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• Про Бориспіль можна говорити багато гарного і 
немало поганого, однак це місто точно не байдуже 
кожному з нас — тим, хто тут мешкає, вчиться, 
працює, відпочиває разом зі своїми рідними та 
близькими.  Ми тут живемо, і це наше місто! 

Бориспіль дуже особливий: і своїми місцями (як-то 
кажуть, із харизмою), і ямками (але не на щоках), і 
довгими заторами, а також повітряними воротами 
і надією на швидкісний експрес, велику об’їзну та 
новий переїзд… Тут неповторна бориспільська 

ментальність, але великий людський потенціал. 
Спробуймо закохатися у різний і рідний Бориспіль 
по-справжньому, та щодень, з любов’ю робімо його 
кращим: на совість, без власної вигоди і піару у 
Фейсбуці.

ЗАКОХАЙСЯ У БОРИСПІЛЬ
ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, РІДНЕ МІСТО! 

ЗІ СВЯТОМ, ДОРОГІ БОРИСПІЛЬЦІ!
• 15 ВЕРЕСНЯ — УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ МІСТА 
НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЛОЩІ
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ОЛЕНА ЗАДОРОЖНЯ:
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА 
БОРИСПІЛЬ» У 2018 РОЦІ
«ПО
БОР

ТАУНХАУС: 
НОВИЙ ФОРМАТ 
МІСЬКОГО ЖИТЛА стор. 18

• У Борисполі розпочалося будівництво нового масштабного 
житлового комплексу таунхаусів на початку вулиці Польової. 
Назву він отримав Borispol Village. 

• Комплекс складатиметься з 99 таунхаусів. Кожен з них — 
це 3 поверхи загальною площею близько 150 кв. м. 
На цокольному будуть гараж і господарські приміщення.
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 ПЕРШИЙ КРОК

 ПІДТРИМКА У ВИХОВАННІ

 ТАКА ТЕНДЕНЦІЯ

 ІЗ ЗАПІЗНЕННЯМ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Ініціатором події стала міська 
влада, а займається цим питанням 
агентство стратегічних комунікацій 
Prime Media. Спікером виступила 
експерт зі стратегічного розвитку 
Ольга Омельчук. На зустрічі були 
присутні заступники міського го-
лови, працівники бюджетної сфе-
ри та невелика кількість активістів. 

Говорили про сильні і слабкі 
сторони місторозбудови,  про те, 
як зробити міську територію кра-
щою. Наголошувалося, що для 
цього має відбутися ряд заходів: 
анкетування для визначення очі-
кувань громади, обговорення та 
захист нових проектів.

Бліц через інтернет
Місцеві активісти, «заточені» на 

комунікації у Фейсбук, запропону-
вали розмістити анкети у вигляді 
Google-форм, щоб мешканці Бори-
споля могли заповнити їх онлайн 
і, таким чином, зробити вибірку 
більш репрезентативною.

Планування стратегії має відбу-
ватися, в тому числі, завдяки робо-
ті зі SWOT-аналізом («свот») — ко-
ли аркуш чи дошку ділять на 4 ча-
стини навхрест і записують сильні 
сторони проекту, слабкі сторони, 
«можливості» та «загрози». Ольга 

Омельчук присвятила час пояснен-
ню, як формується і наповнюється 
бюджет, як працює податкова сфе-
ра. Активістів цікавило, чи може 
Бориспіль, наприклад, ввести пла-
ту за стоянку, обов’язковий збір за 
сміття чи збір за транзитний трафік.

Лікнеп для всіх
Спікер розповіла, чому так важ-

ливо пояснювати людям, як працю-
ють механізми управління містом 
— тоді буде менше «пустої» кри-
тики. Як приклад, експерт навела 
випадки, коли мешканці «дякують 
депутату за дорогу», хоча насправ-
ді всі кошти беруться з податків і 
зборів — інших надходжень немає. 
Або навпаки, коли люди просять 
те, що не передбачено відповідною 
частиною бюджету. Окремо було 
детально розглянуто процеси де-
централізації і те, які можливості це 
дало місцевим бюджетам. 

Голова ГО «Зодчий» Борис Ша-
піро два рази намагався повер-
нути дискусію в практичне рус-
ло: «Можливо, варто вивчити про-
гнози щодо того, які професії бу-
дуть затребувані в майбутньому, 
і розвивати в місті ці напрямки? 
Малий бізнес, хайтек, телекомуні-
кації, освітні проекти — стратегія 
має побачити нові види діяльності 
мешканців міста, що є на часі. Нам 
треба шукати нові види доходів, а 
для цього в Борисполі має з’явля-
тися щось нове й сучасне».

«Сумно, коли стратегія виглядає, 
як програма соціально-економіч-
ного розвитку — бо вона має ди-
витися в майбутнє. Чи бачить се-
бе молодь тут? Місто має зберег-
ти населення, запропонувати ком-
фортне життя, виховання, освіту, 
гідне відношення до особистості», 
— погодилася експерт.

Приклад сусідів
Прикладами міст, які визначи-

лися зі стратегією, називали Ір-
пінь, Кам’янець-Подільський, Ко-
ростень. Ірпінь місцеві вирішили 
зробити «спальним» містом і всі-
ма силами залучати будівельні ін-
вестиції. Такий досвід шумно об-
говорили присутні й визнали йо-
го абсолютно безперспективним. 
Коростень проводить Фестиваль 
деруна, а місцеві жителі продають 
при цьому гостям міста величезну 
кількість картоплі. Крім того, свято 
супроводжується великою кількі-
стю алкоголю, тому місто має знач-
ні надходження від продажу ак-
цизних напоїв. Кам’янець-Поділь-
ський став туристичним центром,  
а ще там можна політати на пові-
тряній кулі. За інформацією спіке-
ра, раніше у місті було 2 готелі, а 
сьогодні — більше 100. Таким чи-
ном, весь бізнес і вся інфраструк-
тура міста працюють в  обраному 
напрямку.

«Ви маєте визначити, що про 
Бориспіль має знати вся Україна, 
і потрібно, щоб це допомогло за-
робляти вам гроші, — підсумувала 
Ольга Омельчук. — Усе починаєть-
ся з місії міста, а потім це треба вті-
лити в образ». 

Лише початок
Попереду в ініціативної групи 

кілька місяців навчальних модулів, 
сесій, формування профілю грома-
ди. Долучитися до написання стра-
тегії Борисполя можуть всі бажаю-
чі. Чим зможе допомогти Бориспо-
лю стати кращим той шлях, який 
запропонували експерти щодо 
стратегії розвитку конкретно на-
шого міста, покажуть час і зацікав-
леність самих бориспільців.

У БОРИСПОЛЯ БУДЕ 
СВОЯ СТРАТЕГІЯ

 У суботу, 8 вересня, у 
305 кабінеті Бориспільської 
міської ради відбулася 
чотиригодинна зустріч, 
присвячена підготовці 
до розроблення стратегії 
міста.

У понеділок, 10 вересня, Ди-
тячий будинок сімейного типу 
родини Білоусових, який знахо-
диться в с. Велика Стариця Бо-
риспільського району, отримав 
в безоплатне користування два 
ноутбуки. Загальна вартість 
оргтехніки становила близько 
26 тисяч гривень.  

Подарунки до нового на-
вчального року вручила дирек-
тор Бориспільського район-
ного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Ната-
лія Михайленко. За її словами, 

нова техніка допоможе у нав-
чанні, розвитку та дозвіллі діт-
лахів. А їх в родині восьмеро (!), 
усі — шкільного віку. 

ДБСТ родини Білоусових ви-
словлює вдячність голові район-
ної державної адміністрації Олек-
сандру Туренку та голові район-
ної ради Владиславу Байчасу за 
постійну підтримку та допомогу у 
вихованні дітей. 

За матеріалами офіційного 
веб-порталу Бориспільської 

райдержадміністрації 
http://raybori.gov.ua/

НОУТБУКИ — ДЛЯ БАГАТОДІТНОЇ 
РОДИНИ БІЛОУСОВИХ 

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Борисполі більшість оголо-
шених тендерів із благоустрою 
території міста неодноразово 
переносяться через неспро-
можність заявлених учасників 
оформляти документи.

На понеділковій плановій нараді 
у міського голови 10 вересня пові-
домлялося, що більшість заплано-
ваних робіт у Борисполі не просу-
ваються через невдалі тендери —
йдеться про роботи на суму понад 
199 тис. грн. Наприклад, два тенде-
ри на водовідведення на вулицях 
Шевченка та Європейська – Ниж-
ній Вал досі шукають виконавця ро-
біт, адже подані раніше заявки ше-
сти учасників були відхилені через 
неправильно оформлені потрібні 
документи. Про це повідомив Ми-

кола Корнійчук, перший заступник 
міського голови. За його словами, 
капітальний ремонт вулиці Яцютів-
ка відхилявся два рази з тих же при-
чин. Також тендер на будівництво 
стадіону на території НВК «Гімна-
зія «Перспектива» не відбувся, хо-
ча у ньому брало участь шість ор-
ганізацій. Керівник повідомив, що 
подібна ситуація сталася із тенде-
ром на капремонт спортивної зали 
у цьому ж навчальному закладі. Уч-
ні ЗОШ №6 нового навчального ро-
ку теж можуть лишитись без ремон-
ту спортзали. 

Наразі для Борисполя одним 
із найважливіших тендерів є об-
рання переможця на виготовлен-
ня нового генплану міста. Як по-
відомив головний архітектор мі-
ста Ігор Крикливець, документи 
на розгляд подали два учасники, 
пропозиції розглядаються. 

У БОРИСПОЛІ ТЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ 
ІЗ ВИНИ УЧАСНИКІВ ТОРГІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Один із головних елемен-
тів реформи Нової української 
школи нарешті дістався до Бо-
рисполя. Цьогорічні першоклас-
ники у середині вересня отри-
мають нові індивідуальні парти, 
як того вимагає реформа.

Для міських школярів цьогоріч-
ний навчальний рік розпочався в 
рамках освітньої реформи, проте 
майже без заявленого шкільного 
приладдя. Така ситуація склала-
ся через значне відставання стро-
ків постачання та через затрим-
ки виготовлення необхідного ін-
вентарю. Через ці проблеми учні 
перших класів у бориспільських 

школах почали навчання без но-
вої програми, книг та передбачу-
ваних одномісних парт. 

«До Дня міста в усі навчальні за-
клади Борисполя надійдуть індиві-
дуальні парти для бориспільських 
першокласників. Станом на 10 ве-
ресня вони уже надійшли в ЗОШ 
№1, №6 та до НВК «Гімназія «Пер-
спектива», — розповіла заступник 
начальника управління освіти та 
науки Бориспільської міської ради 
Катерина Шабан на плановій місь-
кого голови 10 вересня.

За її словами, загалом місто вже 
отримало 530 комплектів одноміс-
них парт, до кінця поточного тиж-
ня має надійти решта. Необхідна 
кількість парт на усі навчальні за-
клади міста — 747 одиниць. 

ПАРТИ ДЛЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ
• Спікер Ольга Омельчук розповіла, чому так важливо пояснювати людям, як працюють механізми 

управління містом — тоді буде менше «пустої» критики у бік влади.

• Родина вдячна керівництву району за підтримку.
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 ТОЧКА ЗОРУ ІЗ ОПТИМІЗМОМ

 ГОВОРИЛИ ПРО ВАЖЛИВЕ

«МИ ЗАКРІПИМО ПОЗАБЛОКОВИЙ 
СТАТУС УКРАЇНИ»

Ірина НАУМОВА

— Як ви ставитеся до нещо-
давнього рішення Верховної Ра-
ди про включення членства 
України в НАТО до переліку фун-
даментальних питань націо-
нальної безпеки?

— Я вважаю, що парламент ух-
валив антинародний закон і навіть 
не запитав власне у народу, чи го-
товий той проголосувати за таку 
національну безпеку. Крім того, 
згідно з політикою НАТО процес ін-
теграції до цієї організації має по-
чинатися з офіційного запрошення 
до вступу в Альянс. Проте Україну 
ніхто нікуди не запрошував і неві-
домо, чи отримає наша країна таке 
запрошення.

— Яка позиція вашої партії 
щодо можливого військово-по-
літичного союзу України з інши-
ми організаціями та окремими 
державами?

— Роз'єднаність українців з пи-
тань НАТО, мови, історії, релігії 
точно не зміцнить єдність нашо-
го народу, не зробить його силь-
нішим. Водночас майже всі наші 
співвітчизники — за припинення 
війни на сході країни. Тому пар-
тія «Основа» пропонує компроміс: 
прийшовши до влади, ми доб'ємо-
ся скасування курсу України як на 
інтеграцію в НАТО, так і в будь-які 
інші військові союзи. Ми закріпи-

мо позаблоковий статус України. 
Той статус, про прагнення до яко-
го було заявлено ще в Декларації 
про державний суверенітет Укра-
їни в 1990 році. Той статус, якого 
успішно дотримуються ще з мину-
лого століття, наприклад, Австрія 
та Швеція. Ми впевнені, що після 
багаторічних сіпань влади фор-
мально незалежної України в по-
шуках стратегічної підтримки між 
Заходом і Сходом більшість україн-
ських громадян стали прихильни-
ками нейтралітету України.

—  Тобто парламент має про-
голосувати за нейтралітет?

—  Ми вважаємо, що для волеви-
явлення народу з питань про союз-
ників і для закріплення позаблоко-
вого статусу країни необхідно про-
водити всеукраїнський референдум. 

— На чому заснована довго-
вічність позаблокового стату-
су України?

— Найміцніша основа для по-
заблокового статусу нашої країни 
— це потужна національна еконо-
міка і сильна власна армія. Щоб 
забезпечити такий результат, се-

редньорічні темпи розвитку еко-
номіки мають перевищувати 10 %. 
Швидке зростання буде забезпе-
чено припливом інвестицій в об-
сязі близько $15 млрд щорічно. 
Українська армія повинна увійти 
до топ-10 збройних сил за крите-
рієм боєготовності й відповідати 
найкращим світовим стандартам у 
сфері оборони. До речі, стандарти 
того ж НАТО є хорошим орієнти-
ром. Але високу обороноздатність 
країни повинен забезпечувати на-
самперед український оборон-
но-промисловий комплекс, під-
приємства якого отримають бага-
томільярдні державні замовлен-
ня. У разі необхідності можна буде 
укласти двосторонні міждержавні 
договори про безпеку зі стратегіч-
ними партнерами.

— Яким чином ви маєте на-
мір встановити сьогодні мир в 
Україні, про який вже п'ятий рік 
мріють всі українці?

— Ми реалізуємо мирний план 
повернення Донбасу за допомогою 
міжнародних юридичних механіз-
мів: введення миротворчих сил з 

подальшим перехідним періодом 
під керівництвом міжнародної ад-
міністрації. Мирний план «Три ос-
нови: Легітимність — Безпека — 
Довіра» лідер нашої партії Сергій 
Тарута вперше представив торік на 
Мюнхенській конференції з безпе-
ки. Практично всі положення нашо-
го Мирного плану сьогодні вже ста-
ли предметом переговорів на ви-
щому міжнародному рівні. А для 
повернення Криму необхідно ви-
користовувати всі юридичні мож-
ливості посилення тиску на Росію.

— Яка роль відводиться Мін-
ським угодам у вашому Плані?

— Мінські домовленості фак-
тично так і не стали угодами про 
довгострокове врегулювання кон-
флікту. Без явної присутності США 
не працює і Нормандський формат 
переговорів. Для реалізації Мир-
ного плану щодо Донбасу «Три ос-
нови» ми пропонуємо створити й 
запровадити компромісний Віден-
ський формат. Його учасниками 
мають стати Україна, Росія, США, 
Німеччина і Франція, із залученням 
ОБСЄ в ролі модератора перегово-
рів. Віденський формат — це шлях 
до забезпечення миру, а не пере-
мир'я (на відміну від Мінських до-
мовленостей). Переговори пропо-
нуємо проводити у Відні — столиці  
нейтральної держави, рівновідда-
леної від сторін конфлікту.

