25 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.00 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

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

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

3.00, 1.50 Зона ночі
4.20 Абзац
6.19, 8.09 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.10, 18.00 Шоу Оля
9.10 Т/с "Любов напрокат" (12+)
13.10 Т/с "Ми такі!"
17.00 Заробітчани
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Київ вдень та вночі (16+)
22.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
0.00 Х/ф "Інший світ: Кровна 

помста" (16+)
1.45 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Кармелюк"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тупик" (16+)
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40, 3.15 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 13.00 Відеобімба

8.55, 1.10 Т/с "Пляжний коп"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.25 Х/ф "Катастрофа на авіалінії"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3"

21.45, 23.30 Т/с "Касл-6"

22.35 Т/с "Касл-7"

2.05 "Облом.UA."

6.05, 15.30 Все буде добре!
8.00 МастерШеф (12+)
11.30 Т/с "Анатомія Грей"
13.20 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 
0.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

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

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Наші гроші
1.10, 4.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
1.35 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
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(17.05.1949 р. — 3.08. 2018 р.)

Із ім’ям бориспільця Миколи Рахуби пов’язана 
ціла епоха в історії Борисполя. Також він був по-
стійним дописувачем газет міста.

Своє життя Микола Григорович присвятив служ-
бі у міліції. Народився він у селі Селичівка Бари-
шівського району, але, повертаючись із армії, у по-
їзді познайомився із бориспільською дівчиною Ка-
териною, яка й стала його дружиною. Спочатку він 
працював у Києві на заводі, потім займався комсо-
мольською роботою, звідки його рекомендували 
до лав міліції, з Бориспільського райвідділу він і 
на пенсію пішов.

Коли вибухнув Чорнобиль, Микола Рахуба був 
серед перших ліквідаторів. До зони лиха потра-
пив із першого дня. Спочатку на тиждень, потім 
ще кілька разів їздив у відрядження до Чорно-
бильської зони…

Він крихтами збирав інформацію про участь бори-
спільських правоохоронців у ліквідації аварії на Чор-
нобильській АЕС, його зусиллями у райвідділі було 
створено «Музей Чорнобиля».

Микола Рахуба, який очолював прес-службу Бо-
риспільського міськрайвідділу міліції, регулярно 
надавав виданню інформацію про кримінальні по-
дії в місті та районі, про роботу правоохоронних 
органів до міських ЗМІ. 

До 57 років включно Микола Рахуба відзначав свій 
день народження пробіжкою по стадіону — долав 
стільки кіл, скільки йому виповнилося років. Виро-
стив сина і донечку, був щирим другом невістці та 
зятю, тішився онуками. Був душею компанії серед дру-
зів, колег. 

Всі, хто знав Миколу Рахубу, щиро сумують із 
приводу його смерті. 

Вічна пам'ять і Царство Небесне.

7 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ — 
5 РІЧНИЦЯ  СВІТЛОЇ ПАМ’ЯТІ 
ВОЛОДИМИРА ІВАНОВИЧА БІЛКЕЯ! 

7 вересня 2018 року — 5 років, як відійшов у вічність невтом-
ний борець за Незалежність України, чудовий талановитий журна-
ліст і фотокореспондент, який постійно висвітлював перші новини 
зі всіх куточків України, в тому числі і з Верховної Ради України. 

Працював журналістом у газетах: «Молодь України», «Вісник Чорно-
биля», «Народна газета» — перше в Україні незалежне видання Народ-
ного Руху України, «Бориспільський дзвін» — газета Бориспільських 
рухівців, «Трудова слава», «Вісті» — у якій працював останні роки сво-
го життя. Володимир Білкей з самого початку заснування Народного 
Руху України був його активним членом. Ми пам’ятаємо його добро-
ту, щирість та професійність в боротьбі за Незалежність України. Світ-
ла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. Хай земля 
йому буде пухом і вічне Царство Небесне. 

Бориспільська МО НРУ 

 СУМУЄМО

ПАМ’ЯТЬ ПРО МИКОЛУ ГРИГОРОВИЧА РАХУБУ



10 №35 (944), 7 вересня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 10 — 16 ВЕРЕСНЯ 

П'ЯТНИЦЯ, 14 ВЕРЕСНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.30 "Чотири весілля"

10.55, 12.20 "Одруження наосліп"

13.05 "Міняю жінку"

14.45 "Сімейні мелодрами"

15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали"

20.15, 22.20, 0.25 "Ліга сміху"

4.40 Мультфільм

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

3.15 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.50, 4.00 Реальна містика
12.00 Х/ф "Сонцеворот" (16+)
14.20 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

1 с. (12+)
15.30 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" (12+)
23.20 По слідах
0.00, 2.20 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.50 Телемагазин
5.40 Зоряний шлях

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

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

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

(12+)
13.00 Х/ф "Інспектор карного 

розшуку"
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Місто з ранку до 

опівночі"
3.55 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
11.00, 1.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Х/ф "Сам удома"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф "Сам удома 2"
23.15 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

списа"
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 2.00 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10, 17.35 Т/с "Нюхач" (16+)
12.30, 13.20 Х/ф "Нема куди тікати" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

(12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
0.20 "На трьох" (16+)
2.20 Т/с "У полі зору" (16+)
3.05 Т/ф "Циган"

5.45, 7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50, 11.05 "Моя правда"
9.45 "Академія сміху"
10.15 "Позаочи"
11.55 Х/ф "Іван та кобила"
13.10 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
14.55 Х/ф "Слухати у відсіках"
17.25 Х/ф "Люди в океані"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Перше побачення"
0.45 Х/ф "За власним бажанням"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Терор у лісі"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.20 "Наполеон"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі

4.50 Абзац

6.49, 9.39 Kids Time

6.50 М/с "Том і Джеррі шоу"

9.40, 18.00 Шоу Оля

10.40, 21.40 Київ вдень та вночі 

(16+)

14.30, 19.00 Топ-модель (16+)

17.00 Заробітчани

22.40 Кохання на виживання (16+)

0.40 Х/ф "Весільний погром" (18+)

2.35 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Кармелюк"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Балада про солдата"
10.40 "Кримінальні справи"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.20, 3.15 "Речовий доказ"
15.50, 16.55, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф
8.00, 4.40 "Облом.UA."
8.55, 4.05 Т/с "Пляжний коп"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.00 Т/с "Поки цвіте папороть"
19.25 Х/ф "Атлантичний рубіж"
21.15 Х/ф "Атлантичний рубіж-2"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

"Вечір видатних боїв і 
чемпіонів: на арені Міочич і 
Віттакер"

1.20 "Люстратор 2017"
2.45 Т/с "Касл-6"
3.25 Т/с "Касл-7"

7.45 Х/ф "Королева бензоколонки"

9.25 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)

13.15 Х/ф "Любити й вірити" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини

18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"

20.00 Цієї миті рік потому (12+)

22.45 Ультиматум (16+)

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

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

(12+)
16.40 Д/с "Щоденники комах"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
22.50 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Схеми. Корупція в деталях
1.10 52 вікенди
1.30 Роздягалка
2.00 "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 15 ВЕРЕСНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.40 "Гроші 2018",

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.30 "Їмо за 100"

11.15, 23.15 "Світське життя 2018"

12.15 Мелодрама "Все одно ти 

будеш мій"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.20, 4.25 "Ліга сміху"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 4.40 Зоряний шлях

8.40 Т/с "Обман" (12+)

15.20 Т/с "Несолодке помста" 1, 3 

с. (12+)

19.40 Т/с "Несолодке помста" (12+)

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с "Це було біля моря" 1, 3 

с. (16+)

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "Це було біля моря" (16+)

3.00 Реальна містика

5.35 Д/п "Тетяна Дороніна. Не 
люблю кіно"

6.40 М/ф
7.10 "Жди меня. Україна"
8.40 Х/ф "Капіж"
10.20 Х/ф "Ще раз про кохання"
12.20 Х/ф "Валентин і Валентина"
14.15 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
15.50 Т/с "Таїсія" (12+)
20.00, 2.05 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.30 Х/ф "Двоє під дощем" (16+)
0.20 Х/ф "Готель романтичних 

побачень" (16+)
2.35 Д/п "Ірина Аллегрова. Йду, аби 

лишитися"
3.15 Х/ф "Дядя Ваня"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф "Якось у лісі"
12.35 Х/ф "Червона шапочка"
13.45 Чотири весілля
17.15 Х/ф "Бібліотекар: У пошуках 

списа"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Країна У
0.30 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

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

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Боги Єгипту" (12+)
22.25 Х/ф "Помпеї" (16+)
0.35 Х/ф "Клуб шпигунів" (16+)
2.20 Т/с "У полі зору" (16+)
3.40 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
10.30 "Невідома версія. Стережись 

автомобіля"
11.25 Т/с "Територія краси"
14.10 Х/ф "Позашлюбний син"
17.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Шукайте жінку"
23.55 Х/ф "Суто англійське 

вбивство"
2.55 "Позаочи"
3.35 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.05 Телебачення

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Концерт "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Вулкан у прямому ефірі"
18.00, 1.10 Х/ф "Крик пораненого"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 3.30 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 3.50 Х/ф "Голгофа"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.30 "Мультляндія"

3.00, 1.30 Зона ночі
5.59, 7.19 Kids Time
6.00 М/с "Лунтик і його друзі"
7.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
10.00 Шоу Оля
12.50 Хто проти білявок? (12+)
14.40 Хто зверху? (12+)
16.40 М/ф "Фердинанд"
18.40 Х/ф "Одинадцять друзів 

Оушена"
21.00 Х/ф "Дванадцять друзів 

Оушена"
23.30 Х/ф "Нічого собі поїздочка" 

(16+)

5.15 Х/ф "Зухвалість"
7.00 Х/ф "Фронт за лінією фронту" 

(12+)
10.20 Х/ф "Алегро з вогнем"
12.00, 2.35, 3.45 "Речовий доказ"
15.00 "Склад злочину"
16.35 "Південь. Нерадянський 

Союз"
18.25 "Свідок. Агенти"
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.10 Х/ф "Тридцять три"
22.40 Х/ф "Ганмен" (16+)
1.00 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Випадковий свідок"
4.45 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф
8.00 "102. Поліція"
8.55 "Загублений світ"
16.10 Х/ф "Аватар"
19.20 Х/ф "Клин клином"
21.20 Х/ф "Підстава"
23.05 Т/с "Величний Джо"
1.05 Т/с "Пляжний коп"
2.00 "Люстратор 2017"
3.40 "Облом.UA."

