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 БОРИСПІЛЬ У ЦИФРАХ

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

ЧИ ПИТНА ВОДА?
Важливим питанням на останній нара-

ді у міського голови було обговорення 
питань щодо Бориспільського водопро-
воду. Люди скаржаться, що у воді навіть 
після проведення 48-годинного хлору-
вання часто з’являються «небажані гос-
ті», які зовні дуже нагадують черв’яків.

У міському КП ВКГ «Бориспільводока-
нал» запевняють, що це недорозвинуті 
личинки одного з різновидів комара, які 
іноді потрапляють до водопроводу. Во-
ни часто скупчуються у тупикових мере-
жах, осідають на стінках труб. Перепади 
тиску води зривають наліт на трубах. Такі 
перепади спостерігалися після хлоруван-
ня, коли подали воду. Такий комар лише 
за один раз відкладає до 200 яєць, з яких 
розвиваються личинки. Загрози ті личин-
ки не несуть, а щоб позбутися їх, потрібно 
звертатися до водоканалу, який проведе 
додаткове промивання проблемних діля-
нок водопроводу. До речі, щоб лічильник 
у квартирі не нараховував за воду, витра-
чену на промивання, необхідно запроси-
ти представника водоканалу, і він зафіксує 
показники лічильника до і після проми-
вання, а також складе акт. Нині лаборато-
рія «Бориспільводоканалу» отримала до-
ручення взяти аналізи води у тих кварти-
рах, де проблеми з личинками комара ви-
никли ще до хлорування. 

Зараз у водопроводі спостерігається 
підвищений вміст гіпохлориду натрію. 
Це залишкове явище після хлорування. 
Попри це хімічний аналіз питної води 
показав, що вона відповідає нормам для 
безпечного споживання. 

ПІДГОТОВКА ДО 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ

КП «Бориспільтепломережа» пові-
домляє про активну підготовку до опа-
лювального сезону. Роботу необхідно 
пришвидшити, оскільки синоптики про-
гнозують різке похолодання. Так, уже ми-
нулого понеділка окремі тепломережі за-
повнено теплоносієм (хімводоочищеною 
водою), із них 8 дошкільних навчальних 
закладів та 3 школи. Також КП «ЖРЕУ» зві-
тує про завершення підготовки до опа-
лювального сезону у 55 будинках, КП 
«ЖЕК №1» — у 56 багатоповерхівках.

ЩОРІЧНИЙ МІСЯЧНИК
Із 25 вересня у Борисполі розпочато 

щорічний місячних благоустрою, який 
традиційно триватиме до 25 жовтня. Ок-
рім того, що в цей час будуть проводити-
ся роботи із підготовки до зими, 13 жовт-
ня (напередодні свята Покрови) в рамках 
місячника депутати Бориспільської місь-
кої ради разом із очільниками міста пла-
нують провести акцію із висадки дерев 
на Книшовому меморіально-парковому 
комплексі. На закупівлю дерев із місько-
го бюджету виділено 199 тисяч гривень.

Підготувала Тетяна Ходченко

Тетяна ХОДЧЕНКО 

Після того, як громадськість почала по-
рушувати питання щодо якості повітря в 
закладі, заступник міського голови Мико-
ла Корнійчук 12 вересня звернувся до Бо-
риспільського міжрайонного відділу лабо-
раторних досліджень щодо проведення ла-
бораторних вимірювань повітря в примі-
щенні спортивної будівлі.

Згідно з результатами вимірювань, 
фактичне значення формальдегіду у 
приміщенні спортивної будівлі складає:

— у спортивному залі — 0,08 мг/м3,
— у роздягальнях для дітей — 0,08 — 

0,09 мг/м3,

— у тренерській залі та приміщенні для 
інвентарю — 0,31-0,42 мг/м3.

Згідно з ДСанПІН «Державні санітарні 
правила і норми влаштування, утриман-
ня загальноосвітніх навчальних закладів та 
організації навчально-виховного процесу», 
нормативна концентрація формальдегіду в 

приміщеннях шкіл не повинна перевищува-
ти — 0,01 мг/м3. Наразі дане перевищення 
від 7 до 98 разів.

Оскільки найбільше перевищення хіміч-
них сполук зафіксовано у роздягальнях та 
приміщенні для інвентарю, підозра відра-
зу ж впала на нові меблі в закладі, які виго-
товлено із ДСП. Хоча на меблі є всі необхід-
ні сертифікати. Тому в понеділок були взяті 
аналізи меблів спеціалістами вже із облас-
ної лабораторії. Доки готуються аналізи ра-
йонною прокуратурою, розпочато досудо-
ве розслідування.

Батьки дітей НВК обурені таким ходом 
подій. Насправді порушень у будівництві 
спорткомплексу чимало. Наприклад, навіть 
доступ до вбиральні для дітей з фізичними 
вадами обмежений через технічні причини 
за недогляду проектувальників. Тобто сама 
вбиральня облаштована, але наявність по-
рогів та замала ширина дверей є перешко-
дами для вільного доступу дітей у дане при-
міщення.

Нагадаємо, замовником будівництва бу-
ло Бориспільське управління капітального 
будівництва. 

ПРОБЛЕМИ НОВОГО СПОРТЗАЛУ
 Новозведений спортивний зал 

для НВК «Ліцей «Дизайн-Освіта» 
ще не прийнятий в експлуатацію, а 
вже знайдено його перші кричущі 
недоліки.

НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» ім. Павла Чубинського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» ім. Павла Чубинського 
чекає на безпечний спортивний зал.чекає на безпечний спортивний зал.

ПОСЛУГИ ЖЕКів 
ЗДОРОЖЧАЛИ

Ірина ГОЛУБ

Хоча офіційно це називається коригу-
ванням тарифів, відповідно до збільшен-
ня мінімальної заробітної плати та здо-
рожчання енергоносіїв. Але для гаманця 
результат однаковий — як не крути, йому 
таки доведеться ще трохи схуднути. 

Два тижні тому на засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради було 
схвалено коригування тарифів на послуги 
водопостачання та вивезення сміття. При-
чина та сама — заробітна плата та енерго-
носії. Тільки здорожчання води і вивезен-
ня сміття на тодішньому виконкомі під-
тримали, а для тарифів на послуги ЖЕКів
не вистачило голосів. До цього питання по-
вернулися на найближчому засіданні вико-
навчого комітету, яке відбулося 25 верес-
ня. І цього разу точилися гарячі дебати. Ви-
словлювалися пропозиції, як допомогти 
ЖЕКам, не збільшуючи тарифів. Але їх на-
вряд чи можна назвати прийнятними.

Незважаючи на аргументи проти, чле-
ни виконавчого комітету таки зважили на 
те, що стоїть питання про те, виживуть, чи 
не виживуть ЖЕКи сьогодні. Вони і так від 
січня, відколи мінімальна заробітна пла-
та підвищилася вдвічі, протрималися, не 
збільшуючи вартості послуг. Більшістю го-
лосів виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради затвердив нові тарифи.

Отже, вартість послуг з водовідведен-
ня та каналізації і послуг із вивезення по-
бутових відходів у Борисполі збільшиться 
із 1 жовтня. А ЖЕКам за новими тарифами 
ми платитимемо із 15 жовтня 2017 року.

Павлина Острозора, фото автора

Гарним подарунком у новому навчаль-
ному році для учнів НВК «Гімназія «Пер-
спектива» ім. В. Мономаха стала поява ін-
терактивної дошки в кабінеті математики.

До ноу-хау гімназистам не звикати: зі схо-
жою дошкою вони працювали в кабінеті фі-
зики, тож чудово знають усі переваги: дії, 
зроблені маркером на екрані, зберігаються 
в комп’ютері, щось можна витерти так зва-
ною електронною гумкою, щось виділити 
іншим кольором. Матеріали уроку можна 
навіть зберегти й використовувати надалі. 
А коли треба переглянути презентацію чи 
навчальний фільм, дошка перетворюється 
на телевізор. 

Як відзначають учителі, найзручніше на 
дошці будувати тривимірні фігури на уро-

ках геометрії. Однак техніка не стала за-
мінником традиційної дошки в їхньому на-
вчальному процесі, яка залишається ос-
новним інструментом для розв’язання, на-
приклад задач, рівнянь тощо. 

МАТЕМАТИКА ПО-СУЧАСНОМУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У рамках освітньої реформи, що при-
йнята 5 вересня цього року, до Бориспіль-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. №6 цей навчальний рік 
приніс неочікуваний експеримент.

Із 38 шкіл Київської області у Борисполі об-
рали ЗОШ №6, щоб спробувати нові методи 
навчання у початкових класах. Вже з 1 верес-
ня цього року у закладі діє два експеримен-
тальних перших класи, які увійшли в регіо-
нальний експеримент за новим навчальним 
планом, що вступить у дію лише в 2018 році.

Директор школи Віра Іванівна Мазура го-
ворить, що, згідно з нововведенням, діти 

навчаються за іншими методиками — на-
самперед вони опановують навики існу-
вання в різних життєвих ситуаціях, знахо-
дити вихід з будь-якої проблеми.

На жаль, книгами першокласники ще не 
забезпечені, а вчителі вимушені відшуку-
вати необхідну інформацію самотужки в Ін-
тернеті. «Та все ж це хороший приклад но-
вого погляду на навчання», — говорить ди-
ректор школи.

Чи справді наступного року це вже буде 
не експеримент, а повноцінне навчання для 
усіх дітей України, напевно, покаже цього-
річна практика. Головне, щоб наші діти не 
стали «піддослідними мишами» для втілен-
ня в життя освітньої реформи.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВИД НАВЧАННЯ

За період з 1 по 31 серпня у Бориспо-
лі зареєстровано 113 шлюбів (85 із Бори-
споля, 28 — Бориспільського району).

У Бориспільському пологовому бу-
динку народилося 86 немовлят: 40 хлоп-
чиків та 46 дівчаток.

Видано свідоцтва про смерть 148 осіб 
(67 із Борисполя, 81 — Бориспільського 
району).

За серпень до Бориспільського місь-
крайонного центру зайнятості звернуло-
ся 155 осіб, з них на кінець місяця 34 пра-
цевлаштовано. Зараз на обліку перебуває 
483 особи. Актуальними є 359 вакансій.



3№37 (896), 29 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»На часі

 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  ФЕРМЕРСТВО

 СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ

Валентина ОЛІЙНИК

З початку осені в Україні про-
довжує стрімко дорожчати м'я-
со. Забіг по цінах б’є усі можливі 
рекорди, а тим часом виробни-
ки пояснюють, що дорожчають 
корми, світло і т.і. 

Трохи більше, аніж за три тижні те-
лятина, наприклад, зросла в ціні на 
1,04%, курятина на 3,9%, а свинина 
аж на 5,2%. Однак абсолютним «чем-
піоном» цінового марафону україн-
ці визнали сало. У деяких місцях ціни 
на нього, як скаржаться люди, уже 
майже зрівнялися з ціною на м'ясо!

Оскільки ціни на м'ясо на ринку 
традиційно вищі, «Вісті» вирішили 
пройтися місцевими торговими 
мережами і придивитись до сьо-
годнішніх цін.

Відразу впало в око те, що бі-
ля холодильників із м’ясом кур-
ки так звані «споживацькі корки», 
старших і геть молодих людей, 
поки що не дуже зміліли. Тут, як і 
завжди, людно… Та і асортимент, 
як нам здалося, більший. Може, 
справді менше розбирають? Як ми 

побачили, люди потроху беруть 
все: і стегенця, і крила, і четвер-
тинки, і шиї… Хоча ціни, як прави-
ло, демократичні на це м’ясо, вра-
зили. Чого лише варте філе по 99 
гривень за кілограм!

Однак, як виявилося, це ще не 
межа. Уже за мить, підійшовши до 

поодиноких покупців біля іншого 
холодильника-вітрини і побачив-
ши цінники на телятину і свинину, 
дивуванню нашій репортерській 
групі не було меж. Так, наприклад, 
якісний шматок телятини можна 
купити від 125 гривень і до 142 
гривень за кілограм. А от свинину 
відпускають у межах 165 гривень.

Щоправда, сала за ціною м’яса, 
про що масово кричали споживачі 
в Інтернеті, ми не побачили. Влас-
не якщо бути точними, у традицій-
ному його вигляді у день нашо-
го моніторингу воно нам чомусь 
взагалі не зустрічалося. Натомість 
уже подрібнені для засмажки його 
шматки «відпускали» по двадцять 
гривень за півкілограмові контей-
нери, обтягнуті зверху плівкою.

— Відбувається величезне ко-
ливання цін у регіонах, — повідо-

мив директор Української Асоціа-
ції постачальників торговельних 
мереж Олексій Дорошенко. — На-
приклад, у Києві і сусідніх містах 
його можна придбати за 104 грив-
ні, а от на Тернопільщині його про-
дають за 32 гривні відповідно. Різ-
ниця в ціні більш ніж утричі, або 
«космічні» 72 гривень! У середньо-
му сало в Україні коштує 54,9 гри-
вень за кілограм.

Аналітики ринку прогнозують, 
що українці відреагують на нові 
цінники традиційно: їстимуть мен-
ше. До того ж, якщо раніше люди 
після стрибків цін на традиційно 
дорогі види м’яса могли дозволи-
ти собі перейти на більш дешеву 
курятину, сьогодні цього вибору 
їх взагалі позбавили. Отже, схоже, 
у майбутньому українці м’яса май-
же не їстимуть.

ЧОМУ УКРАЇНЦІ ВИКРЕСЛЮЮТЬ М’ЯСО ЗІ СВОЇХ ПОКУПОК?

САДІВНИЦТВО, 
СХОЖЕ, 
«ДОТИСКАЮТЬ»

Валентина ОЛІЙНИК

Попри те, що у верхівці весь час говори-
ли про потребу особливої уваги держави 
до садівництва та загалом про розвиток 
сільськогосподарської кооперації,у Дер-
жбюджеті — 2018 не передбачено програ-
ми щодо підтримки промислового садів-
ництва як окремої галузі. Усе це ставить 
під загрозу створення інфраструктури га-
лузіі, схоже, перекреслює все, патетично 
сказане донині, у цьому напрямку.

В усі часи найбільш проблемні галузі 
сільського господарства у світі мали шанс 
виживати передусім за рахунок дотацій. 
Зрозуміло, для України, коли триває вій-
на,говорити про програму підтримки — 
все одно що самому собі крутити. Тим ча-
сом фермери, які все ще займаються у цій 
животіючій галузі, прагнуть достукатися 
до верхівки і претендувати хоча б на зде-
шевлення кредитів, адже нині діюча став-
ка 18% є для аграріїв непосильною. А от, 
наприклад, у Євросоюзі, куди ми так напо-
легливо поспішаємо, їхні колеги у цій галу-
зі давно мають можливість брати кредит 
під 1%. І це, зауважте, на довгих 20 років!

Попри те, що сьогодні наше садівниц-
тво потребує великої уваги з боку держа-
ви, наперекір погоді та всім супутнім «па-
лицям-обставинам» згори, вітчизняні ви-
робники подеколи збирають (і експорту-
ють) справді масштабні обсяги продукції. За 
інформацією асоціації «Укрсадпром», цьо-
горіч це, наприклад, передусім стосуєть-
ся сливи.Так, у вересні ми отримати статус 
нетто експортера сливи, вивізши понад 1 
тисячу тонн цього продукту на суму 625 ти-
сяч доларів. Зокрема спостерігаються до-
сягнення не тільки в кількості, а й в самій 
географії — нині наша слива припала до 
смаку прискіпливим покупцям країн ЄС. До 
слова, також Україна вже довгий час утри-
мує лідерські позиції з виробництва грець-
кого горіха в Європі, і п’яте — у світовому 
масштабі.

Українські фермери кажуть, щоб нарешті 
гідно запрацювала економіка, вони мусять 
мати право доступу до тривалих і дешевих 
кредитів під конкретні проекти. У світлі то-
го, що віднедавна програму відшкодування 
вартості придбаних для закладки плантації 
саджанців та за будівництво фруктосховищ 
благополучно прикрили, кредитування на 
вигідних умовах гарантуватиме друге ди-
хання галузі у напрямку садівництва.

Валентина ОЛІЙНИК

Українські фермери, які займаються ви-
рощуванням гречки, планують, аби та по-
вернулася до списку стратегічних продук-
тів для українців, ставши знову абсолютно 
прийнятною у ціні. А не як зараз, коли ціна 
цього продукту, проти пам’ятних для нас 55 
гривень і вище за кілограм, все одно коли-
вається у межах неприпустимих 26-28 гри-
вень. Зауважимо, самі українські фермери, 
наприклад, спродують гречку за якихось 
оптових 13-15 гривень за кілограм.

З метою реанімації цього сегменту галу-
зі сільського господарства ще влітку в Укра-

їні було засновано Міжнародну асоціацію 
виробників гречки. Нещодавно, оцінивши 
обсяги цьогорічних площ, в асоціації заби-
ли на сполох, бо зафіксували стрімке падін-
ня. Так, за їхніми даними, у 2017-му угреч-
ки у нас посіяли всього 130 тисяч гектарів, 
тоді як минулого року —аж 160 тисяч гек-
тарів. Зважаючи на невтішну картину, члени 
цієї аграрної організації виступили з ініці-
ативою негайного введення дотацій виро-
щування гречки.

У своєму зверненні до уряду гречкосії на-
полягають запровадити обов’язкове додат-
кове фінансування під кожен гектар гречки. 
Зауважують, якщо, наприклад, на Житомир-
щині вже кілька років діє невелика дотація 
— 300 грн/га (але аграрії таки її отримува-
ли), то сьогодні йдеться про те, аби ця дота-
ція складала 1 тисячу грн/га.

Як резюмував голова асоціації Микола 
Малієнко, у вирощуванні гречки держава 
не раз наступала на граблі, бо, маючи мож-
ливість вирощувати в достатній кількості 
гречку, ми чомусь уже традиційно завози-
мо її… з Китаю.

