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 КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

 БЛАГОУСТРІЙ

 ОЦЕ ТАК! ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький 

с. Гайшин 25.09.2017 10:30 Сільська рада

с. Дем’янці 25.09.2017 11:30 Сільська рада

с. Мазінки 25.09.2017 12:30 Сільська рада

Бориспільський
с. Вишеньки 26.09.2017 10:00 Сільська рада

с. Гнідин 26.09.2017 12:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Головурів 27.09.2017 09:30 Сільська рада

с. Вороньків 27.09.2017 11:30 Сільська рада

Яготинський
с. Червоне 29.09.2017 11:20 Сільська рада

с. Лозовий Яр 29.09.2017 12:20 Сільська рада

Згурівський смт  Згурівка 30.09.2017 11:00 Селищна рада, 
2-й поверх

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович інфор-

мує, що з 25.09.2017 по 27.09.2017 та з 29.09.2017 по 30.09.2017 
проводитиме прийоми  громадян з особистих питань в смт Згурівка 

та в селах Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, 
Яготинського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Реформа медичної галузі обіцяє подальше її 
процвітання в Україні. Та чи справді у цьому жит-
тєво важливому питанні щось може змінитися із 
радянського на сучасне і більш комфортне?

Саме зовнішні зміни в медичній галузі є найбільш 
видимим прикладом для пересічного українця. За 
цим фото можна у повній мірі розгледіти «процвітан-
ня медицини» у Борисполі. Такі меблі знаходяться у 
Бориспільській амбулаторії загальної практики та сі-
мейної медицини №1 або колишній дитячій поліклі-
ніці. «Чим заслужили наші діти на таке байдуже став-
лення влади?» — говорять батьки тих дітей, які ви-
мушені приходити на лікування до цієї амбулаторії.

У міській раді Борисполя запевняють, що нові ме-
блі для медзакладу вже замовлено, сьогодні їх виро-
бляють. «Маємо надію, що вже до кінця цього місяця 
ми позбудемося старих радянських крісел та встано-
вимо нові зручні лавки для діток», — пояснює заступ-
ник міського голови Людмила Ковальова.

Нагадаємо, що у центральній районній лікар-
ні Борисполя ще навесні було встановлено су-
часні лавки, кошти на них виділялися із міського 
бюджету.

МЕДИЦИНА НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ

Новий керівник поліції
У Борисполі призначено нового тимчасового керівника 

Національної поліції. Ним став наш земляк із села Дудар-
ків Шляховський Олексій Анатолійович. До цього новопри-
значений очільник працював керівником Броварської по-
ліції та у кримінальній поліції.

Нові обов’язки патрульної поліції
Із 17 вересня послуги у сфері безпеки дорожнього ру-

ху буде надавати патрульна поліція. Віднині до компетен-
ції Департаменту патрульної поліції буде відноситись кон-
троль за безпекою дорожнього руху під час пасажирських 
та вантажних перевезень, їхній супровід та оформлення 
необхідних на це документів. Раніше ці функції виконувала 
Національна поліція України.

Вакансія
Із 14 вересня центральна районна лікарня Борисполя 

перестала обслуговувати навчальні заклади міста. Відте-
пер у кожній школі з’явиться обов’язкова посада медичної 
сестри. У Бориспільській міській раді працівникам даної 
сфери обіцяють мінімальну зарплату та надбавки залежно 
від стажу роботи.

Підготувала Тетяна Ходченко

ЯКБИ ТАК УСІ РОБИЛИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Цей казковий під’їзд я побачила випадково. Його красою 
милуються мешканці будинку №24, що на вулиці Дачна. 
Цей невеликий двоповерховий будинок з кількома під’їз-
дами на балансі у КП «ЖЕК-1». Проте малюнки, що на сті-
нах одного із парадних, належать саме його мешканцям, а 
точніше одній багатодітній сім’ї, яка тут проживає уже не 
перший рік — це сім’я Удод. Справа в тому, що у цих бать-
ків четверо діток, які дуже люблять казки. Тому подружжя 
і вирішило створити у своєму невеликому під’їзді справж-
ню казку. Заходиш — і дух захоплює, ніби у дитячий садок 
потрапив. 

Відразу видно, ця родина намагається підтримувати кра-
су не лише у своїй квартирі, а й поза нею. Так може робити 
кожен містянин, і, виявляється, необов’язково чекати до-
помоги від ЖЕКу чи влади.

Ірина КОСТЕНКО, 
фото Олександра ПОГРЕБНЯКА

Святий Володимир 
охоронятиме із Небес

Пам’ятник Святому Рівноапостоль-
ному Великому князеві Київському Во-
лодимиру встановлено на вулиці Голо-
ватого біля Храму Святих Володимира 
і Ольги (Української греко-католиць-
кої церкви). Це була ініціатива грома-
ди храму та його настоятеля отця Ігоря 
(Шабана). Її підтримав Бориспільський 
міський голова Анатолій Федорчук. 
До справи долучився голова правлін-
ня ПрАТ «Агробудмеханізація», депутат 
Бориспільської міської ради, почесний 
громадянин Борисполя Володимир 
Шалімов. Під час урочистостей з наго-
ди освячення пам’ятника, насамперед, 
згадували про його фінансову підтрим-
ку проекту. Та насправді Володимир Іл-
ліч був активним учасником команди, 
яка спільно із міським головою та на-
стоятелем храму отцем Ігорем актив-
но працювала і над вибором дизайну 
конструкції, і над зображенням Свято-
го Володимира, і над тим, який вигляд 
матиме територія, де встановлено по-
стамент. Розповідаючи гостям про іс-
торію його виготовлення, Володимир 
Шалімов наголосив, що цей пам’ят-
ник створювала вся Україна. Сам мо-
нумент виготовили студенти та викла-
дачі Львівської академії мистецтв. На-
віс для пам’ятника зробили митці міста 
Тернополя. Стійки для навісу зроблено 
ковалями із міста Броди. А ошатна те-
риторія навколо — то вже справа рук 
мешканців нашого Борисполя. Лево-
ву долю робіт по благоустрою терито-
рії виконали працівники підприємства 
«Агробудмеханізація».

З нагоди відкриття пам’ятника до Бо-
рисполя завітали почесні гості — губер-
натор Київщини Олександр Горган, Над-
звичайний і Повноважний Посол Рес-
публіки Молдова в Україні Руслан Бол-

бочан, координатор Офісу реформ на 
Київщині та президент Всеукраїнсько-
го громадського об’єднання «Клуб ме-
рів» Володимир Удовиченко, співголова 
політичної партії «Наш край» Олександр 
Мазурчак та міський голова Переясла-
ва-Хмельницького Тарас Костін.

Освячення пам’ятника здійснили 
глава і отець Української Греко-Като-
лицької Церкви, Блаженніший Святос-
лав (Шевчук) та настоятель храму Свя-
тих Рівноапостольних Володимира і 
Ольги отець Ігор (Шабан).

«Біль і гнів» у камені…
Стіни тюремної камери, подірявле-

ні кулями, ґрати на вікнах, ланцюги, 
бліді змучені обличчя, що видніють-
ся на фоні стін, постать людини, зму-
ченої тортурами, що прагне вирвати-
ся із пут… Такий вигляд має пам’ятник 
учасникам антибільшовицького пов-
стання 1920 року та жертвам велико-

го терору. Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук назвав його 
«Біль і гнів». Він розповів, що ідея цьо-
го пам’ятника виношувалася 9 років.

231 бориспілець — це імена, які 
вдалося встановити з різних історич-
них джерел. Імена несправедливо 
забутих бориспільців, хто загинув у 
смертельній схватці з комуністичним 
режимом, кого знищено у радянських 
концтаборах, чиї могили невідомі ні-
кому. Ці імена, викарбувані в граніті на 
стіні тюремної камери. 

У пам’ять про цих людей, і ще ти-
сяч жертв політичних репресій з усієї 
України, було запалено свічі пам’яті у 
Борисполі, на Книшовому меморіаль-
но-парковому комплексі, де встанов-
лено цей незвичайний пам’ятник. Куль-
турна спадщина нашого міста примно-
жилася новими пам’ятками історії та 
культури. Ми повинні пам’ятати, якою 
ціною далася нам незалежність. Нація, 
яка цінує історію, — непереможна.

ТУТ ТВОРИТЬСЯ ІСТОРІЯ
 Урочистості з нагоди свят-

кування Дня міста продовжу-
валися і в неділю, 17 вересня. 
Цього дня перелік визначних 
місць Борисполя збільшився 
— у місті було відкрито і освя-
чено два нових пам’ятники.
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Усі громадські зупинки Борисполя пе-
ребувають на балансі КП «ВУКГ». Праців-
ники господарства несуть відповідаль-
ність за належний вигляд: ремонтують, 
прибирають, миють, зривають наклеєні 
оголошення та встановлюють нові зу-
пинки там, де вони необхідні. Заступник 
директора КП «ВУКГ» Володимир Ав-
рамчук говорить, що наступного року на 
ремонт зупинок по місту буде виділено 
більше коштів. Жодна, навіть найстаріша, 
зупинка у місті не підлягає повній заміні, 
лише реконструкції. Тому сподіваємось, 
що їх усіх оновлять, і вони матимуть гар-
ний зовнішній вигляд.

Від містян також потрібна допомога у 
збереженні зупинок. «Єдине про що ми 
просимо: не ламайте те, що у вас є, підтри-
муйте у чистоті та бережіть місто!», — про-
сить бориспільців Володимир Іванович.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Зупинки громадського транспорту вста-
новлюються не лише для зручності паса-
жирів і перевізників, як вважає більшість із 
нас. Вони є своєрідною візиткою міста, по 
якій уважний спостерігач розповість і про 
рівень культури містян, і про роботу місько-
го відділу благоустрою, і навіть про ставлен-
ня влади до міста і його мешканців. Проте у 
сьогоднішній публікації ми не будемо роз-
глядати ці питання, а лише наведемо кілька 
прикладів бориспільських зупинок, які ми 
зустрічаємо на вулицях нашого міста.

Уздовж вулиці 
Київський Шлях

Зупинка «Міський парк». Саме тут, че-
рез дорогу від міського парку, у будь-яку 
пору року зупиняється найбільша кількість 
місцевих маршруток (фото 1). Кілька тиж-
нів тому сюди від перехрестя вулиць Київ-
ський Шлях та Старокиївська перенесли до-
шку оголошень і урну для сміття. 

До речі, такий самий дизайн (з кованим 
візерунком та місцем під герб чи малюнок) 
мають зупинки: «Соцмістечко», «Польова», 
«Бежівка».

Зупинка «Ринок» виконана у тому ж ди-
зайні, що і «Володимирська» (фото 2), але 
пофарбована у зелено-жовто-голубі кольо-
ри. Вона надійна і міцна. Подібних зупинок 
у нас чимало. Але, на жаль, до Дня міста 
її до пуття не прибрали, хоча її стан кра-
щий, ніж, наприклад, зупинка аналогічно-
го дизайну (але без кованого візерунку) на 
вулиці Польова. 

Зупинка «Соцмістечко» розташована у 
напрямку до центра міста. Комунальники 
оновили її ще до Дня міста: зняли наліпле-
ні оголошення, відремонтували лавочку і 
пофарбували її у жовто-блакитний колір, а у 
центрі кованого візерунку встановили герб 
Борисполя. Аналогічну зупинку на проти-
лежному боці дороги обіцяють реставрува-
ти наступного року.

Як і попередні зупинки, конструкції «Со-
цмістечка» по обидва боки центральної ву-
лиці облаштовані ще задовго до незалеж-
ності України. Зупинки радянських часів є 
традиційними для Борисполя. Усі вони зро-
блені із міцного бетону і встановлені ще у 
80-ті роки. Звичним є великий дах, лавочки 
по обидва боки, які роз’єднує кована пере-
ділка-візерунок із прямокутним «віконцем», 
що у купі робить їх затишними. 

Було б дуже добре усі ці зупинки рес-
таврувати та встановити уздовж Київсько-
го Шляху. Тоді вони були б не лише окра-

сою нашого міста, а дійсно стали однією із 
візитівок Борисполя.

Вулиця Головатого
Розташована ця зупинка (фото 2)  недале-

ко від пам’ятника князю Володимиру Моно-
маху — біля перетину вулиць Головатого, Го-
лубівка та Маяковського. Сьогодні взірцем 
у нашому місті, мабуть, є саме вона. Нещо-
давно її реконструювали, перенесли трішки 
далі від дороги, обклали новенькою бруків-
кою. Зазвичай, її ще не встигли обклеїти ого-
лошеннями безвідповідальних горе-підпри-
ємців. Зупинка зручна і має охайний вигляд.

До речі, роботи із реконструкції та облаш-
тування проводилися за рахунок забудов-
ника розташованого поруч таунхаусу. Ще 
менше двох місяців тому «Володимирська» 
мала майже занедбаний вигляд.

Перехрестя вулиць 
Котляревського 
та Польова

Ця невеличка зупинка (фото 5), яку нази-
вають «Магазин на Польовій», розташована 
на перетині трьох бориспільських районів: 
Перемога, Дубечанський та Центральний. Бі-
ля неї зупиняються автобуси №3б, 4, 6 та 9. Усі 
вони їдуть дорогою повз центральну лікар-
ню. Місцеві мешканці розповідають, що вста-
новили її років із п’ять тому. Як бачимо на фо-
то, було б доречним змінити відерця з-під 
фарби (що є сміттям) на цивілізовану урну.

Вулиця Привокзальна
Таких оригінальних зупинок як на «На-

фтобазі» по місту нам більше не зустрічало-
ся (фото 4). Повз них пролягає більше десят-
ка маршрутів місцевих автобусів. Хоча кон-
струкції занедбані, проте мають дуже цікавий 
дизайн — чимось схожі на маленьку хатинку. 
Тут можна і спокійно очікувати маршрутку, і 
сховатися від вітру, дощу чи снігу. Зрозуміло, 
що зносити таку зупинку немає сенсу, а ось 
відновити їх потрібно.

Уздовж вулиці Володимира 
Момота

Зупинка «АТАСС-Бориспіль». Певно, її 
встановлено за усіма нормами (фото 6). 
Оскільки це кінцева зупинка кількох місь-
ких автобусів, тут є щит із розкладом руху, 
який вкрай потрібен пасажирам. Окрім гар-
ного дизайну, зупинка має дві урни для сміт-
тя і дві дошки оголошень. Одна усередині 
конструкції (вона включена у проект дизай-
ну), а друга — поруч. І в черговий раз диву-
ють рівень культури та інтелекту бориспіль-
ців, яким і двох дощок оголошення замало: 
вони вперто ліплять свої папірці на стіни 
конструкції. 

До речі, зупинки аналогічного дизай-
ну встановлені у різних куточках нашо-
го міста, наприклад, на вулицях Сергія Ка-
мінського, Запорізькій, Данила Амеліна, 
Бежівці та ін.

Зупинка «Володимира Момота». Най-
новіша зупинка (фото 3), яку встановили 
у червні цього року неподалік перехрес-
тя вулиць Володимира Момота і Староки-
ївської, — через дорогу від «Фори». Місту 
вона обійшлася у 35 тисяч гривень. Зупин-
ку такого ж дизайну, але встановлену роки 
зо два тому, ми можемо побачити і на ву-
лиці Старокиївська.

Зовнішній вигляд нової зупинки прива-
блює око і дизайном, і зручністю. Чудові ко-
вані елементи прикрашають конструкцію. 
А головне — вона ще не обліплена папір-
цями, як багато міських зупинок. Хоча, на 
жаль, обклеювати її стіни таки почали.

Попри гарний вигляд, за словами заступ-
ника директора КП «ВУКГ» Володимира 
Аврамчука, ця зупинка може послугувати 
місту недовго через ненадійність матеріа-
лу, із якого вона виготовлена. Її метал украй 
тонкий і на ньому добре помітно навіть най-
менші пошкодження. Прикладом тому «Ста-
рокиївська», на якій уже немає одного із ко-
ваних елементів, без зайвих зусиль відпиля-
ний кимось із мешканців. Тому скільки про-
служить ця зупинка Борисполю залежить 
не тільки від працівників КП «ВУКГ», але і від
бориспільців.

• • •
Сьогодні у Борисполі нараховується 80 

зупинок, до складу яких також входять па-
вільйони (невеличкі зупинки, з’єднані з ма-
газинчиками, про які сьогодні ми не роз-
повідали). Зрозуміло, що більшість бори-
спільських зупинок є дуже старими. Та все 
ж сміливо можна сказати, що зараз вони у 
кращому стані, ніж десять років тому. А вся 
інфраструктура бориспільських зупинок 
формувалась упродовж майже 40 років. 
Перші облаштовані місця для очікування 
міського транспорту з’явилися на вулиці Ки-
ївський Шлях ще до літніх Олімпійських ігор 
1980 року. І майже усі ці найстаріші зупин-
ки розташовані вздовж центральної вулиці.

Ставлення до радянських зупинок у містян 
різне. Одні емоційно висловлюються, що їх 
треба знести, бо вони «із минулого». Інші на-
впаки вважають, що якраз їх треба залиши-
ти. «Вісті» більше підтримують останніх. І не 
тільки тому, що вони якісні, затишні та ком-
фортні. Саме ці зупинки додають особливого 
стилю нашій головній вулиці. Навіть хочеть-
ся запропонувати КП «ВУКГ» радянську зу-
пинку, що на вулиці Польовій, перенести на 
Київський Шлях, наприклад, замість занедба-
ного страхіття «Орбіти», біля якої культурній 
людині знаходитись просто огидно.

РОЗМАЇТТЯ БОРИСПІЛЬСЬКИХ ЗУПИНОК: 
БЕРЕЖІТЬ ТЕ, ЩО МИ МАЄМО

 Щодня більшість із нас, виру-
шаючи у справах по місту чи виїжд-
жаючи за його межі, очікує автобус 
на спеціально облаштованому міс-
ці. «Вісті» вирішили провести неве-
личку екскурсію зупинками, вста-
новленими вздовж доріг.