— Яким ви бачите майбутнє 
Донбасу та України загалом на 
міжнародній арені?

— Безсумнівно, Донбас був, є і 
буде Україною. Як є і будуть україн-
ськими громадянами жителі Дон-
басу, які проживають сьогодні на 
окупованих територіях. Україна 
стане сильним регіональним грав-
цем після того, як зможе отримати 
нейтральний статус і вибудувати 
адекватні відносини з усіма сусід-
німи державами на основі розум-
ного компромісу.

 Голова партії 
«Основа» Андрій 
Ніколаєнко роз'яснює, 
як його команда досягне 
розумного компромісу із 
закордонними країнами і 
яким чином принесе мир 
в Україну.

• «Донбас був, є і буде Україною». 

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

6 вересня у міській бібліотеці 
Борисполя відбулася презентація 
збірки звітів шести правозахис-
них організацій «Жити всупереч: 
проблеми цивільного населення 
під час війни на Донбасі». 

Серед учасників зустрічі — авто-
ри видання, дослідники українських 
громадських організацій, що вхо-
дять до складу правозахисної коа-
ліції «Справедливість заради миру 
на Донбасі» — Катерина Котляро-
ва, Денис Денисенко, міжнародний 
менеджер проекту Сімон Шлегель, а 
також внутрішньо-переміщені осо-
би, громадські активісти Борисполя 
та представники патрульної поліції.

Про що мова. У виданні описа-
но порушення прав людини під час 
збройного конфлікту на Донбасі, 
проблеми медичного забезпечення 
населення на цій території, а також 

діяльність незаконного збройного 
формування групи швидкого реагу-
вання «Бетмен», що займалася орга-
нізацією незаконних місць несвобо-
ди у Луганську. Книга базується на 
глибинних інтерв’ю людей, які пе-
режили масові обстріли, ув’язнен-
ня в незаконних в’язницях та ген-
дерне насильство. Одним із розділів 
є «Чорна субота», в якому акценту-
ється увага на проблемах держав-
ної допомоги постраждалим внаслі-
док обстрілів цивільного населення 
у Маріуполі 24 січня 2015 р.

Жителі Луганська потерпали від 
діяльності групи швидкого реагу-
вання «Бетмен», яку очолював Олек-
сандр Бєднов, члени якої масово за-
стосовували насильство, причому 
не лише до проукраїнського насе-
лення, але й до випадкових людей. 
Злочинці мали власні тюрми в підва-
лах, застосовували тортури та про-
давали рабську робочу силу поло-
нених та заручників. Про ці задо-

кументовані жорстокості на зустрі-
чі розповіла Катерина Котлярова, 
дослідниця ГО «Східноукраїнський 
центр громадських ініціатив», учас-
ниця АТО.

Денис Денисенко, правозахисник 
і активний учасник багатьох захо-
дів у бібліотеці, розповів про збір 
та впорядкування матеріалу книги. 
Швейцарець Сімон Шлегель гово-
рив про ідею створення збірки, важ-
ливість піднятої в ній теми життя ци-
вільного населення на Донбасі. Ос-
торонь дискусії не залишилися по-
чесний гість Леонтій Сандуляк і поет 
Михайло Боярко. Адже тема — акту-
альна й болюча. 

Крім фактів, що базуються на роз-
повідях учасників подій, у книзі про-
аналізовано національне законо-
давство, міжнародно-правові нор-
ми та напрацьовано рекомендації 
для відповідних установ, організа-
цій та інституцій, які вповноважені 
вплинути на ситуацію. 

ПРЕЗЕНТУВАЛИ ВИДАННЯ 
«ЖИТИ ВСУПЕРЕЧ»

Видання звіту «Жити всупереч» стало можливим у рамках проек-
ту «Уповноваження громадянського суспільства для трансфор-
мації культури пам’яті — ненасильницькі шляхи вирішення жор-

стокого минулого Донбасу», що реалізується громадськими організаціями 
Kurve Wustrow (Німеччина) та Східноукраїнський центр громадських ініці-
атив (Україна) за підтримки Федерального уряду Німеччини.

!
 ДОВІДКА

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
СЕЗОН 
РОЗПОЧНЕТЬСЯ 
ВЧАСНО

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Борисполі активно триває 
підготовка до нового опалюваль-
ного сезону, хоча борг населення 
за використаний газ минулоріч-
ного сезону не погашено.

Минулого тижня у Київській 
ОДА була проведена селекторна 
нарада за участі голови облдер-
жадміністарції Олександра Гор-
гана з приводу підготовки тепло-
мереж області до опалювального 
сезону. Про це на плановій нараді 
міського голови 10 вересня роз-
повів його перший заступник Ми-
кола Корнійчук.

За результатами наради стало 
відомо, що загальний борг насе-
лення Київської області за вико-
ристаний газ складає 470 млн грн. 
Борг бориспільців є найменшим в 
області, він дорівнює 3,5 млн грн.

«Бориспіль не розраховує на 
100% погашення заборговано-
сті населення до початку опалю-
вального сезону, проте маємо на-
дію, що ліміти на газ для міста бу-
дуть виділені вчасно», — пояснив 
Микола Петрович. 

За його словами, у місті ак-
тивно тривають роботи із під-
готовки котелень КП «Бори-
спільтепломережа». Найбіль-
ше уваги міська влада приділяє 
реконструкції котельні на вул. 
Привокзальній. Нагадаємо, ця 
котельня має опалювати чима-
лий район довкола вокзалу, від-
новлювальні роботи виконують-
ся забудовником ТОВ «БМК Трі-
ада». Є занепокоєння влади че-
рез те, що раніше анонсований 
графік завершення робіт, який 
був затверджений сесією місь-
кради, планувався на 1 вересня 
поточного року. Проте до очі-
куваної дати реконструкцію ко-
тельні не встигли закінчити. На-
разі строки перенесено на поча-
ток жовтня. 

• Серед учасників зустрічі: автори видання, дослідники українських 
громадських організацій, представники влади та патрульної поліції.
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— Я люблю Бориспіль за те, що він неда-
леко від Києва. За те, що це мій рідний дім. 
Інколи мені хочеться якоїсь природи, нор-
мального парку, де не було б великого скуп-
чення людей, як у нас, бо втомлюєшся, а від-
почити ніде.

— За те, що це спортивне місто. Мої улю-
блені місця — стадіон «Колос», де я працюю, 
тут тренуються маленькі спортсмени — на-
ша надія. Люблю відпочивати на озері, що 
в районі УМБ-17. Хотілося б, щоб був біль-
ший парк.

— Бориспіль подобається, але я б багато чо-
го у ньому змінила. Зробила б його сучасним, 
зеленим, із новими місцями для відпочинку 
для сім’ї. У нас багато дитячих майданчиків, але 
їх можна урізноманітнювати. Біля спортшколи 
майданчик сучасніший, з тренажерами.   

— Я люблю Бориспіль за те, що я тут наро-
дилася і мені здається, що кожен житель мі-
ста любить його. Тут народилися мої три си-
ни, тут ми гуляємо й розвиваємося. Добре, 
що у Борисполі є багато красивих, догляну-
тих територій, він розбудовується і росте.

ЗА ЩО ВИ ЛЮБИТЕ БОРИСПІЛЬ? 

БОРИСПІЛЬ: 
15-16 вересня Бориспіль відзначає День міста. 
Свято є своєрідним рубежем зробленого за рік 
міською владою і громадою та приводом для 
того, щоб побачити спільні успіхи та невдачі.

Очима обивателя
«Вісті» спробували подивитися на передсвятковий Бориспіль очима 

пересічного його мешканця, головними критерієм оцінки якого є рівень 
комфортності проживання у Борисполі, що включає в себе наявність ро-
бочих місць, транспортні зручності, достатність об’єктів соціальної сфери 
та місць дозвілля, будівництво та озеленення. Загальні враження: «плю-
си» і «мінуси».

ТРИ головні проблеми
БЕЗ ОБ’ЇЗНОЇ. Велика проблема Борисполя — транзитний 
транспорт, який потоком іде і стоїть на численних світлофорах 
вулиці Київський Шлях. Тому маємо перевантаження 
автотранспортом, загазованість, бо не будується велика об’їзна 
дорога, а таких треба уже кілька. Коли вона буде — це питання, яке 
влада усіх рівнів старанно «об’їжджає» роками та гальмує процес.

СМІТТЄВИЙ ПОЛІГОН ПОБЛИЗУ ГЛИБОКОГО — ПРОБЛЕМНИЙ 
ДЛЯ МІСТА ОБ’ЄКТ. Чи стартує ідея із будівництвом 
сміттєпереробного заводу на Бориспільщині за американські 
інвестиційні мільйони — дізнаємося невдовзі. Також руйнуються 
потрібні місту об’єкти — недобудовані і «заморожені» очисні споруди.

НЕМАЄ СТРАТЕГІЇ. За інтенсивним будівництвом 
багатоквартирного висотного житла не встигають соціальна, 
культурна та транспортна інфраструктури. Місто взялося за ідею 
розроблення нового Генплану: уже оголошено тендер на вибір 
організації, яка ним займатиметься. Можливо, цей документ 
внесе баланс у стратегію розвитку Борисполя і дасть надію на 
комфортність міста.

ВИСОКА КОНФЛІКТНІСТЬ. Міжусобиці, що часто спалахують у керівній 
верхівці Борисполя та на сесіях міської ради між депутатами, негативно 
впливають на імідж міста для потенційних інвесторів і, зрештою, самих 
виборців. Сварки — деструктивні елементи для міста та його розвитку.

 ВЛАДА

 МЕДИЦИНА

 ОСВІТА

«ХОЛОДНЕ» ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ МІСЬКОЮ ТА РАЙОННОЮ МЕДИЦИ-
НОЮ. Недомовленість двох адміністрацій щодо власності та стратегії роз-
витку Бориспільської ЦРЛ, її оновлення, будівництва нового корпусу лі-
карні та болісний процес поділу колись спільної бази лікарів та па-
цієнтів «первинок» із обох сторін.

МІСЬКА «ПЕРВИНКА» З НУЛЯ. Поступово відкривають-
ся нові амбулаторії загальної практики — сімейної меди-
цини у всіх районах міста, поповнюється штат сімейних 
лікарів. Встановлено мамограф вартістю понад міль-
йон бюджетних гривень у відремонтоване для ньо-
го приміщенні амбулаторії на вул. Лютневій, 12. 

БЕЗ ШВИДКОЇ. Бориспіль із населенням 
понад 60 тисяч осіб має бути забезпеченим 
невідкладною меддопомогою, але вже два 
тижні не має права користуватися послу-
гами даної служби, яка підпорядковуєть-
ся Бориспільському районному центру 
«первинки».

Відтак у Борисполі лишилася 
працювати лише екстрена мед-
служба, яка згідно закону повин-
на виїздити лише на екстрені ви-
падки (травми внаслідок ДТП, 
інсульти, інфаркти, порушення 
життєво важливих функцій). 

НЕДОСТАТНІСТЬ МІСЦЬ У 
ДИТСАДКАХ. На 100 місць у ДНЗ 
претендує 191 дитина. Офіційно 
відмовлено майже 500 дітям у від-
відуванні комунальних садків че-
рез відсутність місць. Наприклад, 
потужність ДНЗ №1 за кількістю ви-
хованців передбачена на 220 осіб, то-
ді як заклад щорічно приймає майже 
400 дітей. Загальна потужність усіх ко-
мунальних ДНЗ Борисполя (а їх 12) пе-
редбачає 1730 місць. Проте станом на 
2017-18 навчальний рік ці заклади при-
йняли 3068 вихованців (інформація згідно 
із даними Управління освіти та науки Бори-
спільської міськради).

ПЕРЕВАНТАЖЕНІ ШКОЛИ. 2 584 учнів із 
загальної кількості міських школярів — 8 351 
— навчаються у другу зміну. 

Натомість Бориспіль за кошти міського бюджету за 2 
роки власними силами завершує будівництво академіч-
ного ліцею на 825 місць на вул. Робоча-Банківська. Вартість 
об’єкту — понад 220 млн грн. Однак його відкриття розв’я-
же проблему із перезавантаженням шкіл лише наполовину. Тож 
завдання влади — уже зараз думати про будівництво нових шкіл.

БЮДЖЕТНІ МІЛЬЙОНИ В ОСВІТУ: утеплення фасадів, ремонт 
спортзалів, їдалень, відкриття нових майданчиків та футбольних полів, 
капремонти садків. Але традиційно ремонти у класах, закупівля обладнання 
здійснюються досі за кошти батьків, добровільно-примусово. Хоча, як зазначають у 
Міносвіти, — це функція органів місцевого самоврядування, а не батьківська.

МІЖ МІСЬКОЮ ТА РАЙОННОЮ МЕДИЦИ-
істрацій щодо власності та стратегії роз-
ення, будівництва нового корпусу лі-
олись спільної бази лікарів та па-

Поступово відкривають-
ки — сімейної меди-
ться штат сімейних
істю понад міль-
оване для ньо-
тневій, 12.

еленням 
еченим
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ру
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Бори-

4 учнів із
рів — 8 351 

ого бюджету за 2
вництво академіч-
-Банківська. Вартість 
його відкриття розв’я-

шкіл лише наполовину. Тож 
ро будівництво нових шкіл.

ВІТУ: утеплення фасадів, ремонт
вих майданчиків та футбольних полів,
о ремонти у класах, закупівля обладнання
в, добровільно-примусово. Хоча, як зазначають у
сцевого самоврядування, а не батьківська.

 МИ ТАК ЖИВЕМО

Нагадаємо, місто побудувало новий ДНЗ «Віночок» 
на вул. Привокзальній, однак гальмується 
будівництво ДНЗ на вул. Момота на 165 місць через 
неспроможність забудовника виконувати взяті 
зобов’язання. Заплановане відновлення колишнього 
ДНЗ №51 на 120 місць на вул. Привокзальна, 3-В. 
У далеких планах — будівництво ДНЗ у районі 
Соцмістечка та на вул. Франка.
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МІСТО КОНТРАСТІВ
 У ЦЕНТРІ

БЕЗ ВЕЛОТРАНСПОРТУ. Розвитку велосипедної інфра-
структури Бориспіль не приділяє уваги: у місті немає жод-

ної велодоріжки (хоча обіцяли), а перед приміщенням місь-
квиконкому — стара іржава велопарковка із відламаними еле-

ментами конструкції, що давно не вміщає усіх двоколісних, що пар-
куються там.

БАГАТО ЗАЙВОГО. Міські території заполонили незаконно встановлені МАФи, гара-
жі та лотерейні заклади, що не додає ошатності місту. Ця ситуація не змінюється роками.

ОКРАСА МІСТА — ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА.  Фонтан та водограй, 
стилізовані «трипільські» вази, штучні скелі, є лавочки, догляну-

ті квітники... Це улюблене місце відпочинку містян у теплу по-
ру року і територія для святкувань громади. Приємно, що 

є таке.

БЕЗ КІНО. Кінотеатр із претензійною назвою «Єв-
ропа» має занедбаний стан і невизначений статус. 

У березні 2018 року міська рада подала позов до 
Господарського суду України щодо розірвання 

угоди з орендарем. Суд задовольнив позов, 
але орендар подав апеляцію. Тож поки Бо-

риспіль без сучасного кінотеатру.

РЕМОНТ ДОРІГ І ТРОТУАРІВ. Мі-
сто інтенсивно ремонтує проїжджі 

частини та прокладає тротуари, 
більшість яких плиткою. Дорож-
ня інфраструктура оновлюється. 
Гарний приклад — часткова ре-
конструкція вул. Головатого. В ок-
ремих локаціях, де виконують-
ся роботи з благоустрою, є не-
доопрацюванння, найчастіше 
пов’язані із водовідведенням.

Є ТЕАТР. За кілька місяців му-
ніципальний театр «Березіль» 
святкуватиме 10-річчя. До юві-
лею театр підійшов зі здобутка-

ми — на сцені ставиться класика 
і п'єси сучасних вітчизняних і за-

рубіжних авторів, а на базі театру 
функціонує дитяча студія.