— Разом з цим є негаразди і на спожи-
вчому ринку, — розповідає він. — Цінова 
політика на гречану крупу перевищує ці-
нову політику на той же рис (ред. — який 

у нас, якщо хтось забув, не вирощується). 
Нестабільна ситуація щодо цієї культури 
мотивувала дирекцію асоціації звернутись 
до Кабміну…

Прогнозувати, що реально слід чека-
ти аграріям від уряду, дуже складно, бо, 
наприклад, у Мінагрополітики коменту-
ють, що насправді посівні площі під греч-
кою у порівнянні з минулим роком в Украї-
ні виросли — із 150 тисяч га до 183 тисяч га! 
Більше того, Україна навіть входить у трійку 
світових виробників гречки (поступившись 
лідерством Росії і Китаю). І до всього, зважа-
ючи на хороший цьогорічний врожай, ці-
ни на крупу мають бути стабільні. Як заува-
жують у міністерстві, якщо минулого року 
гречки було зібрано 128 тисяч тонн, то цьо-
горічний урожай сягає близько 197, 5 тисяч 
тонн, при реальній потребі у цьому продук-
ті на внутрішньому ринку у 160 тисяч тонн.

За ким тут правда — розібратись склад-
но. Усе на свої місця, а надто для україн-
ських споживачів, ким ми всі є, розставлять 
хіба що… ціни.

Нагадаємо, до скасування держрегулю-
вання цін на соціально значущі товари, 
гречка входила у цей перелік, а тому ціна на 
неї зараз може бути будь-якою, навіть по-
при нещодавні обіцянки згори.

ЧИ РЕАНІМУЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ 
РИНОК ГРЕЧКИ?

 Відчайдушні аграрії, попри 
кількарічні практично бойові дії 
на ринку гречки з її масовим за-
силлям із-за океану, причому за 
надзвичайно шоковими цінами, 
хочуть відродити вітчизняне ви-
робництво крупи і водночас на-
решті зробити сам український 
гречаний бізнес рентабельним.
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Ірина КОСТЕНКО

Чим живуть сьогодні головні по-
вітряні ворота України та праців-
ники підприємства? Про це сьогод-
нішня розмова кореспондента «Ві-
стей» із заступником генерального 
директора аеропорту з інженер-
но-технічного забезпечення та роз-
витку, т.в.о. директора з персоналу 
Олегом Васильовичем Струком.

«Бориспіль» вчора і 
сьогодні

Аеропорт «Бориспіль» і місто 
Бориспіль тісно пов’язані. Для Бо-
рисполя аеропорт є бюджетоутво-
рюючим підприємством. Але най-
головніше не це. Більшість праців-
ників аеропорту є мешканцями 
міста. І якщо в економіці підпри-
ємства трапляються негаразди, це 
відчувається і в Борисполі. 

Ще три роки тому ситуація в ае-
ропорту була не найкращою. Коли 
18 вересня 2014 року Євгенія Дих-
не було призначено виконуючим 
обов’язки генерального дирек-
тора ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», він прийняв підпри-
ємство зі збитками. Та вже почина-
ючи з 2015 року, стали підвищува-
тися економічні показники. Коли 
аеропорт став прибутковим, на-
самперед почала підвищуватися 
заробітна плата. 

Директора аеропорту обирали 
на конкурсній основі. За результа-
тами конкурсу, який завершився 1 
грудня 2016 року, генеральним ди-
ректором аеропорту став Павло 
Рябікін, Євгеній Дихне був призна-
чений його першим заступником. 
А політика, яку він заклав два ро-
ки тому, продовжується і сьогодні. 

Таке правонаступництво — це 
дуже позитивний сигнал. Продов-
жує активно розвиватися співп-
раця із давніми партнерами. З’яв-
ляються нові авіакомпанії-пере-
візники, втілюються у життя нові 
напрямки співпраці та нова полі-
тика, спрямована на здешевлення 
авіаперевезень. Тому працювати в 
аеропорту сьогодні особливо ви-
гідно і престижно.

Олег Струк: з людьми 
і для людей

Заступник генерального дирек-
тора аеропорту з інженерно-тех-
нічного забезпечення та розвитку, 
т.в.о директора з персоналу Олег 

Струк, розпочинаючи розмову із 
кореспондентом, наголосив:

— ДМА «Бориспіль» — найбіль-
ший аеропорт України. Це стра-
тегічне підприємство, яке повин-
но працювати чітко у відповідно-
сті до Міжнародних норм та вимог 
Українського законодавства. І ад-
міністрація аеропорту робить усе 
необхідне, щоб забезпечувати від-
повідні умови праці. 

Насамперед, аеропорт — це під-
приємство, де існують особливі ви-
моги щодо безпеки. Тому на першо-
му місці стоїть дотримання усіх нор-
мативних актів з охорони праці. На 
виконання вимог кодексу законів 
про охорону праці, регулярно про-
водиться атестація робочих місць, 
забезпечуються всі заходи з охоро-
ни праці. Особлива увага надаєть-
ся засобам індивідуального захи-
сту, у тому числі працівників забез-
печують високоякісним спецодягом, 
який має відповідати європейським 
нормам, щоб він був зручним, щоб 
працівники почувалися у ньому ком-
фортно. Це дуже важливо, адже ко-
жен на своєму робочому місці відпо-
відає за безпеку пасажирів загалом.

Дуже мало сьогодні є підпри-
ємств, які, відповідно до законодав-
ства, забезпечують такі високі стан-
дарти базових вимог до умов праці.

— Оплата праці на підприєм-
стві також на висоті.

— Рівень оплати праці є одним 
із пріоритетних питань для керів-
ництва аеропорту. Зарплата на під-
приємстві підвищується регуляр-
но, і, починаючи із 2015 року, вона 
збільшилася майже вдвічі. У вересні 
цього року було чергове підвищен-
ня оплати праці ще на 15%. Середня 
зарплата на підприємстві сьогодні 
складає близько 11 тис. грн.  

Ставка, преміальні, відпускні, 
лікарняні, інші соціальні пільги 

— все це працівники аеропор-
ту отримують стабільно і завжди 
вчасно. До речі, небагато підпри-
ємств в Україні можуть похвали-
тися оплачуваними лікарняними. 
А для аеропорту «Бориспіль» — 
це норма. На підприємстві діють 
усі можливі пільги. Узяти хоча б 
надбавку до ставки: по колектив-
ному договору вона передбаче-
на не меншою, ніж 10%. Насправді 
ця надбавка була завжди вищою у 
кілька разів. А протягом цього ро-
ку працівники стабільно отриму-
ють 40% надбавки.

— Відомо, що в аеропорту ді-
ють дуже сильні профспілко-
ві організації. Наскільки актив-
ною є співпраця з ними?

— Це дуже важлива сполучна 
ланка між колективами, які пред-
ставляють профспілки, і адміні-
страцією підприємства. Так, днями 
на спільному засіданні адміністра-
ції і профспілкових комітетів обго-
ворювалося чергове підвищення 
заробітної плати. Окрім того, у від-
повідь на звернення профспілок 
було досягнуто домовленості, що 
будуть збільшені на 1000 грн ви-
плати при відпустці. Сума цих ви-
плат зросте до 5000 грн (це окрім 
офіційних відпускних). Також най-
ближчим часом буде внесено ще 
одну зміну до колективного дого-
вору щодо збільшення суми до-
помоги у випадку смерті близьких 
родичів або працівників (щонай-
менше на 1000 грн). 

Ще одна важлива справа, якою 
опікуються профспілки, — медичне 
страхування. Такою послугою для 
своїх працівників можуть похвали-
тися одиниці підприємств України. 

Корективи до пакету соціаль-
ної підтримки працівників ае-
ропорту внесла і війна на Схо-
ді. Представники трудового ко-

лективу звернулися з прохан-
ням: до Дня захисника Вітчизни 
відзначати працівників, які вою-
вали в зоні АТО, захищали неза-
лежність України. Відповідні змі-
ни будуть внесені у колективний 
договір. Відтепер щорічно, до 
Покрови (14 жовтня), підприєм-
ство преміюватиме працівників-
ветеранів АТО.

— Звичайно, Ви не розкрили 
секрету, що працювати в аеро-
порту вигідно і престижно. Але 
ж влаштуватися туди надзви-
чайно складно. 

— Плинність кадрів дійсно ду-
же мала. Гідні умови праці, до-
тримання усіх вимог законодав-
ства спонукають людей дорожити 
своїм робочим місцем. Але влаш-
туватися на роботу в аеропорт 
цілком реально. 

Потрібно просто подати заяву 
на конкурс на заміщення вакант-
них посад. Перелік цих вакант-
них посад ми постійно публікуємо 
на сайті аеропорту «Бориспіль» у 
розділі «вакансії» (https://kbp.aero/
airport/vacancy/), та на сторінці 
в мережі Фейсбук (https://www.
facebook.com/airportboryspil). 

Звісно, що на дуже відповідаль-
ні посади візьмуть не відразу. По-
трібно відпрацювати випроб-
ний термін. Але загалом кар’єр-
не зростання залежить тільки від 
професійних навичок, старанно-
сті, відповідальності та досвідче-
ності працівника. 

Дуже важливо, щоб було поро-
зуміння із працівниками. Адміні-
страція забезпечує необхідні умо-
ви праці, її гідну оплату, соціальні 
норми, а працівник натомість має 
дисципліновано, якісно і в повно-
му обсязі виконувати свої посадо-
ві обов’язки. Також підприємство 
ставить дуже жорсткі вимоги що-

до заборони вживання спиртних 
напоїв у робочий час. Для аеро-
порту це особливо небезпечно. 

До речі, наші працівники мають 
ще одну важливу соціальну піль-
гу — ми забезпечуємо людей, які 
проживають у Києві та Борисполі, 
службовим автотранспортом. Для 
Борисполя це не лише пільга, а 
ще й необхідність, адже пасажир-
ський транспорт із міста до аеро-
порту ходить дуже рідко. 

— Де найчастіше аеропорт 
потребує нових людей?

— Особливо велике наванта-
ження на вантажному терміналі. І 
основна плинність кадрів у нас са-
ме серед вантажників. Бо робота 
важка, а розцінки донедавна були 
зовсім низькі. Тому для цих робіт 
були переглянуті тарифи і зміни-
лися вони диференційовано. Дея-
кі розцінки збільшуються вдвічі, а 
деякі — у 4-5 разів. Бо були пози-
ції, які працівникам зовсім не ви-
гідно було виконувати.  

У зв’язку із цим дещо збільшуєть-
ся і вартість обслуговування ван-
тажу. Але для пасажирів це не осо-
бливо відчутні суми. Загалом уваж-
но розглядаються усі звернен-
ня щодо розцінок, які надходять 
від трудового колективу. Вони пе-
реглядалися і будуть переглядати-
ся, щоб людям було вигідно вико-
нувати ту чи іншу роботу. 

Заробітна плата: 
випереджаючи 
інфляцію

Починаючи з 2015 до 2017 ро-
ку заробітна плата в аеропорту 
підвищилася майже вдвічі. 

2015 рік в серпні — на 15%
2016 двічі —  на 30% і на 15%
2017 — на 15%
Якщо порівнювати з інфляцією:
• Індекс інфляції за 2015-2016 рік 

склав 61%, тоді як заробітна плата 
загалом підвищилася на 72%.

• Сумарний індекс інфляції за 
2015-2017 рік склав 74%, а заро-
бітна плата протягом цього періо-
ду зросла на 98%, що на 20% біль-
ше в абсолютних величинах, ніж 
стрибнула інфляція. 

• У цьому році вже відбулося під-
вищення зарплати на 15%. При то-
му, що цьогорічний індекс інфляції 
склав усього 8%.

Підвищення оплати праці про-
водиться в рамках фонду оплати 
праці, який щороку закладаєть-
ся до фінансового плану. Невико-
ристані залишки на кінець року, 
за законом, повертаються до Дер-
жавного бюджету. Але у аеропор-
ту «Бориспіль» залишків не буває. 
Якщо адміністрація бачить, що іс-
нує фінансовий резерв, його вико-
ристовують для того, щоб люди от-
римали вищу оплату праці. 

Щоправда і більше коштів, ніж 
передбачено у фонді оплати пра-
ці, використати неможливо. 

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»: НА ПЕРЕХРЕСТІ 
ЗЕМНИХ І НЕБЕСНИХ ШЛЯХІВ 

 Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» — тут схо-
дяться повітряні шляхи з 
усього світу. «Бориспіль» 
першим зустрічає гостей 
України, саме звідси ве-
дуть дороги до різних ку-
точків нашої Батьківщини. 
Як зустрінеш гостя, так він 
і сприйматиме господаря. 
І державне підприємство 
«Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» тримає марку 
на високому рівні. 

Щодо статистики, підприємства авіаційної галузі сьогодні на першому місці в Україні по рівню 
заробітної плати Наприклад, якщо в газотранспортній галузі, де оплата праці досить висока, 
середня з/п слюсаря складає 6 тис. грн, в аеропорту «Бориспіль» фахівці цього ж профілю 
отримують близько 9 тис. грн.

• Колектив підприємства ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» налічує близько 4 тисяч 
працівників. 

• Максимальна кількість паса-
жирів за добу, яких обслуговували 
цього року, сягає 41 тисячі осіб.

ЦИФРИ І ФАКТИ
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Тетяна ХОДЧЕНКО, фото Ольги ОГНЯНИК

ЗОШ I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого
вул. Героїв Небесної Сотні, 1

Саме ця школа отримує звання «наймудрішої». Вона най-
старіша у нашому місті. Її відкрито ще до початку Другої сві-
тової війни у 1936 році на свято Першого дзвоника.

Школа проводить навчання за математичним та історич-
ним профілем. Гордість навчального закладу — власний іс-
торичний музей, який відкрито у 2015 році. Тут зберігається 
історія школи від її початку. 

Сьогодні у школі навчається 1074 учні, працює 66 учите-
лів. З 2008 року директор школи Людмила Василівна Шев-
ченко, яка викладає українську мову, світову та українську 
літератури.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 
вул. Глибоцька, 122

Школа збудована у 1965 році. Зведення закладу прохо-
дило дуже швидко, адже навчання чекали діти, батьків яких 
відселили з зони, відведеної для будівництва Київської ГЕС.

Оскільки у школі було впроваджено виробниче навчання 
(автосправа), сюди приходили продовжувати навчатися уч-
ні з усіх шкіл міста та випускники восьмирічної школи №2. 
Лише ЗОШ№3 мала «зелений» клас для проведення уроків 
з географії. Перший у місті метеомайданчик також з’явився 
саме тут. 

Завдяки першому директору школи Зіновію Чередничен-
ку ми навіть сьогодні милуємося великою кількістю зелених 
насаджень навколо закладу. 

Школа веде профільне навчання старшокласників за сус-
пільно-гуманітарним та філологічним напрямками. Тут на-
вчається 735 дітей та працює 43 педагоги. Директор ЗОШ№3 
Ірина Анатоліївна Панкявічене, яка викладає музику та ху-
дожню культуру. 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
вул. Юрія Головатого, 19

У середині ХХ століття, а саме 2 січня 1950 року, розпоча-
лась історія ЗОШ №6. Тоді вулиця ще мала назву Вокзальна, 
а сам навчальний заклад називався «Семирічна школа №6». 

Спочатку приміщеннями школи були колишні куркуль-
ські хати, які мали неналежне пристосування до потреб за-
кладу. У 1960 році збудували нову простору школу, яку наз-
вали «Бориспільська середня загальноосвітня трудова полі-
технічна школа з виробничим навчанням». З часом кількість 
учнів збільшувалася і знову постала необхідність у більшій 
площі. У 1980 році з’явилася нова будівля школи.

Зараз тут навчається більше 1500 учнів, працює 65 вчите-
лів. Директор школи Віра Іванівна Мазура, вчитель україн-
ської мови та літератури.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 
вул. Михайла Калмикова, 7

Школа збудована у 1970 році. Ще 30 років тому вона одні-
єю з перших у Київській області встановила комп’ютерний 
клас КУВТ — 86. У ті часи це було неабиякою новацією. 

Разом із атестатом про повну загальну середню освіту учні 
закладу отримують диплом «Оператора комп’ютерного набо-
ру». Старша школа має інформаційно-технологічний профіль.

Цього року в школі навчається 407 учнів у п’ятнадцяти 
класах. Працює 27 вчителів. Директор школи Ганна Павлів-
на Михайлюк за сумісництвом ще й учитель біології.

ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 
вул. Соборна, 3

Школа зведена у 1976 році за підтримки аеропорту «Бо-
риспіль» за ініціативи Бориспільської міської влади.

Із самого початку існування закладу тут були класи, в яких 
викладання предметів проводилося російською мовою. Ли-
ше цього року депутати міської ради прийняли рішення ска-
сувати цю практику, залишивши російськомовними тільки 
два випускні класи. У закладі проходить профільне навчан-
ня економічного, філологічного та технологічного напрямків. 

Хоча заклад розраховано на 760 учнів, нині тут навчаєть-
ся 975. Директор школи Людмила Олексіївна Гавазюк є вчи-
телем музичного мистецтва.

ЗШО І-ІІ ступенів ім. В. Мономаха 
(НВК «Гімназія «Перспектива»)
вул. Київський Шлях, 97-а

Відкриття школи відбулося у 1989 році, тоді заклад мав 
назву середня школа №4. Після розпорядження КОДА у 
2003 році школа була реорганізована. А рішенням Бори-
спільської міської ради у 2016 році заклад було переймено-
вано. Цю назву школа носить і досі. 

Навчально-виховний комплекс (НВК) діє за принципом 
«кращий із кращих», тобто після закінчення 4 класу найоб-
дарованіші учні мають можливість пройти тестовий конкур-
сний відбір та потрапити на подальше навчання вже до НВК. 

Нині у закладі 1550 учнів, їх навчає 95 учителів. Но-
вообраний директор школи (але ще не призначений) 
Неоніла Іванівна Клименко працює тут вчителем біології 
та фізкультури. 

ЗОШ I-III ступенів ім. К. Могилка 
(НВК «СШ І-ІІІ ступенів») 
вул. Володимира Момота, 1

На території сучасного Соцмістечка (раніше військова ча-
стина Борисполя) в тодішньому будинку №188 у 1950 році 
була заснована початкова школа для дітей військовослуж-
бовців. Тоді вона називалася Бориспільська середня школа 
№5. Будівля закладу була двоповерховою, проте навчання 
в школі проходило лише на першому поверсі, оскільки на 
другому розміщувався військовий госпіталь. Місця для нав-
чання було дуже мало, тому дітям доводилося сидіти водно-
час по троє за партою. 

У вересні 2016 року заклад реорганізували у Бориспіль-
ський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ст. — загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.» імені К. Могилка. 

