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У центрі Борисполя
буде супермаркет 
«Фора» 

Новий торгівельний 
об'єкт із супермаркетом 
«Фора» з’явиться 
поблизу ринку «Зоряний»

Чи буде торгівельно-
адміністративний центр 
на вул. Головатого, 3?

ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС

Про деталі втілення нових проектів 
читайте на  стор. 2, 3.
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 БІЗНЕС НАСТУПАЄ

МІСТО АТАКУЮТЬ  Бориспіль давно відомий автолюбителям великою 
кількістю світлофорів на головній трасі. Тепер з’явилися 
перспективи отримати ще й славу міста супермаркетів, 
більшість з яких — вздовж Київського Шляху. Офіційно 
уже заговорили про будівництво ще як мінімум двох нових 
продовольчих маркетів фактично у центрі міста .

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора 

На території Борисполя представлено чималий перелік всеукраїнських 
мереж маркетів продовольчої групи. Це, з одного боку, плюс — є вибір та 
асортимент, а з іншого боку маємо великий мінус — більшість із них скуп-
чені в центральній частині, що перевантажує місто автотранспортом. Крім 
того, половина з них не є флагманами торгівельно-розважальних центрів 
Борисполя, як того хотілося б більшості містян, а функціонують одноосіб-
но. Тому місцевим бракує магазинів брендового одягу та місць для куль-
турного дозвілля. Гарним прикладом того, де супермаркет доречний, є 
розміщення ТЦ «Аеромол», ТЦ «ПаркТаун» та ТЦ «МіксМол».

На сесії Бориспільської місь-
кої ради, 4 вересня, депутати під-
тримали будівництво супермар-
кету у центрі міста за адресою 
вул. Київський Шлях, 62-а, 62, 60 
— це ліворуч від Європейської 
площі, навпроти МакДональдз.

 Тобто обранці проголосували за 
три окремі питання, які не були в 
основному порядку денному, а бу-
ли у переліку додаткових. Текст пи-
тань був однаковим, змінювалися 
лише адреси суміжних ділянок (їх 
три): «Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок, цільове призна-

чення яких змінюється із земель 
для будівництва і обслуговуван-
ня житлового будинку, господар-
ських споруд (присадибна ділянка) 
на землі для обслуговування та бу-
дівництва будівель торгівлі, що пе-
ребувають у власності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС» пло-
щею 0,0740 га по вул. Київський 
Шлях, 62 (62-а, 60) у м. Бориспіль». 

Мова йде про три земельні ділян-
ки загальною площею 27 соток на 
вулиці Київський шлях, 60, 62 та 62-
а (дві по 10 соток, одна — 7 соток), 

які уже перебувають у власності зга-
даного вище ПАТ «ЗНВКІФ» «НОРІС». 
Дмитро Гопанчук, заступник місько-
го голови, пояснив «Вістям», що ці зе-
мельні ділянки були викуплені згада-
ним ПАТ раніше безпосередньо у їх-
ніх власників — місцевих жителів, які 
мали домоволодіння. Завдяки змі-
ні цільового призначення придба-
ної землі, на місці нині старих хат не-
вдовзі з’явиться маркет продоволь-
чих та непродовольчих товарів. За 
інформацією Гопанчука — це буде 
Фора, уже шоста в Борисполі. До ре-
чі, ця ж компанія будувала нещодав-
но супермаркет мережі на вул. Голо-
ватого в Борисполі. 

Усі «за» і один «проти»
• Дмитро ГОПАНЧУК, заступник міського голови, запевнив, що 

дане питання пройшло схвалення всіх депутатських комісій міськра-
ди, тому після отримання документації на підготовчі роботи розпоч-
неться розчистка території під будмайданчик, а новий зонінг Бори-
споля дозволяє змінити цільове призначення цієї землі. За переко-
нанням Гопанчука, уже через місяць можуть розпочатися роботи. 
«До нового року точно вдасться залити фундамент», — коментує 
заступник мера. 