Але шлях до мистецтва іде че-
рез смітник. У кількох метрах від 

центрального входу до театру — 
занедбана територія. За нинішнє лі-

то бур’яни виросли там майже в люд-
ський зріст. У вересні їх скосили, але не 

прибрали. Недалеко в халабудах з ящиків, 
старих ковдр, будівельних відходів облаш-

тувалися бомжі. І це у центрі міста, неподалік 
від приміщення, де знаходиться відділ контро-

лю за благоустроєм.
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РОЗВИНЕНА 
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА. 
ДЮСШ, БДЮТ та музична 
школа — ключові заклади 
позаурочного розвитку 
школярів — уже не вміщують 
всіх охочих відвідувати 
гуртки, заняття та секції. 
Потрібні нові приміщення. 

ДОСТУПНИЙ СПОРТ. Нові 
тренажери під відкритим 
небом — супер рішення 
для всіх вікових категорій: 
дітей, підлітків та дорослих. Їх 
продовжують облаштовувати 
у дворах багатоповерхівок, 
тож спорт стає доступнішим.

КНИШОВИЙ МЕМОРІАЛЬНИЙ ПАРКОВИЙ КОМПЛЕКС. Алеї 
ведуть до пам’ятних знаків — голодомору, Чорнобильської тра-
гедії, загиблим льотчикам, жертвам політичних репресій, Павлу 
Чубинському … Навесні там можна помилуватися цвітом магно-
лії, сакури та бузку, висаджені також інші екзотичні дерева та ку-
щі. Парк належно доглядається.

МІСЬКЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ. Є нарікання на те, що масового озеле-
нення не спостерігається, хоча облаштовуються невеличкі скве-
ри у різних районах міста: цієї осені вони з'явилися на вул. Баб-
кіна, Ватутіна та пров. Старовокзальний. Однак головний парк 
міста не вміщає бажаючих культурно відпочити на природі — 
він малий і забудований. Нових великих зелених територій для 
громади не передбачається. Досі «гуляє» кар’єр перед Будинком 
культури, заставлена ларьками так звана «Лоховка». Список мож-
на продовжувати.

ОЗЕРА Є, КУПАТИСЯ НІДЕ. Згідно даних Бориспільського 
міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський 
ОЛЦМОЗ України», на початок відкриття цьогорічного купально-
го сезону були проведені аналізи води із 4-х міських озер (Олес-
ницьке, Княжицьке, УМБ-17 та Нестерівка). Дослідження пока-
зали, що усі показники не відповідають нормам і купатися у во-
доймах не можна. 

Благоустрій міських озер відбувається вкрай повільно, хоча у 
покращення зон відпочинку біля води вкладаються чималі кошти.

МАРШРУТИ ВСЮДИ. Були часи у Борисполі, коли міського 
транспорту, крім міжміських київських автобусів, практично не 
було. Сьогодні всіма напрямками міста курсує громадський тран-
спорт. Але досі не вирішена ситуація маршруту до гіпермаркету 
«Фоззі». Пенсіонери мають право на пільговий проїзд — за умо-
ви двох пільговиків у салоні, діє 50% знижка для школярів за на-
явності учнівського. До речі, в деяких містах, зокрема в Харкові, 
всі пенсіонери без обмежень їздять безкоштовно. 

Однак  маршрутки приватних перевізників здебільшого ста-
рі, брудні, оновлюються нечасто. До сучасного комунального чи 
безкоштовного громадського транспорту Бориспіль не дозрів.

 ДОВКІЛЛЯ

ПРОБЛЕМИ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ. Постійні відключен-
ня електроенергії, особливо під час негоди, регулярно виклика-
ють невдоволення мешканців та тримають в напрузі все місто. Ко-
мунальні служби, в свою чергу, звинувачують нині приватне під-
приємство Київобленерго, на яке вони буцімто не мають впливу. 
Але хто б не був винним, проблема зі зношеністю електромереж, 
що потребують ремонтів та часткової заміни, а також питання з 
введенням в дію додаткових потужностей, мають вирішуватися.

ПЕРЕХІД ДО ОСББ. Процес реформи ЖКГ просувається зі скри-
пом, бориспільці не готові до відповідальності за спільне майно. 
Однак ЖЕКи готові функціонувати у якості управляючих компаній: 
комунальна система міста, переконують у мерії, вистоїть.

 КОМУНАЛКА

 ДОЗВІЛЛЯ

МАРШРУТИ ВСЮДИ Б ас Бор с о і о іс о о

 ТРАНСПОРТ
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 ПОЧЕСНА ВІДЗНАКА

 ПРОХАННЯ ДОПОМОГТИ

«ЛЮБЛЮ СВОЮ РОБОТУ 
І МІСТО, В ЯКОМУ ЖИВУ»

 У 2018 році звання 
«Почесний громадянин 
міста Бориспіль» 
присвоєно лікарю-педіатру 
Олені Іванівні Задорожній. 
Урочисте нагородження 
відбудеться на День міста. 
«Вісті» запросили лікаря 
на розмову.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Професію обрала 
доля

Олена Іванівна родом із Полтавщи-
ни. Після закінчення інституту її роз-
поділили працювати на Миколаївщи-
ну. Але чоловік її проживав у Бори-
сполі, тому і забрав дружину сюди. 
Відтоді Олена Задорожня працює у 
Борисполі педіатром, уже підростає 
четверте покоління її підопічних. 

— У дитинстві щодо професії у 
мене було два бажання: медици-
на або педагогіка, — ділиться спо-
гадами Олена Іванівна. — Як тяж-
ко захворіла мама, медицина взя-
ла гору. Мама померла, коли ме-
ні було 13, батько пішов із життя 
ще раніше, зростала із тьотею і ба-
бусею, але у великій любові. До-
велося пережити і ще одну тяжку 
втрату, вже у зрілому віці. Помер 
мій перший чоловік. Він потрапив 
у автокатастрофу і я 17 років до-
глядала його, паралізованого. Але 
життя дало мені шанс вийти заміж 
удруге. Нинішній чоловік — про-
фесор-ентомолог в Інституті захи-
сту рослин України — хороша, ін-
телігентна людина. У нас велика 
різниця у віці — 16 років, але ду-
ховно ми близькі. 

Нині наша велика родина гур-
тується навколо мене, бо я най-
старша, у мене є двоюрідні брати 
і сестри по материній лінії. З роди-
ною першого чоловіка у нас і зараз 
прекрасні стосунки. 

«Педіатр — моє 
покликання»

— Я дуже люблю свою роботу, 
люблю дітей, завжди стою на бо-
ці дітей, захищаю їх, а не батьків. 
Батьки навіть ображаюся, коли я 
їх вичитую, якщо не дотримують-
ся моїх рекомендацій у лікуван-
ні. Проте поважають, знають, що 
я строга, але справедлива. Чого 
до мене йдуть люди? Якось почу-
ла розмову між батьками: «Підеш 
до неї, вона послухає, можна і на 
рентген не йти…»

Діти — вони чисті, як ангелоч-
ки. Приводять на прийом малюка, 
запитую: «Мама давала таблетки?» 
— «Мама каблетки не давала». То-
ді перепадає мамі. 

Коли діти заходять до мене в ка-
бінет, вони почуваються, як удома. 
Їм нічого не забороняється, така 

атмосфера, тому і малі мене слу-
хаються. Якби мені знову довело-
ся обирати професію, я б обов’яз-
ково стала педіатром.

«Дотримуватися 
режиму»

— Чому в нас діти такі ослабле-
ні і часто хворіють? — розмірко-
вує Олена Іванівна. — Тому, що 
неправильно харчуються, непра-
вильний режим дня у дітей, ма-
ло батьки дають фруктів, овочів. 
Я завжди рекомендую мамам не 
давати дітям кишенькових гро-
шей у школу. Краще приготувати 
бутерброди з відварним м’ясом, 
дати яблучко. Бо діти на ті гро-
ші купують горішки у приправах, 
хрустики, чіпси… А потім лікують 
холецистити. 

Була якось у мене на прийомі 
мама першокласниці, скаржила-
ся, що дитина схоплюється вночі. 
Я їй пояснюю, що о 21. 00. дитина 
має бути в ліжку. Перед тим попити 
теплого чаю з м’ятою, або молока з 
медом. Година спокою перед сном 
обов’язкова. Бо інакше все, що ди-
тя «набігало» вдень, обертатиметь-
ся нічними страхами. Та й початок 
навчання у школі є стресом. Це все 
потрібно враховувати, не підвищу-
вати голос, а намагатися спокійно 
все пояснити дитині. І дотримува-
тися режиму. 

«Обережно із морем»
Олена Задорожня застерігає 

батьків: тижнева поїздка принесе 
більше шкоди, ніж користі. Тільки 
адаптація триває протягом 10 днів. 
А короткотривала поїздка розхи-

тує нервову та імунну систему ма-
люка. Тому часто після тижня на 
морі діти приїжджають застудже-
ними і ослабленими. 

Перші кроки у 
«первинці»

— Перехід із районної первин-
ки до міської для мене фактично 
був переходом з одного кабінету 
до іншого. Документально у райо-
ні трохи гальмували процес, але 
все вже позаду.

Я вважаю, що міський центр має 
обслуговувати місто, а районний 
центр має обслуговувати район, бо 
на Бориспільщині в багатьох селах 
немає лікарів взагалі, адже вони 
сидять тут, пропонують підписува-
ти декларації мешканцям міста, і 
зароблятимуть гроші для того, щоб 
розвивати села району. Я, як лікар, 
цього не розумію.

Зараз триває підписання декла-
рацій. У мене вже їх понад 600. Уже 
отримала зарплату, яка враховує 
відсоток від підписаних деклара-
цій, і це радує.

До свята
— Я жодного разу не пошкоду-

вала по те, що живу і працюю у Бо-
рисполі. Місто мені подобається, 
воно змінюється в кращий бік. Як 
би не було добре на Полтавщині, 
де я народилася, дім у мене тут. Я 
горда за місто. Хочу побажати Бо-
рисполю, щоб він процвітав, ста-
вав ще красивішим. Щоб люди ра-
діли позитивним змінам, цінували 
те, що робиться і допомагали.

• Надія Павкіна привела меншого сина на профілактичний огляд. Розповіла, що у Олени Іванівни спосте-
рігався ще батько її хлопців. Нині старший у 4-му класі, а менший — першокласник. Про свого педіатра каже: 
«Чудовий лікар, діток виростили під її наглядом. Раді за її визнання».

Олена ЗАДОРОЖНЯ
Народилася 26 серпня 1951 р.
Освіта вища медична 
— Дніпропетровський 
медичний інститут. 
Спеціальність — лікар 
педіатр, лікар вищої категорії. 
Стаж роботи 44 роки.

 ДОСЬЄ

ОЛЕНА 
ЗАДОРОЖНЯ: 

Ірина КОСТЕНКО 

Мешканець Борисполя Віктор 
Темний — великий життєлюб. Од-
ного разу він уже отримав пере-
могу на раком, але хвороба по-
вернулася. Щоб мати змогу зно-
ву вийти переможцем у бороть-
бі з недугою, необхідно зібрати 
близько 100 тис. доларів. Акти-
вісти Борисполя розпочали збір 
коштів.

Віктор народився у Бориспо-
лі, навчався в ліцеї «Дизайн-осві-
та». Останній рік шкільного навчан-
ня проходив у Києві, у Скандинав-
ській гімназії. Вступив до універси-
тету Драгоманова на географічний 
факультет. 

Але у жовтні Віктор поскаржив-
ся, що його покидають сили: не те 
що бігати на фізкультурі, а й ходи-

ти важко. Це був 2011 рік, юнаку бу-
ло всього 17. Аналізи, обстеження, 
пошук причин… «Вирок» винесли 
у обласному онкологічному диспан-
сері: лімфобластний лейкоз, а про-
стою мовою — рак крові. 

Тоді спільними зусиллями сім'ї, 
друзів та небайдужих людей вда-
лося зібрати необхідні кошти на лі-
кування. Довелося навіть продати 
квартиру. Боротьба з недугою три-
вала довгих два роки. У 2013-му 
вдалося досягти стабільної ремісії. 

Навчання Віктор продовжував за-
очно. Без відриву від лікування він 
успішно закінчив навчальний заклад, 
здобув ступінь бакалавра. Щоправда, 
робота по спеціальності виявилася не 
по силах, бо, подолавши рак, отримав 
інвалідність. Влаштувався працювати 
дистанційно. Виконує робочі завдан-
ня вдома, за комп’ютером. 

Ніхто не може сказати, звідки бе-
реться та страшна хвороба. Вітя з 

дитинства любив спорт, займався 
спочатку футболом, потім академіч-
ним веслуванням. За своє життя він 
не випалив жодної цигарки, не ви-
пив навіть чарки пива. Та це не за-
хистило від рецидиву.

У середині липня цього року 
юнак знову відчув себе недобре. 
Обстеження показало, що хвороба 
повернулася. І цього разу вже по-
трібна пересадка кісткового мозку. 
На жаль, офіційно Вітя уже не ди-
тина, хоча йому всього 23 роки. В 
Україні роблять пересадку кістково-
го мозку тільки дітям, а дорослим — 
ні. Перспектива для Віктора — Ту-
реччина чи Білорусь. Вартість ліку-
вання за кордоном — щонайменше 
100 тисяч доларів. У Віктора є брат 
Роман і батьки-педагоги. 

На підтримку об’єдналися друзі та 
волонтери. Інформація поширюєть-
ся в мережі. Люди відгукуються, до-
помагають. На жаль, коштів потріб-

но дуже багато, тому збір продовжу-
ється. Важлива кожна гривня. Лікарі 
дали Віктору 4 місяці на лікування, 
яке допоможе організму мобілізува-
тися на боротьбу з хворобою. Уже є 
обнадійлива інформація про пози-
тивну динаміку. А за цей час необ-
хідно зібрати потрібну суму.

На День Борисполя активісти-во-
лонтери організовують великий 
збір коштів та благодійний аукціон. 

Долучайтеся! Спільними зусил-
лями ми допоможемо Віктору і в 
цьому поєдинку вийти перемож-
цем. Адже недаремно ім’я Віктор 
перекладається як ПЕРЕМОЖЕЦЬ.

Батьки завжди на зв'язку, готові 
надати документи на підтверджен-
ня, відповісти на всі запитання:

Людмила Вікторівна (067) 938-24-21
Сергій Михайлович (067) 307-24-13

Карта «ПриватБанку» для 
допомоги Темному Віктору
5363 5426 1014 5618
Установа банку: ПриватБанк
МФО 305299, код ОКПО 
одержувача 14360570,
код ОКПО банку 14360570, 
рахунок отримувача 
29244825509100

ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ ВІКТОРА ТЕМНОГО
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 17 ВЕРСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.10 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "#Шоуюри"
22.30, 0.50 "Танці з зірками"
2.00 "Клініка"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У минулого в боргу" 1, 2 

с.
23.30 Х/ф "Форсаж 4" (16+)
1.45 Телемагазин
3.10 Зоряний шлях
4.30 Реальна містика

5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 22.30 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Нехай говорять" (16+)
12.25 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
14.10 Х/ф "Єдина"
16.10 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
0.20 Х/ф "Людина-оркестр"
2.10 "Код доступу"

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

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

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Не дай себе обдурити!
12.15, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.25 Х/ф "Битва титанів" 

(16+)
16.50 Х/ф "Гнів титанів" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Нюхач" (16+)
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф "Клуб шпигунів" (16+)
2.35 Т/ф "Секретний фарватер" 1 с.