Сьогодні в школі навчається майже 700 вихованців та 
працює 53 вчителі. Директор школи Мазур Світлана Григо-
рівна, яка у школі викладає історію України.

НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» ім. Павла 
Чубинського («СШ І-ІІІ ступенів») 
вул. Головатого, 32-а
«На місці звичайного дитячого садка з’явився цілий на-

вчально-виховний комплекс», — саме так говорять обізнані 
мешканці Борисполя. Заклад було створено у 1998 році від-
повідно до рішення виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради. Ім’я Павла Чубинського закладу присвоєно у 
2000 році Постановою Кабінету Міністрів України. Сьогод-
нішню назву заклад отримав у 2012 році завдяки рішенню 
Бориспільської міської ради. 

У закладі активно займаються краєзнавчою роботою, ви-
вчають життєдіяльність нашого земляка Павла Чубинсько-
го, співпрацюють із Бориспільським історичним музеєм та 
навіть мають власний шкільний музей.

У НВК цьогоріч навчається 508 учнів, працює 38 учи-
телів. За часи існування закладу директор тут був лише 
один — Лариса Ананіївна Власенко. За сумісництвом во-
на вчитель хімії. 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА В БОРИСПОЛІ, 
або ДЕ НАВЧАЮТЬСЯ НАШІ ДІТИ

 Із розмов з окремими мешканцями міста 
несподівано дізналася, що багато бориспільців 
не знає, які й скільки навчальних закладів налі-
чується в їхньому рідному місті. Навіть батьки 
майбутніх школярів не до кінця орієнтуються, 
де може навчатися їхня дитина. Тому дана стат-
тя присвячується саме першому знайомству з 
бориспільськими загальноосвітніми навчаль-
ними закладами (ЗОШ).



6 №37 (896), 29 вересня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Правопорядок

Упродовж жовтня 2017 року у Бориспо-
лі та районі проходить місячник добро-
вільної здачі зброї та боєприпасів. Осо-
би, які упродовж жовтня добровільно зда-
дуть зброю, боєприпаси, вибухові матері-
али та спеціальні засоби, звільняються від 
кримінальної та адміністративної відпові-
дальності, а також мають можливість заре-
єструвати здану ними зброю на своє ім’я.

Звертайтеся до кабінету №116 дозвіль-
ної системи Бориспільського ВП (вул.С.Ка-
мінського,4) або до дільничного інспекто-
ра поліції.

 Є ТАКА ДУМКА

 НОВИНИ «СБ»

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Ще років десять тому, повертаючись з Ки-
єва додому до Борисполя, можна було від-
чути себе належним до привілейованого 
суспільства — настільки тут, у порівнянні 
зі столицею, було легко дихати та настільки 
нижчим був рівень фонового шуму. Сьогод-
ні все змінилося: Бориспіль так само зади-
хається від вихлопних газів, парів асфаль-
ту, літаків над головою, а влітку ще й від від-
сутності затінку. Кількість дерев у місті не-
впинно знижується, причому міська влада 
в особі Миколи Корнійчука нещодавно ого-
лосила війну тополям, які не просто так ви-
саджувалися колись довкола промислових 
об’єктів та вздовж автострад. Тополя має 
унікальні екологічні якості, одне дерево ви-
робляє кисню як десять беріз, сім ялин або 
чотири сосни. За рік одна тополя поглинає 
до 53 кг сажі — порівняйте з показником 
каштана — до 16 кг. А суперечлива декора-
тивна «красивість» нових насаджень у цен-
трі нікому з нас не дасть дихнути вільніше.

Загазованість нашого міста не результат 
розвитку, це результат відсутності страте-
гії гармонійного розвитку міста, відсутно-
сті в міської влади уявлення про те, яким же 
має бути комфортне місто. Звідси жахливий 
принизливий громадський транспорт, ма-
шини на тротуарах, відсутність будь-яких 
транспортних альтернатив, відсутність зон 
рекреації та їзда на червоне світло. Повно-
цінне якісне життя починається з екологіч-
ної безпеки, яка стане запорукою здоров’я. 
Де її шукати в Борисполі?

На сесії виступив молодий бориспілець, 
виступив щиро, сказав, що його дітям треба 
справжній парк. Пізніше ми познайомили-
ся та зустрілися в яру Соцмістечка. Ярослав 
Сарафінюк з дружиною Мариною вихову-
ють трьох дітей. Старшому, Марку, дев’ять, 
займається в клубі «Ратоборець», Мірада та 
Магдаліна — його молодші сестри.

Ярослав пояснює: «Більшість із нас не хо-
че нічого робити, не вірить, що можна на 
щось вплинути. Але саме ми маємо вплива-
ти на те, що відбувається у місті! Впливати 

своїми діями, а не сидінням біля екрана ТБ. 
Зрештою влада — це слуги народу, і вони 
мають виконувати безпосередню волю лю-
дей, нашу з вами. Якщо часто вони про це 
забувають, то треба нагадувати. Тільки так 
можна щось змінити.

У Борисполі, порівняно з Києвом та іншими 
містами, є хороші дороги. Це великий плюс. 
Але так і має бути, це не є чиєюсь винятковою 
заслугою. А проблем у нас дуже багато. Ми 
побачили на фейсбук обговорення ідеї щодо 
парку в Соцмістечку. Я жодної хвилини не ва-
гався, пішов на сесію і висловив свою думку. 
Вважаю, це не просто право, а обов’язок кож-
ного свідомого громадянина.

Ми ходимо сюди взимку кататися з гірки. 
Ще діти люблять гірку біля третьої школи. 
Але для відпочинку родиною в парку зму-
шені їздити до Києва. Ми з дружиною не па-
лимо і не п’ємо. Тому коли ми з дітьми ви-
ходимо до центрального парку, де на кож-
ному кроці люди п’ють, то дітям важко по-
яснити, чому так відбувається. Ми хочемо 
бачити природний парк у Борисполі, без 
закладів торгівлі та ресторанів. Місць, де 
це можна зробити, залишилося одиниці. 
Ще одне — Гульківка, де також треба ро-
бити парк, а не будувати багатоповерхів-
ки. На сесії деякі депутати чомусь одразу 
намагалися перевести питання в економіч-
ну площину — «уявіть, які кошти необхідно 
на парк». По-перше, не треба таких великих 
коштів, я запевняю як людина, пов’язана з 
будівельною справою. А по-друге, такі стра-

тегічні проекти мали б бути міською владою 
передбачені, і тоді гроші на них можна зби-
рати поступово. Дуже погано, що ні в кого 
немає конкретного бачення нашого міста у 
майбутньому.

Моя активна позиція не просто забаган-
ка, а спосіб жити у реаліях. Наша сім’я — ба-
гатодітна. У школі зараз прибрали пільги на 
харчування. Виникають проблеми з про-
їздом у громадському транспорті, на дити-
ну постійно здійснюється моральний тиск 
— Марк заходить, показує посвідчення, але 
водій йому заявляє: «Я тебе не повезу, пла-
ти гроші». Треба якось захищати свої закон-
ні права, права дитини. Ми з сином домови-
лися: якщо з’явилася проблема, ти сідаєш і 
їдеш, але одразу дзвониш мені, я під’їду до 
зупинки і буду говорити з водієм.

Я бачу, що зараз у нас немає іншого ви-
ходу, крім організації активних громадян. Я 
намагатимуся їх згуртувати. Разом бороти-
мемося за достойне місто».

Марина додає: «Погляньте, які тут величні 
старі дерева, їх треба залишити й обіграти в 
майбутньому парку». Дійсно, усе необхідне 
для парку тут вже є: дерева, кущі, акустич-
ний бар’єр у вигляді будинків вздовж Київ-
ського Шляху та через заглиблення рельєфу. 
Місце унікальне. І не треба сотень мільйонів 
— досить прибрати частину бур’янів, виси-
пати гравієм центральну доріжку та постави-
ти лавочки. Усе в наших руках. А з родиною 
Ярослава ми домовилися зустрітися через 
рік на тому ж місці, але вже в парку.

ПАРК У СОЦМІСТЕЧКУ
 На минулій сесії міської ради 

бурхливе обговорення викликала 
ідея створити у Соцмістечку парк 
на тому місці, де забудовник уже 
кілька років хоче звести комплекс 
багатоповерхівок. Цього разу гро-
мада перемогла: є шанс збережен-
ня дерев у яру та улюбленої зимо-
вої гірки.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Уже не вперше після того як «Вісті» порушують тему благоустрою 
у Борисполі, до редакції газети надходять листи від читачів із різ-
ними запитаннями, на які вони давно чекають відповіді. 

Цього разу ми отримали листа від бориспільки Світлани Іванівни, яка 
мешкає на вулиці Соборній (колишня Ленінградська). Жінка порушила тему 
щодо актуальності лежачих поліцейських на своїй вулиці: «Водії ігнорують 
правила дорожнього руху і просто «літають» по, здавалось би, тихій міській 
вуличці», — пише жінка. Чи справді потрібні тут лежачі поліцейські, ми запи-
тали в очільниці патрульної поліції Борисполя Майї Бреславської. 

«Ми розглянемо дану пропозицію і вирішимо, що з цим робити. Ле-
жачих поліцейських дійсно не вистачає», — говорить Майя Євгенівна.

До цієї теми також долучилися і мешканці Борисполя, які прожива-
ють у районі зупинки «Ринок». Тут лежачих поліцейських просто ката-
строфічно не вистачає — автівки на великій швидкості «летять» від са-
мого початку міста збоку Іванкова аж до світлофора на Розвилці. 

Щодо встановлення лежачих поліцейських опікуються у міській раді, 
де нам повідомили, що «стримувачів швидких автомобілів» у місті перед-
бачено чимало, і там, де дійсно є потреба, вони незабаром з’являться.

ЛЕЖАЧИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НЕ ВИСТАЧАЄ

НАРКОТИКИ ТА 
АЛКОГОЛЬ

Сергій КРУЧИНІН

21 вересня активісти ГФ «Сектор 
Безпеки» допомогли слідчим райвід-
ділку провести операцію по боротьбі з 
наркотиками. 

В обідній час на вулиці Шевченка у цен-
трі Борисполя було затримано трьох підо-
зрюваних, у яких у машині знайшли згор-
ток фольги з метадоном. Далі слідчі спіль-
но з дільничним інспектором поліції Вале-
рієм Алєксєєвим та представниками «СБ» 
поїхали разом із затриманими до них додо-
му в Іванків, де на городі серед помідорів 
знайшли духмяну сортову коноплю, а на 
горищі — вже висушені рослини. Право-
порушникам загрожує покарання за ст.309 
Кримінального кодексу України (незакон-
не виробництво, виготовлення, придбан-
ня, зберігання, перевезення чи пересилан-
ня наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів без мети збуту). За 
словами дільничного, затримані чоловіки 
кілька років не кололися, працювали, та 
останнім часом не витримали і повернули-
ся до старої звички.

Ввечері того ж дня члени ГФ затримали 
наркомана на ринку «Зоряний» у стані важ-
кого наркотичного сп'яніння. Викликали 
наряд поліції, котрі з'ясували, що він уже 
притягувався до відповідальності за квар-
тирні крадіжки в Білорусі. Будь ласка, за-
ради спокою у нашому місті, повідомляй-
те «Сектор Безпеки» чи поліцію про відомі 
вам випадки наркоторгівлі.

На нічному патрулюванні екіпаж «СБ» по-
мітив, що в магазині на зупинці «Фармекс», 
що на вулиці Шевченка ведеться торгів-
ля, хоча вказаний час роботи до 22 годи-
ни. Виявилося, що вночі там незаконно 
продається алкоголь. Викликали поліцію, 
але продавець не надала жодного доку-
мента, необхідного для складання прото-
колу. Лише повідомила, що вони відсутні. 
Постало питання щодо законності веден-
ня підприємницької діяльності. Випадок 
має бути розглянуто на депутатській комі-
сії транспорту, зв’язку, торгівлі та побуто-
вого обслуговування населення.

ДО УВАГИ 
ПЛАТНИКІВ!

Бориспільське відділення Броварської 
ОДПІ нагадує, що набрали чинності:

28.07.2017 наказ МФУ «Про затверджен-
ня форми довідки про подану декларацію 
про майновий стан і доходи (про сплату 
або відсутність податкових зобов’язань);

11.08.2017 наказ МФУ «Про затверджен-
ня форми Книги обліку доходів і витрат для 
визначення суми загального річного опо-
датковуваного доходу та Порядку веден-
ня обліку доходів і витрат для визначення 
суми загального річного оподатковувано-
го доходу».

Бориспільське відділення Броварської 
ОДПІ ГУ ДФС у Київській області
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Водія кари
Слюсаря з кранового 
господарства
Електрика з кранового 
господарства

50
-7

00
 • 

097-767-9999
50

-7
00

 • 
097-767-9999

kvantro.com
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ПОНЕДІЛОК, 2 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК, 3 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.55 12.20 "Міняю жінку"
13.45 14.45 Т/с "Свати - 4"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Субота" (12+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 00.10 Джанкарло Еспозіто у 

драмі "Робіть ваші ставки!" 
(16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

Сьогодні

09.15 05.00 Зірковий шлях

11.00 Реальна містика

12.00 15.30 Т/с "Осіння мелодія 

кохання" 16+

16.00 05.45 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вікно життя 2" 12+

23.30 Х/ф "Цар скорпіонів" 16+

01.30 Профілактика!!!

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні
09.15 03.40 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 04.00 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя 2" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "Цар скорпіонів" 16+

05.30 20.00 02.05 "Подробиці"
06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Чого хочуть чоловіки"
11.10 12.25 Х/ф "Продається кішка"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Я - охоронець" 16+
00.35 Т/с "Кохання за законом" 16+
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

05.10 20.00 02.05 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 20.40 Т/с "Я - 

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

"Стосується кожного"
00.35 Т/с "Кохання за законом" 16+
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
12.25 Панянка-селянка
13.25 16.50 19.55 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
17.50 00.00 Танька і Володька
18.55 20.55 Одного разу під 

Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00 Казки У Кіно
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Казки У

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

Найбільш вертикальний 
примат"

12.25 Панянка-селянка
13.25 16.50 19.55 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
17.50 00.00 Танька і Володька
18.55 20.55 Одного разу під 

Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка

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

Підсумки
10.05 Антизомбі
11.05 13.20 16.10 Т/с "Пес" 16+
12.45 15.45 Факти. День
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-3" 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
02.30 04.40 Дивитись усім!
03.15 Провокатор
04.20 Факти

05.30 20.20 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 13.20 Х/ф "Придурки"16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу "На трьох"
14.15 16.10 Т/с "Спецзагін "Шторм" 

16+
16.40 22.30 Т/с "Балада про 

бомбера" 16+
17.30 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф "Тремтіння землі-4. 

Легенда починається" 16+
01.45 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
03.10 04.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "31 червня"
12.15 Х/ф "Принцеса цирку"
15.10 Х/ф "Летюча миша"
17.55 Х/ф "Ганна на шиї"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.40 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 "Моя правда"
00.10 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"
03.20 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 23.20 "Моя правда"
10.10 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
12.55 Х/ф "Безіменна зірка"
15.20 Х/ф "Дванадцята ніч"
17.10 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.45 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Готель "У загиблого 

альпініста"
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.55 Зона ночі

04.00 Абзац

05.49 07.39 Kids Time

05.50 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.40 Х/ф "Макс Пейн" 16+

09.50 Х/ф "Залізна людина 2" 16+

12.20 Х/ф "Залізна людина 3" 16+

15.15 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Ревізор

21.50 Х/ф "Якось у Вегасі" 16+

23.50 Х/ф "Кодекс злодія" 16+

01.50 Служба розшуку дітей

03.00 02.20 Зона ночі

03.50 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.15 Т/с "СашаТаня" 16+

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень та вночі

22.10 Зірки під гіпнозом

05.15 Х/ф "Дезертир"
06.50 Т/с "Походеньки нотаріуса 

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

партнери"
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.30 "Наші"
14.15 "2 кінські сили"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 Т/с "Темні лабіринти 

минулого" (16+)
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя. Професії"

04.20 "Легенди бандитської Одеси"
04.45 Х/ф "Спрага"
06.00 Х/ф "Доля людини"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.50 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
15.00 Х/ф "На межі"
17.25 "Загублений світ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.35 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"
23.15 Х/ф "Мега-акула проти 

Колоса" (16+)
01.00 Т/с "Вікінги 3" (18+)
01.55 Х/ф "Чорна долина"
03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Перлини дракона: 

Еволюція"
15.45 Т/с "Схватка" (16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.35 Х/ф "Телефонна будка" (16+)
23.15 Х/ф "Від заходу до світанку" 

(18+)
01.20 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.10 Х/ф "Вишневі ночі"
03.35 "Облом.UA."

06.30 15.25 "Все буде добре!"
08.30 "Все буде смачно!"
09.25 Х/ф "Сестронька"
11.20 Х/ф "Лабіринти кохання"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"
03.10 "Найкраще на ТБ"

06.50 15.25 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

10.45 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "МастерШеф - 7"

00.05 "Один за всіх"

06.00 Д/с "Садові скарби"
12.25 22.15 Д/с "Супервідчуття"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.25 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
14.50 15.30 17.35 23.20 Світ он 

лайн
15.35 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.50 Хто в домі хазяїн?
17.15 02.50 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
19.35 Д/ф "Срібна Земля. Хроніка 

Карпатської України. 1919-
1939"

21.50 02.35 Новини. Спорт
23.30 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
03.15 Книга ЮА
03.45 Т/с "Чорна Рада"
05.30 Д/с "Орегонський путівник"

07.30 07.40 08.15 08.50 14.50 23.20 
Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.25 М/с "Чорний пірат"
09.00 22.45 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Д/ф "Срібна Земля. Хроніка 

Карпатської України. 1919-
1939"

11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.25 Радіо. День
13.50 Д/с "Орегонський путівник"
15.15 Фольк-music
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

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

09.10.2017 р. о 10.00 год., ФОП 
Гайдук Г.А. проводитимуться 
роботи по встановленню (від-

новленню) меж зем. ділянки та 
встановлення межі поділу в на-
турі (на місцевості), за адресою: 
Київська обл., Бориспільський 
р-н, с.Гора, вул. 8-го Березня, 
буд. 11, площею 0,0791 га, що 
належить Лисенко Людмилі 

Юріївні (ін.п.н.3022219164), на 
підставі державного акту серія 
ЯД №910143 всім власникам 

суміжних земельних діл. прибу-
ти для погодження меж. 