Фото №1: зупинка «Міський парк».Фото №1: зупинка «Міський парк».

Фото №2: зупинка «Володимирська».Фото №2: зупинка «Володимирська».

Фото №3: зупинка Фото №3: зупинка 
«Володимира Момота».«Володимира Момота».

Фото №6: зупинка «Фото №6: зупинка «АТАССАТАСС-Бориспіль».-Бориспіль».Фото №5: зупинка «Магазин на Польовій».Фото №5: зупинка «Магазин на Польовій».Фото №4: зупинка «Нафтобаза».Фото №4: зупинка «Нафтобаза».
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 ПІДСУМКИ

 ПРИЗНАЧЕННЯ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Олександр Валентинович роз-
повів, що він іноді інкогніто при-
їжджає в будь-який населений 
пункт і спілкується не з представ-
никами місцевої влади, а безпосе-
редньо з мешканцями. Саме так, 
за його словами, найкраще дізна-
тися справжню ситуацію щодо ді-
яльності сільської ради, сільських 
державних та приватних установ, 
побачити головні проблеми, які 
сьогодні хвилюють людей.

Залучення інвесторів. Олек-
сандр Валентинович розповів про 
встановлення поблизу Щасливого 
нової потужної електричної під-
станції, яка забезпечить район по-
трібною напругою. За його сло-
вами, є інвестор, який хоче від-
родити молочний комбінат у селі 
Гнідин, а саме забезпечення без-
перебійної подачі електроенер-
гії дозволить встановити сучасне 
обладнання на виробництві. Це, у 
свою чергу, дасть можливість роз-
виватися сільськогосподарським 
підприємствам, які пропонувати-
муть молочну продукцію для пе-
реробки. Адже інвестори потре-
бують гарантій і умов для успішної 
діяльності. Тож електрична під-
станція дозволить залучити нових 
інвесторів до району, відкрити но-
ві виробництва і створити нові ро-
бочі місця. Керівник району нама-
гається робити все, аби інвесторів 
зацікавили навіть найменші села, 
щоб вони мали можливість розви-
ватися, ставали перспективними.

Медицина. Заплановано від-
крити дві надсучасні лабораторії 
з діагностики та забору крові. Для 
цього буде встановлено сучасне 

обладнання, холодильні камери 
і комп’ютерну техніку для видачі 
аналізів пацієнтам. При чому вар-
тість послуг буде значно нижчою, 
аніж у приватних клініках. 

За словами Олександра Турен-
ка, буде оновлено бориспільський 
пологовий будинок, де паралель-
но з залами для народження буде 
обладнано перинатальний центр 
для немовлят. Забезпечення яко-
сті обслуговування, доступність 
послуг має бути головним пріо-
ритетом для кожного мешканця 
району.

Керівник Бориспільщини пла-
нує обговорити подальше фінан-
сування утримування Централь-
ної районної лікарні з міською 
радою. І, у випадку переведення 
медичного закладу на обслугову-
вання міста (як приклад — місто 
Обухів), буде можливість належно 
фінансувати сільські дільничні лі-
карні та амбулаторії.

Формування громад і ство-
рення освітніх округів. Насправ-
ді створення територіальних гро-
мад Бориспільщини сьогодні іс-

нує більше на папері і в розмовах. 
Райдержадміністрація, як орган 
державної влади, не має права 
втручатися у процес формуван-
ня громад. Вона повинна лише на-
давати консультації, створювати 
для цього необхідні умови. Ініціа-
тива формування територіальних 
громад повинна йти від сільських 
рад. Можливо, цей процес де-
що гальмується через небажання 
сільських голів втратити владу?..

Олександр Валентинович гово-
рить, що освітня реформа сьогод-
ні йде попереду об’єднання гро-
мад. Тому можливе виникнення 
колізії, коли сформований освіт-
ній округ (зокрема, опорна шко-
ла) буде не співпадати із межами 
територіальної громади. Це при-
зведе до нових проблем у фінан-
суванні й обслуговуванні навчаль-
но-виховних закладів. 

Голова райдержадміністрації 
пропонує створити територіальну 
громаду на основі Бориспільсько-
го району, оскільки вже злагодже-
но діють усі напрацьовані десяти-
літтями структурні підрозділи. Хо-

ча створення територіальних гро-
мад, за його словами, передбачає 
значне скорочення бюрократич-
ного апарату, різних відділів і під-
розділів (наприклад, скорочення 
кількості бухгалтерій), спрощення 
усіх механізмів взаємодії між лан-
ками самої громади.

Дороги. На Бориспільщині є 
розбиті дороги обласного підпо-
рядкування, де курсують автобуси 
загального користування. Ми мо-
жемо трансфером передати кош-
ти з районного бюджету на облас-
ний. Тоді можна довго чекати з об-
ласті, коли визначать, яку дорогу 
потрібно ремонтувати першочер-
гово… Та Олександр Туренко на-
діслав звернення до обласного 
керівництва з проханням запу-
стити на Бориспільщині пілотний 
проект, передавши на обслугову-
вання району дороги між населе-
ними пунктами. Це дозволить ре-
монтувати автошляхи не лише за 
державні кошти, а й залучати ін-
весторів для будівництва доріг, які 
хочуть створювати підприємства і 
розвиватися у районі. Окрім того, 

це сприятиме вирішенню питання 
першочерговості ремонту і про-
кладання доріг.

Сміття. Нікому не секрет, що на 
Бориспільщині чимало стихійних 
сміттєзвалищ. Вирішення даної 
проблеми голова Бориспільської 
РДА бачить у сортуванні сміття. 
Почати, за його словами, можна у 
декількох селах. Якщо люди поба-
чать, що на цьому можна заробля-
ти гроші, то це варто запровадити 
по всьому району. Олександр Ва-
лентинович переконаний, що у се-
лі люди продукують менше сміття, 
аніж у місті. Адже сільські мешкан-
ці частину побутових відходів ви-
користовують у власному госпо-
дарстві (для перегною, годівлі ху-
доби тощо). 

Опалювальний сезон. У Бори-
спільському районі частина дер-
жавних закладів, які обслуговує 
компанія «Укртепло», опалюєть-
ся пелетами. За підрахунками но-
вого керівництва району, це знач-
но збільшило тарифи за тепло, що 
призвело до невиправданих бю-
джетних витрат. А оскільки еко-
номіка має бути економною, то з 
2018 року планується повернення 
до опалювання газом. От тільки у 
якому стані сьогодні знаходяться 
газові котельні — питання, яке по-
требує негайного вирішення. 

Олександр Туренко, у рамках 
програми енергозбереження, 
пропонує запроваджувати й аль-
тернативні види опалення, зокре-
ма теплові насоси.

Співпраця з Бориспільською 
районною радою і міськрадою. 
Керівництво райдержадміністра-
ції і районної ради, спільно з депу-
татським корпусом працюють зла-
годжено, доповнюють один одно-
го. З очільниками міста Борисполя 
співпраця ще не налагоджена. Як 
розповів Олександр Валентино-
вич, потрібно вирішити питання 
надходження податків від МА «Бо-
риспіль», будівництво сміттєпере-
робного заводу, фінансування ра-
йонної лікарні тощо. 

Голова РДА говорить, що Пре-
зидент України призначив його 
не для того, щоб перерізати стріч-
ки чи піаритися в інший спосіб, а 
зробити все, щоб на Бориспільщи-
ні стали кращі, комфортніші умови 
життя і праці.

ГОЛОВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РДА 
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ

 Новий голова Бори-
спільської РДА Олександр 
Туренко на посаді лише два 
з половиною місяці, проте 
він, добре обізнаний із на-
гальними проблемами сіл 
району, окреслив перші ре-
альні кроки щодо вирішен-
ня першочергових завдань.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Завдяки постанові Кабінету 
Міністрів України уже третій рік 
поспіль керівники загальноос-
вітніх навчальних закладів дер-
жавної форми власності обира-
ються за результатами конкурс-
ного відбору.

Згідно з порядком проведен-
ня конкурсного відбору на по-
сади керівників навчальних за-
кладів Борисполя, підставами 
для проведення такого конкур-
су може бути утворення нового 
навчального закладу, наявність 
вакантної посади чи припинен-
ня (розірвання) трудового дого-

вору (контракту) з керівником 
навчального закладу.

Цього року у Борисполі прохо-
див конкурс на посаду директо-
ра НВК «Гімназія «Перспектива» – 
загальноосвітня школа I-III ступе-
нів» імені Володимира Мономаха, 
оскільки колишній керівник закла-
ду, Антоніна Черницька, вирішила 
залишити посаду через достатній 
педагогічний стаж, пропрацював-
ши тут директором з 2008 року.

Подати заявки на участь у кон-
курсі можна було упродовж мі-
сяця. Взяти участь у ньому ма-
ли змогу громадяни України, які 
мають вищу педагогічну освіту 
на рівні спеціаліста або магістра, 
стаж роботи не менше трьох ро-

ків та вільно володіють держав-
ною мовою.

19 вересня в Бориспільському 
управлінні освіти та науки пройшов 
фінал конкурсного відбору. На 
жаль, охочих взяти участь вияви-
лося вкрай мало, точніше лише од-
на особа подала таку заявку. Тому у 
складі комісії з проведення конкур-
су довгих дискусій чи роздумів не 
було. Всі одноголосно обрали ди-
ректором НВК «Гімназія «Перспек-
тива» Клименко Неонілу Іванівну.

Протягом трьох наступних ка-
лендарних днів Бориспільський 
міський голова має погодити чи 
надати пропозиції або свої заува-
ження щодо обраної кандидату-
ри. Після чого управлінням освіти 

і буде призначено новообраного 
директора.  

«Вісті» поки що цікавило ли-
ше одне питання до переможни-
ці конкурсу:

— Що мотивувало Вас пода-
ти заявку на посаду директора 
школи в той час, коли в нашій 
країні заробітна плата освітян 
бажає бути кращою?

— Як не я, то хто? Я працюю в ко-
лективі гімназії вже не перший рік і 
дуже його поважаю. У нас є свої здо-
бутки та плани на майбутнє закладу. 
Тому бачити людину не із нашого 
колективу було б вкрай незвично. 

Ось так просто і зрозуміло по-
яснила нам свою мотивацію но-
вообрана директор НВК «Гімназія 

«Перспектива» Неоніла Іванівна. І 
ця позиція є зрозумілою: «За своє 
місце під сонцем треба боротися, 
тим паче, якщо все так просто».

НОВООБРАНИЙ ДИРЕКТОР ШКОЛИ Клименко Неоніла Іванівна 
народилася в Борисполі у 1970 
році, навчалася в Бориспіль-
ській восьмирічній школі №2. 
Далі продовжила навчання в 
ЗОШ №3, яку закінчила в 1987 
році зі срібною медаллю. 

У підлітковому віці активно 
займалася спортом, особливо 
полюбляла волейбол. Була чем-
піоном Київської області з цьо-
го виду спорту. 

У 1987 році вступила до Чер-
нігівського державного педа-
гогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка на факультет фі-
зичного виховання. Отримала 
диплом з відзнакою. 
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ДОВІДКА

Лариса ГРОМАДСЬКА

Сьогодні ми спостерігаємо, як 
держава декларує свою допомо-
гу фермерам щодо створення на-
лежних умов розвитку садівниц-
тва, та насправді ситуація склада-
ється інакше. Міністерство аграр-
ної політики та продовольства 
України не виконує зобов’язан-
ня за умовами бюджетної програ-
ми 2801350 «Державна підтримка 
розвитку хмелярства, закладення 
молодих садів, виноградників та 
ягідників і нагляд за ними», у зв’яз-
ку з чим виникла велика заборго-
ваність перед фермерами-садів-
никами. Подальше фінансування 
було затверджено Урядом у серп-
ні цього року. Сільгоспвиробники 
сподіваються, що, можливо, щось 
зміниться на краще.

Вирощувати сади 
ризиковано

Бориспільщина вважається сіль-
ськогосподарським регіоном. Тут 
чимало фермерських господарств, 
які займаються вирощуванням 
рослин. Сіють зернові, бобові куль-
тури, соняшник… Проте ніхто не 
поспішає насаджувати сади. Чо-
му? Одні фермери побоюються, що 
у випадку зміни цільового призна-
чення землі, або, не дай Боже, про-
дажу її, люди захочуть поверну-
ти свої паї. А сад це ж не пшениця 
чи кукурудза, які можна швидко за-
брати з поля. «Затрати дуже великі, 
а прибуток отримаєш тільки через 
декілька років», — говорять інші.

За словами сільгоспвиробни-
ків, ще декілька років тому, дер-
жава виплачувала дотації ферме-
рам, які займалися вирощуванням 
садів. Але скористатися такою до-
помогою змогли не всі. Більше 
знайшли можливість скориста-
тися цією пільгою підприємці за-
хідних областей України. Дехто з 
фермерів розповідає, що така до-
тація передбачала чітку систе-
му відкатів, тому вони й не надто 
поспішали отримувати державну 
підтримку. До того ж, господарни-
ки говорять, що вирощувати сади 
треба на землях, орендованих на 
25-50 років. А пайовики, здебіль-
шого, укладають із фермерами не-
довгострокові договори. Окрім 

того, підприємці орендують у лю-
дей землю, яка має цільове при-
значення — це рілля. А для наса-
дження садів потрібна зміна ці-
льового призначення землі. Та є 
сільгоспвиробники, які обговорю-
ють питання вирощування садів, 
проте вони побоюються, що бага-
то людей очікує ринку землі, щоб 
свій пай продати.

Як повідомив начальник управ-
ління сільського господарства Бо-
риспільського району Михайло 
Якович Пензай: «Бориспільська 
районна рада спільно із Бори-
спільською райдержадміністраці-
єю прийняли програму розвитку 
садівництва на 2013-2017 роки». 
Керівник сільськогосподарської 
галузі району повідомив, що сьо-
годні у районі все ж є два ферме-
ри, які займаються вирощенням 
садових культур. ФОП «Білоус» 
має 17 га яблуневого саду, а інше 
господарство вирощує малину і 
полуницю.

«До вирощування 
саду я прийшов сам»

Ми вирішили поспілкуватися з 
людиною, яка єдина на Бориспіль-
щині плекає сад. ФОП «Білоус», що 
у селі Мала Стариця Бориспіль-
ського району, створене 2012 ро-
ку. Сільгосппідприємство розмі-
щене на площі 17 гектарів і займа-
ється вирощуванням яблук. Йо-
го господар, Сергій Миколайович 
Білоус, із родиною мешкає у Ки-
єві. Батьки живуть у нашому ра-

йоні. Ось і вирішив він свого ча-
су спробувати вирощувати сад 
на орендованих паях. «До виро-
щування саду я прийшов сам, — 
розповідає фермер. Головне — 
мати бажання…». 

— Сергію Миколайовичу, чи є 
якась державна підтримка для 
фермерів, які вирощують сади?

— Раніше була програма, за 
якою повертали кошти до чоти-
рьох років на молоді насадження, 
поки сад розвивається. Працюва-
ла вона до 2014 року. Поверну-
ли кошти за саджанці, крапельне 
зрошення і частково за добрива. 
Кредитування більш можливе для 
великих агрофірм. А для невели-
ких підприємств зараз дуже про-

блематично взяти кредит через 
великі відсотки.

— Місцеві фермери говорять, 
що насаджувати сад ризикова-
но, адже власники можуть за-
брати землю… 

— Я уклав договір із власника-
ми паїв на 25 років. Розірвати до-
говір в односторонньому порядку 
не можна.

— Наскільки мені відомо, Вам 
держава ще повністю не повер-
нула кошти?

— Так, мені ще не виплатили 
350 тисяч дотації. Але вже сум-
ніваюся, що їх можуть поверну-
ти. Я дізнавався, що і в інших об-
ластях кошти фермерам також не 
повернули.

— Чи співпрацюєте Ви з управ-
лінням сільського господарства 
Бориспільського району?

— Минулого року нас запрошу-
вали на ярмарок сільгоспвироб-
ників, який проходив у Борисполі.

— Вирощувати сад — дуже 
сміливий крок, оскільки треба 
чекати врожаю декілька років.

— Ви розумієте, щоб отрима-
ти перший прибуток, треба 5-6 
років. Ніхто не хоче вкладати ве-
ликі кошти і чекати прибутку так 
довго. А якщо кошти ще й кредит-
ні, то це додаткове навантаження. 
Потрібно сплачувати ще й кредит. 
Пшеницю, кукурудзу чи ріпак по-
сіяв, зібрав — і вже прибуток. А 
сад — це дуже «довгі кошти», і ма-
ло таких людей, які хочуть вкла-
дати свої гроші на такий великий 
період. 

Окрім цього, є ризики. Так моє-
му саду шість років. Цього року ми 
очікували нормальний прибуток, 
але навесні за один день мороз 
знищив 50-60 відсотків урожаю. У 
нас яблука залишилися тільки на 
вершках. Тому затрати зараз пере-
вищують прибуток.

— Ви вирощуєте ще якісь 
культури, окрім яблунь?

— Поки що ні. Плануємо виро-
щувати чорну смородину, у пер-
спективі — груші, черешні. Це як-
що матимемо відчутний прибуток. 
Бо зараз працюємо тільки на банк: 
кредитні кошти треба повертати.

— Які сорти яблук Ви 
вирощуєте?

— Ми садимо напівкарлико-
ві підщепи М106, які ростуть до 
трьох метрів. Це айдарет, голден, 
гала, джонаголд.

— Урожай збираєте своїми 
силами?

— Зазвичай, залучаємо місце-
вих мешканців.

— Де реалізуєте яблука?
— Минулі роки були перші не-

великі врожаї. Реалізували яблу-
ка у своєму саду, у Києві. Частину 
зберігаємо до весни…

— Як Ви вважаєте, чи реально 
відродити садівництво в Украї-
ні, зокрема на Бориспільщині?