5.45 Х/ф "Благі наміри"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Стережись 

автомобіля"
9.30 Х/ф "Позашлюбний син"
12.30 Т/с "Територія краси"
14.20 Х/ф "Дівчина без адреси"
16.05 Х/ф "Шукайте жінку"
19.00, 2.25 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
0.50 "Позаочи"
1.40 "Академія сміху"
3.55 Кіноляпи
4.40 Саундтреки
5.15 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Історії великого кохання"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 8.19 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.20 Х/ф "Невинищений шпигун"
10.00 Х/ф "Зубна фея"
12.00 Х/ф "Фокус" (16+)
14.10 Х/ф "Я - легенда" (16+)
16.10 Х/ф "Тринадцять друзів 

Оушена"
19.00 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
21.00 Х/ф "Пікселі" (16+)
23.00 Х/ф "Нічого собі поїздочка" 

(16+)
1.00 Х/ф "Нічого собі поїздочка 2" 

(18+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.20 "Top Shop"
6.20 Х/ф "Вірний Руслан"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 "Україна вражає"
13.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.10, 1.15 Т/с "Пляжний коп" (16+)

9.05, 18.15 "Спецкор"

9.50, 18.50 "ДжеДАІ"

10.25, 19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

14.45 Х/ф "Клин клином" (16+)

16.45 Х/ф "Підстава" (16+)

21.40 Т/с "Касл-7" (16+)

23.25 Т/с "Величний Джо" (16+)

2.10 "Облом.UA."

5.55, 15.25 Все буде добре!
7.55 Х/ф "Королева бензоколонки"
9.30 Х/ф "Щастя за угодою" (12+)
13.30 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
2.20 Найкраще на ТБ

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.10, 4.30 Фольк-music
16.15 Відкривай Україну з 

Суспільним
16.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00, 23.40 Своя земля
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Пліч-о-пліч
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"
22.40 Д/ф "1000 днів для планети"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 18 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Модель Хl -2"
23.35, 0.50 Трилер "Екстрасенс"
2.00 "Клініка"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У минулого в боргу" 3, 4 

с.
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.30 Реальна містика

6.15, 22.30 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Нехай говорять" (16+)
12.25 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
0.25 Х/ф "Двоє під дощем" (16+)
2.15 "Код доступу"
2.30 "Щоденник вагітної"
4.45 "Top Shop"

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

проти хлопців"
11.00, 0.00 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.35, 20.20 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайні новини

10.10 Прорвемось!

11.10, 17.30, 21.30 Т/с "Нюхач" 

(16+)

12.15, 13.25 Х/ф "Центуріон" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День

14.55, 16.20 Дизель-шоу (12+)

18.45, 21.10 Факти. Вечір

22.45 "На трьох" (16+)

23.45 Х/ф "Рейс" (16+)

2.25 Т/ф "Секретний фарватер" 2 с.

5.45 Х/ф "Юденкрайс, або Вічне 
колесо"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.30 М/ф
7.50 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
9.30, 1.30 "Академія сміху"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Ще одна зв'язок"
13.35 Т/с "Територія краси"
15.25 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
17.15 Х/ф "П'ять хвилин страху"
19.00, 2.15 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Опікун"
0.40 "Позаочи"

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Історії великого кохання"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.00 Зона ночі
4.10 Абзац
6.04, 7.19 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20 Шоу Оля
8.20 Т/с "Ми такі!"
10.20 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
14.15 Половинки (16+)
16.10 Хто проти блондинок? (12+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Хто проти блондинок? 

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

(прем'єра) (16+)
21.50 Т/с "Чаклунки" (16+)
22.50 Х/ф "Священик" (18+)
0.35 Х/ф "Невинищений шпигун"

5.00, 4.55 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Де ви, лицарі?"
6.50 Х/ф "Кросмейстер" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Без року тиждень"
10.25, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.05 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00, 3.20 "Облом.UA."

8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп." (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.25 Х/ф "Вуличний гонщик"

15.10 Х/ф "Конан-руйнівник"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Касл-7" (16+)

5.05, 15.25 Все буде добре!
7.00 Х/ф "Любити й вірити" (16+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00, 22.45 МастерШеф (12+)
23.20 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.40 Д/ф "Щоденники комах"
16.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"
22.40 Д/ф "1000 днів для планети"
23.40 Перша шпальта

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17 — 23 ВЕРЕСНЯ 

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



9№36 (945), 14 вересня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

СЕРЕДА, 19 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.10 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Король десертів"
23.40, 0.50 Фантастика "Місія на 

Марс"
2.05 "Клініка"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У минулого в боргу" 5, 6 

с.
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
4.30 Реальна містика

6.00 М/ф
6.15, 22.40 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
12.25 Т/с "Таїсія" (12+)
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 4.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Биття серця" (16+)
0.25 Х/ф "Егоїст" (16+)
2.15 "Код доступу"
2.35 "Щоденник вагітної"

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

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

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

(16+)
12.10, 13.20 Х/ф "Рейс" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.50 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Крейсер" (16+)
2.15 Т/с "У полі зору" (16+)
2.50 Т/ф "Секретний фарватер" 3 с.

5.10 Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Мелодрама
9.30, 0.20 "Позаочи"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Танцюй, танцюй"
13.35 Т/с "Територія краси"
15.25 Х/ф "Доброго ранку!"
17.10 Х/ф "За вітриною універмагу"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Артист із Коханівки"
1.10 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Історії великого кохання"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.50 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.04 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.05 Шоу Оля
8.05 Т/с "Ми такі!"
10.05 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
14.00 Половинки (16+)
15.55 Кохання на виживання (16+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Кохання на виживання 

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

(прем'єра) (16+)
22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
23.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
0.45 Х/ф "Непереможний"

5.55 Х/ф "Відпустка за власний 
рахунок"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

8.55, 1.10 Т/с "Пляжний коп" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

15.15 Х/ф "Останній легіон"

19.25, 20.35 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.45, 23.30 Т/с "Касл-7" (16+)

2.05 Х/ф "Нестримні" (16+)

3.20 "Облом.UA."

5.55, 15.25 Все буде добре!
7.50, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
23.25 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смачні історії"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
16.40 Д/ф "Щоденники комах"
16.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.25 "Неповторна природа"
20.30, 23.40, 2.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Як працюють машини"
22.40 Д/ф "1000 днів для планети"
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ЧЕТВЕР, 20 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
0.50 Трилер "Екстрасенс"
4.35 "Клініка"

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

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

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

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У минулого в боргу" 7, 8 

с.
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
3.10 Реальна містика

5.55 М/ф
6.15, 22.30 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
12.50 Х/ф "Все можливо"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 4.25 "Подробиці"
20.40 Т/с "Биття серця" (16+)
0.20 Х/ф "Політ золотої мушки" 

(16+)
2.55 "Щоденник вагітної"

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

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

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

(16+)
12.15, 13.25 Х/ф "Крейсер" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.20 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Армія темряви" (18+)
1.45 Т/с "У полі зору" (16+)
2.35 Т/ф "Секретний фарватер"

5.45 Х/ф "Тримайся, козаче!"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 Мелодрама
10.05, 1.10 "Академія сміху"
10.55, 0.20 "Позаочи"
11.50 "Моя правда"
12.45 Х/ф "Сьомий маршрут"
14.10 Х/ф "Міський пейзаж"
15.55 Х/ф "Опікун"
17.25 Х/ф "Міцний горішок"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Одиниця з обманом"
3.20 Кіноляпи
4.05 Саундтреки
4.55 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Історії великого кохання"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 2.45 Зона ночі
4.10 Абзац
5.59, 7.14 Kids Time
6.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.15 Шоу Оля
8.15 Т/с "Ми такі!"
10.15 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
14.10 Половинки (16+)
16.00 Хто зверху? (12+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Хто зверху? (прем'єра) (12+)
21.00 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.00 Т/с "Чаклунки" (16+)
23.00 Х/ф "Анаконда 2: Полювання 

на криваву орхідєю" (16+)
1.00 Х/ф "Ватиканські записи" (18+)

5.50 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Стамбульський транзит"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00, 13.00 Відеобімба

8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

15.45 Х/ф "Нестримні" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Касл-7" (16+)

2.00 "Облом.UA."

5.10, 15.25 Все буде добре!
7.05 МастерШеф (12+)
10.40 Т/с "Анатомія Грей"
12.35 Битва екстрасенсів
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

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

(16+)

6.00 М/с "Гон"
6.10 Додолики
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
14.05 "Незвичайні культури"
15.15 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.25, 5.35 "Гордість світу"
16.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.45 Д/ф "1000 днів для планети"
23.40 Наші гроші

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.05 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "#Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова"
0.30 "Вечірній київ"

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

2.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30, 3.50 Реальна містика
11.40 Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
13.40 Т/с "На качелях судьбы" 1, 2 

с.
15.30 Т/с "На качелях судьбы"
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Все ще буде" 1, 2 с. (12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Все ще буде" 3 с. (12+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Все ще буде" (12+)
5.50 Зоряний шлях

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.30, 12.25 Т/с "Биття серця" (16+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Все можливо"
4.05 "Код доступу"
4.25 "Удачний проект"
5.00 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
11.00, 0.45 Т/с "Якось у казці"
12.00 Т/с "Домашній арешт"
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.35 Віталька
15.45 Х/ф "Сам удома 2"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф "Сам удома 3"
23.00 Х/ф "Бібліотекар 2: 

Повернення до копалень 
Царя Соломона" (16+)

1.45 БарДак
2.45 Панянка-селянка

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25, 2.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
11.00, 17.35 Т/с "Нюхач" (16+)
12.05, 13.20 Х/ф "Черний яструб" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.20, 21.30 Дизель-шоу (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
0.30 "На трьох" (16+)
2.45 Т/с "У полі зору" (16+)
3.25 Х/ф "Екіпаж машини бойової"

5.45 Х/ф "Вечір напередодні Івана 
Купала"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.25 "Моя правда"
9.30 "Позаочи"
11.15 Х/ф "Украдене щастя"
13.15 Х/ф "Головне-встигнути"
15.05 Х/ф "Чорний трикутник"
19.00, 1.45 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Казка про втрачений 

час"
0.25 Х/ф "На златом ганку сиділи"
4.05 Кіноляпи
4.35 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

телевізійні новини"
8.15, 2.55 "Школа права"
9.00 "Мир і єдність Україні!"
10.30, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Таємниці людського мозку"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Історії великого кохання"
20.20, 2.45 "Ситуація"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.20 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
4.00 Абзац
5.54, 7.44 Kids Time
5.55 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.45 Шоу Оля
8.45 Київ вдень та вночі (16+)
12.30 Т/с "Чаклунки" (16+)
15.30 Топ-модель (16+)
18.00 Шоу Оля (прем'єра)
19.00 Топ-модель (прем'єра) (16+)
21.40 Київ вдень та вночі 

(прем'єра) (16+)
22.30 Кохання на виживання (16+)
0.30 Х/ф "Непереможний"

5.55 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50, 3.30 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.25 "Легенди 

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

6.00 М/ф

8.00, 13.00, 3.05 "Облом.UA."

8.55 Т/с "Пляжний коп." (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.50 Т/с "Терра Нова" (16+)

19.25 Т/с "Третього не дано" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC. 

"Найкраще. Колекція 

найвидовищніших нокаутів"

1.25 "Цілком таємно"

5.45 Т/с "Коли ми вдома"
7.40 Х/ф "Рік Золотої рибки"
9.55 Х/ф "Уроки зваблювання"
11.50 Т/с "Розлучниця" (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
20.00 Цієї миті рік потому (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 21.00, 

3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.35 Д/ф "Дешевий відпочинок"
10.05 Т/с "Бодо" (12+)
11.05, 13.35 Енеїда
11.35 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.00, 15.00 Новини (із 

сурдоперекладом)
13.10, 14.30 РадіоДень
15.15 Т/с "Оповідання ХІХ століття" 

(12+)
16.25 "Гордість світу"
16.55 Д/ф "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Заміновані вірністю" 

(12+)
22.45 Д/ф "1000 днів для планети"
23.40 Схеми. Корупція в деталях

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 22 ВЕРЕСНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.30 "Їмо за 100"

11.15, 23.15 "Світське життя 2018"

12.20 "Модель Хl -2"

14.25 "Король десертів"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.20 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова"

4.25 "Вечірній київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 5.20 Зоряний шлях
8.00 Т/с "У минулого в боргу" 1, 7 

с.
15.20 Т/с "У минулого в боргу" 8 с.
16.10 Т/с "На краю любові" 1, 3 с. 

(12+)
19.40 Т/с "На краю любові" (12+)
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Т/с "Вірю. Люблю. 

Сподіваюся" 1, 3 с. (12+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 

(12+)
3.15 Реальна містика

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.25 М/ф
6.50 "Жди меня. Україна"
8.10 Х/ф "Пічки-лавочки"
10.10 Х/ф "Калина червона"
12.20 Х/ф "Поклич мене у світлу 

далину"
14.20 Х/ф "Погана сусідка"
16.20 Т/с "Птаха у клітці" (16+)
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.15 "Великий бокс. Олександр 

Повєткін - Ентоні Джошуа"
1.15 Х/ф "Пограбування казино"
3.00 "Код доступу"
3.10 Д/п "Сергій Юрський. Людина 

не звідси"
3.45 Ток-шоу "Стосується кожного"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф "Енчантімалс. Рідний 

дім"
11.05 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
12.45 Х/ф "Блакитна свічка"
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф "Бібліотекар 2: 

Повернення до копалень 
Царя Соломона" (16+)

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

4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.30 Більше ніж правда
7.20 Я зняв!
9.20 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Час відьом" (16+)
22.00 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" 
(16+)

0.00 Х/ф "Армія темряви" (18+)
1.55 Т/с "У полі зору" (16+)
3.25 Стоп-5

5.45 Х/ф "Міцний горішок"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
12.55 Х/ф "Міський пейзаж"
14.40 Х/ф "Танцюрист диско"
17.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Дорога в ад"
0.10 Х/ф "Тегеран-43"
2.50 "Позаочи"
3.30 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Єство звіра"
18.00 "Ситуація"
18.10, 1.10 Х/ф "Заради кохання"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 3.20 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 3.40 Х/ф "Агент 117: місія в 

Ріо"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.20 "Мультляндія"

3.00, 1.15 Зона ночі

5.34, 6.49 Kids Time

5.35 М/с "Лунтик і його друзі"

6.50 Шоу Оля

10.45 Заробітчани

12.45 Хто проти блондинок? (12+)

14.40 Хто зверху? (12+)

16.40 Х/ф "Дев'ять життів" (12+)

18.30 Х/ф "Скарби нації"

21.00 Х/ф "Скарби нації 2: Книга 

таємниць" (16+)

23.30 Х/ф "Чорні мітки" (16+)

5.55 Х/ф "Чекайте на зв'язкового"
7.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
9.00 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
12.00, 2.55, 4.05 "Речовий доказ"
15.00 "Склад злочину"
16.35 "Круті 90-е"
18.25 "Свідок. Агенти"
19.00, 3.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.45 Х/ф "Це не я, це - він!"
23.35 Х/ф "Скажені" (16+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.55 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

13.05 Т/с "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 1. Ілюзія 

полювання" (16+)

17.15 Х/ф "Гонщик"

19.30 Х/ф "Небезпечний Бангкок" 

(16+)

21.30 Х/ф "Мистецтво війни" (16+)

0.00 Т/с "Терра Нова" (16+)

3.05 "Цілком таємно"

4.45 "Облом.UA."

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.50 Караоке на Майдані
8.50 Все буде смачно!
10.50 Зважені та щасливі (12+)
14.15 Цієї миті рік потому (12+)
16.15 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"

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

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

Новини
10.05 Відкривай Україну з 

Суспільним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф "Яків" (12+)
13.55 Телепродаж
14.20 Казки, перевірені часом. 