Тел. для довідок: 
098-680-04-00
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку"
13.50 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Свати - 4"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Субота" (12+)
22.00 23.30 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.20 Т/с "Пончик Люся" (16+)
02.20 "Мольфар"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40 04.00 Реальна містика

13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+

16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вікно життя 2" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.10 20.00 02.00 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 20.40 Т/с "Я - 

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

"Стосується кожного"
00.30 Т/с "Кохання за законом" 16+
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Шість лебедів"
12.25 Панянка-селянка
13.25 16.50 19.55 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
17.50 00.00 Танька і Володька
18.55 20.55 Одного разу під 

Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 10.10 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 13.20 Х/ф "Тремтіння землі-4. 

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

16+
16.35 22.35 Т/с "Балада про 

бомбера" 16+
17.25 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф "Тремтіння землі-5. 

Кровна рідня" 16+
01.40 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
03.05 04.45 Дивитись усім!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.35 23.20 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Дванадцять місяців"
14.20 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.10 Х/ф "Солодка жінка"
18.05 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
21.30 01.55 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "Останній день"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.45 Зона ночі

03.50 Абзац

05.39 06.59 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.15 Т/с "СашаТаня" 16+

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зіркові яйця

01.40 Служба розшуку дітей

04.20 "Легенди бандитської Одеси"
04.45 Х/ф "Два Федори"
06.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.45 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Телефонна будка" (16+)
15.35 Т/с "Схватка" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Бермудські щупальця" 

(16+)
23.40 Х/ф "Від заходу до світанку 

2: Криваві гроші Техасу" 
(18+)

01.05 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.00 Х/ф "Лісова пісня"
03.30 "Облом.UA."

06.50 15.25 "Все буде добре!"

08.50 "Все буде смачно!"

09.45 "МастерШеф - 5"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "МастерШеф - 7"

00.05 "Один за всіх"

07.30 07.40 08.15 14.50 16.30 23.15 
Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.25 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 Д/с "Нью-Йорк"
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Культурна афіша здорової 

людини
19.25 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 5 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40 04.00 Реальна містика

13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+

16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Вікно життя 2" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.10 20.00 02.05 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

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

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

"Стосується кожного"
00.35 Т/с "Кохання за законом" 16+
02.45 "Скептик"
03.10 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Вільям і Кейт" 16+
12.25 Панянка-селянка
13.25 16.50 19.55 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
17.50 00.00 Танька і Володька
18.55 20.55 Одного разу під 

Полтавою
21.25 Одного разу в Одесі
22.00 02.00 Казки У
23.00 Розсміши коміка
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 13.20 Х/ф "Тремтіння землі-5. 

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

16+
16.35 22.35 Т/с "Балада про 

бомбера" 16+
17.30 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.30 Х/ф "Горець" 16+
02.00 Т/с "Динотопія. Нові пригоди"
02.45 04.40 Дивитись усім!
03.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.55 23.20 "Моя правда"
10.45 "Червоненька квіточка"
12.05 Х/ф "Морозко"
13.50 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
15.40 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
18.15 Х/ф "Міцний горішок"
21.30 01.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
00.10 Х/ф "В четвер і більше 

ніколи"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 01.45 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39 06.59 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

09.50 Т/с "СашаТаня" 16+

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Зіркові яйця

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Суперінтуїція

01.40 Служба розшуку дітей

04.05 03.45 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.45 Х/ф "Страх висоти"
06.10 Х/ф "Алегро з вогнем"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 8" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.45 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Бермудські щупальця" 

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

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

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

23.25 Х/ф "Від заходу до 
світанку-3: Дочка ката" 
(18+)

01.15 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.10 Х/ф "Камінна душа"
03.45 "Облом.UA."

07.00 15.25 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

10.00 "МастерШеф - 6"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"

23.45 "Один за всіх"

07.30 07.40 08.15 14.50 16.30 23.20 
Світ он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.25 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Христина. Кримське 

соло"
19.25 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

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

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

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

 • ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ (психолог)
 • ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛЕННЯ 
КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ПРОВІДНОГО 
СПЕЦІАЛІСТА КОМАНДУВАННЯ (юрист).

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

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

надається гуртожиток.

На СТО м. Бориспіль ПОТРІБНІ:

МУЛЯР    ВОДІЙ кат. «D»
ПОМІЧНИК МУЛЯРА

Тел : (050) 332-87-04 Іван Сергійович Тел.: 050-332-87-05Тел.: 050-332-87-05

Тел.: 050-351-62-54 
Олександр Петрович

Тел.: 050-351-62-54 
Олександр Петрович

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кахар-універсал
Шеф-кухар 
Кухар гарячого цеху
Кухар холодного цеху 

Помічник кухаря

Адміністратор ресторану
Офіціант
Швейцар у ресторан
Мийниця-прибиральниця

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

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток
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СУБОТА, 7 ЖОВТНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 6 ЖОВТНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.55 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 "Життя без обману 2017"

11.15 23.10 "Світське життя"

12.15 Т/с "Субота" (12+)

16.35 21.15 "Вечірній квартал 2017"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

00.10 "Мультибарбара"

04.40 "Вечірній Київ"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.15 "Вечірній Київ"
01.15 "Ліга сміху"
05.30 "Мультибарбара"

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

08.50 15.20 Т/с "Вікно життя 2" 12+

17.10 19.40 Т/с "Всупереч усьому"

22.00 Х/ф "Олександра" 16+

00.00 Т/с "Герократія" 16+

01.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 

03.10 Сьогодні
09.15 05.30 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 03.55 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
16.00 Т/с "Адвокат" 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Косово - Україна
00.10 Слідами
00.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.45 Мультфільм
06.10 Х/ф "Два Федори"
08.00 04.25 Х/ф "Пічки-лавочки"
10.00 03.35 Док.проект "Василь 

Шукшин. Самородок"
11.00 Х/ф "Калина червона"
13.10 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
16.20 Т/с "Тільки про кохання"
20.00 03.05 "Подробиці"
20.30 Творчий вечір Валерія 

Леонтьєва
23.15 Х/ф "Осінні турботи" 16+
01.00 Х/ф "Харві Мілк" 16+

05.10 "Подробиці"
05.50 Мультфільм
06.20 13.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 Т/с "Я - охоронець" 16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
23.55 Х/ф "Без особливого ризику"
01.30 Х/ф "Вавілон ХХ"

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

місті"
11.20 Х/ф "Шість лебедів"
13.00 М/ф "Принц Єгипту"
14.30 Рятівники
18.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
19.40 Танька і Володька
00.00 Х/ф "Новітній заповіт" 16+
02.00 Казки У
02.50 Країна У
03.40 Віталька

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Потрійні неприємності"
12.25 Панянка-селянка
13.25 16.50 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
14.55 Т/с "Домашній арешт"
15.30 03.40 Віталька
17.50 00.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
21.50 Х/ф "Новітній заповіт" 16+
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Казки У

05.00 04.30 Факти
05.20 Т/с "Відділ 44" 16+
07.05 Дивитись усім!
08.05 Без гальм
08.30 Краще не повторюй!
09.05 М і Ж
09.30 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Термінатор-2. Судний 

день" 16+
23.25 Х/ф "Ковбої проти 

прибульців" 16+

05.30 Гражданская оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.05 13.20 Х/ф "Горець" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Спецзагін "Шторм" 16+
15.00 16.10 Т/с "На безіменній 

висоті" 16+
16.35 Т/с "Балада про бомбера" 16+
17.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу
00.00 Комік на мільйон
01.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.00 Д/ф "Війна на нульовому 

кілометрі"
03.45 Провокатор

05.45 07.40 08.45 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 Х/с "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. Королева 

бензоколонки"
10.20 Х/ф "Королівство кривих 

дзеркал"
12.00 Х/ф "Обережно, бабуся!"
13.35 Х/ф "Тегеран-43"
16.40 Х/с "Крах інженера Гаріна"
22.10 "Невідома версія. Вечора на 

хуторі біля Диканьки"
23.10 Х/ф "Сильні духом"
02.25 "Своя роль"
03.05 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Морозко"
12.55 Х/ф "Снігова королева"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "Міцний горішок"
17.40 Х/ф "Це було в Пенькові"
21.30 01.55 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.20 Х/ф "Конфліктна ситуація"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.15 "Мультляндія"
15.30 "Київські історії"
16.00 "Euroshow М.Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 03.50 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Ситуація"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 04.10 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
00.35 Х/ф "Інша жінка"

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 04.00 "Топ 10: таємниці та 

загадки"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
05.29 06.59 Kids Time
05.30 М/с "Пригоди кота в чоботях"
07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
09.50 Ревізор
12.40 Зірки під гіпнозом
14.40 Зіркові яйця
16.40 М/ф "Університет монстрів"
18.45 Х/ф "Тор" 16+
21.00 Х/ф "Тор 2: Царство темряви" 

16+
23.10 Х/ф "Кодекс злодія" 16+
01.10 Х/ф "Хто я" 18+

03.00 02.20 Зона ночі

03.10 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.00 Абзац

05.49 07.44 Kids Time

05.50 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.45 22.40 Половинки

11.50 21.40 Київ вдень та вночі

16.10 19.00 Топ-модель 

по-українськи

02.15 Служба розшуку дітей

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
04.35 "Правда життя. Професії"
05.35 Х/ф "Дівчина без адреси"
07.10 Х/ф "Вічний поклик"
11.30 03.50 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.30 "Круті 90-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 03.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Весілля в Малинівці"
21.20 Х/ф "Нічна варта" (16+)
23.35 Х/ф "Ганмен" (16+)
01.40 "Мисливці за привидами"
03.35 "Випадковий свідок"

04.35 Х/ф "Невизначена особа"
06.10 Х/ф "Товариш генерал"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.20 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 8" 

(16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 09.00 "Цілком таємно"
09.35 00.00 "Загублений світ"
16.45 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
18.40 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

20.30 Х/ф "Погоня"
22.00 Х/ф "Хижак" (18+)
01.00 "Територія обману"
02.00 Х/ф "Камінна душа"
03.35 "Облом.UA."
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

216: Тоні Фергюсон vs Кевін 
Лі. Пряма трансляція з Лас-
Вегаса (США)"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Фантастична четвірка 2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

15.40 Т/с "Схватка" (16+)
19.10 Х/ф "Швидкість" (16+)
21.35 Х/ф "Швидкість 2: Круїз під 

контролем" (16+)
23.55 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.35 Х/ф "Двойник"
03.45 "Облом.UA."

06.05 Х/ф "Я подарую собі диво"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.20 "Сюрприз, сюрприз!"
13.10 "Зважені та щасливі - 7"
16.10 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

05.40 23.25 Х/ф "Ніколи не забуду 
тебе"

07.40 Х/фь "Кохання на два 
полюси"

09.35 Х/ф "Дурна кров"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.30 02.30 Д/с "Бог в Америці"
07.30 07.55 08.00 08.15 09.30 23.15 

Світ он лайн
07.30 На слуху
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Хто в домі хазяїн?
12.20 Лайфхак українською
12.45 Х/ф "Марія-Антуанетта"
14.40 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
16.45 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії"
20.30 Д/ф "Христина. Кримське 

соло"
21.00 01.10 Новини
21.35 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
22.40 Д/ф "Українська рапсодія"
23.25 Мегалот
23.30 Д/с "Нью-Йорк"
00.30 Д/с "Порятунок ферми"
01.35 Світло
05.30 Д/с "Орегонський путівник"

07.30 07.40 08.15 14.50 16.30 Світ 
он лайн

07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.25 Радіо. День
13.50 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/с "Супервідчуття"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/ф "Генічеськ"
22.45 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф "Рідні"
02.55 Д/с "Латиноамериканська 

музика"
03.55 Т/с "Роксолана"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 "Світ навиворіт - 9"
11.55 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
13.00 14.00 15.00 16.05 Т/с "Свати 

- 4"
17.05 "Ліга сміху 3"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.20 "Ігри приколів"
00.20 04.10 "Мультибарбара"
01.20 "Аргумент кiно"

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.15 Х/ф "Олександра" 16+

11.20 Т/с "Всупереч усьому"

15.15 Х/ф "Хочу заміж" 16+

17.15 20.00 Т/с "Будинок на 

холодному ключі" 16+

19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

22.15 Т/с "Сонячне затемнення"

01.50 Реальна містика

02.30 04.50 Т/с "Жіночий лікар 3" 

16+

06.00 Х/ф "Калина червона"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Творчий вечір Валерія 

Леонтьєва
14.20 Т/с "Тільки про кохання"
18.30 "Крутіше всіх"
20.00 01.50 05.05 "Подробиці"
20.30 Т/с "Любка"
00.05 03.45 Х/ф "Він, вона і я"
02.25 Х/ф "Осінні турботи" 16+

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 М/ф "Принц Єгипту"
12.25 Х/ф "Потрійні неприємності"
14.00 Рятівники
18.00 Країна У
22.50 Танька і Володька
00.00 Казки У
02.20 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
04.20 Віталька

07.30 Т/с "Відділ 44" 16+

10.25 Х/ф "Термінатор" 16+

12.45 Факти. День

13.00 Х/ф "Термінатор-2. Судний 

день" 16+

16.00 Дизель-шоу

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.30 Комік на мільйон

22.15 Х/ф "Термінатор-3. 

Повстання машин" 16+

00.30 Х/ф "Хулігани" 16+

02.10 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+

03.30 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 03.00 "Своя роль"
09.30 "Невідома версія. Вечора на 

хуторі біля Диканьки"
10.30 Х/ф "Обережно, бабуся!"
12.15 Х/с "Крах інженера Гаріна"
17.30 Х/ф "У зоні особливої уваги"
19.25 Х/ф "Хід у відповідь"
21.10 Х/ф "Морський характер"
23.05 "Невідома версія. Королева 

бензоколонки"
23.55 Х/ф "Болючий прийом"
01.20 Х/ф "Найповільніший поїзд"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.55 "Мультляндія"
15.10 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
15.35 "Якісне життя"
16.05 Х/ф "Леді Л"
18.05 01.30 Х/ф "Клятва кохання"
21.00 00.40 04.05 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.35 "СТН-спорт-

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

Лотерея"

03.10 01.50 Зона ночі
05.44 06.59 Kids Time
05.45 М/с "Пригоди кота в чоботях"
07.00 Топ-модель по-українськи
09.50 М/ф "Університет монстрів"
11.50 Х/ф "Макс Пейн" 16+
14.00 Х/ф "Тор" 16+
16.10 Х/ф "Тор 2: Царство темряви" 

16+
18.20 Х/ф "Перший месник" 16+
21.00 Х/ф "Перший месник: Інша 

війна" 16+
23.50 Х/ф "Якось у Вегасі" 16+

04.15 "Легенди бандитської Одеси"
04.40 "Правда життя. Професії"
05.25 Х/ф "Людина в зеленому 

кімоно"
06.30 Т/с "Бухта страху" (16+)
13.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
14.45 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Право на помилування" 

(16+)
22.40 Х/ф "Нічна варта" (16+)
00.55 Х/ф "Ганмен" (16+)
02.55 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
216: Тоні Фергюсон vs Кевін 
Лі. Пряма трансляція з Лас-
Вегаса (США)"

08.00 "Бандерлоги"
09.45 "Він, Вона і телевізор"
12.45 Х/ф "Швидкість" (16+)
15.00 Х/ф "Швидкість 2: Круїз під 

контролем" (16+)
17.30 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась" (16+)
19.30 Х/ф "Хижаки" (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

216: Тоні Фергюсон vs Кевін 
Лі. Трансляція з Лас-Вегаса 
(США)"

02.00 Х/ф "Двойник"
03.10 "Облом.UA."

06.55 "Хата на тата"

08.55 "Все буде смачно!"

11.10 "Караоке на Майдані"

12.05 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.30 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.00 09.05 Д/с "Садові скарби"
06.30 02.30 Д/с "Бог в Америці"
07.30 07.30 07.45 08.15 09.30 16.20 

20.45 23.20 Світ он лайн
07.50 Смакота
08.20 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
09.40 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
10.55 Х/ф "Марія-Антуанетта"
13.00 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music.Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с "Гранд готель"
21.00 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с "Супервідчуття"
22.45 Книга ЮА
23.10 Лайфхак українською
23.30 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
00.15 05.30 Д/с "Орегонський 

путівник"
01.35 Надвечір'я. Долі

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРИМІЩЕННЯ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Активна, з досвідом роботи, 

графік 2/2

Тел.: (067) 506-11-77
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Авторозбірка: Foton, ГАЗель, ГАЗ, ЗІЛ, Ка-
мАЗ, КРАЗ, МАЗ, автокрани, бульдозери, екс-
каватори по запчастинах. Тел.: 0 67 6757770.

Запчастини б/в до трактора Т-25, паливний 
насос, колінвал, стартер, генератор, корзина 
зчеплення, 2 головки, бортова, заднє і пере-
днє колесо, НШ-10. Оптова ціна — 15000 грн. 
Тел.: 0 96 0158374, Олександр.

Продам Екскаватор ЕО-2621В-2 1988р, зап-
частини до трактора Т40, ЮМЗ, б/у, терміно-
во, недорого тел. 093-971-80-63

ЗАЗ-Сенс, 2017 р., червоний, «у роз-
строчку». Знижки з 29.09.2017 до 
05.10.2017 р. Тел.: 0 93 5134374.

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

ВАЗ-Ларгус, 2017 р., білий, можлива оп-
лата частинами. Тел.: 0 97 3638554.

ГАЗ-53, на ходу, списаний без докумен-
тів, екскаватор ЮМЗ-ЕО-2621 (можлииво 
сам трактор), самоскид ЗІЛ-130. Тел.: 0 67 
6757770.

Мотоцикл МТ на ходу, не дорого. Тел.: 0 67 
2854688.

Двигуни ГАЗель А-01, А-41, Д-65, Д-144, 
Д-160, Д-240, Д-245, СМД, ЯМЗ, ГАЗ, колінва-
ли, коробки. Тел.: 0 67 6757770.

Корморізка фермерська, ваги амбарні, 
зварювальний апарат 380В, мотоцикл «Во-
сход-3М», моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 
2378240.

Обладнання, б/в: автозаправочні блокпунк-
ти, бочки, цистерни, компресори, станки то-
карні, фрезерні, кран-балки, електротельфе-
ри зі збереження. Тел.: 0 67 6757770.