— За кордоном фермери мають 
можливість працювати за рахунок 
вигідного кредитування і держав-
них дотацій. А в Україні з цим ве-
ликі проблеми. І поки не будуть 
надавати довгострокові (хоча б на 
10 років) кредити під мінімальні 
відсотки, то перспективи невтішні. 

ЧИ ВІДРОДИТЬСЯ САДІВНИЦТВО 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

 Ще чверть століття тому 
майже у кожному селі Бо-
риспільського району був 
сад. Вирощували різні сорти 
яблук, груш, слив, аличі, смо-
родини, полуниці… Усі при-
гадують, як після ліквідації 
радгоспів, ішли справжні бої 
за розпаювання садів у Бори-
сполі і Щасливому. Сьогод-
ні ж, на превеликий жаль, все 
розділено-знищено… Біль-
шість садів викорчували — 
і там виростають новобудо-
ви. Та є насадження, завалені 
бур’янами і сміттям, які ще 
дарують людям свої плоди…

Рік
Площа зерняткових садів

(яблуні, груші), га
Площа кісточкових садів

(сливи, абрикоси, алича), га
Площа ягідників

(полуниця, малина), га

1990 1389 38 96

1995 1099 123 94,9

2000 767 64,49 94,83

2005 226 15,5 31,7

2010 38 10,1 8,8

2016 38 12,1 16

Статистика зменшення садів 
(сюди входять і підприємства, які вирощують саджанці)*

* — За даними головного управління статистики Київської області у Бориспільському районі. 
Статистики кількості садів на початку незалежності України дізнатися не вдалося.

Пшеницю, кукурудзу чи ріпак посіяв, зібрав — і вже прибуток. А сад — це дуже «довгі 
кошти», і мало таких людей, які хочуть вкладати свої гроші на такий великий період. 
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 Є ТАКА ДУМКА НАВОДИМО ЛАД

 ПОСЛУГИ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото ГФ «Сектор Безпеки»

О дев’ятій зранку в парку на лотках «свят-
кової торгівлі» були виставлені різноманітні 
бутлі, які натякали, що тут буде добре всім.

Добрі справи
Бориспільські ЗМІ підтримали ініціативу 

газети «Трудова слава» та організували ім-
провізовану фотовиставку. Так вдалося зі-
брати більше 11 тисяч гривень, що підуть 
на лікування лікаря-кардіолога Бориспіль-
ської ЦРЛ Катерини Мартинюк. У рамках ці-
єї виставки щотижневик «Вісті» спільно з бу-
динком дитячої та юнацької творчості «Ди-
воцвіт» представили добірку фото юних 
фотографів, вихованців гуртка «Світанок». 
Збирати гроші на добру справу допомогли 
Олександр Погребняк, Влада Вишнякова, 
Анна Шабан, Надія Севастьянова та Вікторія 
Білецька. Приємно, що всі десять світлин 
видів міста були придбані бориспільцями, а 
директор «Dr.Pub» Юлія Писарчук придбала 
серію з семи портретів художників (Леоніда 
Шефера, Володимира Чекулая, Сергія Крав-
чуна, Миколи Чубатюка, Андрія Списов-
ського, Сергія Пильнєва та Ігоря Корчмарю-
ка) з метою розмістити серію у пабі.

На сусідній алеї активісти влаштували 
благодійний гаражний розпродаж та аук-
ціон, чим зібрали для реабілітаційної уста-
нови «Наш Дім» більше 18 тисяч гривень і 
при цьому весело провели час, закликаючи 
перехожих купити щось із різноманітного 
краму на столах.

Свято здоров’я
ГФ «Сектор Безпеки» запросив до Бори-

споля щорічний чемпіонат України SLS CUP зі 
Street Workout («стріт ворк-аут»). На змагання 
на стадіон «Колос» приїхали учасники з 19 об-
ластей України. Атлети демонстрували гляда-

чам можливості людського тіла, змагаючись у 
шести номінаціях. «Сектор Безпеки», ГО «Асо-
ціація Учасників АТО Бориспільщини», коман-
да з Street Workout «SLS» докладають чимало 
зусиль для розвитку й популяризації серед 
молоді у Борисполі цього виду спорту, зважа-
ючи на його цікавість та доступність. Змаган-
ня дуже сподобалися дітям, які одразу у цьо-
му й переконалися.

Нічна варта
Під час вечірнього концерту активісти 

«Сектора Безпеки» разом з поліцією забез-
печували охорону громадського порядку. 
На ОГП залучили також близько десяти спів-
робітників райвідділку. Свято закінчилося 
спокійно, при тому що в центрі були сотні 
людей з підігрітим алкоголем настроєм.

Надійшов дзвінок від поліції — їм необ-
хідні поняті в один із дворів багатоповер-
хівок, що на Київському Шляху. Виявляєть-
ся, у дворі відпочивали кілька компаній, 
але двох тверезих громадян правоохорон-
ці не знайшли. Поліція затримала молодо-
го хлопця з металевою баночкою з енер-
гетичного напою, замість якого всередині 
було сорок (!) фасованих пакетиків з мари-
хуаною. Ціна одного — близько 250 грн. За 
правопорушником слідкувало Управління 
боротьби з незаконним обігом наркотиків 
ГУМВС України в Київській області і його 
вдалося затримати. У цьому випадку йому 
інкримінують лише зберігання наркотич-
них засобів, хоча зрозуміло, що така пар-
тія дурману розраховувалася не для себе.

Пізніше патруль СБ помітив поблизу рин-
ку «Зоряний» велику групу людей, до трид-
цяти осіб, переважно чоловіків, які зніма-
ли себе на відео та голосно кричали, один 
тримав на плечі велику аудіоколонку з му-
зикою. Випившій компанії не дуже сподоба-
лося зауваження про те, що вже пізно і лю-
ди сплять, але вони пояснили, що є гостя-
ми Борисполя, приїхали до нас відпочити і 
хочуть позитивних вражень, а не конфлік-
тів. На багатьох була символіка руху «Авто 
Євро Сила», членами якого вони і предста-
вилися, після чого попрямували натовпом 
у центр.

Згодом патруль вирішив почергувати бі-
ля сумнозвісної «Топольки». Страшне місце 
— вздовж паркану «казначейства» стоять 
п’яні чоловіки та справляють свої потре-
би. Біля входу натовп, крики, якась нетве-
реза жінка кричить, що загубила сумочку. 
Таке видовище, на жаль, масового пияцтва 
і величезної кількості неадекватних людей 
справляє гнітюче враження.

Очевидно, що бориспільці сумують за 
святом, головною ознакою якого є «легалі-
зація» вживання алкоголю прямо на вули-
ці — на площі, на концерті, у парку, у дво-
рі. На концерті на площі я зустрів компанію 
людей, які, що називається, «зловживають» 
і в звичайний день є аутсайдерами грома-
ди. Одним словом, алкоголіками. Так от, на 
святі вони були щасливі не тому, що підня-
лися до норми, а тому що норма спустилася 
до їхнього рівня. Може, воно й не страшно, 
та все ж сумно, що без чарки радості ми не 
знаємо і не бачимо нічого.

ДОВГИЙ ДЕНЬ У БОРИСПОЛІ РАЗОМ 
ІЗ ГФ «СЕКТОР БЕЗПЕКИ»

 День міста в кожного свій. 
Хтось хоче відчути себе повноправ-
ним членом суспільства, зробити 
щось на благо людей, хтось попіа-
ритися і відчути власну значущість, 
а хтось — просто добре випити. 
Головне, щоб всі мирно уживалися. 
16 вересня у Борисполі це вдалося.

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Для зручності клієнтів 67% 
міських відділень Укрпошти ма-
ють подовжити графік роботи 
і працюватимуть у будні до 20-ї 
чи 21-ї години. У цих відділеннях 
з понеділка по п’ятницю з 08:00 
до 09:00 та після 18:00 до завер-
шення робочого дня функціону-
ватимуть мінімум 2 операцій-
них вікна, звернувшись у які клі-
єнт завжди зможе скористатися 
усім спектром послуг.

Як повідомляють у Мініфра-
структури, це нововведення вво-
диться для більшої зручності клієн-
тів із 2 жовтня 2017 року по 9 січня 
2018 року. У цей період понад 1600 
з-поміж 2440 відділень компанії, 
а також ще понад 500 об’єктів по-
штового зв’язку Укрпошти, долуча-

ються до подовжених графіків ро-
боти та працюватимуть без закрит-
тя на обідню перерву. Так, як зазна-
чають чиновники у міністерстві, 
згідно з планом, 12 відділень у Киє-
ві та обласних центрах працювати-
муть цілодобово; 115 міських відді-
лень по Україні у будні — до 21:00; 
ще інші 412 міських відділення у 
будні — до 20:00. Всі інші — за сво-
їм сталим графіком.

Аби уточнити, як все ж планує 
працювати пошта, «Вісті» зверну-
лися за коментарями до начальни-
ка Бориспільського центру пошто-
вого зв’язку №3 Світлани Мелешко.

— З першого одинадцятого ми 
вже — Київська міська дирекція 
Укрпошти, — коментує Світлана Ві-
кторівна. — З цього дня зміни у гра-
фіку роботи, про які всі так говорять, 
відбудуться у тих міських відділен-
нях, які, як зазначалося, входять до 
I і II групи (по об’ємах виконуваної 

роботи). Це, наприклад, Бориспіль-
ське відділення поштового зв’язку 
№2 (вул., Київський Шлях, 33), наше 
центральне відділення, також під-
лягає цьому режимові Баришівка 
1 (повна назва вузла — Відділення 
поштового зв'язку № 1 м. Баришів-
ка Центру поштового зв'язку № 3 
м. Бориспіль, Київська обласна ди-
рекція Публічного акціонерного то-
вариства «Укрпошта» Публічного 
акціонерного товариства «Укрпош-
та») і Березань.

З одного боку, мабуть, цю «ви-
бірковість» чимало людей може 
вважати несправедливою, заки-
даючи, а чому це не «наша» пош-
та, а саме «їхня», працюватиме 
довше? З іншого боку, якщо знати 
напевно, де саме, хай це і в місті, 
а не селі, отримати потрібну по-
слугу можна буде довше звично-
го до сьогодні часу — 18 години 
— то цей сьогоднішній горобець, 

як кажуть у народі, краще, аніж 
завтрашній голубець. Бо поінфор-
мована людина — попередже-
на, а попереджена, тобто захище-
на. Отже, як очікується, практично 
вічні черги на пошті вдень та за го-
дину-півтори до 18-ї нарешті ма-
ють «розсмоктатися». 

— Узагалі, сьогодні всі, кого 
стосується питання подовжено-
го графіка роботи, передусім по-
силаються на штатну укомплекто-
ваність, — зауважує насамкінець 

пані Світлана. — Так само це сто-
сується і нас. Наприклад, в одно-
му нашому міському відділенні на 
роботу ще потрібно взяти дві лю-
дини, а в іншому не вистачає аж 
трьох... Зважаючи на графік, який 
планується, звісно, має бути і гідна 
зарплата. Адже у всіх сім’ї, а тому, 
зрозуміло, за добре слово ніхто 
працювати не буде. Наразі робо-
чий день у нас хочуть подовжити 
до 20 години. Про те, що аж до 21 
години, поки що не йдеться.

УКРПОШТА ПОДОВЖУЄ ГРАФІК РОБОТИ

У БОРИСПОЛІ 
ПЕРЕВІРЯТЬ 
ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Зазвичай, у нашій країні влада почи-
нає діяти тільки після трагічних уже не-
минучих випадків страшних подій. Па-
радокс, але це так. Останнім прикладом 
цього є пожежа у муніципальному ди-
тячому спортивно-оздоровчому таборі 
«Вікторія», що в Одесі.

ЗМІ України вже кілька днів обговорюють 
трагічну пожежу із трьома загиблими дітьми, 
що трапилася 15 вересня у дитячому таборі. Із 
кожним днем фактів щодо порушення пожеж-
ної безпеки виявляється все більше й більше. 
Та чомусь раніше ніхто навіть не задумувався 
про ці правила: жоден контролюючий орган 
не цікавився наявністю пожежної сигналіза-
ції, укладеним договором на обслуговування 
вищезазначеної пожежної сигналізації зі спе-
ціалізованою компанією, вогнезахисною об-
робкою горючих елементів будівлі та наявніс-
тю справжнього вододжерела на нормованій, 
згідно з вимогами пожежної безпеки, відстані.

У перший робочий день цього тижня, са-
ме 18 вересня, секретар Бориспільської 
міської ради Ярослав Годунок порушив пи-
тання щодо пожежної безпеки в усіх кому-
нальних закладах нашого міста. Лист-звер-
нення він надіслав до заступника міського 
голови Пасенко Л.В., начальника управлін-
ня освіти і науки Чернойван Т.А., головного 
лікаря ЦРЛ Щура О.П. та начальника голов-
ного управління ЖКГ Толкача В.М.

До кінця тижня Ярослав Годунок просив 
перевірити пожежну безпеку підпорядко-
ваних цим чиновникам підприємств та на-
дати письмову інформацію щодо її стану.

Якщо подібні перевірки зможуть вряту-
вати комусь життя, то їх потрібно робити 
регулярно та на совість. І задумуватись над 
дотриманням правил не лише пожежної 
безпеки треба набагато раніше, ніж змо-
жуть виникнути подібні одеській ситуації.

Пожежна сигналізація (ПС) — це 
базовий елемент у системі безпеки 
будь-якого підприємства, офісу, вироб-
ничого цеху та інших структур. Систе-
ми пожежної сигналізації постійно удо-
сконалюються, винаходяться нові спо-
соби виявлення пожежі. На будь-якому 
підприємстві, в кожному офісі необхід-
но мати таку систему. В цілому пожеж-
на сигналізація призначена для вияв-
лення пожежі на початковій стадії за-
горяння і передачі сигналу тривоги на 
пульт охорони.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*
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види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП  
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих 
конструкцій
Такелажників
Водія кат. «С», «Е»

Працівників на виробництво 
вібропресувальних виробів 
(ФЕМ)
Збиральника меблів
Електрозварювальника
Технолога   
Оператора БЗВ
Бульдозериста  

Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Водія кари
Слюсаря з кранового 
господарства
Електрика з кранового 
господарства
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ПОНЕДІЛОК, 25 ВЕРЕСНЯ

ВІВТОРОК, 26 ВЕРЕСНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку"
13.45 15.00 Т/с "Свати - 3"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Субота" (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Танці з зірками"
01.50 Т/с "Пончик Люся" (16+)
04.35 "Мольфар"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Свати - 4"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Субота" (12+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 Джордж Клуні в драмі 

"Нащадки" (16+)

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.30 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях. Новий сезон

11.15 15.30 Т/с "Відчайдушний 

домогосподар"

16.00 04.30 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 02.25 Ток-шоу "Говорить 

Україна"

21.00 Т/с "Вікно життя 2" 12+

23.30 Х/ф "Doom" 18+

03.30 Зірковий шлях

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 

02.45 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 

"Манчестер Сіті" - "Шахтар"
00.10 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
03.30 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

05.30 20.00 02.00 05.00 
"Подробиці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Мінливість долі"
11.15 12.25 Х/ф "Це мій собака" 

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

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Я - охоронець" 16+
00.35 Т/с "Кохання за законом" 

Другий сезон 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

охоронець" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.00 "Подробиці"
00.35 Т/с "Кохання за законом" 

Другий сезон 16+
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Біла змія"
12.25 Панянка-селянка
13.25 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 20.00 02.50 Країна У
17.50 20.55 Одного разу під 

Полтавою
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Казки У

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Принци повітря"
12.25 Панянка-селянка
13.25 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 20.00 02.50 Країна У
17.50 20.55 Одного разу під 

Полтавою
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Казки У

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
13.20 Секретний фронт
14.00 16.10 Х/ф "Відкрийте, 

поліція! - 3"
16.35 Х/ф "Кур'єр" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с "Пелагія і білий бульдог" 

16+
04.25 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.30 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.05 13.20 Х/ф "Привид" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.15 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.30 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.30 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф "Тремтіння землі" 16+
01.30 Т/с "Пелагія і білий бульдог" 

16+
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти
04.50 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома 
версія. За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.35 Х/с "Два капітани"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 "Моя правда"
00.10 Х/ф "Викуп"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома 
версія. За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.55 23.20 "Моя правда"
10.45 Х/ф "Золота річка"
12.40 Х/с "Угрюм-ріка"
17.55 Х/ф "Кар'єра Дмитра Горіна"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

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

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

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

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 02.05 Зона ночі
03.10 Абзац
04.59 06.14 Kids Time
05.00 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"
06.15 Х/ф "Перший лицар"
09.00 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смауга"
12.20 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти 

армій"
15.15 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
21.45 Х/ф "Друзі по сексу" 16+
00.00 Х/ф "Заплати привиду" 16+
02.00 Служба розшуку дітей

03.00 02.00 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.15 Т/с "СашаТаня" 16+

12.15 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Зірки під гіпнозом

05.15 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
06.30 Т/с "Походеньки нотаріуса 

Неглінцева" (16+)
09.55 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.30 "Наші"
14.15 "2 кінські сили"
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.05 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.35 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.55 "Речовий доказ"
03.40 "Правда життя. Професії"

04.05 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Особлива думка"
06.05 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
08.00 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.15 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
13.15 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
15.35 Х/ф "Боксер" (16+)
17.25 "Загублений світ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Одеса - 2" (16+)
21.35 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)
23.45 Х/ф "Ідеальні канікули" (18+)
01.20 Т/с "Легенди 2" (16+)
02.10 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.30 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.25 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках 

скарбів Угаріта" (16+)
15.35 Т/с "Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Ментівські війни. Одеса - 

2" (16+)
20.30 Т/с "Ментівські війни. Київ - 

2" (16+)
21.30 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)
23.40 Х/ф "День мумії" (18+)
01.05 Т/с "Легенди 2" (16+)
01.55 Х/ф "Відьма"
03.50 "Облом.UA."