5.55 ВусоЛапоХвіст
8.15 Караоке на Майдані
9.15 Все буде смачно!
11.10 Зважені та щасливі (12+)
14.05 Цієї миті рік потому (12+)
16.05 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
22.00 Вiкна-Новини
22.40 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 
Новини

10.05 Відкривай Україну з 
Суспільним

10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф "Книга буття. Створення 

світу" (12+)
14.00 Телепродаж
14.15 Казки, перевірені часом. 

"Ганс, Рекле та чорт"
15.50 "Фестивалі планети"
16.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.25 "Неповторна природа"
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.10 Концертна програма Євгена 

Хмари "Знамення"
23.45 "Дива Китаю"
0.15 "Незвідані шляхи"
1.40 Світ навколо
1.45 "Китайський живопис"
2.10 "Смаки Культур"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 16 ВЕРЕСНЯ

6.00 ТСН
7.00, 4.10 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10, 11.20 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
12.55 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
14.00 Бойовик "Я, робот"
16.25 Бойовик "У тилу ворога"
18.30 "#Шоуюри"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.40 "Ліга сміху"

6.50 Сьогодні
7.45 Х/ф "Помічниця"
10.00 Т/с "Несолодке помста" (12+)
14.40 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" (12+)
16.45 Т/с "На качелях судьбы" 1, 2 

с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "На качелях судьбы"
23.15 Т/с "Сила серця" 1, 3 с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Сила серця" (16+)
3.20 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
5.30 Реальна містика

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 "Великий бокс. Сауль 

Альварес - Геннадій 
Головкін"

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

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Людина-оркестр"
14.00 Х/ф "Скупий"
16.20 "Місце зустрічі"
18.00 "Круче всех. Новий сезон"
20.30 Т/с "Нехай говорять" (16+)
0.15 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.15 Х/ф "Бібі та Тіна: Дівчата 

проти хлопців"
13.15 Чотири весілля
16.45 Х/ф "Сам удома 2"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Х/ф "Плем'я" (18+)
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації

5.20 Еврика!

5.30 Факти

5.55 Інсайдер

7.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

10.45, 13.00 Х/ф "Троя" (16+)

12.45 Факти. День

14.10 Х/ф "Помпеї" (16+)

16.10 Х/ф "Боги Єгипту" (12+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Битва титанів" (16+)

22.50 Х/ф "Гнів титанів" (16+)

0.45 Х/ф "Центуріон" (16+)

2.30 Т/с "У полі зору" (16+)

3.55 Провокатор

5.45, 7.40, 8.40 М/ф
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.50 "Моя правда"
9.30 "Діти-зірки"
10.30 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
11.20 Т/с "Територія краси"
14.05 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
15.55 Х/ф "Дівчина без адреси"
17.30 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.20 Х/ф "П'ять хвилин страху"
23.05 Т/с "Інспектор Лосєв"
3.55 "Позаочи"
4.35 Кіноляпи
4.55 Саундтреки
5.30 Телебачення

7.45 "Вулкан у прямому ефірі"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна Михайла 

Поплавського"
15.35 "Служба порятунку"
16.05 "Концерт "Пісня - Україна"
18.15, 1.30 Х/ф "Син"
21.00, 0.40, 4.05 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.35 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Ласкаво просимо до 

капкану"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.55 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.20 Стендап-Шоу
5.09, 6.59 Kids Time
5.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00 М/ф "Фердинанд"
9.10 М/ф "Зубна фея"
11.10 Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
13.20 Х/ф "Одинадцять друзів 

Оушена"
15.40 Х/ф "Дванадцять друзів 

Оушена"
18.20 Х/ф "Тринадцять друзів 

Оушена"
21.00 Х/ф "Фокус" (16+)
23.10 Х/ф "Нічого собі поїздочка 2" 

(18+)
1.00 Х/ф "Тобі кінець" (18+)

5.10 "Top Shop"

6.10, 8.55 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

10.50 Х/ф "Невловимі месники"

12.25 Х/ф "Вийти заміж за 

капітана"

14.10 Х/ф "Білі вовки"

16.05 Х/ф "Материнська клятва"

19.00 Х/ф "Знову невловимі"

21.45 Х/ф "Полонені сонця" (16+)

23.30 Х/ф "Ганмен" (16+)

1.40 "Речовий доказ"

6.00 М/ф
8.00 "Він, вона та телевізор-2"
9.00 Прем’єра! "Він, вона та 

телевізор"
11.40 Х/ф "Вуличний гонщик"
13.15 Х/ф "Атлантичний рубіж"
15.05 Х/ф "Атлантичний рубіж-2"
16.50 8 тур ЧУ з футболу "Зоря"-

"Динамо"
19.00 Х/ф "Конан-руйнівник"
21.00 Х/ф "Останній легіон"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

"Вечір видатних боїв і 
чемпіонів: на арені Міочич і 
Віттакер"

2.30 "Облом.UA."

5.55 ВусоЛапоХвіст
7.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
9.00 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата (12+)
13.00 МастерШеф (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Х-Фактор

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 
Новини

9.35 Х/ф "Книга буття. Створення 
світу" (12+)

11.20 Казки, перевірені часом." 
Король Дроздобород"

12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.00 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50 "Фестивалі планети"
16.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.25, 21.25 "Неповторна природа"
19.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.50 "Незвичайні культури"
23.50 "Китайський живопис"
0.15 Д/с "Дешевий відпочинок"
1.40 "Дива Китаю"
2.10 "Смаки Культур"
2.35 "Смачні історії"
3.25 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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Повідомлення про забезпечення існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі Відкритого акціонерного товариства 

«Гамапласт Україна»

ВАТ «Гамапласт Україна»  прийнято рішення про забезпечення існування акцій у бездокументарній 
формі (Рішення прийнято Головою Ліквідаційної комісії Товариства на підставі Рішення НКЦПФР №47 
від 22.01.2014 року, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення (Прото-
кол) Голови Ліквідаційної комісії Товариства  №1  від 6 вересня 2018 р.)

Підтвердженням права на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є 
обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в депозитарній установі, а документальним 
підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних  паперах влас-
ника, яка видається депозитарною установою.

Всі акціонери (власники цінних паперів) повинні звернутися до Депозитарної установи та укласти 
Договір про відкриття рахунку у цінних паперах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій 
рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Голова ліквідаційної комісії ВАТ «ГАМАПЛАСТ УКРАЇНА»    О.Я.Бокало
06.09.2018р.

Реквізити емітента:  

Повне та скорочене найменування згідно  з  
установчими документами, Код за ЄДРПОУ

Відкрите акціонерне товариство «Гамапласт 
Україна»; ВАТ «Гамапласт Україна»; 30547089

Місцезнаходження   згідно   з  реєстраційними 
документами  юр.  особи

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька,20

Адреса  для  поштових повідомлень, телефон,  
факс

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька,20, тел/
факс 0459564483

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування

Вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних 
паперів

акція проста іменна

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: 
дата реєстрації; орган, що видав свідоцтво; 
реєстраційний номер випуску

27 вересня 2006 року; Управління ДКЦПФР у 
м.Києві та Київській обл.,  № 23/27/1/06

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП UA4000202238

Реквізити  Центрального депозитарію, який буде обслуговувати випуск цінних паперів

Повне найменування, код за ЄДРПОУ
Публічне акціонерне товариство "Національний 
депозитарій України", 30370711

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107

Реквізити Депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах 
власникам цінних паперів

Найменування, Код за ЄДРПОУ
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«НВП «МАГІСТР», 34045290 

Місцезнаходження 04566, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. «А», оф.6

Телефони контактної особи (044) 500-1607(08) Костенко Сергій Сергійович

Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку серії АЕ №286642, 
видана 10.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013р. 
необмежений
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Головне управління житлово-комунального господарства оголошує про намір передати в оренду майно 
комунальної власності територіальної громади м. Борисполя за адресами:

№ 
з/п

Місце розташування 
об’єкта оренди

Характерис-
тика 

об’єкта
Балансо-

утримувач

Ринкова 
вартість 

об’єкта оренди, 
грн

без ПДВ

Умови передачі 
в оренду 

комунального майна 
територіальної 

громади 
м. Борисполя

Термін оренди Інші умови

1. вул. Глибоцька, 81

нежитлове 
приміщення 

площа
8,1 кв. м

КП «ЖЕК-1» 39 050
для розміщення 

майстерні з ремонту 
взуття

2 (два) роки і 
360 днів

об’єкт може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

2. вул. Головатого, 3

нежитлове 
приміщення 

площа
55,3 кв. м

КП «ЖЕК-1» 338 410

для розміщення 
суб’єктів 

господарювання, 
що надають 

стоматологічні 
послуги

2 (два) роки і 
360 днів

об’єкт може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

3.
вул. Героїв Небесної 
Сотні, 1

нежитлове 
приміщення 

площа
46,4 кв. м

Управління 
освіти і науки

239 510
для надання освітніх 

послуг 
до 31 серпня 

2019 року

об’єкт не може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

4. вул. Головатого, 19

нежитлове 
приміщення 

площа
17,1 кв. м

Управління 
освіти і науки

97 130
для надання освітніх 

послуг 
до 31 серпня 

2019 року

об’єкт не може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

5. вул. Головатого, 19

нежитлове 
приміщення 

площа
27,0 кв. м

Управління 
освіти і науки

150 690
для надання освітніх 

послуг 
до 31 серпня 

2019 року

об’єкт не може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

6. вул. Глибоцька, 81

нежитлове 
приміщення 

площа
20,0 кв. м

КП «ЖЕК-1» 100 940

для розміщення 
торговельних 

об’єктів з 
продажу товарів 
непродовольчої 

групи

2 (два) роки і 
360 днів

об’єкт може 
бути переда-ний 

в оренду для 
здійснен-ня іншого 

виду діяльності

7.
вул. Київський 
Шлях, 24

нежитлове 
приміщення 

площа
18,0 кв. м

КП «ЖЕК-1» 152 440

для розміщення 
аптек, що 

реалізують готові 
ліки

2 (два) роки і 
360 днів

об’єкт не може бути 
переданий в оренду 

для здійснення 
іншого виду 
діяльності

Істотними умовами договору оренди 
комунального майна є:

• об’єкт оренди (склад і вартість майна);
• термін, на який укладається договір 
оренди;
• орендна плата з урахуванням її індексації;
• порядок використання амортизаційних 
відрахувань, якщо їх нарахування передба-
чено законодавством;
• відновлення орендованого майна та умо-
ви його повернення;
• виконання зобов’язань;
• забезпечення виконання зобов’язань — 
неустойка (штраф, пеня), порука, завда-
ток, гарантія тощо;
• порядок здійснення орендодавцем контр 
• олю за станом об’єкта оренди;
• відповідальність сторін;
• страхування орендарем взятого ним в 
оренду майна;
• обов’язки сторін щодо забезпечення по-
жежної безпеки орендованого майна;
• обов’язок орендаря компенсувати ви-
трати головного управління житлово-ко-
мунального господарства виконавчого 
комітету міської ради за проведення неза-
лежної оцінки.