Куплю
Бориспіль

Вантажний автомобіль, автокран, автовиш-
ку, трактор, бульдозер, екскаватор, наванта-
жувач, каток асфальтовий, сміттєвоз, двигу-
ни, станки, обладнання. Тел.: 0 93 0539814. 

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

кімната в гуртожитку, Бежівка, 1 вул., 5/9, 
17 кв.м, ремонт, вода під п/м, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 4982323.

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гар-
ний стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий 
садок, зупинка, магазини, 702000 грн (еквіва-
лентно 27000 у.о), торг. Тел: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила.

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ре-

монт, с/в окр., ремонт, ціна договірна, го-
сподар. Тел.: 0 97 7379763. 

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

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Еко-
маркет», гарний стан, господар. Тел.: 0 93 
7534756.

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

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

БУДИНКИ

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

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

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

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

Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, 
комунікації, ремонт, 1378000 грн (еквіва-
лентно 53000 у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.

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

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

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

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

Глибоке с., 2003 р., 80 кв.м, кімната з камі-
ном, 2 спальні, кухня, с/в, твердопаливний ко-
тел, гараж, літній душ, туалет, сарай, альтан-
ка, 17 соток 560000 грн (еквівалентно 21500 
у.о.), торг. Тел.: 0 97 2526578.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, дер-
жакт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 67 
9973979.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, 
с/в на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кух-
ня-студіо, с/в, ванна, коридор під чистову, 
світло, вода заведені, свердловина, 6 со-
ток, 999400 грн (еквівалентно 38000 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 
8655359.

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

Оголошення та реклама

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

Цеглу, шлакоблок, 
піногазоблоки, цемент

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

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, ко-
мунікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 
соток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 93 2505000.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

Продається пів будинку(120кв.м) м.Бори-
спіль,пр-к ЩорсаЗемлі чотири соткі. Ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 66 3871315, 0 
63 7643636. 

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

ГАРАЖІ

Бориспіль

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підва-
лом, 137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. 
Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 

6х6, оглядова яма, погріб, ворота 2,65х2,15, 
господар, ціна за домовленістю, або обмін на 
мікроавтобус. Тел.: 0 67 7436513.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль

Магазин «Крамниця» та кіоск зі складом, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 6262493.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка

Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Ма-
йорске», 10 соток, вода, газ, світло, ціна 
договірна, господар, недорого, або здам в 
оренду. Тел.: 0 97 7379763.
Бориспіль

8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 
50 1388072.

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

ГОРОБІЇВКА С., 20 СОТОК, ПРИВАТИ-ГОРОБІЇВКА С., 20 СОТОК, ПРИВАТИ-
ЗОВАНА, ПІД БУДІВНИЦТВО, 260000 ГРН ЗОВАНА, ПІД БУДІВНИЦТВО, 260000 ГРН 
(ЕКВІВАЛЕНТНО 10000 У.О.), ВЛАСНИК. (ЕКВІВАЛЕНТНО 10000 У.О.), ВЛАСНИК. 
ТЕЛ.: 0 63 0273705, АНДРІЙ. ТЕЛ.: 0 63 0273705, АНДРІЙ. 

Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 со-
ток, фасад 50 м, гарне місце, для будів-
ництва та обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель та споруд, 
поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

Ревне с., садовий кооператив «Іква», елек-
трика, річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалент-
но курсу долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.

Тополева вул., 10 соток, приватизована, по-
руч новобудови, комунікації по вулиці, госпо-
дар, недорого. Тел.: 0 66 4087945. 

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

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

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

10+10+10 соток, у першій лінії над трасою 
Київ — Золотоноша, поруч Дніпро, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 66 4243909, 0 63 1730356.

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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

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

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

будинок або недобудова у м. Бориспіль 
та районі. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, 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.

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

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

Здам
Бориспіль

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

спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

Тел.: 066-545-20-55

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

ПРОДАВЦІВ
Зручний графік роботи
З/п від 6000 грн. 

у продуктовий магазин

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 

Компанії ТОВ «Ін Тайм» НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

ПРИЙМАЛЬНИК-
ВАНТАЖНИК 

ОБОВ’ЯЗКИ:
приймання та видача посилок упакування відправлень

виконання завантажувально-розвантажувальних робіт

Адреси відділень: вул. Кутузова, 8-Б, бул. Незалежності, 8

Тел.: 067-616-23-41

З/п від 6500 грн

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

приміщення в оренду, 175 кв.м. Тел.: 0 67 
2340932.

Найму

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

1,2,3-к.кв., у господаря, на ваших умовах. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

гараж, радгосп Бориспільський р-н, три-
валий термін, оплату гарантую. Тел.: 0 99 
2282610.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю

Бориспіль

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

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

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бо-
риспіль запрошує на роботу фахівців 
автосервісу, мийки, кафе, менеджерів з 
продажу шин та запчастин,касирів та при-
пиральниць. Тел.: 0 67 9040777.

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 Національ-
ну поліцію України». Тел.: 0 67 3201007, 0 97 
4127743, 0 63 2621941.

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

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ 
МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ 
КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 
9179249.9179249.

Запрошуємо на роботу бухгалтера, продав-
ця, пекаря, кондитера. Тел.: 0 67 2340932. 

Компанії з продажу керамічної плитки, 
с. Щасливе, на склад потрібні вантаж-
ник; укладач керамічної плитки. Тел.: 0 50 
3161611, Юлія.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОПЕ-
РАТОР АГЗП. ОБОВ’ЯЗКИ: ВІДПУСК РАТОР АГЗП. ОБОВ’ЯЗКИ: ВІДПУСК 
СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, РОБОТА З ПК, СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, РОБОТА З ПК, 
З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 3559517, 0 97 З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 3559517, 0 97 
3569540.3569540.

На постійну роботу потрібен продавець у 
продуктовий магазин. Позмінно. З/п висо-
ка. Тел.: 0 66 3165781, 0 67 3374611.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ЗБИ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ЗБИ-
РАЛЬНИКИ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ, С. ВО-РАЛЬНИКИ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ, С. ВО-
РОНЬКІВ. НАВЧАЄМО, НАДАЄМО ЖИТ-РОНЬКІВ. НАВЧАЄМО, НАДАЄМО ЖИТ-
ЛО. ТЕЛ.: 0 93 8099996.ЛО. ТЕЛ.: 0 93 8099996.

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 68 7171222.

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

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

На роботу в торгово-роздрібну мере-
жу Парфюм-Бар запрошується кому-
нікабельний, цілеспрямований прода-
вець-консультант. З/п висока, ставка+%, 
6000 грн, гнучкий графік роботи. Тел.: 0 98 
5221604, Інна.

На роботу потрібен автослюсар вантаж-
них автомобілів, з/п від 5000 грн, м. Бори-
спіль. Тел.: 0 68 7171222.

На роботу потрібні зварювальник на на-
півавтомат + різноробочі, с. Вороньків. 
Висока з/п, офіційне працевлаштування, 
стабільна робота на фабриці спортив-
ного обладнання Бойко Спорт. Тел.: 0 67 
7532448, 0 66 0609987.

На СТО у м. Бориспіль потрібні мийники 
автомобілів, автослюсарі, можливо без 
д/р, з/п висока. Тел.: 0 67 3271147, 0 99 
2029308. 

Підприємству в м.Бориспіль потрібні: во-
дій — з/п 7000 грн; вантажник — з/п 6000 
грн; менеджер з продажу - з/п 10000 грн; 
оператор обладнання - з/п 9000 грн; бух-
галтер - з/п 10000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 67 5382982, з 10.00 до 
17.00 у будні. E-mail: director

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

Підприємству на постійну роботу потріб-
ні охоронці, гарний стан здоров’я, з/п гід-
на, г/р позмінний. Тел.: 0 67 7642125. 

Підприємству у м.Бориспіль потрібні пра-
цівники в цех виробництва паперової упа-
ковки, без ш/з, повний робочий день, нав-
чання. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 67 5084967.

Потрібен вантажник на склад будівель-
них матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 
8.00 до 18.00, з/п 7000 грн, офіційне пра-
цевлаштування. Тел.: 0 93 2859090.

Потрібен водій на легкове авто; різноробо-
чий на разові роботи; домогосподарка. Тел.: 
0 67 2331855.

Потрібен кухар та посудомийниця. Можли-
вий не повний робочий день.вул.Запорізь-
ка,2,їдальня,маршрут №5. Звертатися після 
14.00

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ВИЙ МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/
ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 ТИЖДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 
1182200, 0 95 0855640.1182200, 0 95 0855640.

Потрібен продавець на ринок «Централь-
ний». Продаж господарчих, дрібних буд. ма-
теріалів та інструментів. Г/р з 8.00—17.30 
(взимку до 16,30). Місце роботи — засклений 
кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 10% від вало-
вого виторгу, але не менше 85 грн. в день. 
Готові взяти від студента до пенсіонера, пе-
реселенця, або людину без житла, навчаємо, 
при необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 
0 67 5056064.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТО-
ВИЙ МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО ВИЙ МАГАЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО 
З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 4500-5000 З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 4500-5000 
ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 68 7902345.ТЕЛ.: 0 68 7902345.

Потрібна хатня прибиральниця. Тел.; 0 50 
5437659.

Потрібна сімейна пара по догляду за 
садом, житло надається. З/п від 5000 грн. 
Тел.: 0 97 9446264, 0 97 9776583.

Потрібні замірники та монтажники м/п вікон. 
Тел.: 0 97 9008101.

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

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

Творчому колективу на постійну робо-
ту потрібен столяр-мебльовик, можливо 
житло та 2-разове харчування. Тел.: 0 68 
5944879. 

Оголошення та реклама

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

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

ДРУКАРЯ (ПОМІЧНИКА )
ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ
ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА 
ЕКСТРУДЕРА
ВАНТАЖНИКА
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ

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

Оголошення та реклама

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН 
ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАН-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАН-
ТАЖНИК. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДО-ТАЖНИК. РОБОТА ПОЗМІННО. З/П ДО-
СТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.СТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.

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

Терміново! Потрібен кухар в кафе-їдаль-
ню «Домашня кухня», с. Іванків; помічник 
кухаря, можливо без д/р, г/р тиждень/тиж-
день, з/п від 250 грн/зміна. Іногороднім на-
дається житло та харчування безкоштов-
но. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБ-ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБ-
НІ: ОФІЦІАНТ, ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 НІ: ОФІЦІАНТ, ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 
93 9464433, 0 67 4018179.93 9464433, 0 67 4018179.

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРО-ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕ-ШУЄ НА РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕ-
РАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙ-РАТОРІВ АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙ-
НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПОЗМІННИЙ НЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПОЗМІННИЙ 
Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 
0485502.0485502.

Швачки. Висока заробітна плата, офіцій-
не працевлаштування, можливий вахто-
вий графік роботи. Фабрика розташована 
поруч з м. «Бориспільська», іногороднім 
надається житло. Тел: 0 68 7891085.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Арматура композитна для будівельних ро-
біт; арматура d8 мм = d12 мм — ціна 10 грн/1 
м; d7 = d10 — 7,5 грн/м; арматура в бухтах по 
100 м. У наявності є інші діаметри. Тел.: 0 98 
9814287.

Арматура, діаметр d8 — 7,00 грн/м, діаметр 
d10 — 8,80 грн/м, діаметр d12 — 12,50 грн/м, 
ціна за тонну — від 12700 грн; сітка кладоч-
на — армуюча від 14 грн/кв.м, сітка огород-
жувальна, оцинкована від 280 грн/рулон. 
Доставка по Борисполю та району. Тел.: 0 98 
8956752.

Брус, балки, стропила, шалівка, дошка 
столярна сосна, вільха, ясен, дуб, до-
шка для підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

Тротуарна плитка напівсухого 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
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1100 грн. 

Тел.: 0 96 3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван-ліжко, б/в, недорого. Тел.: 0 98 

7432834.
Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м, 

б/в, гарний стан, 2000 грн; шафа від спально-
го гарнітуру, 800 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 
6038361.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP 

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Візьму в гарні руки цуценя великої собаки. 

Тел.: 0 96 3907074.
Коза дійна; дитяча коляска, комплект. Тел.: 

0 93 0774874.
Козел ламанча, козел зааненської поро-

ди з «золотої кози». Тел.: 0 96 3541247, 0 63 
3493100.

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

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

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

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

Корова, чорно-біла, 7 років, 20000 грн, 
торг. Тел.: 0 93 2879083, 0 67 9497215.

Корову. Тел.: 0 98 2759783.
Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Фазани червоні, золоті, фазани серебро, 

недорого, робочі пари, 2 роки. Тел.: 0 67 
2854688.

Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мі-
ніки йорк, пікінес, мальтійська болонка бебік. 
Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

Тел.: 067-828-28-90

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

РОБІТНИКІВ
ОХОРОНЦІВ

Навчаємо
Компенсація 
транспортних витрат
Власна розвозка

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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

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

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

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

КПТМ «Бориспільтепломережа»
На постійну роботу потрібні кваліфіковані робітники:

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

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

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Гарбузи, кормові буряки, їстівна картопля. 

Тел.: 0 97 9646912.
Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 

31298, 0 98 9248590, с. Глибоке.
Картопля недорого, с. Любарці, вул Воло-

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

Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 
18 місяців, 3 міс. тільності, с. Вороньків. Тел.: 
0 93 7400555.

РІЗНЕ

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

куб. Тел.: 0 67 2636052.
Вікна м/п, нові, двокамерні, 156х171,5 см + 

6 см планка, поворотно-відкидне, 1700 грн та 
96х173+6 см, планка — 950 грн, вікдриваєть-
ся вправо. Тел.: 0 63 9224937.

Стругальні станки з циркуляркою, 2 шт., 
на 100 та 250 нош. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 
8142268.

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

Якісні товари секонд-хенд, оптом, великий 
асортимент, оригінал та сортований, безко-
штовна доставка Новою поштою. Тел.: 0 95 
5863366, Валентина.
КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги 
серії «Литературные памятники» та видавни-
цтва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Куплю ячмінь. Тел.: 0 97 2378240
ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Втрачений військовий квиток, виданий на 
ім’я Волинця Валентина Олександровича 
Костопільським військкоматом Рівненської 
обл., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, серія ЯМ №958261, 
виданий на ім’я Журжія Андрія Валерійовича 
управлінням держкомзему у Бориспільському 
р-ні 21.08.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю, серія Р2 №454799, заре-
єстрований у книзі записів державних актів на 
землю за №934, виданий на ім’я Шевченко Ва-
лентини Іванівни Бориспільською райдержадмі-
ністрацією 27 лютого 2003 р., вважати недійсним.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

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

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000грн, г/р 5 днів на тиждень

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

Бригада будівельників виконує всі види ре-
монтно-оздоблювальних робіт, утеплення 
фасадів та монтаж металопластикових кон-
струкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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

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.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Ремонт холодильників та монтаж кон-
диціонерів. Виїзд майстра додому. Про-
даж, сервісне обслуговування, гарантія на 
виконані роботи. Тел.: 0 93 6355533, 0 98 
8077988, Олексій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок дуже красивих коше-
нят від сибірської кішки. Лагідних, вихованих, 
приучених до порядку. Тел.: (4595) 68659, 0 50 
5943708, 0 95 0122275.

Втрачене свідоцтво на право власності 
3220882600:03:001:0903, видане на ім’я Ліче-
реп Анни Анатоліївни реєстраційною службою 
Бориспільського міськрайонного управління 
юстиції Київської обл. 20.09.2013 р., вважати 
недійсним.

Втрачене свідоцтво про придбання з при-
людних торгів нерухомого майна, розташова-
ного у м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 14, 
№3345, видане на Мале приватне підприєм-
ство «МАКДІ» Державним нотаріусом Бори-
спільської міської нотаріальної контори Дідок 
В.В. 13.10.2005 р., вважати недійсним.

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

Втрачений Дублікат доровору купівлі-про-

дажу земельної ділянки, кадастровий номер 

3220882200:03:005:0898, виданий на ім’я 

Кузнецова Едуарда Буфовича, посвідчений 

приватним нотаріусом Бориспільського ра-

йонного нотаріального округу Київської обл. 

Криворучко О.В. 31 травня 2016 року за ре-

єстровим №401, що видавався 23 серпня 

2017 року за реєстровим №413, вважати не-

дійсним. 

Здам в оренду будівельне риштування, виш-

ку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 

7840089.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У 

ДОБРІ РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ДОБРІ РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА 

ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 

0 95 0029901.0 95 0029901.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ (с. Мартусівка) 

Тел.: 097-944-62-64, 097-977-65-83

РІЗНОРОБОЧІ
по догляду за садом
з/п 5000 грн

ВОДІЙ (різноробочий) кат. «В»

АГРОНОМ       ОХОРОНЕЦЬ
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Допитливим читайликам
Кросворд Відгадай ключове слово

1

2

3

6

5

7

4

ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ: 
ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ

1. Носики в нас кольорові:
Білі, чорні та бузкові,
Жовті й сині на кінці.
Це, звичайно,…

2. Я іду у перший клас,
Я у школі перший раз.
На 12 буду вчиться,
Бо старанна…

3. Всім про все розкаже
І малюночки покаже.
Усіх розуму навчить,
Хоч сама завжди мовчить.

4. Книжечки маленькі,
Аркуші біленькі.

В них вчимося ми писати,
І складати, й віднімати.

5. Букви всі — від А до Я — 
Як одна міцна сім’я.
Варто всіх у цій родині
Знати грамотній дитині.

6. Чистенькі віконця
Сміються на сонці.
Діточки довкола —
Наша люба…

7. А у мене є торбинка,
Зошитам й книжкам хатинка.
Ще й пенал туди кладу,
Як до школи я іду.

Розгадай

(Школа)

КО

Шкільне життя — це неповторний час до-
рослішання. Для дитини важливо, щоб у цей 
період поряд вдома були люблячі батьки, а в 
школі — мудрі наставники-вчителі. Тоді ви-
росте розумне і прогресивне покоління. За-
порукою гарних стосунків у школі є взаєм-
на довіра і повага усіх учасників навчально-
го процесу: батьків, учнів, учителів.

Цікаве
• Уперше День вчителя відсвяткували у 

1947 році у Бразилії.
• З 1953 року педагогів вшановують в Аме-

риці. Про це президента попросила проста 
вчителька у своєму листі.