06.35 15.25 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
10.35 Х/ф "Домробітниця"
12.25 Х/ф "Дружина за контрактом"
14.25 01.45 "Слідство ведуть 

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

історія"
20.00 23.00 "Хата на тата"
22.30 "Invictus - Ігри нескорених"

07.20 15.25 "Все буде добре!"
09.20 "Все буде смачно!"
10.15 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 23.00 "МастерШеф - 7"
22.30 "Invictus - Ігри нескорених"
00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.35 07.30 07.40 08.15 08.55 14.45 
Світ он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

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

Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.35 Д/с "Аболіціоністи"
16.45 00.35 Д/с "Порятунок ферми"
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
17.45 02.35 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.05 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
21.30 01.50 Новини. Спорт

06.35 07.30 07.40 08.15 08.55 14.45 
18.00 Світ он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Д/ф "Кардинал 

Любомир Гузар"
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.40 00.35 Д/с "Порятунок ферми"
17.15 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.05 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

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

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 
10.10.2017 року з 14-00 до 15-00 

проводитиме роботи із закрі-
плення межовими знаками меж 

двох земельних ділянок, що 
знаходяться у власності Смір-
нової Ірини Олександрівни та 

розташовані в с. Проців 
Бориспільського району 

Київської області.
Просимо суміжних землев-

ласників (землекористувачів), 
а саме: Левчука Володимира 
Петровича та Мосюка Миколу 

Миколайовича бути присутніми 
для погодження акту прийом-
ки-передачі межових знаків на 

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
14.55 Т/с "Свати - 4"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

12"
01.00 Т/с "Пончик Люся" (16+)
01.55 "Мольфар"

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

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

Злочинні наміри" 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

охоронець" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.10 "Подробиці"
00.35 Т/с "Кохання за законом" 

Другий сезон 16+
02.40 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Найкращий друг 

шпигуна"
12.25 Панянка-селянка
13.25 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 20.00 02.50 Країна У
17.50 20.55 Одного разу під 

Полтавою
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

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

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

16+
16.30 22.30 Т/с "Винищувачі" 16+
17.25 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Х/ф "Тремтіння землі - 2. 

Повторний удар" 16+
01.35 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.45 Дивитись усім!

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 23.20 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Затока щастя"
12.05 Х/ф "До Чорного моря"
13.25 Х/ф "Божевільний день"
14.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.30 Х/ф "Непоправний брехун"
18.05 Х/ф "Баламут"
21.30 01.40 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "34-й швидкий"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

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

світової війни"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.25 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.15 Т/с "СашаТаня" 16+
12.15 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.20 Служба розшуку дітей

04.05 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Алмази для Марії"
06.15 Х/ф "Стамбульський транзит"
07.55 09.00 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.35 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття 

гробниці Ехнатона" (16+)
15.45 Т/с "Схватка" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
23.40 Міжнародний професійний 

турнір зі змішаних 
єдиноборств ММА WWFC 8. 
Пряма трансляція з Києва

02.00 Х/ф "Страчені світанки"
03.30 "Облом.UA."

06.45 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Битва екстрасенсів 16"
11.05 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 23.00 "МастерШеф - 7"
22.30 "Invictus - Ігри нескорених"
00.50 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.35 07.30 07.40 08.15 08.55 18.00 
Світ он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.50 Від першої особи
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Нью-Йорк"
16.40 00.35 Д/с "Порятунок ферми"
17.15 Хочу бути
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.05 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.55 Д/с "Орегонський путівник" 

13с.
20.30 Слідство. Інфо
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Субота" (12+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 "Гроші"
02.05 Т/с "Пончик Люся" (16+)
04.35 "Мольфар"

06.00 16.00 05.20 Т/с "Адвокат" 16+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Партизан" - "Динамо" (Київ)
00.15 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика

06.00 "Мультфільм"
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

охоронець" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.00 05.05 "Подробиці"
00.35 Т/с "Кохання за законом" 

Другий сезон 16+
02.40 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Легенда Лонгвуда"
12.25 Панянка-селянка
13.25 23.00 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 20.00 02.50 Країна У
17.50 20.55 Одного разу під 

Полтавою
18.50 00.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Казки У

05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05 13.20 Х/ф "Тремтіння землі - 

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

16+
16.30 22.25 Т/с "Винищувачі" 16+
17.30 21.25 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф "Тремтіння землі - 3. 

Повернення у Перфекшн" 
16+

01.30 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 23.20 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
12.00 Х/ф "Божевільний день"
13.15 Х/ф "До Чорного моря"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "Недільний тато"
18.20 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
21.30 02.35 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Конфліктна ситуація"
04.15 Кіноляпи
04.45 Саундтреки

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Доньки Єви"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 01.45 Зона ночі
03.45 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
09.50 Т/с "СашаТаня" 16+
12.15 Т/с "Моя прекрасна нянька"
15.20 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.40 Служба розшуку дітей

04.15 "Легенди бандитської Одеси"
05.00 Х/ф "Балада про солдата"
06.20 Х/ф "Один шанс із тисячі"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.50 "Речовий доказ"
03.10 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Джек Гантер. Небесна 

зірка" (16+)
15.40 Т/с "Схватка" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)
23.45 Х/ф "Бойові пси" (18+)
01.20 "Територія обману"
02.20 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.35 "Облом.UA."

07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 "Битва екстрасенсів 16"
11.20 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 23.00 "Зважені та щасливі - 

7"
22.30 "Invictus - Ігри нескорених"
00.00 "Один за всіх"
01.10 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.35 07.30 07.40 08.15 08.55 14.45 
16.30 18.00 Світ он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.50 Від першої особи
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25 

Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір'я. Долі
16.40 00.35 Д/с "Порятунок ферми"
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.05 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 01.50 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Дівчата війни"
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СУБОТА, 30 ВЕРЕСНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 29 ВЕРЕСНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.55 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 "Життя без обману 2017"

11.00 23.10 "Світське життя"

12.00 Т/с "Субота" (12+)

16.05 21.15 "Вечірній квартал 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

00.10 "Вечірній Київ "

02.05 "Ліга сміху 1"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.15 "Вечірній Київ "
01.10 "Ліга сміху"
05.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

08.00 15.20 Т/с "Вікно життя 2" 12+

16.20 19.40 Т/с "Зійде світанок"

21.10 Х/ф "Рідна людина"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "Закон і порядок: 

Злочинні наміри" 16+

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

03.25 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Свекруха або невістка
11.40 Реальна містика. Новий 

сезон
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

Злочинні наміри" 16+
04.10 Реальна містика

06.00 "Мультфільм"
06.15 Х/ф "Дорога Олена Сергіївна"
08.10 03.50 Х/ф "Здрастуй і 

прощавай"
10.00 05.20 Д/п "Кумири. Олег 

Єфремов"
11.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.00 Т/с "Кохання за законом". 

Другий сезон 16+
20.00 01.15 "Подробиці"
20.30 "Творчий вечір Алли 

Пугачової"
23.45 "Великий бокс. Майріс 

Брієдіс - Майк Перес"
01.50 Х/ф "Мить кохання"

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

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.15 12.25 Т/с "Я - охоронець" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.10 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "778 днів без своїх"
23.00 Х/ф "Двадцять днів без 

війни"
01.00 Х/ф "Дівчинка з міста"
02.25 Д/п "Підроблена історія"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.20 Х/ф "Легенда Лонгвуда"
13.00 М/ф "Мураха Z"
14.30 Готель Галіція
18.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
19.40 Країна У
22.20 Одного разу в Одесі
01.30 Х/ф "Відьма"
03.20 Віталька

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король скейтборду: 

Найбільш вертикальний 
примат"

12.25 Панянка-селянка
13.25 Розсміши коміка
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.50 Країна У
17.50 Одного разу під Полтавою
18.50 23.50 Танька і Володька
20.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
21.50 Х/ф "Сусіди на стрьомі" 16+

06.20 Дивитись усім!
07.20 Без гальм
08.20 М і Ж
09.20 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
14.40 Комік на мільйон
16.15 Х/ф "Містер і місіс Сміт" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" 16+
22.10 Х/ф "Мисливці на відьом" 

16+
23.55 Х/ф "Швидше кулі" 18+
01.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.05 Провокатор

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

3. Повернення у Перфекшн" 
16+

12.45 15.45 Факти. День
13.50 Скетч-шоу "На трьох"
14.20 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.35 Т/с "Винищувачі" 16+
17.30 Т/с "Штрафбат" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
01.50 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
04.30 Факти
04.50 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.45 22.30 "Невідома 
версія. За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Лайма Вайкуле. Лайма - 

латиською "щастя"
09.30 Х/ф "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
10.15 Х/ф "31 червня"
13.00 Х/ф "Принцеса цирку"
16.05 Х/ф "Летюча миша"
19.05 Х/ф "Дванадцята ніч"
21.00 Х/ф "Ганна на шиї"
23.20 Х/ф "Тривай, тривай, 

чарівносте..."
01.00 Х/ф "Ваня"
02.40 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома 
версія. За двома зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.30 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Недільний тато"
13.15 Х/ф "Непоправний брехун"
14.35 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.25 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
17.45 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнювати"
21.30 03.20 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 Х/ф "Ваня"
01.10 Х/ф "Конфліктна ситуація"
05.00 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.10 "Мультляндія"
15.15 "Київські історії"
15.45 "Концерт "Музика рідного 

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

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

світової війни: день за 
днем"

19.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Підірвіть банк!"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"

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

02.45 03.40 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 04.00 "Доньки Єви"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

06.00 07.20 Kids Time

06.01 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"

07.30 Т/с "Татусеві дочки" 16+

10.00 Ревізор

12.45 Зірки під гіпнозом

14.45 Зіркові яйця

16.45 М/ф "Корпорація монстрів"

18.45 Х/ф "Людина-мураха" 16+

21.00 Х/ф "Залізна людина" 16+

23.50 Х/ф "На межі" 16+

01.50 Зона ночі

03.00 02.50 Зона ночі

04.25 Абзац

06.19 07.39 Kids Time

06.20 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"

07.40 22.50 Половинки

12.00 21.40 Київ вдень та вночі

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

02.45 Служба розшуку дітей

04.10 02.55 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.55 "Правда життя. Професії"
06.15 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Пірати ХХ століття"
21.10 Х/ф "Охоронниця" (16+)
22.55 Х/ф "Блондинка і блондинка" 

(16+)
00.45 "Мисливці за привидами"
02.40 "Випадковий свідок"

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
04.55 Х/ф "Ранкове шосе"
06.30 Х/ф "Корупція"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 "Бандерлоги"
09.00 "Загублений світ"
16.10 Х/ф "На межі"
18.35 Х/ф "І гримнув грім" (16+)
20.10 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

22.00 Х/ф "Мега-акула проти 
Колоса" (16+)

23.45 Міжнародний професійний 
турнір зі змішаних 
єдиноборств ММА WWFC 8. 
Трансляція з Києва

02.05 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 "Бандерлоги"

11.25 17.25 "Загублений світ"

13.25 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)

15.40 Т/с "Схватка" (16+)

19.10 Х/ф "Невловимі" (16+)

21.00 Х/ф "І гримнув грім" (16+)

22.55 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.35 "Цілком таємно"

02.00 Х/ф "Двійник"

03.10 "Облом.UA."

06.15 Х/ф "Лабіринти кохання"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.25 "Сюрприз, сюрприз!"
13.15 "Зважені та щасливі - 7"
16.15 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.00 "Invictus - Ігри нескорених"
22.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

07.00 Х/ф "Сестронька"
08.55 23.30 Х/ф "Домоправитель"
10.45 Х/ф "Дихай зі мною. Щастя в 

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

історія"
20.00 23.00 "Сюрприз, сюрприз!"
22.30 "Invictus - Ігри нескорених"

06.35 07.30 07.55 08.00 08.15 08.55 
12.05 20.45 Світ он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 На слуху
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 Д/с "Розповіді про Хансік"
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
09.55 Хто в домі хазяїн?
10.20 Хочу бути
10.45 Мері Поппінс
11.00 Фольк-music. Діти
12.15 01.30 Театральні сезони
12.45 Т/с "Дівчата війни" (закл)
17.40 Богатирські ігри
18.20 Український корт
19.00 Х/ф "Насмішка"
21.00 01.10 Новини
21.25 Д/с "Скарби та смертельні 

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

Америки"
01.55 Надвечір'я. Долі

06.35 Д/ф "Примара Бабиного Яру"
07.30 07.40 08.15 16.30 Світ он 

лайн
07.50 Від першої особи
08.20 14.15 Д/ф "Ангел помсти"
08.55 Д/ф "Олександра Шулежко. 

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

Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
14.05 Бабин Яр. Без права на 

існування
14.40 Д/ф "Київ. Початок війни"
15.20 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.40 00.35 Д/с "Порятунок ферми"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 22.45 02.05 Тема дня
19.00 02.20 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
20.30 Борхес
21.25 01.50 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

В продуктовий магазин потрібен 

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00

район — центр
З/п 6000 грн

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРИМІЩЕННЯ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Активна, з досвідом роботи, 

графік 2/2

Тел.: (067) 506-11-77

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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НЕДІЛЯ, 1 ВЕРЕСНЯ

06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 "Світ навиворіт - 9"
11.50 "Світ навиворіт - 3"
13.00 14.00 15.00 16.00 Т/с "Свати 

- 4"
17.00 "Ліга сміху 3"
19.30 04.55 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.20 "Ігри приколів"
00.20 "Мультибарбара"
01.20 "Аргумент кiно"
02.05 "Світське життя"

06.50 Сьогодні
07.40 Свекруха або невістка
09.40 Х/ф "Рідна людина"
11.30 Т/с "Зійде світанок"
15.30 Х/ф "Маша і ведмідь" 16+
17.10 20.00 Т/с "Осіння мелодія 

кохання" 16+
19.00 04.10 Події тижня з Олегом 

Панютою
21.50 Т/с "Поговори зі мною про 

кохання"
01.30 Реальна містика
02.25 05.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 

16+

06.10 Х/ф "Бережись автомобіля"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
13.00 "Творчий вечір Алли 

Пугачової"
16.30 Х/ф "Продається кішка"
18.30 "Круче всех"
20.00 02.35 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Маша"
22.30 Т/с "Рідкісна група крові" 16+

06.00 Байдиківка

06.30 Казка з татом

06.50 05.30 Корисні підказки

07.10 Це наше-це твоє

07.15 Мультмікс

10.55 М/ф "Мураха Z"

14.00 Рятівники

19.55 Одного разу під Полтавою

23.00 Х/ф "Сусіди на стрьомі" 16+

01.00 Країна У

02.55 Віталька

05.20 Т/с "Слідчі" 16+

08.10 Т/с "Відділ 44" 16+

12.05 13.00 Х/ф "Мисливці на 

відьом" 16+

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" 16+

16.05 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф "Містер і місіс Сміт" 16+

00.45 Х/ф "Швидше кулі" 18+

02.25 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

03.50 Провокатор

05.45 07.40 08.40 09.30 09.30 
"Невідома версія. За двома 
зайцями"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Костянтин Меладзе. Сірий 

кардинал"
10.20 Х/ф "Дванадцять місяців"
13.15 Х/ф "Безіменна зірка"
16.00 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
18.35 Х/ф "Солодка жінка"
20.30 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
22.15 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
23.05 Х/ф "День весілля 

прийдеться уточнювати"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.35 "Мультляндія"
15.55 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
16.20 "Якісне життя"
16.50 Х/ф "Підірвіть банк!"
18.30 01.30 Х/ф "Гуру"
21.00 00.40 03.45 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Кулер"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 02.05 Зона ночі

04.39 05.55 Kids Time

04.40 М/с "Губка Боб і Прямокутні 

Штани"

06.00 Х/ф "Перший лицар"

08.45 Топ-модель по-українськи

11.15 М/ф "Корпорація монстрів"

13.10 Х/ф "Людина-мураха" 16+

15.25 Х/ф "Залізна людина" 16+

18.15 Х/ф "Залізна людина 2" 16+

21.00 Х/ф "Залізна людина 3" 16+

00.00 Х/ф "Друзі по сексу" 16+

04.00 "Правда життя. Професії"
05.00 Х/ф "Випадок із слідчої 

практики"
06.40 Х/ф "Охоронниця" (16+)
08.15 Т/с "Походеньки нотаріуса 

Неглінцева" (16+)
11.30 Х/ф "Пірати ХХ століття"
13.00 Х/ф "Свавілля" (16+)
14.55 "Легенди карного розшуку"
15.55 "Склад злочину"
17.25 "Речдок"
19.00 Т/с "Темні лабіринти 

минулого" (16+)
22.50 Х/ф "Мітка" (16+)
00.45 Х/ф "Блондинка і блондинка" 

(16+)

06.00 Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

10.10 "Він, Вона і телевізор"

13.20 Х/ф "На межі"

15.45 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"

17.15 Х/ф "Невловимі" (16+)

19.20 11 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Динамо"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Х/ф "Ярослав Мудрий"

03.15 "Облом.UA."

07.00 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

10.00 "Караоке на Майдані"

11.10 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Invictus - Ігри нескорених"

23.10 "Х-Фактор - 8"

06.35 07.30 07.30 07.45 08.15 Світ 
он лайн

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.50 Смакота
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Садові скарби"
09.30 Д/с "Дика планета"
10.15 Х/ф "Насмішка"
12.10 13.20 Фольк-music
14.30 Т/с "Гранд-готель"
20.25 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
22.55 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
01.35 Український корт
02.10 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
03.40 Т/с "Чорна Рада"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ,
САЛОН КРАСИ — ВІД 15 КВ.М
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ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.