Орендна ставка визначається відповідно 
до Методики розрахунку орендної плати за 
комунальне майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженої рішенням міської ради від 
08.09.2015 № 5463-66-VІ з урахуванням ці-
льового використання майна, що надаєть-
ся в оренду.

Заяви з пакетом документів щодо орен-
ди об’єктів комунальної власності територі-
альної громади м. Борисполя, на які нада-
ні оголошення про намір передати майно в 
оренду, приймаються виконавчим коміте-
том міської ради з 

8-00 до 17-00 за адресою м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72, кім. 101 протя-
гом 10 робочих днів з дня опублікування 
оголошення.

При надходженні двох і більше заяв 
щодо оренди об’єктів комунальної власно-
сті територіальної громади м. Борисполя, 
на які надані оголошення про намір переда-
ти майно в оренду, буде оголошений кон-
курс на право укладення договорів орен-
ди індивідуально визначеного нерухомого 
майна комунальної власності територіаль-
ної громади м. Борисполя.

Заява про наміри
Підприємство Виробничий підрозділ Київський загін воєнізованої охорони 

РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що розташовано за 
адресою: 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрів-
ка, Київський шлях, 115а, повідомляє про намір отримання дозволу на вики-

ди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.
Планується розробка обґрунтування обсягів викидів, метою якої є отри-

мання дозволу на викиди забруднюючих речовин.
Підприємство займається обслуговуванням вуглекислотних вогнегасни-

ків, зарядкою порошкових вогнегасників. У процесі виробничої діяльності в 
атмосферне повітря виділяються такі забруднюючі речовини: натрію гідро-
оксид (натр їдкий, сода каустична) - 0,001351 т/рік, ксилол – 0,0266 т/рік, 

уайт-спірит – 0,0546 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих части-
нок недиференційованих за складом – 0,017902 т/р. Усі викиди — у межах 

допустимих норм, перевищення санітарних норм не виявлено. 
Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з даного 

питання проводить Бориспільська райдержадміністріція, яка знаходиться за 
адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 74, т. (04595)6-12-

58, протягом місяця з дати публікації оголошення. 
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Авто з Литви, пригон, консультації. Тел.: 0 98 

0255059.

ГАЗель-3302, двигун 406, 2,3 куб.см (буд-
ка), 2004 р., пробіг 99 тис.км, газ/бензин, 
81200 грн. Тел.: 0 67 3374611.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., 2/9 ц., 68,1/38,3/9,1, гарний 

стан, все окремо, кухонний гарнітур, лінолеум, 
2 б/з, лічильники, 2 бойлери, вільна, 1080000 
грн. Тел.: 0 67 7000343.

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

БУДИНКИ

Бориспіль

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, 
погріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

Сошників с., 64 кв.м, 30 соток, газ по вулиці, 
колодязь у дворі, близько ліс і річка, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 97 1708272, Ольга.

Переяслав-Хмельницький

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

Екскаваторник
на екскаватор-навантажувач 

«Катерпіллер»

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

м. БориспільЗ/п договірна

На постійну роботу 
ПОТРІБЕН
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ГАРАЖІ

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

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

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

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капі-
тальний, оглядова яма, підвал на весь га-
раж, ціна 95200 грн. Терміново. Тел.: 0 93 
2802633. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, госпо-

дар. Тел.: 0 63 3529749.
2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову 

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

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

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Магістральна вул., 10+10 соток, під забудо-

ву, світло по вулиці, 312000 грн, за дві. Тел.: 0 
674040137.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Куплю

Бориспіль

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

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
у цех

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

На постійну роботу ПОТРІБЕН

ОХОРОНЕЦЬ
Г/р 1/3, офіційне працевлаштування

На постійну роботу (м. Бориспіль) 
ЗАПРОШУЄМО 

ТЕХНІКАЕЛЕКТРИКА
з обслуговування 

прального обладнання

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

095-793-80-58, 
Олексадр

095-793-80-58, 
Олександр 

На підприємство у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

РІЗНОРОБОЧІ

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Здам

Бориспіль

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

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

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

Запрошуємо на роботу автомийників. Ав-
томийка знаходиться за адресою: с. Гора, 
вул. Центральна, 10. Гарантуємо вчасну та 
достойну зарплату. Тел.: 0 68 1176005. 

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

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

На підприємство у м. Бориспіль потрібні різно-
робочі. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

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

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

На постійну роботу в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-ден-
ний робочий тиждень, з/п 3000 грн чисти-
ми. Тел.: 0 66 1348542.

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

Оголошення та реклама

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

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

Водії кат. «Е» (далекобійники). Робота по 
території України. З/п від 13000 грн. Стро-
гий облік палива. Телефонувати з 9.00 до 
18.00. Тел.: 0 73 4379994. 

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

Водіїв категорії «С»,«Е» набирає євро-
пейська транспортна компанія. Тел.: 0 63 
4615340. 

Двірників-прибиральниць запрошує на роботу 
ТОВ «Перший український експертний центр». 
Офіційне працевлаштування, соцпакет. Надає-
мо житло. Тел.: 0 67 4697520.

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

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

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

(постійна робота)
Офіційне працевлаштування,

позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

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

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

Найму
Бориспіль

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

Молода сім’я найме будинок або півбудинку 
зі зручностями в центрі м. Бориспіль. Поряд-
ність та своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 
95 7395679.

Міняю
Бориспіль

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

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

З/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/пЗ/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09

Ухвалою Київського окружного адміні-
стративного суду від 31.07.2018 відкри-
то провадження у справі № 810/3561/18 

про скасування рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради від 
04.06.2018 № 323 «Про встановлення та-
рифу на перевезення пасажирів на місь-
ких автобусних маршрутах загального 

користування у місті Борисполі фізичній 
особі-підприємцю Кисельову Олександру 

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

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

НА РОБОТУ В САДОВИЙ ЦЕНТР ПОТРІБЕН НА РОБОТУ В САДОВИЙ ЦЕНТР ПОТРІБЕН 
РІЗНОРОБОЧИЙ ПО ДОГЛЯДУ ЗА САДОМ, РІЗНОРОБОЧИЙ ПО ДОГЛЯДУ ЗА САДОМ, 
С. МАРТУСІВКА, З/П 7000 ГРН, НА ТЕРИТО-С. МАРТУСІВКА, З/П 7000 ГРН, НА ТЕРИТО-
РІЇ Є ГУРТОЖИТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.РІЇ Є ГУРТОЖИТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.

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

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

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

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

Охоронці потрібні на постійну роботу в 
охоронну компанію, г/р 1/3, 1/2, 2/4, вахта. 
Офіційне працевлаштування, висока з/п. 
Тел.: 0 50 4658526, 0 67 6924212, 0 44 2494000. 

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ТА ПОТРІБЕН ВОДІЙ КАТ. «С», «Е» ІЗ Д/Р ТА 
ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ, З/П 
ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.: 0 
98 3996710.98 3996710.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА АВТОМОБІЛЬ ГА-ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА АВТОМОБІЛЬ ГА-
ЗЕЛЬ, С. МАРТУСІВКА, САДОВИЙ ЦЕНТР, ЗЕЛЬ, С. МАРТУСІВКА, САДОВИЙ ЦЕНТР, 
З/П 8000 ГРН, НА ТЕРИТОРІЇ Є ГУРТОЖИ-З/П 8000 ГРН, НА ТЕРИТОРІЇ Є ГУРТОЖИ-
ТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.ТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.

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

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

Терміново потрібен АПАРАТНИК на ви-
робництво, постійна робота, офіційне пра-
цевлаштування, позмінний г/р. Тел.: 0 67 
5094275, Ірина.

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

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

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

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

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

У фітнес-клуб (ТЦ «Mix Mall») потрібна 
прибиральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 68 5441519.

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

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

На постійну роботу
в м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, 
098-512-30-00, Юлія 

ОПЕРАТОРИ
прального 
обладнання
сушильного 
обладнання
гладильного 
обладнання

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

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

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 
з/п від 9000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 6000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 5000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ 
РОЗДАЧІ, 
з/п від 6000 грн

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

ПОТРІБНІ

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

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Підприємству у м Бориспіль 
(вул. Головатого 83) ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
в цех виробництва паперової упаковки

Без шкідливих звичок.
Повний робочий день, навчання, 

офіційне працевлаштування.

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

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

Щасливська сільська рада Бориспільського 
району, спеціаліст 1 категорії —  юрискон-
сульт, з/п 6000,00 грн. 

Щасливська сільська рада Бориспільського 
району, спеціаліст 1 категорії – інженер-буді-
вельник, з/п 6000,00 грн.

Щасливська сільська рада Бориспільського 
району, спеціаліст 1 категорії –  інспектор архі-
тектурно-будівельного контролю, з/п 6000,00 грн.

ФОП Сичов В.В., водій автотранспортного 
засобу (перевезення вантажу по Україні), з/п 
15000,00 грн.

КП «Бориспільське БТІ», технік з інвентари-
зації нерухомого майна, з/п 6216,00 грн.

Бориспільська районна державна лікарня ве-
теринарної медицини, лаборант -  мікробіолог, 
з/п 3723,00 грн.

Бориспільська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини, лікар ветеринарної 
медицини з лабораторної діагностики, з/п 
4000,00 грн.

ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», диспетчер, 
з/п 8300,00 грн.

ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», комірник,  з/п 
7100,00 грн.

ТОВ «Скай Фуд Сервіс» , мийник посуду, з/п 
10671,00 грн.

ТОВ«Роял Кейтерінг», кондитер, з/п 
8000,00 грн.

ТОВ  «Біонасервіс Плюс», апаратник вироб-
ництва бактерійних препаратів, з/п 6000,00 грн.

Військова частина 1492, офіціант, з/п 
3943,00 грн.