• Китайці віншують учителів 8 листопада.
• У 1994 році ЮНЕСКО затвердила 5 жовт-

ня Міжнародним святом – Днем учителя.
• В Україні свято вчителів відзначають у 

першу неділю жовтня.
• В Японії більшість учителів — чоловіки. 

Найбільше жінок працює в освіті у Латвії.

• У Китаї, Кореї, Японії та Греції вчителів 
поважають найбільше. Далі йдуть Велико-
британія та США. 

• Найбільша кількість учнів навчається 
в індійській школі Монтесорі: у 2000 році її 
відвідувало 22 тисячі учнів.

З ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Є професія у світі —
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові і пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю вашу діти
Щиро вам дарують квіти!

С. Гордієнко

,,,,,
,,,,

Проведи Вінні до меду
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Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Моє «заочне» знайомство з Пе-
тром Сахновським, музикантом 
ресторану «Маріанна», що в Бо-
рисполі, відбулося ще влітку під 
ностальгійно-щемливу пісню 
«Скрябіна» «Старі фотографії». То-
ді, пригадую, відсунула убік салат і 
просто завмерла. Не оригінал, але 
дуже гарно звучала та компози-
ція у виконанні молодого чолові-
ка. На тому все й закінчилося. Уже 
згодом, восени, ми зустрілися, аби 
поговорити про всі тонкощі про-
фесії ресторанного співака.

Аналізуючи свій співочий шлях, 
пан Петро зауважує, що коли по-
чинав співати, то це вважалося 
хобі. Але зараз воно переросло 
у професію.

«…чи не їв ти горішки 
перед виступом?»

Під час розмови Петро виваже-
но добирає слова. Видно, що хви-
люється. За мить зізнається, що 
для нього незвично спілкуватися з 
пресою. Каже, що одного разу мав 
такий досвід — на «Х-факторі». Те-
пер незручно стає мені — свого 
часу пропустила, що наш земляк 
був на цьому проекті. Навіть не на-
магаючись приховати здивування, 
уточнюю, про який сезон ідеться, 
як його виступ сприйняли судді й 
головне — як проголосували?

— Це був шостий сезон, ішов 
2015 рік, — пригадує пан Петро. 
— Я насправді не збирався туди 
йти, але друзі змусили. Спочатку 
пройшов передкастинг, а через 
кілька місяців запросили на зйом-
ки. Виконував пісню Мурата Наси-
рова «Кто-то простит». Судді виго-
лосили два «так» і два «ні». Пам’я-
таю, Ніно Катамадзе сказала, що 
така душа є в цій пісні… Кондра-
тюк зауважив, що не хоче поми-
лятися, тому каже «так». Сосєдов, 
як звично для нього, резюму-
вав, що це хороше аматорське 
виконання, проте... 

— Ну, ви ж не переспівували 
улюблену для нього Аллу Пугачо-
ву, — піддакую я і враз осікаюся, 
бо це ж не надто професійно з мо-
го боку. Проте співрозмовник від-
чуває, що ми певною мірою є од-
нодумцями. Як на мене, далі роз-
мова складається більш вдало.

— А що ж сказав Хливнюк? 
— цікавлюся я, аби перервати 
незручну паузу.

— Він, було видно, вагався, а по-
тім раптом запитав мене щось про 
горішки, що мене взагалі шокувало.

— Тобто, чи не їв ти горішки пе-
ред виступом?

— Так. І от стою такий ошелеше-
ний. Виправдовуюсь, що це в гор-
лі трохи пересохло, але він каже 
своє «ні»...

До речі, той день був для ме-
не дуже важким. Я приїхав один 
із перших, до 8 ранку. Та саму піс-
ню виконував чи не останнім пізно 
ввечері. І упродовж всього цього 
часу, зауважте, взагалі нічого не 
їв! Тоді, зізнаюсь, вкрай засмутив-
ся, бо ж пісня і справді була неаби-
як лірична, дуже красива... Багато 
з людей навіть плакали, коли її ви-
конував. Але ж ні, то й ні. Зрештою, 
життя не закінчилось. Після цього 
пішов і продовжив працювати. 

«Але, маю визнати, це 
не надто моє...»

Молодий чоловік розказує про 
свій звичний репертуар сьогод-
ні. Уточнює, що любить викону-
вати «Скрябіна» та інших україн-
ських виконавців. Серед них, на-
приклад, «Океан Ельзи», «Друга рі-
ка», «Плач Єремії». Також він додає 
добру вервечку зарубіжних ви-
конавців, зауважуючи при цьому, 
що таким виконавцям, як він, на-
справді, завжди треба підлашто-
вуватись під те, що у тренді.

Цікаво, що тут, у «Маріанні», шан-
сон, який він і так не шанує, не мож-
на виконувати. Також пан Петро го-
ворить, що не любить читати реп. А 
в цілому, резюмує вже насамкінець, 
ресторанні співаки зазвичай мусять 
співати те, що їх просять. Люди, дав-
но полюбляючи чи лише підсівши 
на щось конкретне, у таких закла-
дах хочуть почути саме це. Пан Пе-
тро на мить замовкає, а потім каже:

— Це, наприклад, може бути на-
віть Макс Барских. А взагалі, ко-
ли ще раніше працював без вока-
лістки, то не раз доводилось мені 
виконувати і жіночі пісні. Згадую 
випадок, коли у Борисполі тіль-
ки відкривали караоке у рестора-
ні «Ануш», то там виконував пісні 
Світлани Лободи і навіть компо-
зиції тріо «ВіаГРА». Звичайно, це 
щось комічне виходило, але ж за-
клад-то розважальний. Люди там 
відпочивали і разом зі мною співа-
ли ці пісні. Те, що мені соромно бу-
ло за таке, не скажу. Але, маю ви-
знати, це не надто моє... 

Цікавлюся у співрозмовника, чи 
є в нього музична освіта. Пан Пе-
тро розказує, що так. Уточнює, що 
закінчив Бориспільську музичну 
дитячу школу у 2008 році по класу 
гітари. Після школи — Національ-
ну академію керівних кадрів куль-
тури і мистецтв по класу звукоре-
жисури. Потім пішов на магістра-
туру, яку теж успішно закінчив. По-
при те, що сьогодні він має право 
викладати, каже, поки що це його 
не дуже цікавить, зауважуючи, що 
те, чим він займається зараз, його 
цілком влаштовує. 

Ставки за вечір
Під час нашої з паном Петром 

розмови з’ясовується, що сьогод-
ні, як і донедавна, відвідувачі за-
мовляють пісні всього по 50 гри-
вень. Причому свої найбільші за-
робітки ресторанні співаки отри-
мують так само, як і колись, — на 
закритих вечірках. Їх оплачують 
від 2-3 тисяч гривень. Сьогодніш-
ня ставка за вечір у співаків у се-
редньому 600-700 гривень. 

Ще за відвертою розмовою ді-
знаюся, що на приватних вечірках 
саме замовник вирішує, що співа-
ти, а що ні. Проте пан Петро, напри-
клад, зараз принципово не вико-

нує пісні гурту «Любэ». Уточнює, що 
колись часто виконував, особливо 
подобалась композиція «Комбат», 
оскільки вона динамічна. 

— Я рідко пов’язую політику з 
мистецтвом, і все ж... — коротко ре-
зюмував-обірвав розмову Петро.

Як допомагає 
досвід юності

На мить повернувшись у свої 
студентські роки, молодий чоло-
вік згадує, що тоді ходив після за-
нять співати лише по юності. Каже, 
що на відміну від пар, де їм пере-
важно показували різні інструмен-
ти й апаратуру, там була можли-
вість вже самому на них працюва-
ти. А це були неймовірні відчуття! 

До речі, саме професійна апара-
тура, як виявилось, і сьогодні зали-
шається найбільшою проблемою 
для багатьох ресторанних співа-
ків. Це питання для них фінансово 
непід'ємне. Тому у більшості з них 
апаратура орендована.

— Звісно, потроху збираю гроші 
і щось підкуповую у комплект, — 
коментує пан Петро. — От нещо-
давно нарешті придбав професій-
ний мікрофон. Давно було таке ба-
жання. Та і дружина говорить, що 
маю співати у свій, а не робочий. 
Також мікшер купив... Узагалі з 
апаратури зараз чи не найдорож-
чі саме колонки. Аби купити сьо-
годні хороші колонки, як мінімум 
треба 10 тисяч гривень. І це всьо-
го одну, а їх же треба кілька!

— Ті гроші, що заробляють 
сьогодні ресторанні співаки, це 
гідна сума?

— Так. Прийнятна. Водночас ба-
гато що вирішують і особисті сто-
сунки. Але буває, що люди хочуть 
зекономити. Власне тому і з’я-
вились ті, хто працює і за самим 
пультом, і в залі з людьми. Раніше 

це все виконували дві людини. Був 
той, хто сидів тільки за апарату-
рою, а от вокаліст, виконавець чи 
ведучий, передав-озвучував по-
бажання гостей щодо звучання, 
наявності чи присутності певних 
звукових ефектів і таке інше. Про-
те, маю визнати, особисто мені це 
дуже підходило. Чому? Мені не по-
трібна була вокалістка, я і сам до-
бре розумівся на апаратурі.

«Синку, можеш 
вимкнути музику?» 

І все ж, насамперед музиканти 
живуть із того, що заробляють не 
на своїх змінах у ресторані, а саме 
на вечірках. Тут все починається 
від 2 тисяч гривень і вище. А зага-
лом усе залежить від кількості лю-
дей, тривалості проведення. На-
приклад, у Борисполі є і такі, що 
беруть по 300 гривень за годину, а 
там — уже скільки «наспівають»... 

— Моя «такса» на таких заходах 
від 3 тисяч гривень, —  додає пан 
Петро. — Наприклад, якщо захід 
проходить 6-7 годин, від мене — 
музичний супровід події, ведення 
дискотеки, озвучування всіляких 
вітань, тостів тощо. Це якщо я на 
події ведучий чи тамада.

— І що, часто саме на весілля 
запрошують?

— 30% замовлень — це весілля. 
Все інше: корпоративи, дні народ-
ження, вечірки.

— Так, робота не з легких, — ро-
зуміюче киваю я. — Треба відчува-
ти контингент і максимально точно 
намагатись відповідати їхнім куль-
турним смакам. А що найбільше з 
«оказіонального» запам’яталося?

— Працювали ми якось у Жито-
мирській області на одному весіл-
лі, — розказує співрозмовник. — 
Величезний намет, 350 гостей. На 
обійсті все кишить, як кажуть. І от 
настає вечір, а люди вже добряче 
випили, дискотека гримить, сло-
вом, гуляння у розпалі. Аж тут до 
мене йде старенька бабця. Бачу, 
що їй важко, тому сам виходжу на-
зустріч і питаю, що сталося. А во-
на мені: «Синку, можеш вимкнути 
музику?» Говорю: «Як же ж я її, ба-
бусю, вимкну, коли тут ціле село — 
весілля ж!» Та вона все одно напо-
лягає. Вирішив допитатись, у чому 
справа. На що почув відповідь: «Та 
у мене кури... І їх вже треба було б 
загнати, а вони лякаються, не за-
ходять у курник — шумно... »

Коли за справу 
розпирає від гордості

Як розповідає пан Петро, нега-
разди геть різні трапляються. Лю-
ди вип’ють зайвого і, буває, аж ду-
ріють. Починаються обнімання, 
зачіпання-смакання апаратури, 
вихоплювання мікрофону... Одна 
справа, наприклад, коли ведучий 
каже, що треба передати мікро-
фон, або вже сама людина підійде 
і поштиво його попросить, бо хо-
че звернутися до присутніх. А як-
що геть не так відбувається, то це, 
як зауважив музикант, м’яко кажу-
чи, бісить. Але не всі «оказіональ-
ні» випадки такі. Буває, що аж роз-
пирає від гордості за свою справу. 

— Наприклад, якось воїни АТО 
зайшли, — пригадує Петро. — Я са-
ме «Воины света» (хіт гурту «Ляписа 
Трубецкого») виконував. То один із 
тих атовців кілька разів просив ме-
не цю пісню повторити. Спочатку 
не розумів, у чому справа. Це вже 
згодом виявилося, що він дзвонив 
своїм хлопцям, які в той час були 
на передовій. Давав їм її слухати 
наживо просто із зали, аби ті підні-
мали свій бойовий дух…

ПРОФЕСІЙНІ БУДНІ 
РЕСТОРАННИХ СПІВАКІВ

 Свої перші дрібні гро-
ші Петро Сахновський під-
заробляв ще у студентські 
роки переважно в карао-
ке-барах. Найпершу пісню, 
за яку заплатили, не при-
гадує. А от при згадці про 
перший гонорар уже в рес-
торані, куди його «перема-
нили» з караоке, всміхаєть-
ся і каже, що тоді, у 2010 
році, ставка за вечір нерід-
ко сягала до 300 гривень.

Для Петра Сахновського виступи у ресторанах переросли з хобі у професію.Для Петра Сахновського виступи у ресторанах переросли з хобі у професію.
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ЦІКАВІ ІСТОРІЇ З ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІВ

Лариса ГРОМАДСЬКА

«Ось він прийде 
і скаже…»

Ганна Дремлюга, колишній 
учитель початкових класів Гні-
динської ЗОШ, співавтор посібни-
ків «Андрійкова книжка» (1988 р) 
та «Оповідки про Київський край» 
(2003 р). Педагогічний стаж 40 ро-
ків. Кожен її урок неповторний, ні-
би справжнє театральне дійство 
з безліччю ігор і творчих завдань. 
Вона їздила переймати досвід до 
Грузії та Росії.

— Одного разу лише на хви-
лину запізнилася на урок, — зга-
дує Ганна Юхимівна. — Відчи-
няю двері. У класі шумно, гамір-
но. Це був 1 клас. Я стала на по-
розі і кажу: «Діти, а ви не забули, 
чий кабінет знаходиться над на-
шим?» «Директора!» — гукають 
хором. «Ось він прийде і скаже: 
«Що ви тут таке робите, що зава-
жаєте працювати?» — додаю. А 
діти всі витягнули ручки і пока-
зують пальчиками: «А він оно у 
Вас за спиною стоїть!» Це було і 
смішно, і тривожно… Директор 
Василь Іванович Галатенко нічо-
го не сказав, але мені було со-
ромно. За всі мої роки вчителю-
вання це було єдине запізнення 
на урок.

«Хто варив вареники?» 
Юрій Йовбак, директор Ща-

сливського НВК. Педагогічний 
стаж 41 рік. За фахом учитель фі-
зики й астрономії. Нині Щаслив-
ський НВК — один з найкращих 
освітніх закладів в Україні, а за ор-
ганізацією фізичного виховання 
йому немає рівних у нашій краї-
ні (особлива увага приділяється 
футболу). За ініціативи директо-
ра школи створено кімнату Пав-
ла Чубинського, Світлицю рідного 
слова, музей історії школи.

— Багато цікавого було у моїй 
педагогічній практиці, — розпо-
відає Юрій Юрійович. — Вважаю, 
що до всього треба ставитися з гу-
мором, особливо у педагогічній 
практиці, бо інакше не вистачить 
ні здоров’я, ні сил. Та й не завжди 
тебе зрозуміють.

Пригадую, як мене, молодо-
го вчителя, приймав на роботу 
завідувач Бориспільським рай-
відділом освіти Михайло Якович 
Корніяка. Ми з ним поспілкува-
лися, а потім він серйозно-жар-
тома сказав, щоб я постриг 
своє довге волосся. Довелося 
постригтися…

Цікавий момент був, коли ми зу-
стрічали Щербицького, першого 
секретаря ЦК компартії України. 
Він приїхав до Бориспільщини на 
жнива. Вирішили влаштувати йо-
му прийом у школі. Тоді я працю-
вав директором у Рогозові. Ми як-
раз гарно розмалювали їдальню 
казковими героями. Наготували 
тоді всього! Чого тільки не було! 
Столи ломилися. А високий гість 
з’їв лише декілька вареників і по-
чав нам казки розповідати, більше 
ні до чого не торкнувшись. Потім 
запитує: «Хто варив вареники?» 
«Ольга Іванівна …», — відповів. 
«Випиши їй премію, щоб вона ме-
ні ще таких наварила!..»

«А Ви були на могилі 
Ежена Потьє?» 

Надія Гриценко, учитель укра-
їнської мови та літератури Во-
роньківської школи. Педагогіч-
ний стаж 41 рік. Створила Музей 
літератури рідного краю, першу 
на Київщині світлицю рідної мо-
ви. Понад чверть століття очолює 
шкільний театр «Барвінок». Орга-
нізувала у школі мистецький клуб 
«Дивограй».

— Це було ще на початку мо-
єї шкільної кар’єри, — розпові-
дає Надія Іванівна. — У Вороньків-
ській школі для мене не було уро-
ків української мови та літератури. 
І декілька років я викладала росій-
ську. Одного разу на урок до мене 
прийшла інспектор Катерина Ни-
кифорівна Шумило. Особливо во-
на любила бувати на уроках моло-
дих вчителів. Як зараз пригадую 
тему з російської літератури: «Ін-
тернаціонал» Ежена Потьє». 

Триває урок. Розповідаю. Зро-
зуміло, що тремтячим голосом. Бо 
ж присутня інспектор. І прямо по-
серед заняття встає Катерина Ни-
кифорівна із задньої парти і за-
питує: «А Ви були на могилі Еже-
на Потьє?» Знаю, що він похова-
ний у Франції. Уявіть собі, я — у 
Франції, на початку 80-х? У мене 
німа пауза. Не знаю, що говори-
ти. І вона йде до дошки і продов-
жує урок. Виявилося, інспектор 
була у складі делегації у Франції. 
Вона так гарно і цікаво розповіда-
ла про ту поїздку, про Ежена По-
тьє, що до кінця уроку залиши-
лося кілька хвилин. А я стою, не 
знаю, що мені далі робити. Кате-
рина Никифорівна повертаєть-
ся до мене і каже: «А тепер закін-
чуйте урок». Не знаю, як я закін-
чила, але потім у мене було мо-
ре сліз. Інспектор суворим тоном 

сказала, що мені треба багато ще 
вчитися, що не вмію виходити із 
складних ситуацій, що я розгу-
блююся і урок мій незадовільний. 
Вона і хвалила молодих вчителів, і 
сварила, але головне — вчила. Це 
була хороша школа для педагогів.