В Україні вперше відбудеться 
фестиваль «Кіно проти корупції»

Кіноогляд розпочався 14 вересня 2017 
і відбувається у 6 містах України. До про-
грами увійшли шість європейських філь-
мів, які досліджують природу корупції, — 
від неприкритого зловживання владою 
політиків та корпорацій до негучних по-
бутових конфліктів.

Пункт європейської інформації міської 
центральної бібліотеки в Борисполі теж 
приєднався до проведення кіноогляду в 
приміщенні інформаційно-довідкового 
культурно-мистецького центру бібліотеки  

у рамках проекту «Артхаус Клуб» та має 
демонструвати фільми упродовж жовтня 
цього року.

Картини, представлені у рамках фес-
тивалю, є призерами світових кінофес-
тивалів і документальних хітів. Усі пока-
зи безкоштовні.

Фестиваль «Кіно проти корупції» має 
на меті показати знайому українцям 
проблему як загальнолюдське явище, з 
яким варто боротися.

27 вересня 2017 — 16.00 працівни-
ки бібліотеки запрошують за адресою: 
вул. Європейська, 6 на перегляд філь-
му «Брудні ігри»

«БРУДНІ ІГРИ» 
Жанр: спортивний документальний фільм
Режисер: Бенджамін Бест
Виробництво: Німеччина, 2016
Хронометраж: 93 хв.
Фільм-розслідування про порушення 

прав людини у контексті великих спор-
тивних заходів, а також корупційні схеми 
у футболі, боксі та в американській про-
фесійній баскетбольній лізі NBA. Сатирич-
на драма від режисера Паоло Соррентіно 
розповідає історію одіозного італійського 
прем'єр-міністра Джуліо Андреотті, який 
обирався на свою посаду сім разів. Фільм 
було нагороджено Призом журі Каннського 
кінофестивалю.

БЕЗКОШТОВНИЙ ПОКАЗ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФІЛЬМІВ У БОРИСПОЛІ
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Запчастини б/в до трактора Т-25, паливний на-

сос, колінвал, стартер, генератор, корзина зчеплен-
ня, 2 головки, бортова, заднє і переднє колесо, НШ-
10. Оптова ціна — 15000 грн. Тел.: 0 96 0158374, 
Олександр.

Продам Екскаватор ЕО-2621В-2 1988р, запчасти-
ни до трактора Т40, ЮМЗ, б/у, терміново, недорого 
тел. 093-971-80-63

Опель-Кадет, 1988 р., гарний стан, газ/бензин, 
новий акумулятор, об’єм двигуна 1,6, 47000 грн 
(еквівалентно 1800 у.о.), торг. Тел.: 0 68 7699465, 
Валерій. 

Велосипед Україна, б/в, ціна договірна. Тел.: 0 93 
0779869.

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

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

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», мо-
торолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1,2,3,4-к.кв., будинки, земельні ділянки. Великий 

вибір на будь-який смак, допомога в оформленні 
документів. Тел.: 0 96 0596546; 0 50 7753918, Альо-
на. 

Головатого 36 А вул., 2/9, 28 кв.м, 442000 грн 
(еквівалентно 17000 у.о.), ріелторів прохання не 
турбувати. Документи готові до продажу. Тел.: 0 66 
2477871, 0 73 0843028, Михайло. 

Головатого вул., новий будинок, 6/10, ремонт, 42 
кв.м, кухня — 12 кв.м, 702000 грн (еквівалентно 
27000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альо-
на.

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

2-к. КВАРТИРИ

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

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

Головатого вул., р-н школи №6, 47 кв.м, кімнати 
окремо, б/з, м/п вікна, косметичний ремонт, 702000 
грн (еквівалентно 27000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

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

Дачна вул., 2 поверх, 44 кв.м, м/п вікна, ремонт, 
з/б, є варіанти, терміново, 416000 грн (еквівалентно 
16000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона. 

Лютнева, 16 вул., 2 поверх, двостороння, не куто-
ва. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Нова ІІ вул., 8/9, 51 кв.м, єврермонт, двостороння, 
сучасні меблі, техніка, 832000 грн (еквівалентно 32000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Продам 2-х кімнатну квартиру у двоповер-
ховому будинку в центрі с. Іванків Бориспіль-
ського району . Поруч дитсадок, амбулаторія, 
магазини, зупинка автобуса. Квартира зовні 
і підлога утеплені. Новий дах. Індивідуальне 
електроопалення з пільговим тарифом. Ціна 
14500у.е(еквівалентно 381350грн) Тетяна. моб/
тел. 097 116 53 91 . 

Соборна вул., 1/5, 44 кв.м, житловий стан, кімнати 
окремо, 546000 грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 
0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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

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

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

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

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

Шевченка вул., центр, 72 кв.м, кімнати окремо, 
євроремонт, балкон та лоджія засклені, двосто-
роння, з меблями, 962000 грн (еквівалентно 37000 
у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Шевченка вул., центр, 72 кв.м, кімнати окремо, 
євроремонт, балкон та лоджія засклені, двосто-
роння, меблі, 962000 грн (еквівалентно 37000 у.о.). 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

4-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
70 кв.м, 4/5, 2 б/з, житловий стан, кімнати окремо, 

650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

БУДИНКИ

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

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

Оголошення та реклама
ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 

ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 
СВОЇ КОМЕНТАРІ, 

ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

Тел.: 050-541-73-67

ТЕРМІНОВО
на постійну роботу 

ПОТРІБЕН

ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)
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Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 2 веранди, 
зручності, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.

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

Допоможемо продати будинок, земельну ділянку, 
м. Бориспіль, швидко та вигідно. Тел.: 0 96 0596546, 
0 50 7753918, Альона.

К.Шлях вул., центр, ширина фасаду 30 кв.м, 10 
соток, 1092000 грн (еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 
0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

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

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

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

ветлікарні р-н, 80 кв.м, біла цегла, у будинку 
міський водопровід, 4 кімнати, житловий стан, 
10 соток, приватизовані, сад, гараж, 1092000 грн 
(еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 50 
7753918, Альона.

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в 
будинку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 
соток, 676000 грн (еквівалентно 26000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Продається пів будинку(120кв.м) м.Бори-

спіль,пр-к ЩорсаЗемлі чотири соткі. Ціна дого-
вірна, господар. Тел.: 0 66 3871315, 0 63 7643636. 

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

авіаторів р-н, 45 кв.м, 2 кімнати, кухня, с/в, місь-
кий водопровід, каналізація, свій двір, поруч супер-
маркет, школа, садок, 468000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, 
Альона.

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

ГАРАЖІ

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

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

гараж, цільнометалевий, на вивіз, 5х3,5х1,9. Тел.: 
0 66 7793781.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 

1388072.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
ГОРОБІЇВКА С., 20 СОТОК, ПРИВАТИЗОВАНА, ГОРОБІЇВКА С., 20 СОТОК, ПРИВАТИЗОВАНА, 

ПІД БУДІВНИЦТВО, 260000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-ПІД БУДІВНИЦТВО, 260000 ГРН (ЕКВІВАЛЕНТ-
НО 10000 У.О.), ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 63 0273705, НО 10000 У.О.), ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 63 0273705, 
АНДРІЙ. АНДРІЙ. 

Данила Галицького вул., 10 соток, вулиця широ-
ка, забудована, правий бік, світло, газ по вулиці. 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона. 

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

Європейська вул., центр, 10 соток, ширина 30 м, 
кутова, 650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 
0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

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

Польова вул., 7 соток, усі комунікації на сусідній 
ділянці, водопровід, заїзд шириною 4 м, 364000 грн 
(еквівалентно 14000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 0596546, 
0 50 7753918, Альона.

Польова вул., 8 соток, світло,газ на сусідній ділян-
ці, водопровід 100 м, ділянка на гірці, 22х34, 468000 
грн (еквівалентно 18000 у.о.). Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

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

Розумовського вул., р-н розвилки, 10 соток, нова 
вулиця, забудована, світло по вулиці. Тел.: 0 96 
0596546, 0 50 7753918, Альона.

Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч 
новобудови, комунікації по вулиці, господар, недо-
рого. Тел.: 0 66 4087945. 

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

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

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

1,2,3-к.кв. у м. Бориспіль, у будь-якому стані. Тел.: 
0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

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

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

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

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

Бориспільський об'єднаний міський військовий комісаріат 
оголошує конкурс вакантних посад державних службовців:

Звертатися до Бориспільського об'єднаного 
міського військового комісаріату за адресою: 

м. Бориспіль, Київської обл., вул. Сергія Камінського, 6.
Тел.: (4595) 6-23-45.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
— Освіта — вища, не нижче бакалавра.
— Стаж на державній службі — за фахом або досвід роботи.
— Знання ПЕОМ.
— Вільне володіння державною мовою (посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою).

 • ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ (психолог)
 • ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРОВІДНОГО 
СПЕЦІАЛІСТА КОМАНДУВАННЯ (юрист).
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2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 6596222. 
будинок або недобудова у м. Бориспіль та ра-

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

2385142, 0 63 4645142, Світлана.
ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 

з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

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

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

Здам

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

гараж, радгосп Бориспільський р-н, тривалий тер-
мін, оплату гарантую. Тел.: 0 99 2282610.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бори-
спіль запрошує на роботу фахівців автосерві-
су, мийки, кафе, менеджерів з продажу шин та 
запчастин,касирів та припиральниць. Тел.: 0 67 
9040777.

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

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

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

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

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

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач 
керамічної плитки. Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНО-КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНО-
ВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО ВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО 
КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА 
КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 
1440766.1440766.

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

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

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИ-
КИ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ, С. ВОРОНЬКІВ. НА-КИ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ, С. ВОРОНЬКІВ. НА-
ВЧАЄМО, НАДАЄМО ЖИТЛО. ТЕЛ.: 0 93 8099996.ВЧАЄМО, НАДАЄМО ЖИТЛО. ТЕЛ.: 0 93 8099996.

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

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

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

На роботу потрібні монтажники м/п вікон та зва-
рювальники металоконструкцій. Офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 97 9008101

На СТО у м. Бориспіль потрібні мийники авто-
мобілів, автослюсарі, можливо без д/р, з/п висо-
ка. Тел.: 0 67 3271147, 0 99 2029308. 

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

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

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

Підприємству у м.Бориспіль потрібні працівни-
ки в цех виробництва паперової упаковки, без 
ш/з, повний робочий день, навчання. Офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 67 5084967.

Оголошення та реклама

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

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

ПОМІЧНИКА ДРУКАРЯ
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
ВАНТАЖНИКА

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

1-к.кв., житловий стан, необхідні меблі та техні-
ка, 3500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

Допоможемо здати в оренду будь-яку нерухо-
мість. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

житло для бригади будівельників, р-н ветлікарні, 
1000 грн/чол. Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.

Найму
Бориспіль

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

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

1,2-к.кв., для порядної пари, у господаря, на три-
валий термін, у м. Бориспіль. Тел.: 0 96 0596546, 0 
50 7753918, Альона.

1-к.кв., у господаря, для однієї жінки, на тривалий 
термін, порядність та своєчасну оплату гарантую. 
Тел.: 0 96 0596546, 0 50 7753918, Альона.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

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

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

Потрібна хатня прибиральниця. Тел.; 0 50 
5437659.

Потрібні монолітчики із опалубкою для перекрит-
тя та монтажники з/б сходів, різноробочі та водії зі 
своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

Приватному підприємству у с. Дударків по-
трібна швачка. З/п 4500-6500 грн. Розвозка з 
м. Київ та м. Бориспіль. Тел.: 0 97 4398296, 0 50 
3529983.

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

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

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

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

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

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

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

Шукаю працівника для саду зі своїм інструмен-
том. Тел.: 0 66 3871315,0637643636

Шукаю працівників на лінію розливу води у с. 
Проліски. Тел.: 0 67 4994991, Сергей. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

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

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1100 грн. Тел.: 0 

96 3907074.
Коляска-трансформер червоного кольору, GEOBI 

. Тел.: 0 66 1835727.

МЕБЛІ

Бориспіль
Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м, б/в, 

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

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газовий котел круглий, 1000 грн; раковина для 

умивальника, 250 грн; балон кисневий — 500 грн, 
цвяхи різні — 1 кг/20 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 
8715695.

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag 

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

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

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

ТВАРИНИ

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

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

Візьму в гарні руки цуценя великої собаки. Тел.: 
0 96 3907074.

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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

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

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

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

КПТМ «Бориспільтепломережа»
На постійну роботу потрібні кваліфіковані робітники:

Слюсар з КВП та А
Слюсар з експлуатації та 
ремонту газового устаткування
Електромонтер
Слюсар з ремонту автомашин

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 41-а
Тел.: (04595) 6-25-08, (067) 984-57-38

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

Тел.: (067) 404-78-77 Тетяна, (067) 549-56-62 Сергій
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

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

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

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

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

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

Корову. Тел.: 0 98 2759783.
Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки 

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

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

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Бак металевий, зварений, залізо 3, на 1,5 куб. 

Тел.: 0 67 2636052.
Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий 

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

Вікна м/п, профіль 60 ALMPlast, нові, двокамер-
ні, 156х171,5 см + 6 см планка, поворотно-відкид-
не, 2000 грн та 96х173+6 см, планка — 1100 грн, 
вікдривається вправо; металеві двері, 205х96 см, 
800 грн. Тел.: 0 63 9224937.

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

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

Втрачене свідоцтво про право на нерухоме май-
но № 566, серія САА № 139307, видане на Головне 
управління ВВ МВС України Старівською сільською 
Радою 01.09.2004 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №668441, кадастровий 
номер 3220880900:08:007:0142, виданий на ім’я Ли-
сака Ігоря Миколайовича управлінням земельних 
ресурсів у Бориспільському районі 30.10.2009 р., 
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯМ №181727 та договір 
до нього, виданий на ім’я Петренко Ірини Ігорівни 
управлінням Держкомзему у Бориспільському р-ні 
15.02.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯМ №181728 та договір 
до нього, виданий на ім’я Петренко Ірини Ігорівни 
управлінням Держкомзему у Бориспільському р-ні 
15.02.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра Інституту Ху-
дожнього Моделювання та Дизайну, серія КВ № 
43859282, видане на ім’я Безкревної Анни Олек-
сандрівни Художнім Інститутом Художнього Моде-
лювання 27.07.2012 р., вважати недійсним.

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, 
бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

Землевпорядна організація ПП «Рінар-Бори-
спіль», як уповноважений представник Булави Ві-
талія Олександровича повідомляє, що 29.09.2017 
р., о 07.00 відбудеться закріплення в натурі меж 
земельної ділянки,розташованої за адресою: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Банківська, 19, а саме 
межовими знаками встановленого зразка. Також 
буде підписано акт передачі межових знаків на збе-
рігання. Тел.: 0 93 9653901.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ 
РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. 
ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

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

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

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

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

Тел.: (098) 661-24-02

На виробництво меблів потрібні:

СПЕЦІАЛІСТ КОРПУСНИХ 
МЕБЛІВ (складальник)
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
ВАНТАЖНИК

З/п при співбесіді

ДП ЖЕП «Агробудмеханізація — 
Житлосервіс» повідомляє мешканців 
про встановлення тарифів на кому-
нальні послуги по будинку за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Захисників 

Вітчизни, 12, який становить: 
1 поверх — 4.02 грн, вище першого 

поверху — 4,85 грн. 
Тариф на теплопостачання — 

1232,35 грн за гКал.

ПОВІДОМЛЕННЯ
26.09.2017 р. о 10.00 

у с/г «Троянда-2», Кучаківська с/р 
Бориспільського р-ну, 

відбудеться винос меж на землю 
ділянки №47.

Запрошую Царькову М.С. 
та Царькова С.І з дружиною, 

сусідів та усіх охочих. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
Бригада будівельників виконує всі види ремонт-

но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок дуже красивих кошенят від си-
бірської кішки. Лагідних, вихованих, приучених до по-
рядку. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.
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Допитливим читайликам
Кросворд Відгадай ключове слово

1

2

3

4

7

8

9

5

6

МАЛА БАТЬКІВЩИНА: 
ЛЮБИ СВІЙ КРАЙ

1. Від імені якого князя пішла назва 
нашого міста?

2. У 1117 році князь Володимир у 
Борисполі побудував Летську…

3. Наше місто відоме усьому світу, бо не-
подалік знаходиться однойменний…

4. У Соцмістечку в Борисполі створено 
відомий меморіальний комплекс. 
Яка його назва?

5. Бориспіль — батьківщина автора 
українського славеня. Його 
прізвище.

6. Як називається центральна площа 
Борисполя?

7. Назва муніципального театру нашо-
го міста.

8. Всесвітньовідомий композитор, 
друг П. Чубинського.

9. Як називалася місцевість, де розта-
шований Бориспіль, у часи Київської 
Русі.

Розгадай

(Бориспіль)

,,,,,
БО ЛЬ

Допоможи діткам дістатися додому У садах, лісах блукає,
В жовті шати одягає,
Золотисту стелить постіль – 
Жде сестрицю білу в гості.

Розкажіть, діти, хто те добре знає,
Яке коротке літо восени буває?

Листя жовте облетіло, 
Парки та сади укрило. 
Та поглянь на гілочки, 
Що горять, немов свічки... 
Восени зачервоніла 
Рясно-рясно...

Голі поля,
Мокне земля.
Дощ поливає,
Пташки відлітають.
Хто скаже, 
Хто знає,
Коли це буває?

Кличуть нас ліси, поля, сади,
Дозбирати осені плоди.
Із дерев спадає листя жовте.
То землею ходить місяць ..

Історія
Коли когось чи щось любиш, прагнеш 

знати про те якнайбільше. Бориспіль — 
одне з найдревніших міст Київської облас-
ті. Найперша літописна згадка про це посе-
лення з'явилася у 1015 році, тому у 2017-у 
ми святкуємо 1002-річчя нашого міста. За 
тисячоліття бориспільці пережили багато 
подій, але завжди залишалися працьовити-
ми, співчутливими, небайдужими, прагнули 
кращого життя собі та своїм дітям.