Король Дроздобород
15.50 "Фестивалі планети"
16.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.15 "Неповторна природа"
19.55 Д/ф "Імперія"
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.10 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
0.30 "Дива Китаю"
1.05 Світ навколо
1.45 "Китайський живопис"
2.10 "Смаки Культур"
2.35 "Смачні історії"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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



11№36 (945), 14 вересня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17 — 23 ВЕРЕСНЯ 

НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ

6.00 ТСН
7.00, 2.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 11.00, 12.00, 13.00 "Світ 

навиворіт - 4: В'єтнам"
13.50 Бойовик "У тилу ворога"
16.00 Комедія "Озброєні і 

небезпечні"
18.30 "#Шоуюри"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.45 "Ліга сміху 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.40 Т/с "На краю любові" (12+)
12.35 Т/с "Все ще буде" (12+)
16.50 Т/с "Довірся мені" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Довірся мені" (12+)
23.10 Т/с "Не зрікаються кохаючи" 

1, 3 с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Не зрікаються кохаючи" 

(16+)
3.10 Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
5.10 Реальна містика

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

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
13.00 Х/ф "Іграшка"
14.50 Х/ф "Високий блондин у 

чорному черевику"
16.30 "Місце зустрічі"
18.00 "Круче всех. Новий сезон"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Так не буває"
22.30 Х/ф "Цей незручний момент" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф "Пригоди Гекльберрі 

Фінна"
13.30 Чотири весілля
17.00 Х/ф "Сам удома 3"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Країна У
0.30 БарДак
1.30 Х/ф "Тримайся, козаче!"
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Інсайдер
7.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Захисник" (16+)
14.50 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" 
(16+)

16.50 Х/ф "Час відьом" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
22.55 Х/ф "Мисливці на відьом" 

(18+)
0.40 Х/ф "Кримінальний талант"
3.00 Т/с "У полі зору" (16+)
3.45 Стоп-5

5.45 Х/ф "Така пізня, така тепла 
осінь..."

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
13.00 Х/ф "Головне-встигнути"
14.50 Х/ф "Ключі від неба"
16.15 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
17.45 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
23.25 Х/ф "хід у Відповідь"
1.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
2.35 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
3.35 "Позаочи"
4.35 Кіноляпи

7.55 "Єство звіра"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40 "Ситуація"
15.55 "Служба порятунку"
16.25 "Концерт Тетяни Піскарьової 

"Люблю"
18.40, 1.30 Х/ф "Сила закону"
21.00, 0.40, 3.40 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Палаючий острів"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.30 "Мультляндія"

3.00, 1.10 Зона ночі
5.35 Стендап-шоу
6.30, 7.45 Kids Time
6.35 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50 Т/с "Чаклунки" (16+)
10.45 Х/ф "Пікселі" (16+)
12.45 Х/ф "Скарби нації"
15.30 Х/ф "Скарби нації 2: Книга 

таємниць" (16+)
18.00 Х/ф "Код Да Вінчі" (16+)
21.00 Х/ф "Інферно" (16+)
23.30 Х/ф "Ватиканські записи" 

(18+)

5.05 "Top Shop"

6.05, 8.55 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

10.40 Х/ф "Кубанські козаки"

12.45 Х/ф "Міміно"

14.30 Х/ф "Необдуманий крок"

17.10 Х/ф "Це не я, це - він!"

19.00 Х/ф "Морський характер"

21.00 Х/ф "Акція"

22.50 Х/ф "Доріан Грей" (18+)

1.00 Х/ф "Скажені" (16+)

2.40 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор-2"

9.00 "Він, вона та телевізор"

10.50 Х/ф "Гонщик"

13.05 Т/с "Третього не дано" (16+)

16.50 9 тур ЧУ з футболу "Динамо" 

-"Десна"

19.05 Х/ф "І гримнув грім" (16+)

21.05 Х/ф "Прибулець" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

"Найкраще. Колекція 

найвидовищніших нокаутів"

2.30 "Облом.UA."

6.05 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Здамо будиночок біля 

моря"
9.00 Все буде смачно!
10.00 Караоке на Майдані
11.00 Хата на тата (12+)
13.50 МастерШеф (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

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

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

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

Новини
9.35 Х/ф "Яків" (12+)
11.20 Казки, перевірені часом. 

Пастка для котів
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.05 Телепродаж
14.20 Фольк-music
15.50, 22.50 "Незвичайні культури"
16.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.15, 21.25 "Неповторна природа"
19.55 Д/ф "Імперія"
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.50 "Китайський живопис"
0.15 Д/ф "Дешевий відпочинок"
1.35 "Дива Китаю"
2.10 "Смаки Культур"
2.35 "Смачні історії"
3.25 Світло
4.20 Війна і мир
5.05 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Повідомляємо про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність газонаповнювальної станції 

(ГНС), яка буде побудована по вул. Завокзальна, 15 та 13-
а  в м. Бориспіль, Київської області, передбачає прийом 
зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), що надходить за-
лізничним і автомобільним транспортом, зберігання його 
в резервуарах-сховищах і відвантаження споживачам в 
автоцистерни-пропановози. Зберігання ЗВГ передбача-
ється в підземній базі зберігання (15 ємностей по 200 м3) 
загальним об’ємом 3000м3. Максимальна річна потужність 
– 180000 тон/рік. Термін експлуатації об’єкту 20 років. Рік 
введення в експлуатацію ГНС — 2019р.

2. Суб’єкт господарювання 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Укройл-

хім», код ЄДРПОУ - 38418467
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні пе-
реконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті),

Україна, 08131, Київська обл., м. Бориспіль, вул. За-
вокзальна, 15. Тел: 098 – 33 – 02 – 563. 

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул.Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 
234-96-15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.
net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна. 

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією Укра-
їни, відповідно до Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих 
та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 13.04.2011 №466. 

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 

господарювання, що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
05 жовтня  2018р. о 14-00 год, в приміщенні Бори-

спільської міської ради, за адресою: 08300,Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях,72, кім. 305 

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул.Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 
234-96-15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.
net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна 1/2-А, тел.: (044) 279-01-58; факс (044) 
234-96-15; е-mail:  info@eko.koda.gov.ua; eko.koda@ukr.
net;  контактна особа – Киреєва Вікторія Станіславівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
на 206 аркушах.

 9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголо-
шення), а також час, з якого громадськість може оз-
найомитися з ними:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрой-
лхім», за адресою: 08131, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Завокзальна, 15. Тел: 098 – 33 – 02 – 563. Ознайо-
митись з «Звітом з оцінки впливу на довкілля» можна з 
14.09.2018 р. з 9.00 до 17.00. Контактна особа – Гонча-
ров Олексанр Олександрович.

Бориспільська міська рада, за адресою: 08300, 
Київська область, м. Бориспіль, вулиця Київський 
шлях,72. Ознайомитись зі «Звітом з оцінки впливу 
на довкілля» можна в прийомні години установи з 
14.09.2018 р. 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
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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
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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

98 0255059.
ГАЗель-3302, двигун 406, 2,3 куб.см (буд-

ка), 2004 р., пробіг 99 тис.км, газ/бензин, 
78000 грн. Тел.: 0 67 3374611.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімна-

ти окремі, євроремонт, б/з та обшитий вагон-
кою, продаж із вбудованими меблями, 973000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

БУДИНКИ

Бориспіль

ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 
Р., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕ-Р., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕ-
РАСА, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 РАСА, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 
ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000. ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

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

ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 
СПАЛЬНІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕ-СПАЛЬНІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕ-
МОНТ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 МОНТ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 
ГРН, ТОРГ, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.ГРН, ТОРГ, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, 
ЖИТЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПО-ЖИТЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПО-
ГРІБ, САРАЙ, ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕН-ГРІБ, САРАЙ, ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕН-
ТИ ГОТОВІ, 997500 ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. ТИ ГОТОВІ, 997500 ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. 
ТЕЛ.: 0 97 3434212.ТЕЛ.: 0 97 3434212.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

офіційна з/п + премії та відпустка,
позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина
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ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, 
КУХНЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СО-КУХНЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СО-
ТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 ТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 
2505000.2505000.

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

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

ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХ-ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХ-
НЯ — 12 КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ НЯ — 12 КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ 
КОМУНІКАЦІЇ, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, КОМУНІКАЦІЇ, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, 
САРАЙ, КОЛОДЯЗЬ, ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧ-САРАЙ, КОЛОДЯЗЬ, ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧ-
КА, ПОРУЧ БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ, МАГАЗИНИ, КА, ПОРУЧ БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ, МАГАЗИНИ, 
ШКОЛА, САДОК, 142500 ГРН, ВЛАСНИК. ШКОЛА, САДОК, 142500 ГРН, ВЛАСНИК. 
ТЕЛ.: 0 97 3434212.ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Городище с., півбудинку та земельну ділян-
ку 24 сотки. Тел.: 0 99 0420672, Олексій. 

ГАРАЖІ

Бориспіль

гараж, кооп. «Автолюбитель-1», р-н за-
правка «ОККО»,оглядова яма, погріб, в 
гарному стані. Тел.: 0 97 0227044.

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капіталь-
ний, оглядова яма, підвал на весь гараж, 
ціна 95200 грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, госпо-
дар. Тел.: 0 63 3529749.

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

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

КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКА-КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКА-
ЦІЇ, 456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.ЦІЇ, 456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

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

Шкіля вул., центр, під забудову, тиха ву-
лиця, обгороджена, молодий сад, поруч 
школа №4, світло, газ. Тел.: 0 67 4665419, 
Михайло. 

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

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

Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під бу-
дівництво, електрика по вулиці, 10000 грн/
сотка. Тел.: 0 66 7558661.

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

КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПА-КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПА-
РУС», 8 СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ РУС», 8 СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ 
ПЛЯЖ, 1567500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНО-ПЛЯЖ, 1567500 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНО-
ВО. ТЕЛ.: 0 93 2505000. ВО. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

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

Проців с., кооп. «Соцмістечко», 12 соток, 
256000 грн. Тел.: 0 63 7699150.

Куплю

Бориспіль

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

095-793-80-58, 
Олександр 

На підприємство у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

РІЗНОРОБОЧІ

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

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

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

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

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)
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ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, 
у господаря, розгляну пропозиції, посередни-
кам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 
0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

7395679.
Здам

Бориспіль
3-к.кв., Мічуріна вул., кімнати окремо, гарний 

ремонт, меблі, техніка, 8000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

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

Муляри (каменярі), шткукатури, облицю-
вальники та бетонярі. З/п висока, від 20000 
грн. Робота в Київській області. Житло на-
даємо безкоштовно. Тел.: 0 50 3100753. 

На підприємство у м. Бориспіль потрібні різ-
норобочі. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

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

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

На постійну роботу потрібен продавець 
в продуктовий магазин, г/р зручний, з/п 
висока. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні мийники ав-
томобілів. Тел.: 0 68 6875604.

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

Оголошення та реклама
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КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

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

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

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

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН 
ПРОДАВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРА-ПРОДАВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРА-
ФІК. ТЕЛ.: 0 66 5452055.ФІК. ТЕЛ.: 0 66 5452055.

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

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

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

Двірників-прибиральниць запрошує на ро-
боту ТОВ «Перший український експертний 
центр». Офіційне працевлаштування, соцпа-
кет. Надаємо житло. Тел.: 0 67 4697520.

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

Запрошуємо до співпраці продавця в про-
дуктовий магазин, зручний г/р, з/п висока. 
Тел.: 0 66 9712171.

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

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

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

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

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

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях 
вул., котел газовий та твердопаливний, холо-
дильник, пральна машина, меблі, 5000 грн + 
комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму
Бориспіль

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

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

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

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

Тел.: 067-896-12-41

ПРОДАЄТЬСЯ 

БУДИНОК

На постійну роботу потрібні:

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

м. Бориспіль, вул. Привокзальна,9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67
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НА РОБОТУ В САДОВИЙ ЦЕНТР ПОТРІБЕН НА РОБОТУ В САДОВИЙ ЦЕНТР ПОТРІБЕН 
РІЗНОРОБОЧИЙ ПО ДОГЛЯДУ ЗА САДОМ, РІЗНОРОБОЧИЙ ПО ДОГЛЯДУ ЗА САДОМ, 
С. МАРТУСІВКА, З/П 7000 ГРН, НА ТЕРИТО-С. МАРТУСІВКА, З/П 7000 ГРН, НА ТЕРИТО-
РІЇ Є ГУРТОЖИТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.РІЇ Є ГУРТОЖИТОК. ТЕЛ.: 0 97 9446264.

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

На роботу потрібен сантехнік, с. Ща-
сливе, розвозка з м. Бориспіль з 8.30 до 
17.30, з/п 6000 грн. Тел.: 0 93 3563410.

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

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

На роботу у магазин взуття (центр) по-
трібен продавець, г/р та з/п договірна, при 
співбесіді. Тел.: 0 50 2334535, Максим Ві-
кторович. 

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

Підприємству у м Бориспіль (вул. Головато-
го 83) потрібні працівники в цех виробництва 
паперової упаковки, без шкідливих звичок, 
повний робочий день, навчання, офіційне 
працевлаштування. Тел.: 0 63 8596633, 0 50 
4690672. 

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

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

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З 
Д/Р. ТЕЛ.: 0 67 3278510.Д/Р. ТЕЛ.: 0 67 3278510.

Потрібен продавець у продуктовий магазин, 
з/п висока, г/р зручний. Тел.: 0 97 4453306.

Потрібна прибиральниця в склад, м. Бо-
риспіль, г/р 2/2, розвозка, з/п 5000 грн. 
Тел.: 0 93 3563410.

ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ РОЗКЛЕЮВАННЯ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ РОЗКЛЕЮВАННЯ 
ОГОЛОШЕНЬ. ТЕЛ.: 0 97 8310089.ОГОЛОШЕНЬ. ТЕЛ.: 0 97 8310089.

Потрібні охоронці на постійну роботу у м. 
Київ та область, добові та вахта, з/п зале-
жить від графіка роботи, від 5000 грн. Тел.: 
0 67 4057326.

Робітник (двірник-садівник) у с. Щасли-
ве, розвозка з м. Бориспіль, з/п 6000 грн. 
Тел.: 0 93 3563410.

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

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

КУХАРІ
ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ
МАНГАЛЬЩИКИ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПОСУДОМИЙНИЦІ
АДМІНІСТРАТОРИ
ОХОРОНЦІ
РІЗНОРОБОЧІ

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

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

У кафе «МАРІАННА» 
ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, вчасно.Зарплата гідна, вчасно.

ОХОРОНЕЦЬ

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР

На постійну роботу в м. Бориспіль 
ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, Юлія 

095-793-80-58, Олександр

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

г/р 1/3, офіційне працевлаштування 

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

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

при необхідності забезпечуємо житлом.

050-403-77-01, Юлія

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 
з/п від 9000 грн

ОФІЦІАНТА, 
з/п від 6000 грн

БАРИСТА, з/п від 9000 грн

КУХОННОГО РОБІТНИКА, 
з/п від 5000 грн

РОБІТНИКА ЛІНІЇ 
РОЗДАЧІ, 
з/п від 6000 грн

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

ПОТРІБНІ

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

ОХОРОНЦІ
житлового комплексу
ОХОРОНЦІ
житлового комплексу

Підприємству у м Бориспіль 
(вул. Головатого 83) ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
в цех виробництва паперової упаковки

Без шкідливих звичок.
Повний робочий день, навчання, 

офіційне працевлаштування.

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 11.09.2018 року

ДНЗ «Журавонька», психолог, з/п 4000,00 грн.
Бориспільське міське споживче товариство, 

економіст з ціноутворення, з/п 5500,00 грн.
ПРАТ «Пенто ПАК», інженер-електронік, 

з/п 6141,00  грн.
БДЮТ «Дивоцвіт», бухгалтер, з/п 6669,00 грн.
ТОВ «БФ Завод», електрозварник на ав-

томатичних та напівавтоматичних машинах, 
з/п 15000,00 грн.

ДНЗ «Берегиня», двірник, з/п 3723,00 грн.
ПРАТ «Агробудмеханізація», електрозвар-

ник ручного зварювання, з/п 6500,00 грн.
ПРАТ «Агробудмеханізація», підсобний ро-

бітник, з/п 5000,00 грн.
ДНЗ № 3, кухонний робітник, з/п 4700,00 грн.
ДНЗ № 3, медична сестра, з/п 4300,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря
Адміністратора 
ресторану
Швейцара
Техніка-доглядача
Бухгалтера-ревізора
Прибиральницю в офіс
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

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

Терміново потрібен АПАРАТНИК на ви-
робництво, офіційна з/п + премії та відпуст-
ка, позмінний г/р. Тел.: 0 67 5094275, Ірина.