ОСББ  «Чубинська перлина», двірник, з/п 
4000,00 грн.

ПП  «Укрпалетсистем», кухар, з/п 5200,00 грн.Тел.: (04595) 6-06-66

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.

Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Майстер цеху Інженер-електронік
Прибиральник виробничих приміщень

Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Майстер цеху Інженер-електронік
Прибиральник виробничих приміщень

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; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Вишгород
Збиральники піддонів з д/р на деревообробне 

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

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

Водій на бетонозмішувач. Робота в м. Київ. 
Вахтовий метод. Надаємо житло. Соцпакет. З/п 
від виробітку. Тел.: 0 68 8319241. 

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по 

ціні 6 грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. 
Склад у м. Бориспіль, доставка від 150 грн. 
Тел.: 0 98 9342408.

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

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

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

Сітка армувальна для будівельних робіт від 
виробника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 
грн/кв.м, а також сітка рябиця для огороджен-
ня. Тел.: 0 98 9814287.

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Холодильна камера, б/в на 400 л, холодиль-
ник «Снайге» під скло 1-й, холодильник «Руть», 
2-й під скло, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 
0 68 4457485.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 
31298, 0 98 9248590, с. Глибоке.

РІЗНЕ

Бориспіль

Битовку-кунг для будівельників, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 67 4029471.

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

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

Ремонт карбюраторів вітчизняних та іно-

земних автомобілів. Тел.:0 66 7250013.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника ліквідації 
наслідків на Чорнобильській АЕС 1986 року, 
серія А №119919, видане на ім’я Величка 
Олександра Васильовича Київською облдер-
жадміністрацією 30 жовтня 1992 року, вважати 
недійсним.

ТВАРИНИ

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

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

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

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

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Каропля велика, їстівна, 6 грн/кг, м. Бори-

спіль. Тел.: 0 63 3529749.

Виробничій компанії 

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

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
(не студент) (не студент)

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки) ПОТРІБНІ

Помічник головного 
бухгалтера 
Бухгалтер 

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

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

067-209-55-51, 067-402-41-49
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 СВЯТО

Оскільки нам 7 років, то ми 
вирішили розіграти одразу 
7 головних призів: 

 • Подорож на 2-х ДО ЄВРОПИ від 
турагенції CoralTravel 

 • 1000 грн на покупки у дитячому 
магазині «Антошка» 

 • 2500 грн на покупки у 
ювелірній крамниці 
«Золотий вік» 

 •  Набір косметики для всієї сім’ї 
від магазину косметики «Ельфа» 

 • 1000 грн на покупки в магазині 
техніки «t.t.t.ua»

 •  РІЧНИЙ абонемент в Pulsar 
Fitness

 •  1000 грн на покупки в 
супермаркеті «NOVUS» 

Як отримати 
подарунок? 

Купуй у вересні на суму від 300 
грн в магазинах ТРЦ «Aeromall» 
(окрім супермаркету «NOVUS») та 
реєструй чек на святі з 12:00 до 
14:00. Тоді ти гарантовано отри-
маєш подарунок, а можливо саме 
ти станеш одним з 7 щасливчиків, 
що отримають головні призи свя-
та. Обирати переможця нам допо-
може вдача — все вирішить коле-
со фортуни!

До свята магазини та розважаль-
ні зони готують спеціальні зниж-
ки та пропозиції — тож шопінг в 
наш День народження буде справ-

ді вигідним!  А за розваги відпові-
даємо ми: будуть виступати колек-
тиви міста, жонглер, ходулісти, ве-
ликий ведмідь подарує повітряні 
кульки, а для дітей — безкоштов-
ний аквагрим! 

22 ВЕРЕСНЯ ТРЦ «AEROMALL» 
СВЯТКУЄ СВОЇ 7 РОКІВ! 

 В наш День народження ми даруємо велике свято 
— нашим відвідувачам. Святковий концерт, подарунок 
кожному покупцю, спеціальні знижки та розіграш 7-ми 
ГОЛОВНИХ ПРИЗІВ – все це в наше головне свято року!

22 вересня чекаємо на вас у ТРЦ «Aeromall» з 13:00. 
Початок реєстрації чеків – з 12:00. 
Подробиці на сайті: www.aeromall.com.ua 

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

«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ІНКЛЮЗИВНО-
РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР — ЗРАЗОК НОВОГО 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ» 

Відкриття закладу відбулося в 
рамках реалізації Бориспільською 
районною державною адміністра-
цією та районною радою реформ 
в галузі освіти, анонсованих Мари-
ною Порошенко на виконання до-
ручення Президента України Пе-
тра Порошенка. Мета реалізації 
проекту — забезпечення рівного 
доступу для здобуття освіти дітей 
з особливими потребами та ство-
рення освітнього простору від-
повідно до Закону України «Про 
освіту», Концепції «Нова україн-
ська школа» та Меморандуму про 
співпрацю між Фондом Порошен-
ка та Київською ОДА, яким перед-
бачено реалізацію національного 
проекту «Інклюзивна освіта». За-
хід проходив за участі голови Ки-
ївської обласної державної адміні-
страції Олександра Горгана, голо-
ви Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації Олександра 
Туренка, голови Бориспільської 
районної ради Владислава Байча-
са, Щасливського сільського голо-
ви Миколи Шмаюна. 

Під час візиту гості оглянули 
кімнати центру та проінспектува-
ли роботу надсучасного мультиме-
дійного обладнання. 

У центрі створені та обладнані:
 • кімната лікувальної фізкультури 

та світла сенсорна кімната, де 
діти будуть проходити фізичну 
реабілітацію; 

 • темна сенсорна кімната, в якій 
діти можуть розслабитись, 
зосередитись та підготуватись 
до роботи в групах; 

 • кабінет вчителя-логопеда для 
виправлення вад мовлення;

 •  кабінет практичного психолога 
та вчителя-дефектолога для 
проведення корекційних занять.

Дружина Президента ознайоми-
лася з роботою вчителя-логопеда, 
практичного психолога та вчите-

ля-дефектолога, а також поспілку-
валася з дітьми, які відвідують центр. 

З нагоди Дня знань почесна гостя 
вручила «Бориспільському інклю-
зивно-ресурсному центру» подару-
нок у вигляді сертифікату на отри-
мання мультимедійного центру та 
програмного забезпечення від Бла-
годійного фонду Порошенка.

«Реформа інклюзивно-ресурсних 
центрів відбулась, — наголосила під 
час виступу Марина Анатоліївна. — 
Цього року ми маємо 322 інклюзив-
но-ресурсних центри, які запрацю-
вали 1 вересня по всій Україні. І, зо-
крема, лідером у відкритті інклю-
зивно-ресурсних центрів є Київська 
область, де відчинив двері та при-
ймає дітей 41 центр. Ми сьогодні по-
бачили зразок, яким має бути інклю-
зивно-ресурсний центр, який відпо-
відає всім сучасним вимогам щодо 
надання психолого-педагогічних і ко-
рекційно-розвиткових послуг дітям 
з особливими освітніми потребами. 
Думаю, такі центри будуть відкри-
ватися по всій Україні, і наші діти бу-
дуть відчувати, що вони потрібні 
своїй державі, що держава про них 
дбає і робить все можливе, щоб вони 
стали повноцінними членами укра-
їнського суспільства».

Голова Київської облдержадмі-
ністрації Олександр Горган висло-
вив вдячність районному керів-
ництву за співпрацю та фінансову 
підтримку у розбудові інклюзив-
но-ресурсних центрів Київщини.

 Загальна вартість реалізації 
проекту в Бориспільському райо-
ні становила 7 млн. грн. Будівельні 
роботи тривали 4 місяці. 

Сьогодні центр забезпечений су-
часним інтерактивним обладнан-
ням, завдяки якому є можливість 
розвивати у дітей усі пізнавальні 
процеси, підвищувати рівень мо-
тивації до пізнавальної та навчаль-
ної діяльності. 

Крім того, на території інклюзив-
но-ресурсного центру обладнано 

спортивно-ігровий майданчик для 
занять та відпочинку дітей. 

У 2018/2019 навчальному році 
планується охопити корекційними 
заняттями до 40 дітей з особливи-
ми освітніми потребами, які про-
живають (навчаються) в Бориспіль-
ському районі. 

Корекційні послуги надаватимуть-
ся дітям з різними нозологіями. Під 
особливості розвитку кожної дити-
ни буде складено індивідуальний 
план розвитку та індивідуальна ко-
рекційна програма, за якою працю-
ватимуть фахівці центру.

До штату установи входять вчи-
тель-логопед, вчитель-дефектолог, 
практичний психолог і вчитель лі-
кувальної фізкультури. Фахівці на-
даватимуть комплексну психоло-
го-педагогічну оцінку розвитку 
дітей, забезпечуватимуть мето-
дичний, психологічний, дефекто-
логічний, логопедичний супровід. 

Фінансування закладу здійсню-
ватиметься  за рахунок бюджетних 
коштів, тож послуги центру будуть 
безкоштовними. 

За матеріалами офіційного 
веб-порталу Бориспільської ра-
йонної державної адміністрації 
(http://raybori.gov.ua)

 У перший день навчального року, 3 вересня, дружина 
Президента України Марина Порошенко відкрила 
новий «Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр», 
розташований в приміщенні Пролісківської філії опорного 
навчального закладу «Щасливський навчально-виховний 
комплекс «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — 
дитячий садок». 

Марина Порошенко побувала на відкритті закладу в Пролісках

• Під час візиту високих гостей. Наголошувалося, що фінансування закладу здійснюватиметься  за рахунок 
бюджетних коштів, тож послуги центру будуть безкоштовними. 

• Загальна вартість реалізації проекту в Бориспільському районі 
становила 7 млн. грн. Будівельні роботи тривали 4 місяці. 

• На території центру обладнано спортивно-ігро-
вий майданчик для занять та відпочинку дітей. 

• Сучасний інтер'єр та устаткування. • Кімнати центру оснащені надсучасним мультимедійним 
обладнаннмя. 
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 ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

ЯК БОРОТИСЯ ІЗ АМЕРИКАНСЬКИМ БІЛИМ 
МЕТЕЛИКОМ, МІНУЮЧОЮ МІЛЛЮ ТА АМБРОЗІЄЮ

Наталія Токарчук 

Як боротися із шкідником фрук-
тових та декоративних дерев, «Ві-
сті» запитали у фахівців компанії 
з захисту рослин — науково-до-
слідного центру «Зелена клініка», 
представництва якого працюють 
у багатьох містах України, а одне з 
них щойно відкрилось у Бориспо-
лі. На запитання відповідав Дми-
тро Радюк, директор відділу 
компанії у нашому місті.