Назва
Вважають, що назва міста походить від 

імені князя Бориса, який поклав свою го-
лову на полі між Переяславом і Бориспо-
лем. Старожили говорять, що, проїжджа-
ючи нашим містом, можна було гарно ску-
питися чи спродатися, маючи виторг чи 
бариш. Звідси інше звучання назви міста 
— Баришполе.

Цікаво
 • Зараз у Борисполі проживає 61 613 

мешканців.
 • У 1965 році перших пасажирів прийняв 

однойменний міжнародний аеропорт.
 • Бориспіль — батьківщина 

П. Чубинського, автора слів Гімну 
нашої держави.

 • У 1590 році місто отримало 
Магдебурзьке право.

  Україна — Батьківщина бага-
тьох українців, навіть тих, які жи-
вуть за кордоном. Це наше серце. 
Бориспіль — мала батьківщина 
для тих, хто тут народився чи про-
живає. Це — наша душа.

(Осінь)

(Бабине літо)

(Горобина)

(Восени)

(Жовтень)
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Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

Сьогодні, майже через рік після участі в 
проекті, наша яскрава землячка Ольга Пе-
римська, кохана дружина і мама двох дітей, 
ставши народною улюбленицею десятків 
тисяч глядачів із усієї України, згадує з «Ві-
стями» про надважкі тамтешні будні та роз-
повідає про сьогодення.

— Олю, чи пішли б Ви на проект з 
чоловіком?

— Ви знаєте, саме в день прем’єри ново-
го сезону ми обговорювали цю тему. Він ка-
же: «Якби ми з тобою тут були, то всіх порва-
ли б!»  А потім замовк і додав, що, можливо, 
і навпаки… Але якби ми були разом на про-
екті, то, мабуть, рано пішли б з нього. Я су-
мувала б за дітьми, часто дзвонила додому, 
плакала... Знаєте, чоловік, будучи моєю під-
тримкою на проекті, не зміг би на мене за-
рьовану дивитися. Він сказав би, що треба 
кидати все і їхати додому. Це стовідсотково. 

— Як оцінюєте фізичні випробуван-
ня і психологічний тиск, вони більш по-
тужні? Наразі з’явився детектор брехні 
й учасники були змушені відповідати на 
досить делікатні запитання.

— Мене в житті таке не лякає. Але цей 
сезон буде важчим морально, зокрема. 
Чому? Це нас, команди жінок і чоловіків, 
зіштовхували лобами. А тут, як бачите, ло-
бами зіштовхують саму подружню пару. 
А потім ще пари між парами… Скажу, по-
клавши руку на серце, про суму виграшу 
навіть не думала. Мені здається, людина з 
такою вагою, як була у мене, іде туди геть 
не за цим. Хоча і в нас були люди, які ре-
ально йшли саме за грішми і щодо зовніш-
ності їм було байдуже. Зараз, коли мину-
ло чимало часу, те, який у мене вигляд і як 
я почуваюся, не зрівняється з жодною су-
мою: ні з 200-ма, ні з 400-ма тисячами і на-
віть з мільйоном!

— Як підтримуєте вагу?
— Зранку випиваю склянку кефіру. Потім 

біжу на тренування, а після — на ту ж, що і 
до проекту, роботу. Повноцінно снідати не 

вдається, хоча я знаю, що це неправильно. 
Але не можу пересилити свій організм. 

Насправді у моєму холодильнику є все те, 
що й в усіх людей. Проте якщо там щось і ле-
жить, це не означає, що я його їм — у мене 
ж іще є чоловік і двоє дітей. А особливо ма-
лі багато всього просять, інколи купую їм на-
віть сосиски. Це вже тоді, коли вони виро-
стуть, зроблять власний вибір, чим харчува-
тися. А поки що родині забороняю сухари-
ки, чипси... Скажімо, колу з позначкою «zero» 
дозволяю і собі. Розумію, насправді там є цу-
кор і багато іншого, але коли дуже хочеться 
солодкого, то зрідка ковток цього прохолод-
ного напою, думаю, не надто зашкодить. 

Скажу, що зараз не харчуюся так, як нам 
радили на проекті. У мене, наприклад, три-
разове харчування. Ранок — 1 склянка кефі-
ру. Другий сніданок — фрукти. Обід — туш-
ковані овочі (салат) та якийсь вид білка. Все 
це до п’ятнадцятої години. Опісля п’ю лише 
чай. Та якщо якесь свято, можу з’їсти і шма-
ток шашлику чи хорошої «ковбаси-варьон-
ки». Наступний день у мене обов’язко-

во кефірний. Це нормалізує баланс, і я по-
вертаюся до своєї ваги, ніколи нічого 
не набираючи.

— Жорсткість у цій справі — наше все. 
Що і сьогодні згадується про тренерську 
муштру?

— Марина Узелкова (в залі і поза нею) 
— це геть різні люди. У залі вона справді 
дуже вимоглива, не давала спокою жод-
ної хвилини. А от поза стінами — широкої 
душі людина, і їй можна було виплакатись, 
розказавши майже про все. Вона обніме, 
порадить. Часто навіть ділилась власними 
життєвими історіями, пояснюючи: «Якщо 
не ти (жінка), то ніхто!» Вона настільки му-
дра, їй стільки самій у житті довелося про-
йти! Без патетики кажу, вона просто янгол 
у моєму житті. Саме завдяки їй у моїй сім'ї 
багато чого змінилося як у стосунках з чо-
ловіком, так і дітьми, з мамою і татом. До 
речі, Слава Узелков, Маринин чоловік, по-
при свій, можливо, грізний зовнішній ви-
гляд насправді теж дуже хороша людина. 
От прийде, бувало, коли ми, дівчата, трену-

ємося, і каже: «Давайте вже зберіться! Зро-
біть цих козлів на конкурсі!» Він дуже пере-
ймався за дружину, бо знав, як вона хвилю-
ється за нас. Підтримуючи її, водночас під-
тримував і нас.

— Які з фізичних випробувань далися 
найважче?

— Шоком стала яма, яка заповнювалася 
водою, а я з жахом розуміла, що мені звід-
ти ніяк не вибратися. Ще було дуже страш-
но, коли ми 20 годин були в ангарі, де від-
працьовували 50 тисяч калорій. Боже, я ду-
мала, що просто не вийду звідти живою! А 
тим часом, бачу, дівки вже щось «дуркують». 
Зокрема, хтось із них моститься спати. Розу-
мію, що теж «відрубуюся», але при цьому 
усвідомлюю, що не маю на це морального 
права, бо ж капітан! Коли ворота відчинили-
ся і ми нарешті побачили сонячне світло, ду-
мала, що все це сниться.

— Що Вам дало телебачення, і чи за-
прошували Вас іще кудись?

— По суті, худнути можна і вдома. Але, ду-
маю, у цьому випадку не буде таких яскра-
вих змін, які отримуєш після тривалої ізо-
ляції, коли в голові все перевертається і 
ти стаєш іншою людиною... Минув перший 
тиждень, і раптом я зрозуміла, що всі 12 ро-
ків спільного життя з чоловіком, ота його 
підтримка була завжди. Це просто я її ігно-
рувала чи сприймала за належне. Тому, ана-
лізуючи цей досвід, а всі ми не бачили сімей 
4 місяці, дуже радію з того, що зараз відбу-
вається всередині мене, у сім’ї. 

Щодо інших проектів, то так, мене запро-
шують на зйомки. Зокрема я вже була зір-
ковою гостею у двох рубриках на проекті 
корисних порад «Все буде добре». Одна з 
них — про відбілювання зубів — нещодав-
но вийшла в ефір. Інша, даруйте, тему поки 
не можу назвати, лише планується до вихо-
ду. Ще через місяць, як сказали на каналі, 
мають зателефонувати щодо інших кількох 
зйомок. Свого часу я вже переконалась, що 
часто, попри негативні закиди щодо ТБ, тут 
насправді можуть допомогти і таки допома-
гають людям. Тому зараз мені дуже приємно 
й самій долучитися до втілення якихось хо-
роших справ для пересічних людей.

Ольга Перимська: «ТЕ, ЯКИЙ У МЕНЕ ВИГЛЯД, 
НЕ ЗРІВНЯЄТЬСЯ З ЖОДНОЮ СУМОЮ»

 ТЕЛЕШОУ

 ФОТОКОНКУРС

 Нещодавно з рекордними по-
казниками стартував сьомий сезон 
телешоу «Зважені та щасливі». На-
гадаємо, цього разу, змагаючись за 
головний приз у 400 тисяч гривень, 
учасники проекту худнуть парами. 
При цьому вони рятують не лише 
своє здоров’я і тіло, а й сам шлюб. 

Із 28 серпня по 11 вересня, до 
Дня міста Борисполя, серед ро-
дин вихованців дошкільних на-
вчальних закладів міста відбув-
ся фотоконкурс «Бориспіль — 
гарне місто, щаслива родина, 
квітуча Україна». 

Завданням конкурсу було роз-
ширити знання дітей про рід-
не місто, його визначні місця, 
пам’ятки культури, адміністра-
тивні будівлі та архітектурні спо-
руди, виховувати в дітей любов 
до рідного міста, бажання зроби-
ти його кращим, формувати в до-
шкільників уявлення про міцну, 
дружну, щасливу родину, її цін-
ність у житті кожної людини, по-
пуляризувати прогресивні ори-

гінальні ідеї взаємодії педагогів 
з батьками, їхній співпраці у ви-
хованні дітей патріотами своєї 
Батьківщини. 

У фотоконкурсі взяли участь 
родини вихованців 11 дошкіль-
них навчальних закладів. На кон-
курс приймалися знімки, зробле-
ні у м. Бориспіль протягом 2016 
— 2017 років, на яких зображена 
родина (сім’я) — учасник фото-
конкурсу, на фоні гарного місце-
вого краєвиду, адміністративної 
будівлі, пам’ятника культури, ар-
хітектурної споруди, визначного 
місця тощо.

За рішенням журі, перемож-
цями конкурсу стали: І місце — 
сім’я Прилепи Назара Тарасови-
ча, вихованця молодшої групи 

«Берізка» ДНЗ «Росинка», зі світ-
линою «Бориспіль — надія, і ща-
стя, і доля, Чубинського рідна 
земля!»;

ІІ місце — сім’я Шкари Соло-
мії Дмитрівни, вихованки ясель-
ної групи «Метелик» ДНЗ «Коло-
сочок», зі світлиною «Хто не знає 
свого минулого, той не заслуговує 
на майбутнє»; 

ІІІ місце — родина Кулик Мела-
нії Євгеніївни, вихованки серед-
ньої групи «Пролісок» ДНЗ «Ве-
селка», зі світлиною «Бориспіль! 
Ти для мене диво!». Урочисте на-
городження переможців, а також 
виставка кращих світлин фото-
конкурсу відбулися 16 вересня, 
на День міста Борисполя, на Євро-
пейській площі міста. 

Начальник управління освіти і 
науки Бориспільської міської ради 
Тетяна Анатоліївна Чернойван щи-
ро подякувала всім, хто долучився 

до конкурсу і привітала перемож-
ців. Вони були нагороджені дипло-
мами управління освіти і науки та 
отримали грошову винагороду.

БОРИСПІЛЬ — ГАРНЕ МІСТО

Початкова вага Олі до схуднення була 125 кг, після проекту — 72 Початкова вага Олі до схуднення була 125 кг, після проекту — 72 кгкг. . 
Таку вагу, 70-72 кг, тримає й зараз.Таку вагу, 70-72 кг, тримає й зараз.

Рейтинг «продуктів краси» 
Ольги Перимської

ТОП-3 тих, що є завжди: передусім це 
овочі, яйця, свіже м’ясо або шматок печін-
ки тощо. Також у холодильнику завжди є 
літрова пляшка кефіру (1% або 2,5%).

Продукти табу: майонез, свинина, су-
харики, чипси.
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Спортивна мрія, яка 
здійснилася

Вихованці ліцею «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського мріяли про 
спортивний зал від часу створен-
ня навчального закладу. І місто збу-
дувало сучасний спортивний комп-
лекс поряд із навчальним корпусом 
ліцею. Але призначений новенький 
комплекс лише для занять школя-
рів. У вільний від уроків час він буде 
відкритим для тренування спортс-
менів та занять спортом мешканців 
прилеглих мікрорайонів. На таке і 
був розрахований цей зал?

Отож символічно, що відкриття 
нового спортивного комплексу при-
урочили саме до Дня міста. І це ста-
ло подією не лише для Борисполя. 
На урочистостях з цієї нагоди, по-

ряд із керівництвом міста на чолі із 
мером Анатолієм Федорчуком та се-
кретарем міської ради Ярославом Го-
дунком, був присутнім депутат Вер-
ховної Ради України Сергій Міщенко, 
який свого часу посприяв виділенню 
частини коштів на це будівництво із 
державного бюджету. Загалом будів-
ництво спортзалу та його обладнан-
ня вартувало близько 7 млн грн.

Святковим акцентом урочистої 
події стала танцювально-спортив-
на композиція, яку у спортивно-
му залі продемонстрували для гос-
тей учасники народного ансамб-
лю танцю «Міленіум» та вихованці 
Бориспільської дитячо-юнацької 
спортивної школи.

«Бориспіль єсть! 
І землю я цю славлю!»

Ці слова бориспільського поета 
Миколи Боровка можна вважати 
епіграфом до експозиції, яку було 
презентовано до Дня міста на Алеї 
Тисячоліття. Від пам’ятника Несто-

ру Літописцю і до Європейської 
площі встановлено 10 стендів, на 
яких відображено етапи історич-
ного розвитку Борисполя. Стенд, 
присвячений сучасному Бориспо-
лю, підсумовують слова поезії Ми-
коли Маркіяновича Боровка. 

Ідея належить меру Борисполя 
Анатолію Федорчуку. Вперше він та-
кі стенди побачив у Бабиному Яру.

Нині вони вже є на бориспіль-
ському Книшовому меморіальному 
комплексі. То був перший етап робо-
ти. Експозиція на Алеї Тисячоліття — 
це вже другий етап. Задум передба-

чає, щоб мешканці міста знали свою 
історію від давнини до сучасності. 
Проект був розроблений колекти-
вом Бориспільського державного іс-
торичного музею. Вони підготували 
інформаційне наповнення. Дизайне-
ром цих інформаційних листів бу-
ла бориспільська художниця Тетяна 
Кучмій. Технічним виконавцем робо-
ти стало ТОВ «Сфера експо-плюс». За-
галом один такий (антивандальний!) 
стенд коштував місту 7 293 грн. 

Анатолій Федорчук привітав та-
лановиту художницю Тетяну Куч-
мій і вручив їй подяку «За заслуги 
перед бориспільською громадою у 
відродженні культурної та духовної 
спадщини, ідейне натхнення та роз-
робку макетів стендів». До речі, Те-
тяна Кучмій є ще й автором унікаль-
них малюнків, якими розписані сті-
ни нового дитячого садка у місті Бо-
рисполі. Окрім того, міський голова 
презентував новий офіційний суве-
нір Борисполя — тарілку із симво-
лами та історичними об’єктами Бо-
рисполя. До макетування цієї таріл-
ки також долучилася Тетяна Кучмій.

Солдатська каша у 
цифрах і фактах

Традиція частування на День мі-
ста солдатською кашею існує вже 
не одне десятиліття. Адже саме в 
ці дні місто відзначає ще й річни-
цю визволення Борисполя від ні-
мецько-фашистських загарбників. 
Тож коли з’явилася інформація, 
що формат святкування можуть 
змінити, представники ради вете-
ранів, деякі люди поважного віку, 
ветерани війни і ветерани праці 
звернулися із наполегливим про-
ханням, щоб «солдатську кашу збе-
регти». Про це розповіла у коро-
тенькому інтерв’ю заступник місь-
кого голови Людмила Ковальова. 
Також вона повідомила, що цього 
року на кашу пішло 150 кг гречки і 
60 кг м’яса та сала. Готували часту-
вання колективи працівників кух-
ні дитячих дошкільних закладів мі-
ста: «Журавонька», «Веселка», «Ко-
лосочок» і дитсадочок №2. Розра-
ховували на 2-2,5 тисячі осіб.

До речі, хочеться згадати ще од-
ну добру традицію: солдатською ка-
шею смакують не тільки в парку, але 
й беруть її додому, для своїх рідних, 
які не можуть прийти на свято.

Качана каша у місті 
майстрів

На Алеї майстрів Бориспільсько-
го міського парку традиційно мож-
на було придбати вироби бори-
спільських народних митців. Але 
окрім власних творів мистецтва, 
вони вирішили познайомити бо-
риспільців із давнім мистецтвом 
українських господинь — приго-
туванням качаної каші. 

Спілка митців Борисполя запро-
сила із Полтави пані Олену Карпо-
ву, щоб вона провела майстер-клас 
із виготовлення і приготування пшо-
няної качаної каші. На очах у відвіду-
вачів вона обкачувала пшоняні зер-
на у збитому яйці, потім — сухому 
борошні, потім знову в яйці, потім 
знову у борошні, доки пшонини не 
перетворювалися на дрібненькі го-
рошинки. Тут же можна було ску-
штувати і готову качану кашу, і борщ, 
і пиріжки та пироги, й інші традицій-
ні українські страви. Хто куштував, 
зазначив, що каша дуже смачна.

Для тих, хто потребує 
особливої уваги

Саме на День міста здійснилася 
заповітна мрія викладачів та ви-
хованців реабілітаційної установи 
«Наш дім». Вони мріяли придбати 
для установи тактильний пуф, який 
допомагатиме вихованцям розви-
вати різні навички. Але коштує той 
пуф дуже дорого. 