Дмитро Гопанчук підтримує появу чергової Фори, — каже, що вели-
кий бізнес для влади міста у пріоритеті — це і податки, і розвиток інфра-
структури, і переваги для споживачів та конкуренція на торгівельному 
ринку. Про думку і пріоритети громади керівник не згадував.

• Ігор КРИКЛИВЕЦЬ, головний архітектор Борисполя, теж 
схвально ставиться до цього будівництва, бо, стверджує, діючий 
генплан міста не суперечить намірам забудовника. «Дані землі від-
носяться до зони реконструкції, будівництво торгового центру не 
суперечить генплану», — сказав архітектор. 

• Ярослав ГОДУНОК, секретар міськради, повідомив «Вістям», 
що власник викупленої землі виставив депутатам дві умови: на при-
дбаній землі він побудує або багатоповерхівку, або супермаркет. 
Тож, стверджує, депутати обирали із двох зол менше. На запитання 
про можливість і потребу впливу міської влади на планову розбудо-
ву Борисполя і приборкання апетитів категоричних забудовників у 
центрі міста, секретар нічого конкретного сказати не зміг. Мовляв, 
якщо земля у приватних руках, то влада безсила. 

• Ігор ЛЕВІТАС, депутат міськради, голова регламентної комісії 
та місцевий підприємець у сфері торгівлі (його фірма ТОВ «ЛІМ і Ком-
пані» є орендарем землі, де знаходиться ринок «Центральний») ви-
ступає проти надмірної торгівельної конкуренції у центрі, оскільки 
вона руйнує малий бізнес і перевантажує центральну частину міста. 
Він переконаний, що потрібно боротися із подібними фактами забу-
дови всією громадою і стверджує: якщо доведеться, він організує на-
метове містечко на Європейській площі у знак протесту. 

 ДУМКИ З ПРИВОДУ

Два поверхи 
та парковка на 
39 авто
Якою буде нова Фора у 
центрі Борисполя, детально 
пояснив Дмитро Гопанчук. 
За його словами, проект 
супермаркету передбачає 
двоповерхову будівлю 
загальною площею 1 691,25 
кв.м, комерційна площа 
становитиме 1 657,42 кв.м, а 
площа забудови — 1 234,00 
кв.м. На другому поверсі 
знаходитиметься офіс для 
персоналу магазину площею 
близько 500 кв.м, на першому 
поверсі розміститься 
торгівельний зал. 

Під’їзд до супермаркету 
розміщуватиметься з 
боку вул. Київський Шлях, 
заплановано автостоянку на 
39 авто. 

На думку Гопанчука, 
побоювань щодо будівництва 
Фори у пересічних містян 
зараз виникає менше, аніж 
було торік, коли зі скандалами 
будували «не АТБ» поряд з  
кінотеатром.

 ДЕТАЛІ ПРОЕКТУ

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ра-
ди, 10 вересня, було прийнято рі-
шення про надання містобудів-
них умов та обмежень забудо-
ви земельних ділянок неподалік 
ринку «Зоряний».

Тож за адресою вул. Київський 
шлях, 12-б,14 та 14-ж товариству 
«МАКДІ ЛЮКС» дали старт будів-
ництву торгівельного центру. Це те-
риторія між ТЦ «Вулик» та будівлею 
колишньої Сільгосптехніки. 

Зазначалося, що обговорення 
питання нового будівництва обме-
жилося лише виконкомом, оскіль-
ки дане товариство веде бізнес у 
Борисполі за вказаною адресою 
не перший рік і добре себе заре-
комендувало. Тож на місці існую-
чої будівлі підприємця йому доз-
волили звести торгівельний центр.