«Головна шкода від 
американського 
метелика для дерева 
— естетична»

— Бориспіль, як і інші міста і се-
ла країни цього року потерпають 
від білого американського мете-
лика — багатоїдного шкідника, в 
«меню» якого понад 200 різних де-
рев та кущів, але особливо комасі 
смакує шовковиця. Метелик повні-
стю білий, вкритий густим пухнас-
тим ворсом, іноді має чорні дрібні 
плямки. Бачачи його, людина може і 
не підозрювати, що личинки такого 

гарного створіння можуть знищи-
ти листяний покрив дерева за кіль-
ка днів. 

Комахи літають вночі, переміщу-
ються швидко і на великі відстані. 
Вони з’являються навесні, у період 
цвітіння фруктових дерев. У трав-
ні-червні метелики відкладають 
яйця, через пару тижнів з них ви-
ходять гусениці, які зжирають лис-
тяну частину дерева.

Гусениця білого американсько-
го метелика коричневого кольо-
ру, бархатиста, з чорними цятками 
на тілі, пухнаста. Лялечки шкідни-
ка зимують в корі дерев, в стеблах 
рослин, під грудками землі, у бу-
дівлях. Зими шкіднику не страшні. 
Гусениці живуть колоніями — це ті 
«кубла» з павутини, які ми бачимо 
на вражених шкідником деревах. 
40, а то і 50 днів гусениці нищать 
все на своєму шляху, потім заляль-
ковуються. У липні з’являється на-
ступне покоління метеликів, самки 
другого покоління ще плодовитіші, 
одна особина відкладає 2500 яєць! 
Гусениці об’їдають дерева до осені.

— Звідки взялась напасть? 
Дійсно із Америки, чи американ-
ський метелик — просто назва?

— Так, шкідник порівняно но-
вий для України і прийшов до нас 
із Америки. Був завезений до Єв-
ропи під час Другої світової вій-
ни. Якщо говорити про Україну, то 
вперше він був виявлений на тери-
торії Закарпатської області в 1952 
році, але тоді не набув розповсю-
дження. Масовий спалах уражен-
ня ним дерев зафіксовано в 2004 
році в Криму, — напевно, південні 
кліматичні умови були сприятли-
вими для нього. Зараз спалахи роз-
повсюдження можна зафіксувати і 
в Центральній Україні, бо метелик 
швидко адаптується до умов і поки 
не має природних ворогів, а через 
чисельність та швидкістю розсе-
лення (до 40 км нової території за 
рік) він витісняє звичних нам або-
ригенних шкідників-фітофагів (фі-
тофаги — шкідники, що живлять-
ся живими тканинами рослин). У 
цьому винні і люди: полишають 
садові ділянки без нагляду, не об-
робляють поросль дерев, не про-
водять масових карантинних за-
ходів, і цим створюють умови для 
розповсюдження шкідників. Бі-
лий метелик здатен знищити бага-
торічну працю садівника лише за 
рік. Враховуючи те, що вражає він 
і неплодові дерева, а, наприклад, 

клен, липу, вербу та інші листяні 
породи, це завдає шкоди і місько-
му озелененню.

— Які наслідки ураження мете-
ликом для дерев та які методи 
боротьби ви можете порекомен-
дувати? Чи треба, наприклад, 
спилювати гілки дерев, або зни-
щувати вражене дерево? Бо, ска-
жу, рекомендований «Актофіт» 
не допоміг, хоч я і обробляла ним 
дерева у своєму садку, як тільки 
почали з’являтися перші ознаки 
зараження міллю. І чи мають ко-
мунальні служби міста боротися 
з ураженням дерев шкідниками?

— Ми б не рекомендували спи-
лювати гілки, чи оброблювати де-
рево вогнем, як роблять деякі са-
дівники-любителі. Такі фізичні мето-
ди, як спилювання гілок та знищен-
ня їх, можуть застосовуватися тоді, 
коли ураження не масове і лише 
починає з’являтися, та й то, навіть 
тоді це малоефективно. Знищувати 
вражене дерево теж не має сенсу. 

Що робити, якщо дерево ураже-
не? Як би дивно це не звучало, ні-
чого — чекати. Головна шкода від 
метелика — естетична. Він знищує 
листяний покрив дерева, який пі-
зніше відновиться. Можна вносити 
під дерево системні інсектициди, 
як «Актара», «Конфідор», «Моспі-
лан» у грунтовій дозі, але не реко-
мендуємо робити це часто, бо об-
робки збільшують стійкість шкід-
ників до препарату, з часом вони 
звикнуть до препарату, і він не до-
помагатиме. Обробки потрібно 
робити як профілактичний захід, 
коли дерево ще не уражене. Зов-
нішню обробку враженого дере-
ва проводять тими ж препаратами, 
але вона також малоефективна, бо 
павутина створює надійний захист 
від т.зв. «газової хмари». 

На мою думку, неконтрольоване 
використання інсектицидів та ін-
ших засобів проти шкідників зав-
дає дереву більше шкоди, чим шкід-
ники, а інколи навіть призводить до 
його загибелі. Якби люди хоча б чи-
тали інструкції до них, а не сліпо 
слідували порадам продавців, які 
не мають спеціальної освіти. 

Головна шкода білого метелика 
— ослаблення дерева, а на осла-
блену рослину частіше уражають 
мікроорганізми, які можуть при-
звести до його загибелі. Тому як-
що дерево «пережило» напад 
шкідників улітку, восени його по-
трібно підгодувати комплексними 

добривами для дерев. Карантин-
ні служби не займаються оброб-
кою дерев, бо шкоди від внесених 
препаратів може бути більше, ніж 
від гусені, адже препарати треба 
вносити регулярно. Повторю, ма-
сове знищення метелика та гусені 
по місту нереальне та не має сенсу. 

«Проблема з масовим 
ураженням каштанів 
почне вирішуватися 
природнім шляхом»

— Ви сказали, що у білого ме-
телика поки що немає природ-
ніх ворогів. З часом такі можуть 
з’явитися?

— Такі вороги рано чи пізно 
з’являться. Усі знають про міную-
чу каштанову міль та бачили, якої 
шкоди вона завдає щороку кашта-
нам у Києві та Борисполі зокре-
ма. Київ намагався боротися, але 
марно. Навіть купили та висади-
ли нові — рожеві каштани. А коли 
частина з них зацвіла білим цві-
том, активісти звинувачували ке-
рівництво міста у тому, що куплені 
дерева «не ті». Але найцікавішим 
є те, що якраз колір цвіту кашта-
ну найменш впливає на стійкість 
його до захворювань та шкідни-
ків, і даний сорт — т.зв. рожевий 
каштан — може зацвісти як роже-
вим, так і білим цвітом. Поки вели-
ся війни з мінуючою міллю, у неї 
з’явився природній ворог, і через 
декілька років думаю, проблема 
з масовим ураженням каштанів 
почне вирішуватися природньо, 
без втручання людини. Те саме ра-
но чи пізно відбудеться і з білим 
американським метеликом.

«Липа теж хворіє і не 
ідеальна для міського 
озелення»

— То немає потреби заміню-
вати бориспільські каштани на 
липи, як це пропонує зробити 
міський комунгосп? Кілька тиж-
нів тому ми писали про міную-
чу каштанову міль і в комента-
рі представник комунгоспу озву-
чив наміри замінити каштани 
іншим видом дерев — переваж-
но липами, бо вони стійкі до мо-

лі та інших шкідників. 
— Так, липа стійка до міную-

чої молі, але у неї є інші вороги 
та хвороби. Замінивши каштани 
на липи, ми отримаємо аналогіч-
ну проблему. Липа теж хворіє. По-
дивіться на липові дерева у дру-
гій половині літа — вони вигля-
дають нездоровими та уражени-
ми. В’язи, які використовують для 
озеленення, теж мають ворогів, а 
шкідники заносять грибкові та ін-
фекційні хвороби, що в подальшо-
му призводить до вмирання де-
рева. Більше, ніж 2 дерева одного 
виду, — це вже сприятлива пере-
думова для заведення шкідників. 

«Зерно амброзії, 
що ще не визріло, 
проростає з часом»

— Бориспільці щоліта наріка-
ють на розповсюдження амбро-
зії. Чи потрібно з нею боротися 
та хто має це робити?

— Амброзія вважається каран-
тинною рослиною, тобто існує про-
токол для боротьби з нею. Якщо 
рослина росте на приватній ділян-
ці, відповідальність лежить на її го-
сподареві, на вулицях цим займа-
ються комунальні служби: є інструк-
ції та протоколи щодо того, як вони 
мають діяти у випадку виявлення 
карантинних рослин. Амброзія в 
більшості випадків масово росте 
лише там, де немає інших рослин. 
Насіюється вона і на оброблених 
полях, але виходить в ріст тоді, коли 
культурні рослини проходять веге-
таційну стадію, і не заважає їм, тому 
фермери не знищують її. У амброзії 
є особливість — її навіть невизрі-
ле зерно з часом проростає. Тому 
можна сказати, що зараз в ґрунті 
вже є насіння амброзії на 200-300 
років наперед. Головну шкоду во-
на може представляти не для рос-
лин, а для людей. Тоді як для одних 
із них контакт із рослиною пройде 
безслідно, інші, більш чутливі, мо-
жуть отримати алергічну реакцію, 
аж до анафілактичного шоку. Тому 
краще захищати руки рукавичка-
ми, якщо маєте справу з амброзією. 

Взагалі кожна рослина займає 
т.зв. нішеве, пусте місце, не зайняте 
в даний момент іншими рослинами, 
а з точки зору екосистеми будь-яка 
рослина — це є благо для екології, 
адже вона виробляє кисень.

 Літо та рання осінь – 
пора активності шкідника 
— американського 
білого метелика. Цього 
року Бориспіль теж 
постраждав від нього: 
багато пошкоджених дерев 
та кущів, що їх шкідник 
перетворив на кокони 
павутини, а потім об'їв 
вщент.