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

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

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

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

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

Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата — 250 
грн/доба + харчування), 7/7 днів (оплата — 
300 грн/доба), 3/6 днів (оплата — 300 грн/
доба) Надаємо безкоштовне житло. Робота 
в м. Київ. Тел.: 0 44 4842518, 0 67 6567811, 
Олена (телефонувати з 11.00 до 16.00).
ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по 

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

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, 
ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 
67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах 

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

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Коза дійна, зааненської породи, біла, безро-
га, жирність молока висока, великий процент 
виходу сиру з молока. Тел.: 0 50 1388072, 0 
97 5338097.

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Гарбузи. Самовивіз із с. Глибоке, підійдуть 
як для худоби, так і для продажу насіння. Тел.: 
0 97 7472834.

Каропля велика, їстівна, 6 грн/кг, м. Бори-
спіль. Тел.: 0 63 3529749.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

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

Котел чугунний «Уні-100», новий, ціна дого-
вірна, вул. Полтавська, 3. Тел.: 0 50 0544135.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

ОБЛАДНАННЯ

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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор LG, б/в, гарний стан, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 93 1878720.
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для 

ванної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа 
книжкова, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кози та козеняти різного віку а також мо-

локо смачне без запаху. Тел.: 0 68 3611077, 
0 66 7645613.

Виробничій компанії 

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

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
(не студент) (не студент)

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки) ПОТРІБНІ

Помічник головного 
бухгалтера 
Бухгалтер 

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

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

067-209-55-51, 067-402-41-49

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення інваліда війни І гр., 
серія ААБ №007267, видане на ім’я Краслян-
ського Дмитра Григоровича Управлінням 
соціального захисту населення Яготинської 
РДА 30 червня 2016 року, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію маши-
ни, серія ЕА №070431, видане на ПрАТ «ПЗ 
«Агро-регіон» Держсільгоспінспекцією Київ-
ської обл. 28.01.2014 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯД №698472, 
виданий на ім’я Поваляєва Павла Павловича 
Бориспільським райвідділом земельних ре-
сурсів 16.11.2006 р., вважати недійсним. 

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯД №698473, 
виданий на ім’я Поваляєвої Віталіни Іванівни 
Бориспільським райвідділом земельних ре-
сурсів 21.11.2006 р., вважати недійсним.
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 КОМПАНІЯ

ТАУНХАУС — НОВИЙ 
ФОРМАТ МІСЬКОГО ЖИТЛА

Олександр БУРМАЧЕНКО

В уявленні більшості власне 
житло — це або власний буди-
нок з ділянкою землі, або квар-
тира. Обидва варіанти мають 
як свої переваги, так і недолі-
ки. Будинок — це щось своє, 
окреме, з кількома сотками 
землі, де можна виростити 
щось смачне або красиве, чи 
просто перетворити на зону 
відпочинку. Проте всю цю те-
риторію треба обслуговувати, 
доглядати і прибирати, а чим 
більший будинок, тим більших 
він потребує витрат. Квартира 
навпаки — дешевша як сама по 
собі, так і в обслуговуванні. Та 
й завжди буде організація, що 
забезпечить і прибирання те-
риторії, і тепло взимку. Але не-
має ані власного окремого по-
двір’я, ані можливості повні-
стю відокремитися від сусідів. 
Іноді навіть немає де припар-
кувати автомобіль.

Тому, зазвичай, при купівлі влас-
ного нового житла люди більшою 
чи меншою мірою ідуть на компро-
міс із собою. Але існує варіант по-
єднання всього кращого, що мож-
на отримати від будинку та квар-
тири, з виключенням більшості 
недоліків. Це таунхаус — малопо-
верховий будинок на кілька бага-
торівневих квартир. Кожна квар-
тира в таунхаусі має окремий вхід 
з вулиці, іноді гараж та невелику 
земельну ділянку. 

В Україну цей тренд прийшов з 
західної Європи. Якщо бути точним, 
то з Англії. Типова Лондонська  забу-
дова кількаповерховими будинка-
ми, що стоять впритул один до од-
ного — ідея принца Альберта. Він 
поставив перед собою та архітек-

торами завдання забезпечити жит-
лом велику кількість робітників за-
водів та фабрик, що у великій кіль-
кості з’являлись у британських мі-
стах під час промислової революції 
ХІХ століття. Згодом престижність 
квартир у таких будинках значно 
зросла і тепер вважається прикла-
дом зручного та практичного місь-
кого житла.

У нашій країні таунхауси не ін-
тегровані в міський простір, а 
являють собою невеликі комп-
лекси з міською інфраструкту-
рою. Приклади комплексів з та-
унхаусами вже є в містах і селах 
біля Києва, таких як Ірпінь, Виш-

неве, Буча, Софіївська Борщагів-
ка, Славутич.

Є такі і в Борисполі. Нещодавно 
розпочалось будівництво ново-
го масштабного житлового комп-
лексу таунхаусів на початку вули-
ці Польової. Назву він отримав 
Borispol Village. Комплекс склада-
тиметься з 99 таунхаусів. Кожен 
з них — це 3 поверхи загальною 
площею близько 150 кв. м. На цо-
кольному буде гараж і господар-
ські приміщення, на першому — 
кухня і вітальня, на другому — 
спальні. Передбачено і невелич-
ку земельну ділянку близько 1-ї 
сотки, де можна буде облаштува-

ти все за своїм смаком — хоч квіт-
ник, хоч басейн.

Червона цегла, з якої будують 
таунхауси — авторський почерк 
місцевого забудовника «Агробуд-
механізація». З неї він будує і най-
більший житловий комплекс Бо-
рисполя «Леваду», і Borispol Grand, 
що знаходиться в центрі. З неї вже 
побудовано Borispol Deluxe та ба-
гато інших об’єктів житлової, ко-
мерційної та промислової інфра-
структури не тільки в нашому мі-
сті, а й по всій Україні.

Окрім червоної цегли, варто від-
значити індивідуальне опалення в 
кожній квартирі, велику внутріш-

ню територію Borispol Village, де 
розмістяться дитячий та спортив-
ний майданчики, зони відпочин-
ку і пункт охорони (комплекс бу-
де закрито для сторонніх). Спеці-
альна організація обслуговувати-
ме комунальні потреби мешканців.

На прикладі Borispol Village лег-
ко прослідкувати всі переваги кла-
сичного таунхауса перед кварти-
рами чи особняками: комплексна 
забудова і відокремленість від су-
сідів, просторе житло і демокра-
тичні ціни, власна земельна ділян-
ка і безпека. Це все забезпечує та-
унхаус — новий формат міського 
житла європейського типу.

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

 ВІДЗНАЧИЛИ НАЙКРАЩИХАНГЕЛІНА КИЯХ — ТРЕТЯ 
НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ У ПАР

 5 вересня на 
чемпіонаті світу серед 
юніорів з пауерліфтингу 
у Південно-Африканській 
Республіці (тривав з 3 
до 9 вересня) вихованка 
Бориспільської дитячо-
юнацької спортшколи стала 
бронзовою призеркою.

Сергій КРУЧИНІН

У категорії до 63 кг серед дівчат Ан-
геліна виборола бронзову нагороду 
світової першості з сумою 362,5 кг 
(присідання + жим + тяга). У присі-
данні та жимі вихованка тренера ви-
щої категорії, майстра спорту з пауер-
ліфтингу та судді міжнародної катего-
рії Юрія Ликова, також піднялася на 
третю сходинку п‘єдесталу з резуль-
татами 150 та 85 кг відповідно, але 
результат у тязі 127,5 кг був у поза-
медальному заліку. Ангеліна Киях бу-
ла єдиною представницею Київщини 
на світовій першості; наша збірна ко-
манда дівчат також зайняла третє міс-
це, поступившись лише Росії та США.

Кандидат у майстри спорту Укра-
їни, призерка двох чемпіонатів Єв-
ропи навчається на другому курсі 
Київського коледжу легкої промис-
ловості, займається пауерліфтингом 
майже 4 роки. За третє місце у афри-
канському Потчефструмі дівчина бо-
ролася зі спортсменкою з Індії.

«Це для мене 
визнання»

«Я задоволена, — говорить Ан-
геліна, яка 10 вересня поверну-
лася додому і одразу вирушила 
до тренувального залу. — Хо-
ча були моменти, де  недопра-
цювала. Це тяга. Перед змаган-
нями хвилювалася, через це на-
віть схудла і мала проблеми з 
вагою. Власна вага відіграє важ-
ливу роль — від цього залежить, 
як спрацює екіпіровка, в якій ви-
ступаю. 

Всього з України було 22 особи 
— тренерів та спортсменів — і всі 
виступили достойно. Мій виступ 
був 5-го вересня, але я щодня хо-

дила вболівати за товаришів по 
збірній. Було про що поговорити 
зі спортсменами з інших країн, те-
ма в нас одна — спорт. Хоча коло 
моїх друзів не обмежується пау-
ерліфтерами — є компанія і в ко-
леджі, і  друзі в Борисполі.

Поїздка була веселою, хоча я 
весь час була на змаганнях і ча-
су залишалося тільки в магазин 
сходити. У Африці все не так, як в 
нас: трава не зелена, а коричнева, 
і голуби не такі, і кричать інакше.

Для мене цей чемпіонат світу 
— перший, і це визнання,  новий 
рівень та інші можливості, але й 
відповідальність, бо на змаган-
нях кожна помилка коштує до-
рого. Пауерліфтинг забирає ба-
гато часу і сил, на тренування їду 

одразу після навчання в Києві.
Першою з результатом мене 

привітали найкраща подруга і ма-
ма, яка сказала, що я молодець, а 
невдача з тягою — це нічого, мож-
на виправити. І з гордістю заяви-
ла, що мною пишаються. Приємно! 

Часу на відпочинок немає — в 
середині грудня відбудеться Ку-
бок України, який є відбірковим 
на чемпіонат Європи наступно-
го року. Залишилося 14 тижнів, а 
це небагато, тому підготовка по-
чалася. Вважаю, мені пощасти-
ло, в мене дуже хороший тренер, 
який іноді суворий, але завжди 
підтримує і допомагає не лише в 
спорті, а й у житті. Можу сказати, 
що Юрій Володимирович заміняє 
мені батька». 

«Нам є до чого 
прагнути»

Юрій Ликов каже, що Ангелі-
на досягає результатів завдяки 
наполегливісті, цілеспрямовані-
сті та вродженим фізичним яко-
стям, сприятливим для цього ви-
ду спорту. «Є гарний вислів, — ка-
же тренер. — Місцем задоволені, 

а результатом ні. Це — про нас. 
Але все ж це був вдалий виступ 
і все сподобалося, ми отримали 
досвід, який важко переоцінити. 
Все ж чемпіонат світу! Ангеліна 
мріє про звання майстра спорту, 
до якого їй зовсім близько.

Поїхати до ПАР нам допомогли 
депутат міської ради Володимир 
Шалімов та депутат райради Во-

лодимир Шаповал.
Додам, що це моя друга поїзд-

ка до Африки. У тому ж місті Пот-
чефструмі Південно-Африканської 
Республіки на дорослому чемпіо-
наті світу у 2010-му році моя вихо-
ванка, заслужений майстер спорту 
Єлизавета Бирук (яка нині мешкає 
у США), стала чемпіоном світу. То-
му нам є до чого прагнути».

 ПРЯМА МОВА

 ВАЖЛИВО

 ПОКИ ІНІЦІАТИВА ОСОБЛИВІ ІМЕНИНИ

Ірина КОСТЕНКО

Виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської ради 10 вересня 
2018 року підтримав клопотан-
ня трудового колективу Культур-
но-мистецького комплексу «АКА-
ДЕМ», управління культури, мо-
лоді та спорту щодо присвоєння 
почесного звання України «Заслу-

жений діяч мистецтв України» ху-
дожньому керівнику народного 
ансамблю танцю «Міленіум» куль-
турно-мистецького комплексу 
«АКАДЕМ» Світлані Вікторівні Но-
водворській. 

Але для остаточного рішення 
необхідно, щоб це клопотання по-
зитивно розглянули і підтримали 
у вищих державних інстанціях.

ПРОПОЗИЦІЯ: СВІТЛАНІ НОВОДВОРСЬКІЙ 
ПРИСВОЇТИ ЗАСЛУЖЕНЕ ЗВАННЯ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

7 вересня у ТРК «Бархат» Бори-
спіль поздоровив міських спортс-
менів і всіх причетних до спортив-
но-фізкультурної галузі міста із 
Днем фізичної культури та спор-
ту України. Теплими словами, на-
городами та преміями, подарун-
ками та музичними вітаннями дя-
кували  їм за досягнення.

Учасників свята привітали пер-
ший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корній-
чук, заступник міського голови 
Людмила Пасенко, секретар місь-
кої ради Ярослав Годунок, голо-
ва постійної комісії з питань осві-
ти, культури, сім’ї, молоді, спорту, 
у справах релігії, соціального захи-
сту населення та охорони здоров'я 
Валерій Мартишко.

Поздоровили також винуватців 
свята депутати Володимир Шалі-
мов та Ігор Шалімов, яким, у свою 
чергу, подякували за постійну під-
тримку та співпрацю у сфері фі-
зичної культури і спорту.

Поздоровляли спортсменів і 
вручали їм нагороди начальник 

управління культури, молоді та 
спорту Наталія Погребна, ди-
ректор Бориспільського центру 
спорту та фізичного здоров'я на-
селення Микола Костянець, ди-
ректор Бориспільської ДЮСШ, 
депутат Михайло Шкоруп, пред-
ставник Федерації футболу Бори-
споля та ТОВ «СВБ-Груп» Володи-
мир Кудря та інші. 

На урочистостях наголошу-
валося, що Бориспіль бага-
тий на спортивні таланти. На-
ші спортсмени відомі за межа-
ми Київської області та України. 
Зокрема, вихованка Бориспіль-
ської ДЮСШ Ангеліна Киях та її 
тренер Юрій Ликов у день свят-
кування перебували у Півден-
но-Африканській Республіці на 
чемпіонаті світу з пауерліфтин-
гу, де зайняли третє місце. Во-
ни будуть отримувати стипен-
дію управління фізичної культу-
ри і спорту КОДА за перемоги 
на міжнародних змаганнях. 

Також стипендіатом управлін-
ня фізичної культури і спорту КО-
ДА став фахівець Бориспільського 
центру спорту та фізичного здо-
ров'я населення Микола Хіценко. 

УРОЧИСТО ВІТАЛИ 
СПОРТСМЕНІВ БОРИСПОЛЯ

Спортивною гордістю міста є 
учні закладів освіти міста, ви-
хованці Бориспільської ДЮСШ 
— переможці Всеукраїнських та 
міжнародних спортивних зма-
гань. Вони щомісячно, протя-
гом 2018—2019 навчальних ро-
ків, отримуватимуть стипендію 
Бориспільської міської ради:

 Бут Софія, тренери — Фесенко 
Сергій, Самсонова Ірина; Вороб-
йов Максим, тренери — Фесенко 
Сергій, Ромась Ольга; Івасик Яна, 
тренери — Фесенко Сергій та Ку-
тало Людмила; Ільницька Христи-

на, тренери — Фесенко Сергій, Ку-
тало Людмила; Лук’яненко Іванна, 
тренери — Фесенко Сергій, Ро-
мась Ольга; Волошиненко Анас-
тасія, тренер — Савченко Михай-
ло; Рудий Андрій, тренер — Сав-
ченко Михайло; Білоус Владислав, 
тренер — Ликов Юрій; Білоус Ма-
рія, тренер — Ликов Юрій; Голіяд 
Олеся Русланівна, тренер — Ликов 
Юрій; Киях Ангеліна, тренер — Ли-
ков Юрій; Компанієць Валерія, тре-
нер — Ликов Юрій; команда з хо-
кею на траві «Колосок» (21 дити-
на), тренери — Васюкова Наталія, 
Горохова Марина, Саленко Тетяна.

Тетяна ХОДЧЕНКО

8 вересня у Бориспілі рідні та 
представники влади вітали по-
важну ювілярку Ганну Савівну 
Андрушко з 100-річчям. 