Судячи із проекту забудови, що 
презентувався на виконкомі, під-
приємець не обмежиться супер-
маркетом «Фора», а надасть додат-
кові площі для офісів та реалізації 
непродовольчої групи товарів, тож 
проект обіцяє бути затребуваним, 
але не оригінальним для тієї части-
ни міста. Дмитро Гопанчук, заступ-
ник міського голови, теж підтвер-
див «Вістям», що будуватиметься 

ТЦ із маркетом «Фора» — будівля 
передбачається 3-поверховою: на 
першому поверсі буде супермар-
кет, другий та третій займуть неве-
ликі торгові площі та офіси. За йо-
го словами, місце для паркування 
авто розміститься позаду нового 
комплексу. Натомість Микола Кор-
нійчук, перший заступник місько-
го голови, спростував інформацію 
про будівництво «Фори» за вказа-
ною адресою. Що будуватимуть на-
справді, коментувати відмовився.

Нагадаємо, у цій частині міста 
вже існує не одна будівля із офісни-
ми приміщеннями. Також поруч ри-
нок «Зоряний», супермаркет «АТБ», 
в тій же будівлі є офіси. Неподалік, 
на вулиці Головатого, працює Фора. 
Натомість, нарікають місцеві, в да-
ному мікрорайоні немає жодної ве-
ликої зеленої зони для відпочинку 
і, схоже, не передбачається. 

Головною прикрістю, вважають 
мешканці мікрорайону Зоряного, 
є те, що будуватиметься черговий 
об'єкт торгівлі, а не сучасна терито-
рія для культурного дозвілля гро-
мади. «Бориспіль перетворюється 
на комерційне місто, а відпочива-
ти сім'єю ніде. Думаю, уже досить 
нам супермаркетів», — коментує 
інформацію про нове будівництво 
Галина, мама двох школярів.

НОВА ФОРА БІЛЯ РИНКУ«ЗОРЯНИЙ»
• Так зараз

• Так передбачено проектом

ПЕРЕД МАКДОНАЛЬДЗ ТЕЖ БУДЕ ФОРА

• Невдовзі мають розпочатися роботи.
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 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

 У ЦИФРАХ

Катерина НІЖИНСЬКА

Мешканці будинку на вул. Го-
ловатого, 3 виступають проти 
будівництва на території нині 
зеленої зони. 

Справа дійшла до пошкоджен-
ня майна забудовника та виклику 
поліції через плани одного з міс-
цевих підприємців, який вирішив 
на орендованій землі звести бу-
дівлю офісного, торгівельного чи 
громадського харчування – при-
значення майбутнього об'єкту по-
ки не уточнюється, проект забудо-
ви, кажуть місцеві, вони не бачили.

Боротьба за зелену зону між 
будівлею колишнього ресторану 
«Лицарський замок» та МАФом, де 
реалізуються велосипеди, триває 
не перший рік. Місцеві жителі пе-
реконують, що дерева на цій тери-
торії насаджені ними задля покра-
щення якості життя, зелень захи-
щає багатоквартирний будинок від 

шуму і викидів траси. Люди вважа-
ють, якщо збудувати перед їхньою 
п'ятиповерхівкою високу будівлю, 
то сонячного світла у їх вікнах не 
буде взагалі. Щоб зупинити наміри 
забудовника, кілька активістів-мо-
лодиків повалили металеві стов-
пи огорожі будмайданчику. Як на-
слідок, плани орендаря, ким є Во-
лодимир Пилипчук, екс-депутат і 
колишній секретар міської ради, 
поки пригальмувалися, що він сам 
підтвердив.

Як стало відомо, спірна ділян-
ка землі знаходиться не один рік 
в оренді у згаданого підприємця. 
На цій території є його особиста 
власність — екс-ресторан «Лицар-
ський замок». Кілька років тому тут 
уже планувалося будівництво, од-
нак люди вийшли з протестом.

Дмитро Гопанчук, заступник 
міського голови, наголосив, що 
із спірною ділянкою все законно: 
вона дійсно перебуває в оренді,  
за неї підприємець вчасно спла-

чує податки, уже розроблено мі-
стобудівні умови. Що саме буду-
ватиметься, заступник не уточнив.