• Листя, повністю з’їдене білим метеликом.• Доросла гусінь.• Красень-метелик.
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 СОЛОВ’ЇНА ПІД ПИТАННЯМ

«ПРОЧИТАВ НОВИЙ ПРАВОПИС 
I ВIДЧУВ СЕБЕ АЗАРОВИМ»

 Суперечливий мовний закон: осучаснення мови чи 
її «назад в минуле»? Що кажуть про новий правопис 
його автори, а що – філологи та пересічні громадяни, 
яка вірогідність його прийняття, та які мовні новинки нас 
чекають, розбиралися «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК

В усьому світі мова — це важли-
вий важіль державної політки, то-
му в Україні вже два десятиліття 
точаться суперечки щодо мовної 
площини та, власне, правильності 
чи доцільності  вживання та напи-
сання тих чи інших слів, виразів, в 
т.ч. іншомовного походження, яких 
чимало з’явилося в сучасній укра-
їнський мові.

Коли  Українська національна ко-
місія з питань правопису виклала 
на сайті Міністерства освіти й науки 
проект нової редакції українсько-
го правопису, соціальні мережі ви-
бухнули шквалом обурення та кри-
тики, адже замість обіцяного осу-
часнення фахівці побачили повер-
нення до мови застарілих правил 
правопису, архаїчних слів та багато 
незрозумілих моментів, коли про-
понується декілька варіантів напи-
сання одного слова, що призведе 
до мовного безладу. 

• Правописом не назвеш.  Бага-
то із українських філологів наполя-
гають на тому, що цей документ на-
віть складно назвати Правописом 
(адже правопис — ніщо інше як ко-
декс мовних правил літературної мо-

ви, тобто своєрідна мовна конститу-
ція, покликана відповідати на всі не-
однозначні питання орфографії й 
пунктуації, а запропонований ряс-
ніє фразами на кшталт «пишемо за  
традицією, бо так усталилося, у дея-
ких випадках, звіряємо правопис за 
словником….»), і задають резонне 
питання: як, в такому випадку, та за 
чим має перевіряти правопис слів 
упорядник словника, якщо сам пра-
вопис його до словника посилає? 
Новий проект вже охрестили Про-
ектом орфографічних страшилок. 

Охочі посперечатися про мову 
одразу ж розділилися на два вели-
кі табори: категоричні противники 
«повернення архаїзмів та т.зв. кана-
дійського діалекту» і затяті апологе-
ти «повернення до скрипниківських 
першоджерел та боротьби зі всім 
російським». Був ще й третій табір: 
прихильники тези «навіщо це все, 
нема на що більше податки витра-
чати» і «мені все одно, хай пишуть, 
як собі хочуть». Хоча із цією тезою 
можна посперечатися, бо, хоч ча-
стину суспільства правописна тема 
поки що не зачепила, але обов’язко-
во зачепить, адже після затверджен-
ня ним повинні будуть користувати-
ся абсолютно всі — незалежно від 
місця роботи й навчання.

Повернення йотування
Ще один компроміс із право-

писом 1928 року.
Звук [j] у сполученні із голос-

ними буде передаватись буквами 
«є», «ї», «ю», «я»: «проєкт», «про-
єкція», «траєкторія», «фоє» тощо.

• Одразу вкажемо, документ займає 216 сторінок правил та змін до них, тому написати про все в коротко-
му огляді неможливо. Тому зупинимося на найбільш «яскравих» моментах. 

Вживання великої літери у власних прикметниках Іменники на «-ть»
Відтепер у художніх тек-

стах іменники на «-ть« після 
приголосного, а також сло-
ва «кров», «любов», «осінь», 
«сіль», «Русь», «Білорусь» у 
родовому відмінку можуть 
набувати закінчення «-и»: 
«гідности», «незалежнос-
ти», «радости», «смерти», 
«чести», «хоробрости»; 
«крови», «любови», «осени», 
«соли», «Руси», «Білоруси».

Чергування прийменників (префіксів) «у» та «в»«И» на початку слова
Це, власне, компроміс із пра-

вописом 1928 року, який перед-
бачав вживання літери «и» на 
початку слів. У проекті нового 
правопису надається перевага 
літері «і», однак перед приголо-
сними «н» та «р» можна вжива-
ти два варіанти написання: «ін-
дик» та «индик», «ирій» та «ви-
рій», «ірод» та «ирод» тощо.

Також, наприклад, пропону-
ється затвердити вживання «и» 
на початку:

дієслова «икати» та іменника 
«икавка» та похідних від цих слів.

У художніх текстах допускати-
меться заміна і на и в кінці слів 
під час відмінювання: «смерти», 
«радости».

Згідно нових правил Тичини-
не слово, наприклад, треба писа-
ти з великої літери,  а франківські 
сонети — з малої. Чому? Ні, не то-
му, що Тичину ми шануємо більше 
за Франка, а через те що «прикмет-
ники, утворені від власних назв за 
допомогою суфіксів -ів (- ова, -ове, 
-еве), -їв (-єва, -єве), -ин (-ина, -ине), 
-їн (-їна, -їне), якщо вони означають 
належність чогось певній особі» ми 
пишемо з великої літери, а «з ма-

лої букви пишуться присвійні при-
кметники, утворені від власних 
особових назв за допомогою суфік-
сів –івськ- (-ївськ-), -инськ- (-їнськ-)».
Тобто все вирішує суфікс.

Ще одне правило: «у назвах дея-
ких свят з великої букви пишеться 
не тільки перше слово: День Неза-
лежності України, День Соборності 
України». Проект не конкретизує, 
таких свят усього два, чи є іще, і які 
саме ті «деякі» свята.

ЯК ХОЧУТЬ ПИСАТИ 
І ГОВОРИТИ 
ПО-НОВОМУ

На початку речення перед 
приголосним дозволено писати 
«в», а не тільки «у»: «В лісі пахло 
квітами», «Вгорі яскраво сяяло 
сонце».

Тільки «у-» пишемо на почат-
ку слова перед кількома приголо-
сними: «упритул», «утроє» (хоч 
далі є пункт, у якому дозволено 
писати «в-» перед буквами на по-
значення приголосних, крім «в» 

«ф» та буквосполучень(!) «хв», 
«льв», «зв», «св» та ин.). Це супе-
речливі пункти, які потребують 
доопрацювання.

У поезії слова «Вкраїна« більш 
не вживають.

Після скороченого слова на 
приголосний, яке вимовляють 
повністю з кінцевим голосним, 
пишемо «в»: «1990 р. в місті ста-
лася незвичайна подія».

Більше «етерів»
Пропонується кілька варіан-

тів написання слів грецького по-
ходження, де зазвичай звук [th] 
передається літерою «ф»: «ана-
фема» — «анатема», «ефір» — 
«етер», «міф», «міфологія» — «міт» 
і «мітологія», «Афіни» — «Атени».

Слова англійського походжен-
ня ця зміна не зачіпає — Артури 
та Агати писатимуться традиційно.

«Пів яблука» та «пів 
години»

Новий правопис пропонує 
писати невідмінюваний числів-
ник «пів» (у значення «полови-
на») окремо: пів Києва, пів яблу-
ка, пів години. Разом з «пів» пи-
сатимуться лише ті слова у 
називному відмінку, що виража-
ють єдине поняття: «півострів», 
«півзахист» або «півоберт», 
наприклад.

«Авдієнція» та 
«фавна»

Новий правопис пропонує 
урізноманітнити традицію пе-
редавання буквосполучення 
"au" та розширити можливі 
варіанти транслітерації. Про-
ект документу допускає ор-
фографічні варіанти: «аудієн-
ція» і «авдієнція», «аудиторія» 
та «авдиторія», «пауза» та 
«павза», «фауна» та «фавна».

Менше «лапок»
Проект нового правопису 

пропонує деякі назви про-
дуктових товарів писати без 
лапок з маленької літери, як 
загальновживані, наприклад  
— писати просто кока-кола, 
не вживаючи зайвих знаків. 
Однак, критерії загальнов-
живаності прописані досить 
туманно.

Менше дефісів
Новий правопис пропонує 

слова з першими іноземними 
частками писати разом (зараз 
частина з них пишеться разом, а 
частина через дефіс), відтак сло-
ва «попмузика», «вебсторінка» 
«пресконференція» і «експрези-
дент» писатимуться без дефісу.

• Автори про зміни. «Правопис має оновлюватися кожні 20 років, 
а попередня редакція Українського правопису була ухвалена ще в 
1990 році», — сказав під час прес-конференції в Укрінформі заступ-
ник міністра освіти та науки, член Української національної комісії з 
питань правопису Максим Стріха.

Також він зазначив, що зміни в навчальні програми, підручники, 
посібники тощо, а також в тести ЗНО з української мови будуть вно-
ситися, але це поступовий процес.  «Безумовно, ЗНО у найближчі ро-
ки, оскільки більшість норм залишаються без змін, має акцентувати-
ся на тих нормах, які не зазнали змін, щоб не створювати труднощів. 
В підручники ці зміни будуть вноситися, це нормальний  процес, бу-
дуть методичні оновлення для вчителів. Саме зараз ми маємо такий 
час, коли формуємо нові комплекти для Нової української школи; бу-
ло б логічно, якби ми зараз врахували і ці правописні зміни», — го-
ворить співавтор правопису, і уточнює, що все це відбудеться, коли 
остаточну редакцію правопису після обговорення та внесення за-
уважень буде затверджено урядом.

• «Те, що померло, не оживає. Замість того, щоб зробити нашу рідну 
мову сучасною, здатною легко засвоювати нові слова, вчені люди з 
намолених кабінетів роблять її архаїчною. Напевно, такою, аби лише 
їм було зручно говорити та писати».

• «Прочитав новий правопис i вiдчув себе Азаровим».

• «Павза і лавреат для мене, пересічного громадянина, звучить як 
«лісапет»... але любимо ж ми розмірковувати над тим, про що чули!!! 
Довіримось спеціалістам) Я вже павзу, лавреата та иншого индика 
не забуду ніколи))))))))))».

Ознайомтеся. Документ оприлюднений на сайті Міністерства 
освіти та науки України. Зауваження та пропозиції до проекту 
нової редакції Українського правопису можна надсилати до 

15 вересня 2018 року на електронну адресу секретаря Української 
національної комісії з питань правопису larisa_shevchenko@ukr.net .

!

 ІЗ СОЦМЕРЕЖ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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 ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

АГРЕСІЯ В МЕРЕЖІ
 У школі діти завжди 

стикаються з агресією: 
є задири, які чіпляються 
і не дають спокою. У 
сучасній школі активно 
розвивається кібербулінг, 
що поширюється серед 
підлітків та молоді. Як 
батькам розпізнати, що 
дитина страждає від тиску 
у мережі чи сама тисне 
когось, та допомогти їй 
позбутися негативу?