Ганна Савівна Андрушко виховала 
8 дітей, радіє 11 внукам та 13 прав-
нукам. До святкування долучилися 
і представники міської влади, соці-
ального захисту населення та орга-
нізації ветеранів міста. Теплі слова 
вдячності від рідних і гостей, поба-

жання здоров’я і ще більшого довго-
ліття лунали на адресу іменинниці. 
Бвбуся Гання усміхалася у відповідь 
і говорила, що прожила на світі не-
даремно, має достойних нащадків.

У місті зараз проживає лише 
троє таких старожилів.

У ГАННИ АНДРУШКО — 100-РІЧЧЯ

• Призерка із тренером мають великі амбіції.

• На урочистостях наголошувалося, що місто багате на спортивні 
таланти і результати.
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З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Євгеній ГРОНА

Щиро вітаю всіх з днем нашого 
прекрасного міста. Нехай воно стане ще 
кращим, ще більшим і затишнішим. Нехай 
злітають в мирне небо урочисті салюти, 
осяюючи святковим настроєм кожен двір, 
кожну вулицю і провулочок. І нехай будуть 
щасливі всі мешканці та гості улюбленого 
нами міста.

Традиційно у вересні ми відзначаємо 
день Борисполя. Це свято усіх, хто 
любить рідне місто, хто відчуває 

гордість за видатні досягнення та 
пам’ятну історію свого улюбленого 

куточка  на планеті.

Тради
день
люб

горд
пам’я

Дорогі бориспільці! Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди дня міста Борисполя!
Наше славне чудове місто має цікаву історію і, впевнений, 
матиме прекрасне щасливе майбутнє. Бо живуть у ньому 
гарні люди та справжні патріоти, для яких любов до своєї 

малої Батьківщини не просто слова.
Це місце для кожного з нас значить щось важливе: 

хтось тут народився і провів щасливі роки 
дитинства, хтось зустрів свою першу любов, хтось 
досяг своєї першої перемоги, а хтось здійснив 
свою першу заповітну мрію. В цей день від щирого 
серця хочу побажати нам усім мирного неба над 
головою, світлого блага, добра, взаємоповаги і 
чудових можливостей зростання і розвитку.

Безсумнівно, рідне місто — найкраще 
місто на Землі! 

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Доро
вітанн
Наше сл
матиимем
гаарнрні л

мамалол
ЦеЦеЦ

хх
д

Безсум

Цього року ми відзначаємо  вже 
1003-й день народження і 75-у 
річницю визволення Борисполя від 
німецько-фашистських загарбників.
Від усієї душі бажаю з кожним днем відчувати 
неймовірний приплив сил, завжди намагатися 
зробити життя в цьому куточку планети тільки 
кращим і щасливішим, ніколи не розчаровуватися 
в цьому місті і постійно прагнути все до нових 
і нових цілей. Бажаю всім миру і добробуту, 
здоров’я і єдності.

Дорогі співвітчизники, шановні жителі 
та гості нашого міста, прийміть найщиріші 

вітання з Днем міста! 

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Рустам ХАМРАКУЛОВ

ввжжжеее
--уу 
оолляя ввіідд
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мамагагатитисяся 
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додо нновихи
обуту,

м міста! 

Бориспіль завжди юний і красивий. Знаходячись на 
перехресті земних і небесних шляхів, він щедро дарує своє 
тепло, щире серце і духовну велич кожному, кого привела 
до нього доля. Наше місто багате на людей, які живуть, 
працюють на його благо, і навіть дихають з ним в унісон. 
Це їхніми зусиллями ми прямуємо до спільної мети — 
щоб Бориспіль став ще кращим, багатим і процвітаючим 
у багатій могутній і незалежній Україні. Ми обов’язково 
втілимо цю мрію в життя, бо це прагнення нашої 
громади, і на те є Божа воля та благословення! 
Щастя вам, міцного здоров’я, мужності, 
мудрості, душевних сил і великої любові!

День народження Борисполя — завжди хвилююча подія 
для його мешканців, адже свято улюблене і шановане. 
У житті міста багато яскравих сторінок. Воно славиться 
великими культурними, історичними надбаннями, але 
головний його скарб — люди, адже усі досягнення, якими 
багате наше місто, складаються з вашої щоденної праці, 
знань і талантів, дорогі земляки.

Дякуємо всім мешканцям Бориспільщини, які небайдужі до 
долі рідного куточку на землі, а особливо представникам 
старшого покоління, мудрим наставникам, тим, хто 
пройшов і війну, і голод, і розруху, але не втратив віри, а 
продемонстрував приклад безкорисного служіння малій 
батьківщині, змінюючи своєю працею кожен день на краще.

Ми з честю, згуртовано переживаємо непрості часи, 
що постали перед нашою країною. І ми разом здолаємо 
всі негаразди. Вдячні усім, хто допомагає нашій армії, 
опікується родинами військовослужбовців, дає прихисток 
та допомогу постраждалим зі Сходу.       

Від щирого серця вітаємо всіх бориспільців з Днем 
міста! Від усієї душі зичимо місту динамічного розвитку 
і процвітання. Усім мешканцям нашого славетного краю 
— міцного здоров’я, любові, достатку, сімейного тепла, 
щасливої долі й Божого благословення!

З Днем народження, Борисполе!

15 вересня наш квітучий і чарівний Бориспіль відзначає свою 1003-ю річницю від першої 
літописної згадки. У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини, а серця 
переповнює радість і гордість за місто, яке стало нашою затишною домівкою. Адже Бориспіль 
для кожного з нас – це рідна земля зі своїми традиціями, звичаями та культурою. Разом ми — 
єдина і велика сім'я, яка прагне створити зручні й комфортні умови для життя. З кожним роком 
ми розвиваємося, покращуємо благоустрій вулиць та прибудинкових територій, будуємо дороги 
та тротуари, об’єкти соціального значення, футбольні поля, спортивні та дитячі майданчики 
для наших дітей. Рік, який ми з вами разом прожили, запам’ятався відкриттям нового сучасного 
садочка на вулиці Привокзальній, масштабним будівництвом нової школи, яка незабаром 
відкриє свої двері для наших діток, створенням міського центру первинної медико-санітарної 
допомоги, лікарі якого вже надають медичні послуги жителям Борисполя. Важко не помітити, як 
Бориспіль поступово змінюється на краще, а разом з ним змінюємося і ми. 
У сучасному світі, який розвивається шаленими темпами, всім нам особливо важливо  не 
загубитися у вирі змін та подій, зберегти свою душу, самобутність та індивідуальність. У 
погоні за матеріальними благами не забувати про честь, чесність, повагу один до одного, 
взаєморозуміння та підтримку. У складний період новітньої історії України ми маємо, як 
ніколи, проявити найкращі риси нашого народу – єдність, патріотизм, щирість та мужність. 
Ми повинні об'єднатися у любові до нашого міста, працювати і жити для його добра, 
допомагати тим, хто цього потребує. Я переконаний, що ці якості притаманні нашим 
людям. Разом ми спроможні здолати усі перешкоди, рухатися вперед, розбудовувати 
наше місто, робити його більш комфортним, зручним, безпечним та цікавим. 
Вдячний кожному, хто відчуває себе частиною єдиної громади, працює, будує, творить, 
мріє і любить Бориспіль, вболіває за його щасливе майбутнє. Дякую своїм заступникам, 
працівникам виконавчих органів міської ради за високопрофесійну, самовіддану роботу, за 
безкорисливе служіння бориспільській громаді. Вдячний депутатському корпусу та членам 
виконавчого комітету за прийняття консолідованих рішень з питань розвитку міста. Велика 
подяка керівникам та працівникам закладів, установ, підприємств міста, які забезпечують 
безперебійну роботу та систематично сплачують податки. 

У цей святковий день ми традиційно з вдячністю згадуємо всіх, 
хто творив історію нашого міста, збагачував його традиції, 

розбудовував, боронив від ворога, віддавав свої життя за 
нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю ветеранів 

Другої світової війни, які звільняли наші землі від ворога, 
вклоняємося сучасним воїнам, які нині здобувають мир і 
право будувати свою Українську незалежну успішну державу. 
Дорогі бориспільці, бажаю вам міцного здоров’я, 

натхнення, родинного затишку та успіхів у всіх 
починаннях. Хай мир, добробут, суспільна злагода, 

взаємна повага та довіра панують у нашому місті. 
Нехай це свято буде радісним, світлим і незабутнім 

для кожного з нас!
Зі святом тебе, дорога бориспільська 
громадо! З Днем міста, рідний Борисполе! 

Щиро вітаю громаду Борисполя із Днем міста, 
із 75-ю річницею визволення Бориспільщини від 

німецько-фашистських загарбників!

Шановні бориспільці, 
дорогі земляки!

Шановні бориспільці та гості міста!
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Бориспільщини від 
загарбників!

З повагою перший заступник Бориспільського 

міського голови  Микола КОРНІЙЧУК

Голова Бориспільської районної 
державної адміністрації 

Олександр ТУРЕНКО

З повагою Бориспільський міський голова                             

Анатолій ФЕДОРЧУК
Голова Бориспільської 
районної ради 

Владислав БАЙЧАС
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
святкування Дня міста!

ші вітання з нагоди
ста!

З повагою голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація», 
депутат Бориспільської міської ради  
Володимир ШАЛІМОВ

Шановні бориспільці та гості міста! 
Прийміть мої щирі вітання і найкращі 
побажання з нагоди Дня міста та 75-ї 
річниці визволення нашої землі від 
німецько-фашистських загарбників.
Це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав 
колись, щоб залишитися назавжди у місті з 
особливим колоритом, традиціями і славною історією.
В цей день хочу побажати, щоб в нашому місті з 
кожним днем життя ставало кращим і щасливішим, 
щоб тут розвивалися всі сфери життєдіяльності 
і люди залишалися всім задоволені, щоб кожен 
любив своє місто і намагався зробити свій внесок у 
загальне благо.

Шановні жителі Борисполя!
щі 
-ї 

.
аавв 

орією.

иим, 

окк уу 

З найкращими побажаннями голова 
правління ПрАТ «БКБМ», депутат 

Бориспільської міської ради    Ігор ШАЛІМОВ

Бажаю, щоб наше улюблене місто 
розвивалося, процвітало, росло і молоділо! 
Бажаю жителям красивих, затишних 
будинків, доглянутих дворів, щоб у всіх 
були щасливі усміхнені обличчя, щоб діти 
росли в комфорті, вчилися в сучасних 
школах, а люди похилого віку не 
відчували себе забутими. Нехай кожен 
житель пишається своїм містом!

З найкращими побажаннями Віктор МОЛОДИЙ

Нехай нас завжди об’єднує любов і небайдужість до 
рідного міста, адже саме спільними зусиллями кожного 
дня, кожного року ми маємо будувати його — заради 
майбутнього наших дітей та з поваги до наших батьків.
Від усієї душі бажаю всім щастя, трудових успіхів, 
мирного неба над головою, благополуччя, стабільності, 
процвітання, впевненості у завтрашньому дні, нових 
досягнень та перемог!

Нехай на вулицях нашого міста завжди панує 
атмосфера миру і добра, а в життя кожного з вас 
доля приносить тільки позитивні зміни; нехай 
сім’ї будуть міцними, а діти ростуть здоровими 
і щасливими!

Любові вам і благополуччя!
Зі святом!

День міста — завжди хвилююча подія для його мешканців. Це свято улюблене та 
шановане всіма бориспільцями. Воно є даниною пам’яті наших предків, які будували 
рідне місто й заповіли нам берегти його та зміцнювати своєю любов’ю та працею.

В цей день щиро вітаю бориспільців з Днем міста! Вітаю наших захисників з історичною датою — 
75-ю річницею визволення від німецько-фашистських загарбників!

ує 
з вас 
ай 
мими 

не та 
удували 

рацею.
ю — 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди святкування 
Дня міста!
Це святкування об’єднує усіх, кому дороге місто — його 
вулиці, будівлі, сквери, парки і храми, його героїчне 
минуле і трудове сьогодення. Ми з вдячністю  згадуємо 
всіх, хто творив його славетну історію, збагачував  
традиції, розбудовував та боронив від ворога. 
Хочу побажати процвітання нашому місту. Нехай життя 
тут буде веселим і щасливим, нехай діти дзвінко 
сміються, нехай молодь успішно навчається і 
браво працює, нехай тут кожен відчує себе 
потрібним і важливим діячем, хай буде шана і 
повага всім людям похилого віку. Нехай місто 
росте, розвивається і займає особливе місце в 
серцях його жителів.

Шановні бориспільці та гості міста!

З повагою депутат Бориспільської міської ради  

Сергій ПАСЬКО

у

— його 
не
дуємо 
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й життя 

Із 75-ю річницею визволення нашої землі від 
німецько-фашистських загарбників!

З джерел, що дарували мудрість нашим предкам, 
із коренів, що накопичили надбання поколінь, 

черпає наш Бориспіль силу і натхнення, щоб 
збудувати місто мрії, яке звеличуватиме наш 

благословенний край!
Трудом, турботою, любов’ю ми піднімаєм 

наше місто до висот, які поєднують шляхи 
небесні та земні. Щоб в дружнім колі щиро 

зустрічати гостей у будень і на свято. 
Щастя вам і радості, добра і 
благополуччя кожному дому, кожній 
родині, здійснення найзаповітніших 
мрій і мирного неба над головою!

Із Днем міста, бориспільська громадо! 
Із 7755--юю річннииццею ввиизво
німмееццьько-ффаашшисттсььккии

З джерел, що дарува
із коренів, що нак

черпає наш Бор
збудувати міст

блблагослоловеннн
ТрТрудом, турбо

наше місто
небесні та

зустріча
Щаасттяя
бллагагоо
родин
мрій

З повагою директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Низький уклін нашим захисникам з нагоди 
75-ї річниці визволення Бориспільщини 
від німецько-фашистських загарбників.
Спасибі вам за наше мирне небо і за можливість 
втілити в життя споконвічне прагнення українського 
народу до волі і незалежності. 
Бажаю Борисполю сонячних ранків, щедрих 
здобутків, величних звершень, добробуту і 
процвітання. Нехай на фундаменті нашої праці 
і сміливих мрій розбудовується, зростає і 
розквітає наш Бориспіль — прекрасне місто 
європейського рівня. Щастя вам, дорогі 
бориспільці, міцного здоров’я, радості, удачі і 
наснаги для подолання всіх омріяних висот! 

Щиро вітаю Бориспіль і бориспільську 
громаду з Днем міста! 

 Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
Олександр СИЧ
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 ВБРАТИСЯ ДО ВІНЦЯ

СЕЗОН ОДРУЖЕНЬ: ВЕСІЛЬНА МОДА 
ТА ВИТРАТИ НА ВБРАННЯ

 Осінь — традиційна пора одружень. Які тенденції 
моди на вбрання молодят, на які експерименти готові 
бориспільські пари, та у яку копійку обійдеться весільний 
«лук», цікавилися «Вісті».

Що може бути більш хвилюю-
чим, аніж підготовка до весільних 
заходів: святковий торт, вибір міс-
ця проведення і образ нареченої. 
Весільному вбранню в усі часи від-
водилася особлива роль, бо вважа-
ється: яке вбрання нареченої — та-
ке й подружнє життя сім’ї. 

Наше знайомство із пані Оксаною 
відбулося у її власному невелико-
му весільному салоні на бориспіль-
ському ринку «Зоряний», де вона не 
тільки продає вбрання, а і є консуль-
тантом та модельєром — шиє на за-
мовлення. Тому у салоні усі сукні ви-
готовлені її руками. Каже, тканини 
вона  замовляє у Туреччині, бо пере-
конана, що якість там краща за укра-
їнську. Також майстриня шиє вечір-
ні сукні та вбрання для маленьких 
леді. Для пошиву одягу бере ескізи 
у відомих українських чи закордон-
них дизайнерів або проявляє влас-
ний креатив.

До речі, Оксанині сукні були на конкурсі «Міс Бориспіль-2017» та не-
одноразово на випускних вечорах по всій Київщині, бо вбрання можна 
брати напрокат. 