«Я козачка твоя, я 
дружина твоя…»

Віктор Пихтін, колишній ди-
ректор Вороньківської школи, 
вчитель фізики та трудового 
навчання. Педагогічний стаж по-
над 40 років. Очолювана ним шко-
ла тривалий час була зразковою у 
Київській області. За досвідом до 
навчального закладу приїжджа-
ли педагоги не тільки з усього ко-
лишнього Радянського Союзу, але 
із-за кордону. У 80-х роках у школі 
працював власний телецентр. Від-
крито музеї історії школи, бойової 
слави, літератури рідного краю. 

— Одного разу у Вороньків-
ській школі проходив районний 
огляд художньої самодіяльнос-
ті вчителів, — ділиться спогада-
ми Віктор Миколайович. — У нас 
був великий хор педагогів. Ми-
кола Федорович Черпак, завго-
сп, запропонував зробити коло-
ритний виступ — привести ко-
ня до актової зали. Тож, саме під 
час виступу нашого хору, він че-
рез боковий вхід завів коня. Я 
вистрибнув на нього. Ніна Іва-
нівна Кохан, вчителька матема-
тики, веде коня за вуздечку, спі-
ває пісню «Я козачка твоя, я дру-
жина твоя». Свято проходило у 
формі «вогнику», педагоги різ-
них шкіл сиділи за столиками, 
пригощалися смачними страва-
ми. А кінь злякався і якраз пе-
ред хором… навалив велику ку-
пу! Запах гною пішов залою… 

Одні сміялися, інші збентежили-
ся… Зрозуміло, почали підміта-
ти, прибирати.

«Дорогенька, так хто 
кого бив?» 

Ольга Грибок, колишній учи-
тель української мови та літера-
тури Любарецької школи. Педа-
гогічний стаж 36 років. Освітяни 
називають її «вчителем учителів». 
Вона одна з перших запровади-
ла уроки з народознавства у шко-
лі. Її учні перемагали на Всеукра-
їнських олімпіадах і літературних 
конкурсах. Протягом багатьох ро-
ків очолювала районне методо-
б’єднання педагогів-філологів і 
школу молодого вчителя.

— Клас у мене був великий, — 
розповідає Ольга Інокентіївна. — 
Двоє дітей мого класу ходили до 
школи однією дорогою. Микола 
був спокійний, добрий. А Світлана 
постійно плакала. «Чому ти пла-
чеш?» — запитую. «Микола бив», 
— каже вона. Я гляну на нього: та 
ж не може він битися, але ставлю 
його в куток… Це повторювалося 
у 5, 7 класі. До 9 класу ніяк не мог-
ла їх помирити. А то, виявляється, 
така любов була... Минають роки. 
Коли це приходять обоє до мене 
у двір. «Ви що, помирилися?» Во-
ни сміються. Зайшли до хати і ка-
жуть: «Ми прийшли Вас на весіл-
ля просити». Кажу: «На чиє?» Я все 
ще не могла зрозуміти, що вони 
запрошують на своє весілля. А то-
ді запитую у Світлани: «Дорогень-
ка, так хто кого бив?» А вона каже: 
«Я його». 

Живуть вони добре і сьогод-
ні. Виховали двох синів, один по-
вернувся з АТО. Нещодавно була 
зустріч 30 років після школи. І ми 
разом згадували цю історію.

 У переддень професій-
ного свята заслужені вчи-
телі Бориспільського райо-
ну поділилися з читачами 
газети «Вісті» своїми не-
ймовірними, кумедними іс-
торіями із учительського 
життя...

«Робите ви, хлопці, 
добру справу…»

Галатенко Василь Іванович, 
колишній директор Ревнен-
ської та Гнідинської шкіл, учи-
тель історії. Педагогічний стаж 
32 роки. Вдумливий педагог, умі-
лий організатор, особливу увагу 
приділяв патріотичному вихован-
ню школярів, збереженню україн-
ських традицій. Створив Музей іс-
торії школи, вів пошукову роботу 
з дітьми. Разом із старшокласни-
ками грав на сцені.

— Були у моїй педагогічній 
практиці справді неймовірні іс-
торії, — розповідає Василь Іва-
нович. — Сьогодні здається, що 
такого трапитися взагалі не мо-
же. Найперше неймовірне те, що 

відразу після закінчення педін-
ституту мене призначили дирек-
тором Гнідинської 8-річної шко-
ли. Без жодного дня практичного 
досвіду і трудового стажу. А вже 
через рік роботи (1976 р.) я ви-
рішив збудувати нову школу. Тут 
фундамент вже років 10 як сто-
яв, але будівництво так і не роз-
почали.

Будувати вирішив народним 
методом. На рахунку було лише 
1500 рублів. Я намалював проект. 
На Старинському заводі закупили 
цеглу. Взяли у радгоспі трактор і 
разом із батьками, які зголосили-
ся на батьківських зборах підтри-
мати будівництво, поїхали до Дні-
пра і на березі назбирали декіль-
ка причепів бутового каменю для 
відновлення фундаменту. За два 

роки разом із батьками учнями 
ми звели стіни. А коли починали 
робити перекриття і дах, мене пе-
ревели директором Ревненської 
школи. Будівництво завершував 
інший директор. 

Під час будівництва була кур-
йозна, неймовірна історія. Серед 
батьків було багато мулярів, шту-
катурів, які були згодні допомага-
ти. Але ж вони працювали на бу-
дівельних підприємствах у Киє-
ві. І ось ми разом із тодішнім, нині 
вже покійним, Гнідинським сіль-
ським головою Миколою Івано-
вичем Онищенком додумалися 
до того, щоб сільська рада від іме-
ні військкомату виписувала по-
вістки батькам, які потрібні на бу-
дівництві. А повістка була на три 
дні… які батьки працювали на бу-

дівництві школи. Повістки здава-
ли на виробництві, за що їм на-
раховували середню зарплату. І 
прогулів не було. 

Ми так розмахнулися з повіст-
ками, що стало відомо про це то-
дішньому воєнкому, теж нині по-
кійному, Івану Йосиповичу Ко-
валенку. Нас з головою виклика-
ли до військкомату. Людина він 
був добра, бо якби захотів, то «за-
проторив» би нас до буцегарні. А 
він все розпитав, приїхав у село, 
пересвідчився, куди використа-
ні повістки і сказав: «Робите ви, 
хлопці, добру справу, але апетит 
трохи убавте». І встановив нам лі-
міт на виписування повісток. Ми 
продовжували виписувати по-
вістки і таким чином будували но-
ву школу. До речі, нині там знахо-

диться медпункт.



21№37 (896), 29 вересня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Спортивний клуб

 ІНТЕРВ'Ю  СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

 БОКС

 ПАУЕРЛІФТИНГ

Валерій ГІРЧЕНКО

Після завершення спортивної кар’єри 
Анатолій Васильович присвятив себе тре-
нерському ремеслу: був старшим тренером 
збірної України, нині працює у Броварсько-
му вищому училищі фізичної культури. Не-
щодавно авторитетний фахівець відгукнув-
ся на пропозицію стати тренером з легкої 
атлетики у Бориспільській ДЮСШ. До слова, 
цього року з нагоди Дня незалежності Укра-
їни Президент Петро Порошенко своїм ука-
зом присвоїв заслуженому тренеру України 
Анатолію Соломіну почесне звання «Заслу-
жений працівник фізичної культури та спор-
ту України».

— Робота з дітьми у Бориспільській 
ДЮСШ — це новий етап у моїй тренерській 
діяльності, — починає розмову Анатолій 
Васильович. — Радий, що зможу працювати 
пліч-о-пліч з професіоналом своєї справи, 
тренером з боксу, директором спортшколи 
Михайлом Шкорупом. Разом зі мною трене-
рами з легкої атлетики працюють досвідче-
ний Іван Гончаренко, який підготував бага-
тьох відомих атлетів, і молодий наставник 
Михайло Савченко. Виховуємо у Борисполі 
майбутніх чемпіонів. Зазначу, що Бориспіль 
— місто з традиціями у легкій атлетиці, тут 
створені прекрасні умови для занять цим 
видом спорту. Наприклад, бігова доріжка 
краща в області.

— Чи відчуваєте зацікавленість у бо-
риспільських дітей до занять легкою 
атлетикою?

— Уже сформовано дві дитячі групи ві-
ком від семи до тринадцяти років. Почина-
ємо з азів легкої атлетики, адже діти прихо-
дять зовсім не підготовленими. Навіть пра-
вильно бігати поки що не вміють. Непоча-
тий край роботи, але тим цікавіше. Раніше у 
школах на уроках фізкультури давали необ-
хідні початкові навички, зараз цього немає. 
Прикро констатувати, але фізичній культурі 
і спорту у нашій країні приділяють мало ува-
ги. Хоча спорт — це посол миру, здоров’я 
нації. За кордоном спортом займаються всі: 
від малого до старого. А скільки у них спор-
тивних об’єктів будується у рік. Ми про це 

лише мріємо. До речі, скажу вам одну ціка-
ву річ: більшість моїх маленьких підопічних 
у майбутньому мріють стати не легкоатле-
тами, а представниками модного нині руху 
паркуру, який не вважається видом спорту.

— Який регіон в Україні на сьогодні є 
центром розвитку спортивної ходьби?

— Дуже сильну школу і традицію мають 
Суми. Міцна база у цьому обласному центрі 
була започаткована легендою світової спор-
тивної ходьби, дворазовим чемпіоном Олім-
пійських ігор, рекордсменом світу Володи-
миром Голубничим. У Сумах живе і тренуєть-
ся нині одна з кращих українських представ-
ниць спортивної ходьби Інна Кашина.

— Ви виховали не одне покоління ат-
летів. Хто з них досягнув найвищих вер-
шин у спортивній ходьбі?

— Хороші результати демонструє заслу-
жений майстер спорту Ігор Главан. У 2013 
році на чемпіонаті світу у Москві він вста-
новив національний рекорд зі спортивної 
ходьби на дистанції 50 км. А за два роки за-
воював бронзову медаль світового чемпіо-
нату та виграв «золото» Всесвітньої Універ-
сіади у командній першості. Крім того, Гла-
ван є срібним призером Універсіади-2013, 
учасником Олімпійських ігор у Лондоні і 
Ріо-де-Жанейро. 

Відзначу також Руслана Дмитренка, який, 
до речі, народився у Бориспільському ра-
йоні. В дитинстві хлопець займався багать-
ма видами спорту. Зокрема під орудою Ми-
хайла Шкорупа успішно тренувався в секції 
боксу. Врешті зробив свій вибір на користь 
легкої атлетики і не прогадав. Руслан — пе-
реможець Кубку світу — 2014 зі спортивної 

ходьби з національним рекордом на дис-
танції 20 км, дворазовий срібний призер 
Універсіади — 2013, двічі представляв Укра-
їну на Олімпіадах. 

Серед жінок виокремлю заслуженого 
майстра спорту, призерку чемпіонату світу 
і Європи Людмилу Оляновську. Всього, як-
що порахувати, то підготував двох заслуже-
них майстрів спорту і дванадцять майстрів 
спорту міжнародного класу. Повірте, що 
приємно, коли твій учень підіймається на 
п’єдестал, звучить Національний гімн.

— У серпні ваші підопічні взяли участь 
у Всесвітній універсіаді у китайсько-
му Тайбеї. Які результати вони там 
показали?

— Порадували хорошими результатами. 
Зокрема уродженка Баришівки Аліна Цвілій 
завоювала золоту медаль у командній пер-
шості на дистанції 20 км. В особистій пер-
шості вона була сьомою. «Бронзу» на цій же 
дистанції у команді серед чоловіків збірній 
Україні приніс Андрій Гречковський.

— Хто з ваших вихованців зможе по-
змагатися за медалі Олімпіади — 2020, 
яка відбудеться у Токіо?

— До Олімпійських ігор ще три роки. Нині 
вихованці є кандидатами на поїздку до То-
кіо, входять до розширеного складу збір-
ної України. Хто зуміє повторити досягнен-
ня Володимира Голубничого, залежатиме 
від них самих.

Бориспільська ДЮСШ вітає заслужено-
го тренера України Анатолія Соломіна з 
присвоєнням йому почесного звання «За-
служений працівник фізичної культури та 
спорту України».

Анатолій Соломін: «У БОРИСПОЛІ 
ВИХОВУЄМО МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ»

 Анатолій Соломін — люди-
на-легенда радянської спортивної 
ходьби. Він рекордсмен світу, чем-
піон Європи, учасник Олімпійських 
ігор, переможець принципового у 
радянські часи матчу між збірними 
СРСР і США, багаторазовий 
чемпіон Союзу. 

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Тренер з пауерліфтингу Юрій 
Ликов повернувся зі збірною 
Київської області з чемпіонату 
України у Луцьку, де він виконав 
норматив майстра спорту, а ко-
манда посіла перше місце.

14 — 21 вересня у Луцьку про-
ходив чемпіонат України з кла-
сичного пауерліфтингу серед 
всіх вікових груп. Перше команд-
не місце серед дівчат до 18 ро-
ків здобула збірна команда Київ-
ської області. П’ятеро з шести ді-
вчат у збірній — бориспільки, ви-

хованки Бориспільського центру 
спорту та фізичного здоров’я на-
селення, Бориспільської дитячої 
та юнацької спортивної школи. 
Це Марія Білоус, Ангеліна Киях, 
Олеся Голіяд, Вікторія Волощенко 
та Валерія Компанієць. Ще одна 
учасниця команди — з Бородян-
ки. Фінансувалася поїздка за дер-
жавні кошти (КОДА). На змаган-
ня зібралося близько чотирьох-
сот спортсменів з усіх областей 
України.

До Луцька збірну повіз тренер 
Юрій Володимирович Ликов. Крім 
успішної роботи тренером, Юрій 
відомий своєю активною грома-

дянською позицією, є членом ГФ 
«Сектор Безпеки». На змаганнях він 
мав три ролі — віз збірну, працю-
вав у якості судді та виступав сам. 
У Луцьку Юрій виконав власний 
омріяний норматив — норматив 
майстра спорту України.

«Всі дні були важкими, — гово-
рить тренер. — Виступали мої уч-
ні, не все у них складалося. Усе 
на нервах, втрачав через це у ва-
зі. А мій виступ призначили на ос-
танній день змагань. Я треную мо-
лодь і хочу на особистому прикла-
ді довести, що все можливо, навіть 
не зважаючи на вік. У 42 все тільки 
починається».

БОРИСПІЛЬЦІ НА ЧЕМПІОНАТІ 
УКРАЇНИ У ЛУЦЬКУ

«ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
УРОК» У БОРИСПОЛІ

Валерій ГІРЧЕНКО

Нещодавно у бориспільському місь-
кому парку культури та відпочинку на 
оновленому баскетбольному майданчи-
ку відбувся «Олімпійський урок — 2017». 

У цьому заході взяли участь 140 учнів 
Бориспільської ДЮСШ з олімпійських ви-
дів спорту. З великим задоволенням пе-
реглянули програму уроку понад двісті 
школярів усіх загальноосвітніх навчаль-
них закладів міста. Завітали на свято і по-
чесні гості — міський голова Борисполя 
Анатолій Федорчук, депутат обласної ра-
ди Валерій Ксьонзенко, начальник управ-
ління освіти і науки Бориспільської місь-
кої ради Тетяна Чернойван, її заступник 
Володимир Письменний.

Право винести державний Прапор 
України та Олімпійський стяг надали кра-
щим спортсменам ДЮСШ — легкоатле-
там Андрію Рудому і Анастасії Волошинен-
ко та хокеїсткам Марії Гандабурі, Марії та 
Юлії Трофімюк. Першими своє вміння на 
майданчику показали борці вільного сти-
лю, які з запалом і натхненням задали тон 
всьому «Олімпійському уроку». Красиво 
і впевнено відпрацювали представники 
олімпійських відділень спортшколи. За-
галом свою майстерність продемонстру-
вали спортсмени секцій вільної боротьби, 
художньої гімнастики, плавання, легкої ат-
летики, боксу, баскетболу, хокею на траві, 
футболу та волейболу.

На заході були вручені сертифікати 
на отримання стипендій Бориспільської 
міської ради вихованцям ДЮСШ, пере-
можцям та призерам всеукраїнських та 
міжнародних змагань. 

ПОВЕРНУЛИСЯ 
З МЕДАЛЯМИ

Як повідомили у Бориспільській ДЮСШ, 
у Славутичі відбувся чемпіонат Київської 
області з боксу серед юнаків 2004-05 р. н. 
У цьому заході взяли участь і десять боксе-
рів з Борисполя на чолі з тренерами Сер-
гієм Кінашем та Олександром Щибриком. 
Юні боксери знову підтвердили, що бори-
спільська школа боксу одна з найкращих в 
області. Зокрема, чемпіоном Київщини у ва-
говій категорій 41,5 кг став Олександр Дунь. 
Друге місце посіли Даніїл Марченко (40 кг), 
Денис Шабадей (35,5 кг), Костянтин Лавець-
кий (59 кг), Кирило Парасич (65 кг), Тимофій 
Касянчук (56 кг), Влад Тимко (41,5 кг), третю 
сходинку виборов Ігор Косовський (52 кг). 

Спортивний клуб «Ринг» висловлює по-
дяку за підтримку і спонсорську допомогу 
В.І. Шалімову та І.В. Шалімову.
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Валентина ОЛІЙНИК

Хоча наша місцева бориспіль-
ська команда «RebornClan» на 
цьому заході не отримала лаврів, 
те, що вони все ж гідно позмагали-
ся серед колег німців, американ-
ців, японців, бельгійців, нідерлан-
дців і французів, стимулюватиме 
їх працювати старанніше і напо-
легливіше. І навіть не вдвічі-тричі 
більше, а в рази! 

— Фізично в нас не було того 
часу, який був потрібен на підго-
товку до такої великої події,—про-
коментував тренер команди Ігор 
Січкар. — Але це надзвичайно 
важливий досвід для моїх 13 вихо-
ванців, що взяли участь у чемпіо-
наті. Адже побачити, як проходять 
не міські чи всеукраїнські чемпі-
онати, а саме чемпіонати світу з 
цього напрямку за участю зірок із 
різних країн знаково для їхнього 
розвитку.