Кібербулінг — віртуальна атака, 
спрямована на те, щоб познущатися або 
висміяти жертву у мережі інтернет.

Небезпека кібербулінгу — мо-
рально-психологічного насилля у 
мережі — в тому, що він може при-
звести до соціофобії, складних пси-
хічних травм та навіть спроб покін-
чити життя самогубством.

У кібербулінгу найчастіше агре-
сор — це людина зі складною пси-
хологічною ситуацією, гравець, 
який хоче перевірити рамки соці-
ального спілкування або взагалі їх 
наявність, або особистість, що хо-
че самоствердитися за рахунок ін-
ших. Тут не важливо — дівчина це 
чи хлопець, грає роль тільки те, що 
від дій агресора страждає сторон-
ня людина; тут поведінка не підда-
ється стандарту, певним стереотип-
ним нормам, які склалися раніше, 
адже у інтернеті – вседозволеність. 

Різновиди
Американські психологи 

виокремлюють такі види кібер-
булінгу, розрізняючи у них актив-
ність як агресора, так і жертви: 

 • Перепалки (Flaming) — 
обмін короткими емоційними 
репліками;

 • Нападки (Harassment) — 
систематичні образливі 
повідомлення, направлені 
на жертву з метою тривалого 
психологічного тиску;

 • Наклеп (Denigration) — 
поширення неправдивого 
контенту про жертву 
(оброблені фото, текстові 
повідомлення);

 • Самозванство 
(Impersonation) — 
використання даних жертви 
(імені, аканту у соцмережах) 
для провокацій, агресії; 

 • Обдурювання (Outing & 
Trickery) —виманювання 
особистої інформації задля її 
публікації або передачі; 

 • Ізоляція — виключення 
жертви з соціального 
колективу (чату, групи), 
ігнорування.

 • Кіберпереслідування — 
таємний нагляд за жертвою з 
різними мотивами.

За даними Українського інституту дослідження екстремізму (УІДЕ) 80% дітей протягом шкільного 
життя зіштовхуються з булінгом чи кібербулінгом. Цькування призводить до психічних розладів ди-
тини. В Україні цей вид агресії ще не вивчено і він поки безкарний, тому батьки мають самі подбати 
про життя і безпеку своїх дітей.

!

Фахівці підтверджують, що меха-
нізму для боротьби з психологічним 
інтернет-насиллям немає, але ігно-
рувати кривдників чи факти образ 
категорично не можна. Батькам слід 
звертати увагу на емоції дитини під 
час користування інтернетом. Якщо 
є кривдник, то заблокуйте агресора 
та обмежіть контакти з ним. Збере-
жіть переписки, фото або інші медіа- 
файли, які є доказом кібербуллінгу, 
та зверніться до правоохоронних 
органів. Пам`ятайте: у мережі ви не 
залежні ні від кого та нікому нічого 
не винні, адже інтернет-простір — 
місце для спілкування та обміном 
інформацією, а не ринг.

• Якщо ви виявили, що ваша 
дитина піддається кібербулінгу, 
надайте їй захист та підтримку. Це 
може допомогти дитині відчути се-
бе менш наляканою.

Нехай вона знає, що це не її ви-
на, і похваліть дитину за те, що вона 

щиро поговорила з вами. Нагадай-
те, що вона не єдина — в той чи ін-
ший момент багато людей зазнали 
кібербулінгу. Заспокойте і скажіть, 
що ви зрозумієте, що з цим треба 
робити і дійте.

Заохочуйте вашу дитину не реа-
гувати на залякування в інтернеті, 
тому що це підживлює вогонь і по-
гіршує ситуацію.

• Коли ваша дитина — булер. 
Це може бути розчаруванням та ви-
кликати почуття провини. У даному 
випадку важливо не пустити спра-
ву на самотік. 

Нагадайте дитині, що ви контро-
люєте її використання мобільного 
телефону та комп'ютера. Допома-
гає і обмеження використання цих 
пристроїв, доки поведінка не по-
кращиться. І наголосіть, що заля-
кування — неприйнятне.

Якщо у дитини є проблеми з ке-
руванням агресією, зверніться до 
психотерапевта з проханням до-
помагти навчити її справлятися з 
гнівом, болем, розчаруванням та 
іншими емоціями конструктив-
ним способом. Це зменшить ризик 
будь-якого насильства.

Розмова з жертвами
• Катя, 16 років — жертва кібербулінгу, страждала від зну-

щань в інтернеті.
«Це страшно. Я поверталася додому зі школи і думала, що я по-

бачу на своїй сторінці на цей раз. Було все: відфотошоплені фо-
то, образливі комментарі, які я видаляла, листи з погрозами ро-
зіслати мої фото іншим. Я крізь сльози думала: «чому саме я?» і 
ладна була зробити що завгодно, аби це не повторювалося. Про-
сто «забити» на це не змогла: це чіпляло мене, змушувало почу-
вати себе не такою, потворою. Завдяки тому, що батьки дізнали-
ся про це , я все ж видалила сторінку і звернулася до психолога».

• Богдан, 17 років — отримав у відповідь на спробу спілку-
вання з однолітками ігнорування.

«Я соромлюся писати у спільні групи, навіть в невеличкі чати 
— боюся, що мене висміють або я скажу щось не те. Коли наша 
група класу переписувалися, я намагався спілкуватися з людь-
ми, але мене ігнорували — мої запитання і відповіді, абсолют-
но усе. Коли писав комусь особисто — бачив, що повідомлен-
ня прочитане, а відповіді немає. Я був у відчаї —моя думка (та і 
я взагалі) нікого не цікавить, думав, що я занадто надокучливий 
із повідомленнями». 

 

Думки та досвід активних юзерів:

• Олександра, 13 років: «Стикалася з агресією і відповідала 
кривднику тим же, знаходила його слабкі місця, і він відставав. 
Іноді ображала людей, які були налаштовані агресивно. Взагалі, 
тут є два виходи з ситуації: або не йти на конфлікт і ігнорувати, 
або дати відсіч».

• Єлизавета, 15 років: «Агресорів потрібно карати, адже ро-
блять вони наїзди, бо безкарні».

• Данило, 16 років: «Коли зустрічався з кібербулінгом, ігнору-
вав. Людина викидує свою агресію на інтернет-оточення тому, що  
не боїться «отримати ляща», як це сталося б у звичайному житті».

• Олександр, 18 років: «Травля» людини впливає на її психо-
логічний стан, породжує у неї  сумніви та розвиток фобії. Це ви-
користовується з ціллю «виїхати» за рахунок їхньої подавлено-
сті у очах таких же придурків. Якщо хочеш протидіяти — йди у 
поліцію і пиши заяву».

• Максим, 17 років: «Агресори отримують задоволення, коли 
зачепили жертву «за живе». Сам я намагаюся «затролити» агре-
сора, а якщо не виходить — ігнорую, сам відчепиться».

• Василина, 15 років: «Реагувала на агресію так: ставила під 
коментарем відмітку «подобається», або починала диспут на цю 
тему. Не реагуйте на те, що вас бісить, бо саме з вас починають-
ся мир і добро».

 ЗІ ШКІЛ БОРИСПОЛЯ

Батьки мають 
контролювати дії підлітка 

в інтернеті. Звичайно, в 
міру. Не заходьте на сторінку 

дитини без її дозволу, це 
погіршить стосунки. Підказка: 

час від часу проглядайте 
історію браузера або ж 

регламентуйте обмежений 
час використання інтернет-

ресурсів, пояснюючи тим, що 
ви піклуєтесь про безпеку 

дитини. Більше спілкуйтеся!

• Раптова зміна поведінкового 
й емоційного стану дитини після 
користування дитиною соцмереж. 
Це може бути агресивність, підоз-
рілість і відверта замкнутість.

• Деструктивні стосунки батьків 
з дитиною (особливо загострю-
ються під час обговорення реаль-
ного життя підлітка).

• Істеричні прояви характеру 
(несподівані безпричинні сльо-
зи, крик).

• Погіршення здоров’я че-
рез безсоння та занепокоєння 
дитини.

• Невдалі спроби суїциду.

• Дитина необмежено користу-
ється інтернетом, надаючи пере-
вагу віртуальному світу.

• Різке погіршення навчального 
процесу в школі (дитина неохоче 
йде на навчання, суперечить вчи-
телям і батькам).

Ознаки того, що підліток став 
жертвою кіберцькування

Що робити?

Як діяти батькам?

Підготувала Валерія КОМПАНІЄЦЬ
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 І ТАКЕ БУВАЄ

 СМАЧНОГО!

 КРОСВОРД

 АНЕКДОТИ

За горизонталлю:
1. Величина, співвідношення й т. 

ін., що не змінюється при тих або ін-
ших перетвореннях. 8. Те саме, що 
впускання. 10. Титул японського Ім-
ператора Ґо-Сакураматі. 12. Спортс-
мен, що посідає одне з останніх місць 
у турнірній таблиці. 16. ...-таки. 17. 
Індіанське плем'я. 18. Еміл ... (чесь-
кий політик правої орієнтації, з 1938 
року — президент Чехословаччини, 
з 1939 — президент утвореного оку-
паційною німецькою владою Про-
текторату Богемії та Моравії). 19. Те 
ж саме, що ін'єкція в медицині. 20. 
Бойовий заклик під час атаки. 22. У 
киргизів і алтайців – селище кочово-
го типу, що складається з однієї або 
декількох юрт. 23. Виставляння себе 
на показ, хизування, манірна пове-
дінка. 26. Селянин-кріпак або слуга 
кріпосника. 28. Дуже міцний грубий 
мотузок із волокна або дроту. 31. 
Містичне вчення, що визнає можли-
вість безпосереднього спілкування із 
потойбічним світом.

За вертикаллю:
1. Друг Віні Пуха. 2. Воплі Відо-

плясова. 3. Священний бик у Старо-
давньому Єгипті, якого шанували як 
земне втілення бога Осіріса. 4. Сірий 

заєць, у якого взимку і влітку колір шерсті 
не змінюється. 5. Спектор ... (український 
кінопродюсер, кінопрокатник 1910-х років). 
6. Автомат Калашникова. 7. Муніципалітет 
у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, де-
партамент Арденни. 9. Те саме, що гусар. 
11. Жінка-герой. 12. У стародавньому Римі 
— жрець, що, спостерігаючи політ і пове-
дінку птахів, провіщав нібито волю богів. 13. 
Другий за чисельністю населення та другий 
за величиною штат в США і найбільший в 
континентальних штатах. 14. Керівник фа-
культету у вищій школі. 15. Виоране поле. 
21. В'язке болото, грязь, рідке багно. 24. Гори 
в Росії. 25. Глава католицького чоловічого 
монастиря. 27. Найбільша річка Італії у її пів-
нічній частині. 28. ...-... (звуконаслідування, 
що означає крик зозулі.). 29. Звертання до 
однієї особи. 30. Міжнародна одиниця елек-
тричного опору.