Задля того, щоб зібрати потрібні 
кошти, на мистецькій алеї було ор-
ганізовано гаражний розпродаж. У 
тому числі, свої вироби продавали 
вихованці «Нашого дому» — у них 
був окремий намет. У розпал роз-
продажу біля торгового комплек-
су «Гранат» відбувся благодійний 
аукціон. Його блискуче провів Бо-
рис Шапіро. 

Логічно, що першим лотом аук-
ціону стала робота вихованців за-
кладу «Наш дім», яку було продано 
за 600 гривень. Екзотичним лотом 
можна назвати музичний інстру-
мент калімбу — широко відомий в 
Африці і Південно-Східній Азії. До 

продажу пропонувалися найріз-
номанітніші речі: книги, платівки, 
диски з музичними записами. Сво-
го покупця знайшла дитяча м’яка 
іграшка і чавунна праска, яка на-
грівається від вугілля. Продавали 
навіть повітря — була можливість 
придбати право стати між двома 
Борисами і загадати бажання.

Але головною несподіванкою 
стала інформація від народного де-
путата Сергія Міщенка, який пові-
домив, що завдяки співпраці із бла-
годійними фондами, він уже зміг 
привезти «Нашому дому» їхню мрію 

— тактильний пуф. Прямо на аукці-
оні він вручив представникам уста-
нови сертифікат на нього. Пуфи ви-
пускають із п’ятьма різними чохла-
ми. Для подарованого був обраний 
найбільш універсальний. А за кош-
ти, зібрані на День міста, можна бу-
де придбати ще й інші чохли.

Фотозони святкового 
дійства і фанзона під 
сценою

Європейська площа цього ро-
ку уже не нагадувала лавку ви-
робів народної творчості. Майс-
три пропонували свою продук-
цію у парку. На території парку 
традиційно можна було посиді-
ти, поласувати смачненьким, яке 
пропонували на виносних ятках. 
Виїзна торгівля переважно роз-
ташувалася на тротуарі вздовж 
Київського Шляху, але на про-
тилежному боці від Європей-
ської площі. Зате велику цікавість 
гостей свята викликали май-
стер-класи, які проводили викла-
дачі та вихованці дитячих позаш-
кільних закладів. Зокрема, гамір-
но було біля гончарного круга. 
Майстер-клас проводив керівник 
гуртка кераміки та гончарства 
ЦТТ «Евріка» Андрій Германчук.

Загалом Європейська площа пе-
ретворилася на фотозону. Окрім 
пейзажів, які вже стали традицій-
ними для фото, біля фонтанів та 
квітучих клумб були організовані і 
спеціальні, святкові композиції: ві-
ночок в українському стилі, куто-
чок відпочинку за столиком із ве-
лосипедом поруч у «лавандово-
му стилі» та стилізована конструк-
ція із зібрання книг про історичну 
та культурну спадщину Бориспо-
ля, виданих виконавчим коміте-
том. Швидко набув популярнос-
ті для фото і новий знак над Київ-
ським Шляхом «Я люблю місто Бо-
риспіль…». Сподобалися гостям 
свята і живі костюмовані фігури, з 
якими фотографувалися і діти, і до-
рослі. Фотосесію із «живими скуль-

птурами» підготувати до свята 
учасники культурно-мистецького 
комплексу «АКАДЕМ»

Але чи не найбільше теплих по-
смішок викликала імпровізова-
на фанзона перед головною сце-
ною свята. Найменші мешканці Бо-
рисполя організували там танцю-
вальний майданчик. У супроводі 
музичних номерів, які були у про-
грамі свята, вони влаштували влас-
ну, справжню танцювальну виста-
ву. І заслужені аплодисменти луна-
ли не лише на адресу виконавців з 
великої сцени.

БОРИСПІЛЬ СВЯТКОВИЙ — ВІДЛУННЯ 
ГЛИБИНИ СТОЛІТЬ У СВІТЛІ СЬОГОДЕННЯ
 16 вересня 2017 року Бо-

риспіль відзначав свою 1002 
річницю від часу першої лі-
тописної згадки. На фоні 
традиційних святкових захо-
дів цьогорічний День міста 
був щедрим на нові відкрит-
тя і нові починання, багато з 
яких започатковують май-
бутні традиції нашого голов-
ного загальноміського свята. 

Гаражний розпродаж на мистецькій алеї.Гаражний розпродаж на мистецькій алеї.

Майстер-клас проводив керівник гуртка кераміки Майстер-клас проводив керівник гуртка кераміки 
та гончарства ЦТТТ «Евріка» Андрій Германчук.та гончарства ЦТТТ «Евріка» Андрій Германчук.

Колоритний пірат був призначений «старшим по чаю», Колоритний пірат був призначений «старшим по чаю», 
який дуже смакував до солдатської каші.який дуже смакував до солдатської каші.
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І ОДРУЖУВАЛИСЯ, І ТАНЦЮВАЛИ, І СПІВАЛИ…

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Фотографуватися? 
Будь ласка!

«Прицілитись» фотоапарату бу-
ло куди: по-перше, вишиванка-ва-
лентинка, на фоні якої зробив 
селфі ледь не кожен перехожий. 
Усі літери напису «Я люблю Бо-
риспіль» зберегли на собі не од-
ну сотню відбитків як дитячих ніг, 
так і дорослих. Дехто видрався на 
верхівку конструкції не за фото: 
споглядали звідси святкове дій-
ство. А як тільки смерклось, попу-
лярність нового «острівка краси» 
міста зросла: напис із підсвіткою 
ще видовищніший.

По-друге, фотозони просто не-
ба — гарна нагода зробити ефек-
тні світлини, не відвідуючи фото-
студій. Солом’яний тин, коло зі 
стилізованими українськими еле-
ментами побуту розмістилося по-
серед площі, а столик на двох, ро-
мантичний велосипед з квіткови-
ми композиціями на тлі білих фі-
ранок — поміж берізками біля 
будівлі РДА.

По-третє, живі статуї. Вони дав-
но «прижилися» у місті, однак ра-
ніше задовольняли бориспіль-
ців невеликими порціями. Цього-
річ «на подіум» вийшло 11 ляльок, 
від вбрання яких очі не можна бу-
ло відвести. Про комфорт кожної 
моделі подбали заздалегідь: про-
думали графік, за яким дівчата ма-
ли перерву для того, аби розім’яти 
ноги і перекусити.

Книги на будь-яке 
призначення

Ні для кого не секрет, що роз-
махом літературної діяльно-
сті Бориспіль може втерти носа 
будь-якому місту України. Дока-
зом цього стала експозиція з кни-
гами-велетнями, якими наше мі-
сто може пишатися. Це чотири 

випуски краєзнавчого альманаху 
«Бориспільський край», книга Ан-
дрія Зиля «Народознавець Павло 
Чубинський і його доба», перший 
том «Нарисів з історії освіти Бо-
риспільщини» Валентини Стріль-
ко-Тютюн і сувенірне видання 
«Нитка життя: зі спадщини Павла 
Чубинського». Бажаючим поста-
вити останню з перелічених книг 
на полицю родинної бібліотеки — 
зась, її можна отримати лише як 
подарунок за певні заслуги, або 
потримати в руках. Ці та деякі ін-
ші видання у натуральну величи-
ну розташувалися на стенді спра-
ва від «велетнів».

Непідйомні побажання
Справжньою родзинкою стала 

поява книги відгуків та побажань 
вражаючих розмірів. Підняти її 

журналістові «Вістей» так і не вда-
лося, адже важить це диво близь-
ко 10 кілограм або навіть більше. 
На твердій палітурці — герб Бо-
рисполя й рядки з ронделя Ві-
ктора Женченка «Прадавній гра-
де княжої доби», якими він озна-
чив наше місто. Кожна сторінка 
стилізована. Вмістити на ній мож-
на стільки відгуків, скільки дозво-
лить розмах почерку кожного, хто 
захоче написати хоч кілька рядків.

На жаль, сувенір прибув «Но-
вою поштою» у самий розпал ве-
чірньої програми заходів, тому 
кількість відгуків менша, ніж мог-
ла бути.

Перший запис довірили вне-
сти народній артистці України Ні-
ні Матвієнко. «Я тут співала і ярі-
ла Душею…», — вивела калігра-
фічним почерком вона. Після цьо-
го за ручки взялися найсміливіші 

містяни: залишали свої побажан-
ня, думки і навіть вірші.

Калейдоскоп заходів
На центральній площі розта-

шувалася виставка творчих ро-
біт представників освітньої галузі 
— витвори мистецтв вихованців 
БДЮТ «Дивоцвіт» та ЦТТ «Еврика». 
Традиційно діти мали змогу спро-
бувати себе у різноманітних май-
стер-класах.

На стенді — вернісаж кадрів: 
найкращі роботи фотоконкурсу 
серед родин вихованців дошкіль-
них навчальних закладів «Бори-
спіль — гарне місто, щаслива ро-
дина, квітуча Україна».

«Весільного переполоху» нам 
побачити не вдалося, адже парад 
наречених в місті востаннє прово-
дився 2 роки тому, на святкування 
тисячоліття. Однак одна весільна 
пара привернула увагу своєю по-

явою на святкуванні. Ксенія і Во-
лодимир жартують: таким чином 
проводять агітацію для молоді мі-
ста. Дату одруження підбирали 
спеціально й не пошкодували — 
атмосфера свята того варта.

А на гостину до бориспіль-
ців завітали митці з різних регіо-
нів України, презентувавши уні-
кальні вироби. Серед них на-
віть унікальний дизайнерський 
одяг, на якому намальовані 
картини вручну.

Зіркові гості 
Найбільш довгоочікуваними бу-

ли виступи артистів української 
естради: Ніни Матвієнко, Олексан-
дра Клименка, Аліси Петрик, Тоні 
Матвієнко, Аліни Бабишкіної, сим-
фонічного рок-оркестру BREVIS та 
шоу барабанів ARS NOVA.

До речі, під час виступів зірко-
вих гостей до журналістів «Вістей» 

зверталися не на жарт обурені 
мешканці міста, яких розгнівала 
місцева охорона. Містяни попро-
сили розібратися з тим фактом, 
що ні їм, ні дітям не можна було 
вийти на подіум (що був «малою» 
сценою), ні для того щоб вручити 
квіти виконавцям чи зробити сел-
фі з ними, ні для того щоб просто 
походити. «Дитині один рік, во-
на хоче просто побігати. Що вона 
зробить? — висловлювали невдо-
волення містяни. — Підійдіть і ска-
жіть, що це неправильно».

Попри обурення, мешканцям 
варто було б врахувати, що зна-
ходитися на міні-сцені не мож-
на з техніки безпеки, а також «пе-
репустку» для вручення квітів за-
мовляв кожен артист оремо. Ніна 
Матвієнко дозволила навіть роби-
ти селфі і охоче позувала на фо-
тоапарати, не відмовляла у авто-
граф-сесії Аліса Петрик. 

Вітали 
найдостойніших

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук привітав місто з 1002 
днем народження і вручив тра-
диційну нагороду — «Почесний 
громадянин міста». Цьогоріч 
це звання отримав військо-
вослужбовець Валерій Гудзь, 
якому у квітні цього року було 
присвоєно звання «Народний 
герой України».

«Відзнакою міського голови» 
у галузі промисловості нагоро-
дили Валентину Герасименко, 
менеджера з персоналу ПрАТ 
«ЛантманненАкса», у галузі під-
приємництва — Олександра 
Хрещенюка, комерційного ди-
ректора ЦТ «Нова лінія» у Бори-
сполі. У галузі культури нагоро-
ду отримала художній керівник 
Бориспільського муніципаль-
ного театру «Березіль» Галина 
Поминальна, у галузі спорту 
— тренер-викладач з пауерлі-
фтингу вищої категорії ДЮСШ 
Юрій Ликов. Відзнака у галузі 
будівництва дісталася першо-
му заступнику директора ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд» Сте-
пану Сингаївському, у галузі 
комунального господарства — 
Анатолію Тилку. Наталія Тимен-
ко, директор БДЮТ «Дивоцвіт», 
отримала відзнаку в галузі осві-
ти, Ольга Котенко, перукар-мо-
дельєр КП «Лілея» — у галузі 
послуг, Микола Корнійчук, пер-
ший заступник міського голови 
— в галузі управлінської діяль-
ності, Євгеній Черенок, заступ-
ник головного лікаря ЦРЛ, — у 
галузі медицини.

 Такої кількісті мешканців 
одночасно в кількох локаці-
ях давно не було на жодно-
му святі міста! У свій 1002 
день народження Бориспіль 
розцвів і в прямому, і в пе-
реносному сенсі слова. А 
ще перетворився на виши-
ванковий закуток: чи не ко-
жен, хто «вийшов у люди», 
одягнув сорочку, вінок, па-
тріотичну брошку або ще 
якийсь святковий атрибут.

Перший запис до гігантської книги відгуків та побажань залишила Ніна Матвієнко.Перший запис до гігантської книги відгуків та побажань залишила Ніна Матвієнко.

«Живі статуї» приваблювали містян і вбранням, і справжньою усмішкою.«Живі статуї» приваблювали містян і вбранням, і справжньою усмішкою.

Майстриня Валентина Білокінь Майстриня Валентина Білокінь 
охоче знайомила гостей Алеї митців зі своїми роботами.охоче знайомила гостей Алеї митців зі своїми роботами.

Ксенія і Володимир називають Ксенія і Володимир називають 
весілля в День міста символічним.весілля в День міста символічним.
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Для Людмили Леонідівни 
Астаф’євої, яка багато років пра-
цювала у військовій сфері, не іс-
нує нічого неможливого у царині 
хенд-мейду. Вона, як риба у воді, ко-
ли йдеться про шиття, в’язання, кан-
заші, декупаж, традиційні мотанки, 
ляльки-тільди, сумочки з фетру та 
прикраси на будь-який смак.

Кожен виріб — 
справжній талісман

Творчість оселилася в душі па-
ні Людмили ще в далекому дитин-
стві. Навчилася багатьом проце-
сам і технікам у бабусі, яка трима-
ла кіз і в присутності онуки вручну 
плела пряжу. В сім років уже вміла 
в'язати шкарпетки, в десять — ви-
готовляла для себе рукавиці.

Близько дванадцяти років тому 
майбутня майстриня вперше взя-
ла до рук бісер, тільки-но він по-
чав з’являтися. Нанизувала намис-
тинки на нитку кожного дня, тож 
незабаром створила чималу ко-
лекцію вишуканих виробів. А ни-
ні, здається, немає жодної техніки, 
в якій пані Людмила не спробува-
ла б себе. Вона впевнено заявляє: 
«Якщо чогось не вмію — обов’яз-
ково навчуся!» 

«Якось старша онука Аліна при-
йшла зі школи і сказала, що їй по-
трібно виготовити ляльку-мотан-
ку для виставки, — розповідає па-
ні Людмила. — Я раніше цим ні-
коли не займалася. Почитала про 
особливості таких виробів, зібра-
ла все необхідне, і почали удвох 
пробувати. Вийшло зробити одра-
зу три. Назвали їх Віра, Надія, Лю-
бов. Потім потрапила на май-
стер-клас до Олени Кравчун, голо-
ви спілки митців, побачила, як ви-
готовляти традиційні ляльки, і так 
загорілася, що нині в моїй колекції 
більше сорока ляльок-мотанок…»

Людмила Леонідівна знаходить 
щастя у кожному кроці практики 
і вдихає навіть у найдрібніші еле-
менти виробу струмінь світла й те-
пла. Тож, взявши до рук будь-який 
витвір уяви пані Людмили, важко 
не посміхнутися.

Бориспільці знають: роботи 
Людмили Астаф’євої — це талі-
сман на щастя і благополуччя, в 
них вона вкладає частинку своєї 
душі. Може саме тому й не нама-
гається вона аби кому продавати 
плоди своєї творчості. «Буває, ку-
пують у мене виріб, а я хвилююся: 
хоч би в добрі руки потрапив! Від-
даю покупцю, а відчуття таке, ні-
би щось відірвали від душі. Я сю-
ди всю себе вклала. І прикро, коли 
бачу, як хтось скептично чи з не-
повагою на цих ляльок дивиться, 
наче вирішує: купувати чи не ку-
пувати. У таких випадках не праг-
ну продавати свою роботу», — за-
певняє пані Людмила.

Родинна підтримка
Найвідданіші цінителі творчих 

дітищ Людмили Астаф’євої — звіс-
но ж, рідні. Їхнє ставлення до сти-
лю життя жінки викликає справж-
нє захоплення, адже кожен з них 
не лише підтримує пані Людми-
лу в усіх починаннях, а й надиха-
ється її працею, намагається ста-
ти частинкою народження дива. 
«Тільки переступлю поріг, вже до 
мене біжить молодша онучка, пи-
тає: «Що ми будемо сьогодні роби-
ти?» Обирати завжди є що: ми і з 
солоного тіста ліпимо, і малюємо 
в стилі петриківського розпису, і 
квілінгом займаємося. 

Щаслива, що, крім підтримки чо-
ловіка, відчуваю його задоволення 
від моєї творчості. Він мій справж-
ній перший поціновувач. Буває, 
приходить з роботи, а я щось плету 
чи шию. Питаю: «На кухні розбереш-
ся?» «Звичайно», — каже. Ніколи не 
турбує мене на хвилі рукоділля і не 
дорікає, що «на блюдці не піднес-
ла» вечерю. Можу його розбудити о 
другій ночі, щоб продемонструвати 
виріб, який щойно завершила ро-
бити, і він прокидається, милуєть-
ся», — відкриває завісу родинного 
життя Людмила Астаф’єва. 

У «Творчій майстерні» 
як на світі 

Жінка не уявляла, що захоплен-
ня всього її життя змінить світо-
гляд, перенесе її на іншу планету, 
де потяг до творчості завирує на 
повну. Такою планетою для пані 
Людмили стала центральна біблі-

отека міста. Саме тут вона близько 
чотирьох років тому «поселила» 
свою «Творчу майстерню». 