Як з’ясувалося, брейк-данс у Бо-
рисполі існує не один рік. Сьогод-
ні школа проводить заняття на ба-
зі клубу спортивного бального тан-
цю ExcellentDance, що на третьому 

поверсі ТЦ «МіксМолл». І це сьо-
годні у нинішніх майже 50 вихован-
ців школи є прописаний план за-
нять на рік, поділ на групи і, звісно, 
професійний танцювальний зал. 
Колись, усе було геть по-іншому.

— Я сам почав цим займатися у 
2004 році, — пригадує Ігор. — То-
ді був інший рівень. Шкіл як таких 
не існувало. Навчались самі, пере-
важно з відеоматеріалів, які тільки 
можна було дістати на той час. Ви ж 
розумієте, тоді не було популярно-
го нині відеохостингуютуб. Та й Ін-
тернет не особливо був. Ми просто 
їздили і спілкувалися з бі-боями 
інших міст, якось потроху органі-

зовувались невеликі групи,часом 
практикували на Хрещатику... Але 
найчастіше займалися у школах 
на поверхах. І взагалі танцювали 
скрізь, де тільки знаходили місце. 

З часом рівень брейк-дансу ріс. 
Ті з нас, хто займаючись брейкин-
гом, отримував певні травми че-
рез відсутність знань техніки тан-
цю, вже знали, як треба робити 
правильно. Отже, почали форму-
вати власні школи, де дійсно мог-
ли навчити, показувати на власно-
му прикладі як і що.

— А коли і за яких обставин 
тренерська діяльність почала-
ся у вас?

— Це був 2011 рік. Керівник 
колективу «LeaderDance» Сніжа-
на Виноградна, на той час відо-
мого в Україні, хотіла, аби і в Бо-
рисполі викладали брейк-данс. 
І от вона запросила мене до се-
бе, набрала вже навіть групу... Зі-
знаюся, тоді не уявляв себе тре-
нером, але вирішив спробува-
ти. Кілька років пішло на те, аби 
з нашого примітивного тоді гур-
ту сформувався повноцінний 
колектив, із нормальним мис-
тецьким рівнем. Чимало ми ки-
дались по різних залах, з примі-
щенням часто були негаразди... 
І все ж потроху почали брати 

участь у змаганнях, отримували 
нагороди.

— А що можете сказати про 
підготовку самого чемпіонату 
світу у Києві? 

— Це була масштабна подія, 
— коментує тренер команди. — 
Наприклад, лише у дитячій номі-
нації було понад 200 учасників... 
Попередні відбори судді зроби-
ли по одному раунду. За їхніми 
результатами до фінальної ча-
стини було відібрано лише ві-
сім учасників, які й виступили 
на сцені концерт холу. І хоча ми 
у вісімку не потрапили, ця участь 
для нас є великим досвідом. А 
переможцем у категорії «брей-
кинг» став українець, який ви-
ступав під псевдонімом Gimnast 
(Денис Семенихін, Запоріжжя). А 
кращим хіп-хопером було визна-
но німецького бі-боя під ніком 
P-Dog (Патрик).

НАШІ БРЕЙК-ДАНСЕРИ ЗМАГАЛИСЯ 
НА СВІТОВОМУ ЧЕМПІОНАТІ

 Нещодавно у Пала-
ці спорту в столиці відбув-
ся масштабний танцюваль-
ный фестиваль «BATTLE 
SCHOOL HIP HAP SERIES 
2017», куди з’їхалися світо-
ві зірки брейкингу і хіп-хо-
пу, аби продемонструвати 
свій рівень і позмагатися за 
призовий фонд — 100 ти-
сяч гривень. 

Бориспільська команда 
«RebornClan» брала участь у 
багатьох змаганнях, отримува-
ла нагороди. Ось, наприклад, 
деякі з них:

Yellowbattle 2016 (Київ, 1х1 
I місце bboy Roach (Головко 
Владислав).

Yellowbattle 2017 (Київ, 1х1 
II-е місце bboy Jumper 
(Назаров Матвій).

BatloValka 2017 (Чернігів, 
1х1 III місце bboy DM 
(Манько Денис).

Соковижималка StreetJam 
2017 (Бориспіль 2х2 I-e місце 
bboy KeepItReal (Сухачов Кіріл) 
& bboy Karterio (м. Київ), 
II місце bboy Roach (Головко 
Влад) & bboy DM (Манько 
Денис), III місце bboy Gismo 
(Заболотний Вова) & bboy Cast 
(Бондар Костя).

 ВУЛИЧНІ ТАНЦІ

 КРЕАТИВ

Бориспільські бі-бої взяли участь у світовому чемпіонаті.Бориспільські бі-бої взяли участь у світовому чемпіонаті.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

48 сторінок з ритмом Бориспо-
ля (фіолетовим переливом фон-
тану, Борисоглібською церквою, 
міською радою, аеропортом, ба-
гатоповерхівками тощо) можна 
помістити в сумку, погортати, по-
тримати в руках  або ж порозхва-
лювати серед друзів і знайомих. 
У нашому місті з’явився патріо-
тичний зошит – перший сувенір, 
що впевнено «іде в народ».

Створив новинку для бориспіль-
ців пересічний мешканець із непе-
ресічними, надзвичайними ідеями 
– Віталій Назаркевич. Ідея громад-
ської ініціативи у нього визрівала 
кілька років. 

«Ми з дружиною любимо подо-
рожувати і купувати сувеніри. Так 
прийшло усвідомлення, що в нашо-
го міста немає сувенірної продукції, 
яку могли б придбати охочі. З’яви-
лася ідея створити щось, що мож-
на було взяти собі чи подарувати 
друзям. — розповідає Віталій. — Я 
— львів’янин, живу в Борисполі не 
так давно, але за два роки на моїх 

очах місто розквітає. Тільки значна 
частина населення не любить Бо-
риспіль і в усьому шукає лише не-
гатив. От ми вирішили запровади-
ти такий собі культ любові до міста. 
Виховувати, завдяки нашому суве-
ніру, патріотизм. Логотип, розміще-
ний на зошиті, — моє бачення Бо-
рисполя, цікавих, особисто для ме-
не, місць, які варті уваги.

Маємо першу (можливо, остан-
ню, можливо, стартову) партію су-
венірних зошитів – 1000 штук. Чо-
му саме зошит? Бо цей предмет 
стане в нагоді людям різного віку: 
школярам на уроках, студентам на 
парах, батькам і людям літнього ві-
ку для  особистих нотаток, записів 
рецептів, телефонів, адрес тощо».

На полі кожної сторінки помі-
стився «всесвіт» нашого міста, а на 
зворотньому боці обкладинки — 
гімн Борисполя — чудова знахідка 
для мешканців, які не знають, що в 
міста давно є свій славень. До ре-
чі, прочитавши його, можна долу-
читися до масштабного флешмобу 
«Я знаю Гімн Борисполя», ініційо-
ваного управлінням культури, мо-
лоді та спорту міста.

«ТВОЄ МІСТО» В КЛІТИНКУ

Гімн міста Бориспіль

Ще віра жива, сила духу і воля
Ясніє на небі, зорею сія.
Бориспіль — надія, і щастя, і доля,
Чубинського рідна могутня земля!

Свобода і Єдність навіки з тобою.
Князівства, козацтва тут 
місто стоїть.
До неба, до сонця, до слави святої,
Наснаги, любові дорога лежить.

Бориспіль, сіяй! Гідним будь! Величавим!
Хай розум, і праця, і Бог боронить!
І нині, і вічно ворота держави,
І пісня народу, і слава століть!

Музика Миколи Халамая
Слова Світлани Кулик
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Благоустрій
 СТРІТ-АРТ

 ТВОРЧІСТЬ

Ольга Огняник, фото автора

«Я часто проходила повз зупинки 
«Чубинське», а там на задній стіні ба-
чила цілі колекції написів: «Котя, лю-
блю тебя», «С Днем рождения!», спи-
сок незрозумілих цифр, символів… 
Подумалося: було б добре, якби на 
цій стіні розмістилося щось світле. 
Щоб поглянувши на нього, люди, 
які від’їжджають із зупинки, брали з 
собою в дорогу гарний настрій», — 
розповідає Катерина Циганок. 

Шукати однодумців дівчині 
довго не довелося: має подругу 
Яну Власко — відомого художни-
ка, педагога Великоолександрів-
ської школи мистецтв і ремесел. 
Удвох дівчата розпочали мозко-
вий штурм ідей. Поступово з’явив-
ся задум зобразити на стіні щасли-
ву дівчинку, яка йде по життю з 
усмішкою. 

Яна сфотографувала Катери-
нину дочку Машу і зробила ескіз 
у «Фотошопі». Спонсорів навіть 
не шукали. Вирішили: непотріб-
но чекати чогось від когось, хо-
чеш щось зробити — будь ласка. 
Люди, які допоможуть, завжди 
знайдуться. 

На мою заувагу щодо вартості 
фарб, співрозмовниці відповіли 
добродушним сміхом. «Це набага-
то дешевше, ніж поїздка на море, 

— зауважила Яна. — Ми ж не тіль-
ки стріт-артом займаємося, а й має-
мо роботу, що приносить нам кош-
ти. Насправді фарби недорогі. Щоб 
розмалювати зупинку, достатньо 
буде тисячі гривень. Якщо розді-
лити цю суму, наприклад, на трьох 
людей, які «горять» справою, вий-
де по 350 грн від кожного. Це як 
провести вечір у ресторані. А ще 
розпис — це досвід та емоції, яких 
не купиш. Тож наші дії правильні». 

От де потрібна була допомога, 
то це в організаційних момен-
тах. Допоміг сільський голова 
Гори, який згодом замовив ху-
дожницям об’єкт в селі. За сло-
вами дівчат, він не просто під-
тримав ініціативу, а й годував 
художниць, купував фарбу, коли 
вона закінчувалася. 

Допомагали перетворювати зу-
пинку в «лялечку» Янині вихован-
ці Вікторія Микитюк, Ксенія Курко-

ва, Наталія Грицаєнко, Анастасія 
Марчук. Це була їхня перша «ве-
лика» картина, і результатом ді-
вчата більш ніж задоволені. Вони 
так надихнулися творчою робо-
тою, що по завершенню оздоблен-
ня зупинки спустилися прикраша-
ти підземний перехід: замальову-
вали неприємні написи на стінах 
зеленими лотосами. 

Дівчата працювали ще над од-
ним масштабним проектом-пода-
рунком до 26-ї річниці Незалеж-
ності у селі Гора, розписали мемо-
ріал загиблим воїнам у роки Дру-
гої світової війни, що навпроти 
сільської ради.

Вигадали низку ідей для май-
бутнього малюнка, але зупинили-
ся на символічній: на тлі яскравих 
привітних будиночків люди пере-
дають один одному світло. 

І хоч робота була фізично склад-
на, вона приносила лише гарні 
емоції. «Я завжди усміхаюся, ко-
ли проходжу повз, — розповідає 
юна художниця Настя Марчук. — 
Якось ми говорили з мамою, що 
було б цікаво розмалювати якийсь 
великий об’єкт у людному місці. 
Аж тут дзвонить Яна Олександрів-
на і пропонує мені стати помічни-
цею в розписі зупинки, а згодом і 
меморіалу. Я погодилася невага-
ючись і дуже від цього щаслива. 
Приємно бачити, як люди отри-
мують задоволення від малюнка, 
частинкою якого є ти».

ПОДІЛИЛИСЯ СВІТЛОМ НА МУРАЛІ
 Прозора й біла водое-

мульсійні основи, барвни-
ки, пензлі, вода, кілька по-
судин,вправні руки і велике 
бажання — ось усі склад-
ники рецепту щастя. Тож 
маючи всі необхідні «інгре-
дієнти», Катерина Циганок і 
Яна Власко створили диво. 

Ольга Огняник, фото автора

«Вісті» продовжують знайомити із нез-
вичайними зупинками Бориспільщини, 
що завдяки фантазії небайдужих людей 
перетворюються на картини. Цього разу 
ми завітали до села Рогозова.

Місцеву художницю Марину Попович 
добре знають і в селі, і за його межами. До 
масштабних проектів дівчині не звикати: 
розписувала стіни шкіл, дитячих садочків, 
приватних будинків. Доторкнулася пензлем 
і до всіх, окрім, кімнат власного помешкан-
ня: стіни своєї «фортеці» завішала картина-
ми. Тож на ініціативу сільського голови при-
чепурити автобусні зупинки населеного 
пункту відгукнулася без вагань.

Іван Овсієнко, колишній директор школи, 
над пошуками професійної художниці дов-
го не роздумував. Найцікавіше те, що час від 
часу Марина перевдягає зупинки, за потре-
бою оновлюючи композиції.

Тож знайомтеся із нинішнім «вбранням» 
зупинок.

Зупинка №1, на в’їзді

На тлі-прапорі красуються маки, відомі у 
сучасній символіці як знак пам’яті. А ще ка-
жуть, що ця квітка — означення сили єдно-
сті: якщо одну макову зернину й побачити 
складно, то жменя і смаку стравам додає, і 
приготувати з неї можна, наприклад, ціло-
го пирога.

На стінах зупинки зображено й голубів — 
птахів усеземної любові.

Зупинка №2

Це не просто місце очікування тран-
спорту, а справжня піч з вікнами, рушни-
ками, мальвами, хлоп’ям і дівчам в україн-
ських сорочках. Марина пригадує, що коли 
повністю перемальовувала зображення, 
дехто розкритикував ідею, казав, що попе-
редні малюнки були кращими. А от сусідка 
тітка Оля ще у напівготовому стані зупин-
ку полюбила, через паркан гукала Марину, 
радила, що можна підправити. Сьогодні це 
улюблене місце мешканців Рогозова й са-
мої художниці. Зупинка розташована най-
ближче до її домівки, звідси вона й виру-
шає на рейсові маршрути.

Зупинка №3

Нагадує маленьку затишну хатинку. З од-
ного боку під вікном «розрослися» мальви, 
з іншого — справжній квітник. Всередині 
багато рушничків. І знову без ластівок ніяк: 
вони «тримають» віночок зі стрічками. 

Зупинка №4

Головний елемент — українку з паляни-
цею в руках і рушники — заступили стіни 
магазину «Гурман», що нещодавно тут від-
крився. Нині видно соняхи, калинові кетя-
ги і стрічки. Ця зупинка  найбільш крилата 
в прямому сенсі слова: на стінах оселилися 
зграї ластівок і синичок. Як зізналася Мари-
на, все тому, що вона дуже любить малюва-
ти птахів. 

У РОГОЗОВІ АВТОБУСА ЧЕКАЮТЬ НА ПЕЧІ…

Про художницю
У творчій колекції Марини Попович 

близько 500 робіт. Років 5 тому відводи-
ла місце кожній у спеціальному списку, а 
згодом перестала нумерувати через при-
стойну кількість.

Любить зображати квіти, птахів і дівчат, 
увінчаних вінками. Прикрашати зупин-
ки почала близько 3 років тому. Закуповує 
фарби, їдучи за покупками велосипедом. 
Обов’язковий набір — 7 кольорів, як пра-
вило, кожна баночка по 1 літру. Саме стіль-
ки може підняти залізний кінь дівчини.

У хід справи йдуть не лише художні 
пензлі, щітки, а й пальці Марини (для то-
го, щоб вийшла гарна серединка квітки).

Допомагала в розписі зупинок Марині 
її вихованка, маленька художниця Анас-
тасія Левицька, учениця третього класу 
Рогозівської ЗОШ.

Шановні читачі, якщо у Вас є улюблена справа і 
бажання розповісти про неї, а також поділитися 

з іншими власним досвідом, пишіть: 
borvisti@gmail.com,

або заходьте до редакції. Будемо раді співпраці.
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ОВНИ. Важливий момент для 
кроку вперед. Не забувайте, що 
нові обов'язки можуть означати й 
більшу відповідальність. У вихідні 
бажано розібратися з дрібними не-
доробками.

ТЕЛЬЦІ. Важливий період для 
роботи, навчання, заробітків, про-
фесійного зростання. Можли-
ві деякі розбіжності з близьки-
ми людьми, не доводьте ситу-
ацію до сварки, постарайтеся 
знайти компроміс.

БЛИЗНЯТА. Дуже активний тиж-
день. Вам можуть запропонувати 
новий перспективний проект чи ці-
каву посаду. У вихідні з'являться но-
ві друзі та свіжі творчі ідеї.

РАКИ. Ваші бажання й заду-
ми мають шанс на успіх, якщо во-
ни не суперечать інтересам ін-
ших. Намагайтеся спокійно реагу-
вати на критику і вчасно поміча-
ти й виправляти власні помилки 
та прорахунки.

ЛЕВИ. Цього тижня корисно за-
йнятися духовним розвитком і са-
моосвітою. Буде вдалим обгово-
рення з керівництвом та діловими 
партнерами ваших ідей і пропози-
цій. Відпочиньте від усіх у суботу.

ДІВИ. Успішний період. Перед 
вами можуть відкритися нові мож-
ливості. У вихідні не відмовляйтесь 
від надмірної турботи близьких та 
коханих.

ТЕРЕЗИ. Перед вами гарні пер-
спективи. Не розслабляйтесь, за-
раз варто подвоїти ентузіазм у 
навчанні, на роботі та в особисто-
му житті. У вихідні можете одержа-
ти відповіді на поставлені колись 
запитання.

СКОРПІОНИ. Зосередьтеся на 
головному і встигнете зробити все 
і вчасно. Щоб вирішити матеріальні 
проблеми, доведеться брати позау-
рочну роботу.

СТРІЛЬЦІ. Ретельно плануй-
те справи, щоб виконати завдан-
ня і виділити час на відпочинок та 
особисте життя. Можна очікувати й 
грошові надходження. Не забувай-
те про батьків, старших родичів.

КОЗОРОГИ. Оптимістичний на-
стрій дозволить легко прослизнути 
між дрібними перешкодами й вийти 
переможцем з будь-якої ситуації. Од-
нак бажано нікуди не спізнюватися, 
від цього залежатиме багато чого.

ВОДОЛІЇ. Впораєтеся з багать-
ма питаннями і на роботі, і вдома, і 
в особистих стосунках. Час почина-
ти великі проекти й братися за важ-
ливі довгострокові справи. Не бій-
теся поразок.

РИБИ. Активний, продуктивний 
тиждень. Можна розраховувати на 
успіх у різних сферах життя. Енер-
гії вистачатиме, все вдаватиметься, 
робота аж кипітиме в руках. Голов-
не — бажання.

Астрологічний прогноз на 2 — 6 жовтня

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64

Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 33