Мережані, не білі, у стилі «ню»

• «Нині для виготовлення весільних 
суконь використовуються дороговартісні 
тканини: шифон, шовк, атлас, королівська 
тафта, органза, матова парча. А от в якості 
декору найпопулярніша тонка вишивка 
ручної роботи, вишукане мережево, 
пір’я, комбінації регіліну, малюнки з 3-D 
ефектом. Дівчата обирають об’ємні квіти 
та пелюстки — виглядає це ефектно, 
часто віддають перевагу контрастним 
кольоровим рішенням. До речі, білий у 
вбранні відходить на другий план», — 
розповідає кравчиня.

• У сучасних молодят погляд на весільне вбрання 
змінився — дівчата шукають сукню, далеку від 
звичайної. «Якось наречена мене запитала, чи 
зможу я пошити костюм-сукню із кремовим 
корсетом, драпіровану спідницю зі складкою-
бантом «бутилкового» (темно-зеленого) кольору 
та із 3-х метровою мережаною фатою. Я виконала 
замовлення, і до речі, це подружжя живе в мирі 
вже 5 років», — ділиться Оксана. 

• «Для атласних 
суконь найкраще 
підійдуть тілесний чи 
пудровий кольори 
— у поєднанні 
з мереживом 
кольору айворі чи 
білого це виглядає 
красиво. На тілесних 
основах мереживні 
візерунки мають 
вигляд популярного 
ефекту «ню» — 
ніби мереживо на 
голому тілі. А завдяки 
щільності основи 
сукні виглядають 
не вульгарно, 
підкреслюючи 
кокетливість, — 
ділиться тенденціями 
вибору бориспільок 
пані Оксана. — 
А от бузковий, 
айворі чи відтінок 
сірого обирають 
сміливі дівчата, 
щоб підкреслити 
харизму».

Для сучасних наречених 
класичний білий колір 

в одязі та аксесуарах 
вважається нудним. 

Частіше його поєднують із  
контрастними кольорами: 

сірим, рожевим,  
блакитним. Сукні кольору 

слонової кістки досі 
лишаються поширеними, 

але таке вбрання обирають 
наречені старшого віку. 

Такий колір з легкістю 
підкреслить жіночі статус та 

життєву позицію. Місцева 
знавчиня весільної моди 

вважає, що для вишуканого 
та витонченого вигляду 

старшим пані варто обрати 
варіант сукні кольору 

айворі, поєднавши 
його із мереживними 

аплікаціями відтінку 
mokko, кави з 

молоком чи завжди 
трендового 

золотого кольору. 
Тоді, каже, 

наречена буде 
виглядати зріло і 

вишукано. Ціни на 
весільне вбрання дуже 

різняться. Сучасна скромна 
сукня вартує від 4 тис. грн 
до можливостей гаманця 

замовника — враховується 
вибір тканини та різновид 

оздоблення.

У фаворі 
відкриті моделі
Нареченим дизайнери 
пропонують 
демонструвати себе у 
всій красі — оголені 
плечі, глибоке декольте, 
відкрита спина — 
незалежно від мінусів 
фігури, бо нині в моді 
натуральність у всьому.  
У 2017-18 роках 
новинкою стала одна з 
частин верхнього одягу 
— пончо, мантія, болеро 
чи накидка-кейпах. 
Звичайно, у прохолодну 
пору року цей елемент 
одягу не захистить 
наречену, але надасть 
образу загадковості.

Коли  молода 
не молода • Неординарний колір частіше присутній 

у моді — наречена обирає колір вбрання 
відповідно до настрою чи світогляду. За 
словами кравчині, найпопулярніший тренд 
цього сезону — пастельний, бузковий, 
вся палітра рожевого (від яскраво-
рожевого до приглушеного), колір айворі 
або поєднання одразу кількох відтінків 
— хоча б один з яких обов’язково має 
бути присутнім у вбранні нареченого та 
тематиці святкування. Романтичні дівчата 
надають перевагу фатиновим спідницям в 
таких же відтінках — цей варіант надасть 
образу легкості та невагомості.

Для нього
Тенденції сучасної моди 

щодо весільних чоловічих 
костюмів роками 

лишаються незмінними. 
Вважається, що він має 

виглядати дорого, стильно 
і злегка ... вальяжно. За 

словами співрозмовниці, 
нині модно, щоб піджак був 

коротшим та компактнішим, 
ніж було раніше, розріз на 

ньому може бути відсутнім, 
а штани мають сидіти на 

жениху бездоганно. Колір 
костюма пов’язується 

із сукнею нареченої та 
кольоровою тематикою 
свята. Найчастіше, каже, 

обираються класичні, 
але стилізовані моделі.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Для н

• Експерт із весільних суконь — 
бориспільська кравчиня Оксана.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Представник, за версією римлян, 

населення Фінікії та міст Північної Афри-
ки, заснованих у IX ст. до н. е. фінікійця-
ми. 8. Глибини землі і все те, що містить-
ся під земною поверхнею. 10. Голова 
міської адміністрації. 12. Муніципалітет 
у Франції, у регіоні Центр, департамент 
Ендр і Луара. 14. Міра земельної площі. 
15. ...-сяк. 17. ...-... (звуконаслідування, 
що означає крик зозулі.). 18. Органічне 
похідне аміаку, первинний аліфатичний 
амін. 21. Назва групи природних біту-
мів (мальти, асфальти, асфальтити), що 
утворюються в результаті вивітрювання 
в зоні виходів легких метанових і нафте-
нових нафт. 22. Звання духовної особи, 
служителя культу. 23. Спадіння легенів 
внаслідок відсутності в альвеолах пові-
тря. 26. Сімнадцята літера грецької абет-
ки. 27. Індіанський народ, що існував на 
крайньому півдні Південної Америки. 
28. Не ми, а .... 29. Настінний свічник або 
держак для лампи. 31. ...-сям (подекуди, 
у різних місцях). 32. «... дівчина» — детек-
тивний роман Агати Крісті, написаний у 
1966 році. 35. Безсилля, слабкість через 
що-небудь виснажливе (утому, муки, 
важку працю і т. ін.).

За вертикаллю:
2. Українська Народна Республіка. 3. 

Франкфурт-...-Майні. 4. Найвища мета, 

до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяль-
ністю. 5. Назва літери «ъ» (заст.). 6. Самець кози. 
7. Духовний глава всіх мусульман або певної їх 
частини. 9. Воєвода половців першої полови-
ни — середини 13 століття. Учасник битви на 
Калці 1223 року на боці русько-половецьких 
сил проти монголів Субедея і Джебе. 11. М'яз, 
що випрямляє яку-небудь частину тіла (біол.). 
13. Найбільший острів японського архіпелагу 
Рюкю. 15. Місце для відпочинку худоби, найчас-
тіше біля водопою. 16. Металевий головний убір 
у вигляді шолома. 19. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 
20. Положення в шаховій партії, за якого король, 
що перебуває під ударом фігури супротивника, 
не може захиститися, і партія вважається про-
граною. 23. Високий віз на двох або чотирьох ко-
лесах. 24. Рослина або тварина, поширена тільки 
в певній місцевості. 25. Пора року між осінню і 
весною. 30. Академія технологічних наук. 31. Те 
саме, що тяга. 33. Одна зі складових назв звуків, 
те саме, що D або d. 34. ...-... (саме так, розм.).

За горизонталлю:
1. Пунієць. 8. Надра. 10. Мер. 12. Пор. 14. 

Ар. 15. Так. 17. Ку. 18. Метиламін. 21. Кір. 22. 
Сан. 23. Ателектаз. 26. Ро. 27. Она. 28. Ви. 29. 

Бра. 31. Там. 32. Третя. 35. Знемога.

За вертикаллю:
2. Унр. 3. На. 4. Ідеал. 5. Єр. 6. Цап. 7. Імам. 

9. Ярун. 11. Еректор. 13. Окінава. 15. Тирло. 
16. Каска. 19. Тіе. 20. Мат. 23. Арба. 24. Ендем. 

25. Зима. 30. Атн. 31. Тяг. 33. Ре. 34. То.

ГЮВЕЧ (ТРАДИЦІЙНА ТУРЕЦЬКА СТРАВА)
Інгредієнти: на 1-1.5 кг м’яса 

(яловичини чи баранини, можна 
з ребрами) — 2-3 картоплини се-
реднього розміру, 1 цибулина, го-
ловка часнику, невеликий бакла-
жан, невеликий кабачок, 1-2 пер-
чини, 2-3 помідори середнього 
розміру. Можна також додати інші 
сезонні овочі — наприклад, патісо-

ни чи стручкову квасолю, гострий 
стручковий перець. 

Приготування: Всі продукти по-
різати приблизно однаковими шмат-
ками (але не дрібними; овочі шмат-
ками трохи більшого розміру, ніж 
шматки м’яса). Додати томатну пасту 
(2-3 ст.л. або за смаком), стільки ж олії, 
сіль, чорний перець, інші спеції. Все 

перемішати та викласти у керамічну 
каструлю чи форму. Зверху поріза-
ти шматками півпачки вершкового 
масла. Форму чи каструлю ретель-
но закрити фольгою або кришкою, 
що щільно закривається. Поставити 
в розігріту до 2000 С духовку на 1.5 
години. Примітка: посуд обов’язко-
во має бути керамічним. 

ОНОВЛЕНО ЗАЛУ УРОЧИСТИХ ЦЕРЕМОНІЙ
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора Натяжна стеля з елементами гі-

псокартонного декору, нові меблі 
та сучасна музична апаратура, роз-
мальовані стіни, якісний ламінат, 
модні напівпрозорі двері, що ве-
дуть до зали одружень, — так ви-
глядає щойно завершений част-
ковий ремонт Головного терито-
ріального управління юстиції в 
Київській області, що на вул. Київ-
ський шлях, 45 у Борисполі.

Начальник РАЦСу Валентина 
Прохорова задоволена змінами ін-

тер’єру зали і переконана, що те-
пер урочистих церемоній побіль-
шає. Офіційне відкриття оновле-
ного приміщення відбудеться на 
День міста. Можливо, припускає 
співрозмовниця,  навіть за участі 
владних чиновників. Коли примі-
щення управління буде оновлено 
повністю, керівниця не знає — ка-
же, про це поки не йдеться.

Нагадаємо, ремонт зали одру-
жень тривав з весни цього року, 
на роботи було виділено 190 тис. 

грн із міського бюджету, — про це 
повідомив Микола Корнійчук, пер-
ший заступник міського голови. 
Керівник РАЦСу зазначила, що фі-
нанси виділялися також із район-
ного бюджету, однак точну цифру 
«Вістям» дізнатися не вдалося. Ро-
боти виконували працівники місь-
кого КП «ЖЕК-1». Відомо, що трива-
лою була затримка в надходженні 
музичної апаратури та меблів, змі-
щувалися і терміни виконання ре-
монтних робіт зали.

 Місцева зала одружень 
на День Борисполя порадує 
офіційним відкриттям та 
сучасним ремонтом. Решта 
приміщення поки очікує 
ремонту.

• У оновленому РАЦСі на День міста передбачається 10 весіль. Молодята кажуть, що дата привабила їх святковістю та можливістю першими 
взяти шлюб у відремонтованій залі одружень. Щодо дизайну інтер'єру та його актуальності можна посперечатися. Багато елементів декору нині 
вважаються застарілими:  глянцева стеля, багато гіпсокартону, безліч різноманітних символів.

пар одружилося за 8 місяців 
поточного року у Бориспільському 
міськрайонному відділі реєстрації 
актів цивільного стану.

496
13 ВЕРЕСНЯ —
ДЕНЬ ПРОГРАМІСТА

Його відзначають у біль-
шості країн світу (в деяких 
країнах це свято навіть є офі-
ційним), адже в 21 столітті 
важливість та необхідність 
цієї професії відома всім. 

Цікаво, що точної дати у Дня 
програміста немає: зазвичай 
він випадає на 13 вересня, од-
нак у високосні роки дата змі-
нюється на 12 число. Чому? Та 
тому, що програмістами було 
вибрано для свого дня 256-й 
день року, адже число 256 є 
практично священним у мові 
програмування. Так, 256 — це 
максимально можливе число 
елементів будь-якої системи з 
8-бітним кодуванням, причому 
256=28, де 2 символізує «двій-
кову» систему обчислення, а 8 
— кількість бітів в одному бай-
ті, та найвище значення ступе-
ню числа два, про якому ви-
ходить число менше, ніж днів 
у році.

• • •
Телефонує програміст:
— Доброго дня, Катю можна?
— Вона в архіві.
— Розархівуйте її, будь ласка. 

Вона мені терміново потрібна.
• • •

Вона: — Я, між іншим, також 
програмістка!

Він: — На чому пишеш?
— Не зрозуміла.
— Ну, програми на чому 

пишеш?
— А-а-а… На комп’ютері!

• • •
Програміст після напруже-

ного трудового дня заглядає в 
холодильник, бере пачку мас-
ла, читає на обгортці: «Масло 
вершкове. 72%».

У голові майнула думка: «О! 
Незабаром завантажиться!»

Повертає масло в холодиль-
ник. Зачиняє двері.

• • •
Ментальні відмінності:
американські програмісти 

довго не могли зрозуміти, чо-
му їхні російські колеги при 
зависанні Windows постій-
но повторюють фразу «твій 
кролик написав» (Your Bunny 
Wrote) (прим.: англійський ва-
ріант слід читати швидко).

• • •
Юзер — це людина, яка іно-

ді наступає на граблі.
Чайник — це людина, яка 

завжди наступає на граблі.
Ламер — це людина, яка 

вважає, що не наступає на гра-
блі, але насправді наступає на 
них частіше, ніж чайник.

Програміст — це людина, 
яка винаходить нові граблі.

Білл Гейтс — якась міфічна 
істота, покровитель граблів.

Microsoft — завод з вироб-
ництва граблів.

Асемблер — мова програ-
мування, за допомогою якої 
програміст наступає на граблі 
мільйон разів у секунду.

А хакер це людина, яка знає 
де граблі лежать
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ОВЕН. На роботі все в 
нормі, хоч про ваш на-
стрій так не скажеш. Якщо 

знадобиться емоційна підтримка, 
можете розраховувати на друзів. 

ТЕЛЕЦЬ. Гарні новини 
відкриють перед вами 
нові перспективи в осо-

бистому житті. Уникайте конфлік-
тів побутового та фінансового ха-
рактеру.

БЛИЗНЮКИ. Будете 
багато працювати, і це 
обіцяє неабиякий при-

буток і успіх. Дійте без метушні, 
спокійно й наполегливо просу-
вайтесь вперед. 

РАК. Час зайнятися 
зміцненням особистих 
та сімейних стосунків. 

Вихідні будуть вдалими, якщо 
подбаєте і про інтереси близь-
ких людей. 

ЛЕВ. Не звалюйте на 
свої плечі чужі про-
блеми. Нагадайте ке-

рівництву про свої досягнення. 
Можлива заманлива пропозиція, 
але подумайте.

ДІВА. Будьте активні та 
рішучі на всіх фронтах. 
Не варто розслаблюва-

тися на роботі й у бізнесі, інакше 
ймовірні конфліктні ситуації. 

ТЕРЕЗИ. Час позитивних 
новин у професійній та 
діловій сфері. Постарай-

теся стримувати дратівливість, 
відволікайтесь на щось приємне. 

СКОРПІОН. Будете го-
тові до нових завдань, 
ваша завзятість дивува-

тиме друзів, колег і начальство. 
Але про найгеніальніші ідеї поки 
промовчіть.

С Т Р І Л Е Ц Ь . Досить 
успішний період. Одер-
жите пропозицію про 

непоганий підробіток і зможете 
нарешті вирішити свої матеріаль-
ні проблеми. 

КОЗЕРІГ. Цього тижня 
буде багато цікавої та 
різноманітної роботи. 

Однак постарайтеся не втомити-
ся фізично і нервово, не переоці-
ніть свої сили. 

ВОДОЛІЙ. На першому 
місці — питання кар'єри. 
Необхідно визначити, чо-

го хочете від життя, і позбутися ілю-
зій. Вихідні проведіть з друзями.

РИБИ. Сприятливий 
час для вирішення осо-
бистих і службових про-

блем. У вихідні варто віднови-
ти витрачені сили і спокійно 
відпочити. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 17 — 23 ВЕРЕСНЯ