«У нас був захід, на якому Люд-
мила Леонідівна (тоді ще не знала 
її імені) була присутня як глядач. 
Впало в очі її намисто. Стою, милу-
юсь ним і кажу сама собі: «Іро, будь 
нескромною: йди питай! — прига-
дує бібліотекар Ірина Опалій. — Пі-
дійшла, привіталася, запитала, чи, 
бува, не сама гостя виготовила та-
ку красу. Коли почула у відповідь 
«так», зізналася, що хочу навчитися 
так само плести з бісеру…» 

Так з’явилася ідея проведення у 
бібліотеці майстер-класу з бісеро-
плетіння. Поступово пані Людми-
лу все більше і більше залучали до 
заходів, аж поки не визрів задум 
відкрити такий собі гурток рукоді-
лля. На що Людмила Леонідівна з 
радістю погодилася.

Традиційно у «Творчій майстер-
ні» збираються раз на тиждень без 
канікул і вихідних. Буває, перено-
сять заняття на кілька днів раніше 
чи пізніше, але ще жодного разу 
не відміняли. 

«При бібліотеці діють жіночий 
клуб «Ніжність», літературний клуб 
«Слово». Влітку вони на канікулах. 
А для цих трудівниць вихідних не 
існує, вони тут за будь-якої погоди 
і завжди з пречудовим настроєм», 
— розповідає директор централь-
ної бібліотеки Жанна Кручиніна. 

Цікаво, що поруч з доросли-
ми часто сидять підлітки, діти, які 
прийшли навчитися конкретному 
процесу рукоділля. Запитую, чи 
створили хоч один виріб чолові-
ки. «Аякже! Робили! — вигукують 
майстрині. — І ляльки виготовля-

ли, і за порадами приходили. Не-
щодавно чоловік приніс дружини-
не намисто. Воно порвалося, хо-
тіли викидати, тільки шкода було. 
Людмила Леонідівна відновила 
прикрасу. Бачили б ви, яким той 
чоловік щасливим був». 

Найцікавіше, що жодних про-
грам діяльності у «Творчій май-
стерні» не існує. Майстрині виго-
товляють те, до чого лежить душа. 
Як справжній вчитель Людмила 
Астаф’єва чітко знає, над чим пра-
цює кожна її учениця, і ретельно 
продумує всі засоби, якими змо-
же допомогти у створенні виро-
бу. Якось на заняття прийшла жін-
ка-шульга, тож пані Людмилі до-
велося тренуватися перед дзер-
калом, аби на наступне заняття 
підготувати детальний план виро-
бу в дзеркальному відображенні.

Тут навіть можна зустріти покуп-
ців, які приходять подякувати за 
придбане й просто посидіти, аби 
зарядитися енергією, яка панує у 
стінах бібліотеки під час занять.

Вчаться навіть 
іноземці 

Відвідувачі бібліотеки, як прави-
ло, йдуть до «Творчої майстерні» 
без зайвих запрошень. Завдяки са-
рафанному радіо, сюди зазирають 
на кілька хвилин за консультаці-
єю. Цікавляться, як поремонтувати 
одяг, як швидко навчитися в'язати, 
як врятувати улюблений сувенір 
від «старіння», де дістати найкра-
щий кулінарний рецепт тощо. 

Свій спосіб виявляти здібну мо-
лодь, яка потенційно поповнить 

«учнівські» лави в майстерні Люд-
мили Астаф’євої, мають і працівни-
ки книгозбірні. Вони поставили на 
абонементі виготовлене колегою 
деревце з бісеру. Того, хто вислов-
лює компліменти на його адресу, 
запрошують долучитися до твор-
чого клубу. Охочих назбирали вдо-
сталь. До речі, приїжджають на за-
няття навіть із сусідніх сіл. 

Якось приходила на зібрання і 
гостя з Марселю. Так хотіла навчи-
тися бісероплетінню, що не зва-
жала на зливу й ураган, який у 
той день прокотився Борисполем. 
«Прибігла до бібліотеки мокра й 
босоніж», — пригадують працівни-
ки. За кілька уроків від пані Людми-
ли освоїла справу на «відмінно» й 
загорілася бажанням влаштовува-
ти подібні зустрічі у Франції. 

Гостювали в «Творчій майстерні» 
й поляки, які були щиро здивовані 
умінням бориспільок. Для місцевих 
майстринь і пані Людмили це най-
кращі компліменти. «Я отримую та-
кий заряд енергії, що, йдучи додому, 
вже подумки конструюю виріб, який 
принесу в бібліотеку на наступне зі-
брання», — стверджує вона.

Вражає, що всі відвідувачі пра-
цюють не за принципом конвеє-
ра. Кожен створює свій унікаль-
ний шедевр, дослухаючись до по-
рад пані Людмили. Вона сама роз-
робляє проекти сумок, герданів та 
інших шедеврів, але підбирає ін-
дивідуальні поради для кожного 
присутнього, не шкодуючи пода-
рувати для кращого ефекту клап-
тики власних тканин та інших не-
обхідних матеріалів. Для цього під 
рукою постійно «рятівна коробоч-
ка» з різноманітним начинням. 

Людмила Астаф’єва: «ЯКЩО ЧОГОСЬ 
НЕ ВМІЮ — ОБОВ’ЯЗКОВО НАВЧУСЯ!»

 Талант працює, геній 
творить. Саме цей вислів 
Роберта Шумана найкраще 
характеризує кожен день 
життя бориспільської 
майстрині. 

«Не люблю двічі виготовляти однакові вироби і, навіть якщо просять зробити такий же, змінюю його. Вважаю, що кожна робота 
має бути унікальною і в єдиному зразку, а ще — обов’язково приносити людям щастя.»
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Корисні поради
 ГОРОДНИКАМ  ДО СТОЛУ

 ЗБЕРІГАЄМО

Інна КРИНИЧНА

Видалити нові квітконоси. Помідори про-
довжують викидати бутони і квіти аж до моро-
зів, хоча перспективи такі квіти вже не мають. 
Визріти їхні плоди все одно не встигнуть, а си-
ли у куща заберуть. Тому усі суцвіття необхідно 
видалити, а у високорослих кущів ще й усі вер-
хівки потрібно прищипнути або обрізати. 

Звільнити кущ від нижнього листя і па-
синків. Необхідно оглянути всі кущі і видали-
ти нові пасинки. Також рекомендується зріза-
ти все нижнє листя аж до грон, на яких зріють 
помідори.

«Сонячне» орієнтування. Щоб кущі помідо-
рів отримали максимум осіннього сонця, по-
старайтеся прибрати зайве листя із сонячного 
боку, а грона розвернути максимально назу-
стріч світлу. На шпалері це легко зробити, якщо 
їх підв’язати. Гілки низькорослих кущів можна 
зафіксувати розпірками або прив'язати на до-
даткові кілки.

Йодисте підживлення. Відомо, що піджив-
лення йодом прискорює дозрівання томатів. 
Корисними будуть 1-2 позакореневі обробки 
по листю слабким розчином йоду (з розрахун-
ку 30-40 крапель на 10 літрів води).

«Виховання прикладом». Давно відомий 
факт: якщо покласти поруч з зеленими помі-
дорами стиглий, то почервоніння незрілих по-
братимів прискорюється багаторазово. Цьому 
є абсолютно просте пояснення: стиглий помі-
дор виділяє етилен, який є каталізатором для 
процесу достигання зелених томатів.

Тож якщо прямо на гроно зелених помідорів 
«надіти» пакетик з червоним плодом всереди-
ні і, прив'язавши до стебла, залишити на три 
дні, а потім зняти пакет, то буквально на дру-
гу-третю добу зелені помідори почнуть буріти, 
тоді як природним шляхом цей процес почав-
ся б тільки через 2,5-3 тижні. 

Алкогольне стимулювання. Є інформація 
про те, що вчені перевірили вплив етилового 
спирту на процес дозрівання помідорів. З’ясува-
лося, що експеримент увінчався успіхом. Якщо 

через гніздо зеленого помідора шприцом ввести 
всередину 0,5 мл горілки, то дозрівання приско-
риться. Напевне, працює той самий етилен, який 
і виділяють достиглі помідори, стимулюючи до-
зрівання зелених. Причому вчені гарантують, що 
хімічний склад томатів, які «скуштували хмільно-
го», нічим не відрізнятиметься від звичайних.

Прибирання бурих плодів. Щоб дати мож-
ливість визріти якомога більшій кількості помі-

дорів на кущах, бурі плоди потрібно знімати. 
Вони вже зможуть дійти до стиглості при до-
машньому дозарюванні, а кущ кине всі сили на 
решту зелених помідорів.

Живильний полив. У воду для поливу мож-
на додати по 4 крапельки йоду на відро. По-
лив такою водичкою раз на тиждень допомо-
же помідорам стати більшими... і дозріти трохи 
раніше!

Ефект батьківщини. Помідор повинен 
дозріти на кущі! Чим більше він буде пов'яза-
ний з батьківською рослиною, тим він буде 
смачнішим! 

Профілактика фітофторозу. Хоча уже й 
осінь «на носі», але профілактику фітофторо-
зу припиняти не рекомендується. Можна у су-
ху теплу погоду обприскати помідори насто-
єм часнику (це буде точно вже остання оброб-
ка). Якщо ваші помідори ростуть у відкритому 
ґрунті, бажано організувати на ніч укриття ку-
щів плівкою. Це теж захистить помідори від фі-
тофторозу: кущі не будуть намокати від роси, і 
плоди залишатимуться сухими.

ЩОБ ЩЕДРО ВІДДЯЧИВ 
СЕНЬЙОР-ПОМІДОР

 Ви виростили помідори, вберег-
ли їх від фітофтори. Кущі зеленіють, 
плоди достигають. Але на стеблах ще 
дуже багато зелених кетягів, у той 
час, як осінні холоди уже не за гора-
ми. Як прискорити дозрівання зеле-
них томатів? Ми підготували добірку 
порад, якими діляться досвідчені 
городники.

Примусове обмеження живлення
Обмежити надходження поживних речо-

вин до рослини можна кількома способами.
• На висоті 10-12 см від землі у стеблі по-

мідора лезом робиться наскрізний прокол, 
у який відразу ж вставляється заготовле-
на заздалегідь плоска дерев'яна пластин-
ка розміром 0,5 х 2 см - такий розрив тка-
нин не перекриває, але істотно обмежує як 
приплив поживних речовин, так і їх відтік.

• На такій же висоті тонким мідним 
дротом не дуже туго впоперек перетягу-
ється стебло, і ця перетяжка фіксується. 
Досягається такий же ефект обмеження 
надходження і відтоку поживних речовин.

• Кущ томата беруть за основу стебла 
і трохи витягують з ґрунту — до слаб-
кого хрускоту. Цей звук відчутний, коли 
рвуться тонкі корінці. Кущ відпускають, 
але значна маса надірваних корінців пере-
стає працювати — доставляти воду і по-
живні речовини.

Сіль і попіл
Для «цукристості» рекомендується у пе-

ріод повного плодоношення томатів під-
годувати рослини розчином кухонної солі 
і попелу (1 ст. ложка солі і склянка попелу 
на 10 л води). Достатньо додавати всього 
0,5 л такого розчину під кожен кущ.

Щоб заморозити помідори, 
необхідно зняти шкірку, перекру-
тити за допомогою блендера. При 
бажанні до помідорної маси мож-
на додати накришену зелень. Пе-
рекласти масу у формочки і від-
правити у морозилку. Потім склас-
ти все в пакет або у контейнер. 
Замість формочок можна викори-
стати зіп-пакети. Такі морожені по-
мідори можна додавати до борщу, 

овочевого супу, у приготуванні 
тушкованої картоплі та запіканок.

Для сушіння помідорів годять-
ся невеликі помідори «м'ясистих» 
сортів, що містять мало соку. Іде-
альний варіант – сорти-сливки: у 
них, зазвичай, мінімум соку і насін-
ня. Плоди потрібно нарізати упо-
перек невеликими кільцями або 
уздовж четвертинками. Шкірку ви-
даляти не треба.

Сушити помідори можна двома 
способами.

• На відкритому повітрі, на сон-
ці. Для природного сушіння ски-
бочки викладають на неметале-
ву поверхню, посипають крупною 
сіллю, щоб рівномірно просочи-
ти всю поверхню. Якщо є комахи, 
прикрити від них марлею. Пере-
вертати кілька разів на день до 
повного пров’ялення. Процес 

природного сушіння триває від 5 
до 10 днів у залежності від умов.

 Приготовлені ски-
бочки посолити, додати при ба-
жанні спеції, викласти на деко на 
пергаментний папір розрізом вго-
ру, поставити у розігріту духовку і 
сушити при температурі не вище 
+80 градусів 5-12 годин, час від ча-
су перевертаючи. Довести до стану 
сухого в'ялення (не пересушувати).

Зберігають в'ялені помідо-
ри у скляній тарі в холодильни-
ку або льосі, заливши оливко-
вою чи соняшниковою олією і 
додавши спецій за смаком. Тер-
мін зберігання — від півроку до 
9 місяців. Збільшити його мож-
на, заморозивши готові скибоч-
ки, тоді вони не втратять своїх 
властивостей рік і навіть більше. 
Надто висушені заготовки мож-
на зберігати в паперових паке-
тах — тоді перед вживанням їх 
потрібно буде замочити у воді на 
півгодини.

СУШЕНІ ТА ЗАМОРОЖЕНІ ПОМІДОРИ

ВАРЕННЯ З 
ТОМАТІВ

Варення з червоних або зе-
лених помідорів вважається 
гастрономічнм хітом. Напевно 
тому, що далеко не кожна го-
сподиня береться його робити. 
Хоча технологія нічим не відріз-
няється від виготовлення зви-
чайного ягідного варення. 

Варення із червоних 
помідорів

Помідори — 1 кг, перець бол-
гарський солодкий — 300 г, цукор 
— 600 г, оцет (яблучний, винний, 
бальзамічний) — 50-55 мл.

Порізані шматочками помі-
дори і перець засипати цукром, 
влити оцет, довести до кипіння 
і, відключивши вогонь, залиши-
ти на добу. Нагрівання прове-
сти 3-4 рази, кожен раз зали-
шаючи настоюватися добу. Ос-
танній раз кипляче варення за-
класти в банки і закатати.

Варення виходить красиво-
го червоного кольору, оригі-
нальне на смак і має специфіч-
ний незвичайний аромат. Роз-
раховувати, що воно буде схо-
же на малинове, звичайно, не 
варто — смак відрізняється від 
традиційного ягідного. Але та-
ке варення дуже смакуватиме 
до запеченого м'яса, фарширо-
ваної свинини або яловичини.

Варення із зелених 
помідорів

Помідори — 1 кг, цукор-пісок 
— 1,2 кг, вода —1,5 скл. 

Скласти помідори у посудин-
ку для варіння і залити холод-
ним сиропом. Залишити на до-
бу. Наступного дня сироп зли-
ти, закип’ятити і знову залити 
помідори, але вже гарячим. Че-
рез добу цю процедуру повто-
рити і варити до готовності на 
дуже маленькому вогні. 
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ОВНИ. Напружений тиждень. До-
бре розрахуйте свої сили і не переоб-
тяжуйтесь на роботі. Зверніть увагу на 
свої манери та зовнішній вигляд, і вас 
обов'язково помітять і оцінять. 

ТЕЛЬЦІ. Метушливий період. Біль-
шість часу заберуть термінові справи та 
особисті проблеми. Щоб із цим упора-
тись, візьміть на озброєння власну рішу-
чість і частіше прислухайтесь до інтуїції.

БЛИЗНЯТА. Вдалий тиждень, від-
чуєте приплив сил і неабиякий трудо-
вий ентузіазм. Але в усьому необхідно 
знати межу, а у вихідні постарайтесь не 
образити різким словом близьких.

РАКИ. У вас з'явиться бажання змі-
нити цілі й бути попереду всіх. Це ду-
же добре, але зараз краще не виділя-
тися, бо колеги та друзі це зрозуміють 
по-своєму.

ЛЕВИ. Сконцентруйте свою увагу 
на роботі, особливо якщо з'явилися 
нові завдання та обов'язки. Ваші трудо-
ві подвиги не пройдуть непоміченими 
і сприятимуть кар'єрному зростанню.

ДІВИ. Одне з найбільш хвилюючих 
питань – питання ділової кар'єри. Вам 
необхідно чітко визначитися, до чого 
ви прагнете у житті. 

ТЕРЕЗИ. З'являться нові перспекти-
ви у кар'єрі, додаткові джерела прибут-
ку чи буде вдалою розмова з керівниц-
твом щодо зарплати. Наприкінці тижня 
більше уваги приділіть дому та дітям.

СКОРПІОНИ. Непростий, але важ-
ливий період. Зосередьтеся на тих 
справах, які мають реальні шанси 
успішно реалізуватися. Якщо в чомусь 
засумніваєтесь, прислухайтесь до інту-
їції й думки близьких.

СТРІЛЬЦІ. Якщо все валиться з рук, 
спробуйте ще раз підійти до проблеми. 
Не вдається — відкладіть до сприятли-
вих часів, а самі займіться іншим. 

КОЗОРОГИ. Перед вами можуть 
виникнути якісь перешкоди, але ви їх 
зможете подолати. Постарайтесь не 
помилитися і не забувайте узгоджу-
вати плани з керівництвом, діловими 
партнерами та з коханими.

ВОДОЛІЇ. Напружений період. До-
ведеться сумлінно попрацювати, щоб 
упоратися із завданнями, які постави-
ли перед собою, або змінюйте плани на 
більш реальні. У вихідні відновіть сили.

РИБИ. Складний тиждень. На ваших 
плечах тягар проблем і вам доведеть-
ся витрачати сили й час на те, щоб збе-
регти досягнуте. Щоб вас підтримала 
родина, не перечте рідним.
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