За горизонталлю:
1. Інваріант. 8. Впуск. 10. Іса. 12. Аутсайдер. 

16. Все. 17. Ері. 18. Гаха. 19. Укол. 20. Ура. 
22. Аїл. 23. Рисування. 26. Раб. 28. Канат. 31. 

Окультизм.

За вертикаллю:
1. Іа. 2. Вв. 3. Апіс. 4. Русак. 5. Ісай. 6. Ак. 7. 

Ті. 9. Гусарин. 11. Героїня. 12. Авгур. 13. Техас. 
14. Декан. 15. Рілля. 21. Твань. 24. Урал. 25. 

Абат. 27. По. 28. Ку. 29. Ти. 30. Ом. 
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 РОЗУМНІ ФРАЗИ

Тільки нещасні вірять у 
владу долі. Щасливі світу 
цього приписують самим 
собі всі успіхи, яких вони 

досягають. 
Джонатан Свіфт

Кращі уми не в уряді. Якби 
вони там були, бізнес 

викрав би їх. 
Рональд Рейган

Я не довіряю людям, які 
стверджують, що у них 
багато друзів. Це лише 

означає, що вони погано 
розбираються в ближніх.

Карлос Руїс Сафон 

Я друзів не вибираю. Це 
заняття безглузде і марне. 

Мені набагато цікавіше 
обирати овочі на ринку.Друзі 

— це подарунки долі.
Іван Ургант

Краще тримати рот на 
замку і здатися дурнем, ніж 

заговорити і розвіяти 
всі сумніви.

Марк Твен

— Добрий день, куме, що 
п'єте?
— Українське мохіто.
— Ром та м'ята?
— Та ні, горілка та 
петрушка.

• • •
— Куме!
— Га?
— А що ви робите в моє-

му погребі?
— Та вас шукаю!
— А навіщо сало з'їли?
— Та щоб під ногами не 

валялося!
• • •

Помирає старий банде-
рівець. Навколо зібрались 
усі його родичі, слухають 
заповіт:

— Хлопці, бережіть Путіна!
— ?
— Ненависть до Путіна — 

чи не єдине, що так добре 
об’єднує Україну!

• • •
Запропонували французу, 

американцю й українцю: хто 
скільки об’їде на коні, тому 
стільки землі й дадуть.

Француз проїхав кіло-
метр, зупинив коня і ка-
же: «Мені досить. Тут я по-
ставлю садибу. Там — квіт-
ник. А там на шезлонгах 
відпочиватиму. А ось там — 
виноградник».

Американець проїхав 
три кілометри й зупинив 
коня: «Мені вистачить. Тут 
буде моя вілла. Там — га-
зон. А ось там — майдан-
чик для вертольота. А ще 
далі — майданчик для 
гольфу».

Українець заскочив на 
коня й погнав… Жене-же-
не коня, жене-жене… За-
гнав коня, кінь упав. А укра-
їнець на ноги й бігти! Бі-
жить-біжить… Зашпортав-
ся, впав. Уже відчуває, що не 
може бігти. Повзе-повзе — 
все, відчуває, вже більше й 
повзти не може.

Знімає з голови шапку, з 
останніх сил жбурляє її пе-
ред собою й стогне: «А там 
іще огірочки посаджу!»

• • •
Міжнародний конкурс з 

в'язання серед бабусь:
— Українська бабуся зв'я-

зала шкарпетки;
— Голландська бабуся не 

змогла зв'язати й двох слів;
— Китайська бабуся зв'я-

зала айфон;
— Сомалійська бабуся 

зв'язала всіх бабусь і почала 
вимагати мільйон доларів.

• • •
Якщо скупий платить дві-

чі, то йдемо працювати до 
скупого.

 • • •
— Кохаааанииий, я при-

йшлаааа!
— Знову п’яна? Ось і йди 

туди, де пила!
— Алло, дівки! Зараз при-

йду, я відпросилася.
• • •

 — Софочка, і шо показа-
ло УЗД?

— Воно показало, шо таки 
буде весілля!

СМІТТЯ ПРИБИРАТИМУТЬ ВОРОНИ

Усе дрібне сміття, що кинули 
повз урн, підбирають навчені во-
рони і відносять в дзьобі в спеці-
альний ящик, який після скидання 
непотребу всередину автоматично 
видає частування воронам.

Президент парку розваг Ніколя 
де Вільєрс каже, що мета цієї іні-
ціативи – не лише підтримувати 
чистоту, а й показати, що «приро-
да може навчити нас доглядати за 
навколишнім середовищем».

Також він додав, що граки – пта-
хи з роду воронів – вирізняються 
розумом, люблять взаємодіяти з 
людьми та навіть гратися з ними.

Ініціативу французів підтримали 
і Нідерланди: двоє експеримента-
торів Рубен ван дер Влеєн та Боб 
Спікман хочуть натренувати во-
рон, щоби вони приносили сміт-
тя та недопалки з вулиць Амстер-
дама. Вчені розробили спецпри-
стрій під назвою Crowbar, який, по 
суті, є складною годівницею. Пта-
хи повинні приносити недопалки 
і кидати їх в отвір пристрою. По-
тім система виводитиме невели-

ку кількість їжі на спеціальну плат-
форму. Це винагорода для ворони 
за принесене сміття. Зараз усі ком-
поненти системи функціонують й 
уже готові до роботи. Незабаром 
Crowbar почнуть тестувати на ву-
лицях Амстердама.

Де б знайти таких вчених та пта-
хів і Борисполю? Адже ворон та 
граків у нас вистачає, як і вики-
нутого сміття та недопалків поза 
урнами.

 У парку розваг «П’ю дю 
Фу», що у французькому 
місті Лез Епес, з’явилася 
нова пам’ятка, створена 
в союзі людини з 
природою. Можна сказати 
– шість пам’яток, кожна 
з яких володіє яскравою 
індивідуальністю. 
Зусиллями 
дресирувальників вдалося 
навчити шість місцевих 
ворон такої корисної справи, 
як прибирання сміття.

ХОЛОДНИЙ БУРЯКОВИЙ БОРЩ
Для бурякової основи: (на 

7-ми літрову каструлю) буряки — 
близько 1 кг, нежирне м'ясо — 200-
300 г, оцет — 2-3 ст. ложки, часник 
— 1 головка, цукор — 1-2 ст. лож-
ки, сіль за смаком, лавровий лист.

Перед подачею: огірки свіжі, 
яйця варені, зелень, сметана.

Зварити м’ясний бульйон із ці-
лого шматка м’яса. Посолити не-
задовго до готовності. Частиною 
киплячого бульйону у окремій ка-
струльці залити буряки, накрише-
ні тоненькою соломкою. Коли во-
ни почнуть змінювати колір, дода-
ти оцет і варити до готовності. На-
прикінці додати трохи цукру.

Зварене м'ясо (якщо воно на 
кістці) відділити від кісток або про-
сто покришити. Повернути м'ясо 
у бульйон і додати зварені буря-
ки. Якщо води википіло забагато, 
можна долити кип’ятку, вкинути 
лавровий лист. Скуштувати на сіль 
і кислоту. Коли буде все за смаком, 
додати подрібнений часник, дати 

закипіти і відразу зняти з вогню. 
Охолодити до кімнатної темпера-
тури (можна каструлю ставити у 
миску з холодною водою) і поста-
вити у холодильник. 

Холодний борщ налити у та-
рілку. Покришити туди кубика-
ми свіжий огірок, порізані кіль-
цями або дольками варені яйця, 
додати сметани і притрусити зе-
ленню. Дуже добре, якщо до зе-
лені входитиме і молода зелень 
часнику.

• Смітять — люди, прибирають — птахи.
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ОВЕН. Нарешті закінчу-
ється період труднощів і 
стресів. Ваша інтуїція заго-

стриться як ніколи, й ви безпомил-
ково виберете правильне рішення.

ТЕЛЕЦЬ. Незрозуміле 
почуття непевності не 
даватиме зосередитися 

на роботі. Повірте, у вас більше 
сил, знань та можливостей, ніж 
ви думаєте!

БЛИЗНЮКИ. Вдалий 
час для реалізації планів 
і задумів. Ви легко знай-

дете однодумців й досягатимете 
своєї мети. Слідкуйте, щоб емоції 
не підвели.

РАК. Вдалий тиждень. 
Вас неможливо не по-
мітити, і фортуна на ва-

шому боці. У вихідні постарайте-
ся повноцінно відпочити.

ЛЕВ. Цього тижня буде-
те зустрічатися з цікави-
ми людьми й пізнавати 

багато корисного для себе. У су-
боту проаналізуйте хід минулих 
подій.

ДІВА. Вдалий період 
для ділового життя та 
службової кар'єри. Ре-

тельно перевіряйте всю ін-
формацію, реально оцінюйте 
свої сили.

ТЕРЕЗИ. Удача посміх-
неться тим, хто звик 
працювати чітко й зла-

годжено, узгоджуючи свої дії з 
колегами та партнерами. Відчу-
єте приплив сил.

СКОРПІОН. Настає пе-
ріод, який зажадає від 
вас швидких і рішучих рі-

шень, і змінить ваше життя на кра-
ще. Близькі люди порадують вас.

С Т Р І Л Е Ц Ь .  С м і л и -
во будуйте спільні пла-
ни на майбутнє. Бага-

то чого здійсниться. Опирайтеся 
на старі зв'язки та перевірених 
друзів. 

КОЗЕРІГ. Корисно буде 
зайнятися розширен-
ням кола особистого 

та ділового спілкування. У вихід-
ні ризикуєте чимось або кимось 
занадто захопитися.

ВОДОЛІЙ. Тиж день 
позитивних змін, у вас 
з'явиться шанс профе-

сійного росту. Однак постарай-
теся не хвалитися, а завершити 
старі справи.

РИБИ. Можете нареш-
ті взятися за здійснення 
давно задуманого. Мож-

ливі не зовсім приємні розмови, 
але вони дуже скоро забудуться.
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