Відомо, що у 2015 році міськра-
дою було прийнято рішення на 
оренду цієї ділянки. Орендар — 
підприємець Пилипчук. 

Активісти кажуть, що підприє-
мець раніше обіцяв звести на ній 
дитяче кафе, а тепер планує чоти-
риповерховий мансардний торгі-
вельно-адміністративний комплекс. 

За словами головного архітек-
тора Ігоря Крикливця, у підприєм-
ця усі документи на оренду землі в 
нормі, підписані, є містобудівний 
розрахунок — не придерешся, усе 
законно. «Змусити підприємця піти 

на комплексну державну експерти-
зу чи громадські слухання міська 
архітектура не має права. Оренда 
— це право користуватися землею. 
Якщо підприємець побудує щось на 
ній, то надалі буде оренда на екс-
плуатацію», — пояснює архітектор. 

Депутат даного округу, Ігор Леві-
тас, підтримує своїх виборців, тому 
проти будь-якого будівництва на 
місці зеленої зони. Переконує, що 
не дозволить тут зводити ні супер-
маркету, ані офісних приміщень. 
«Борисполю потрібні зелені міс-
ця, бізнесу тут достатньо», — вва-
жає депутат. 

Тож чим скінчиться дана кон-
фліктна справа, поки не відомо. 

КОНФЛІКТНЕ БУДІВНИЦТВО 
НА ВУЛ. ГОЛОВАТОГО

ПОРІВНЮВАЛИ
ОСВІТНІ 
ЗАКЛАДИ

загальна 
вартість 
сучасної 

початкової 
школи № 334 у 

Дарницькому районі 
Києва на вулиці Бажана, 34-а. У 

цій будівлі буде розміщено і ліцей 
«Інтелект». Заклад розрахований 

на 1,5 тис. школярів. 

у стільки 
обійшлося 

будівництво 
приватної 

школи на 420 учнів 
«Liko-school» в Голосіївському районі 

столиці. Заклад відчинив двері у 
вересні 2018 року. Місяць навчання 
платний — обійдеться у 22 тис. грн.

із міського 
бюджету 

— загальна 
вартість 

будівництва 
нового 

Академічного ліцею у Борисполі, 
розрахованого на 825 учнів. Відкриття 
закладу заплановане на грудень 2018 

року. У жовтні триватимуть роботи 
із закупівлі та постачання меблів, за 

які проплачено авансовий внесок. 
Відомо, що шкільне устаткування 

обрано від українського виробника 
з міста Дніпро. Такі ж меблі 

використовують у нових закладах, де 
побували бориспільські чиновники.

Минулого тижня представни-
ки виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради на чолі 
із першим заступником місько-
го голови Миколою Корнійчуком 
та директором майбутнього Ака-
демічного ліцею на вулиці Робіт-
нича-Банківська, Оксаною Поно-
марьовою, оцінювали рівень бу-
дівництва та обладнання сучас-
них освітніх закладів у столиці. 
Для прикладу обрали дві новоз-
ведених київських школи. Висно-
вок делегації: у Борисполі краща 
якість будівельних робіт, достой-
ний проект за прийнятні кошти.

440 
млн грн 

220 
млн грн 

220 
млн грн 

МАРКЕТИ

— Ні, не хочу, бо в центрі міста 
місця і так не багато, усе забудова-
но і заставлено авто. Краще б було 
більше зеленої зони. Один парк — 
це замало. Хотілося б, щоб у місті 
було багато дерев та квітів. 

— Я проти. У Борисполі супер-
маркетів вистачає. Не вистачає 
місць для дітей, територій для до-
звілля, майданчиків для підлітків у 
дворах багатоповерхівок, щоб там 
молодь  відпочивала, спілкувалася.

— Ні, я вважаю що вже достат-
ньо. У Борисполі не вистачає зеле-
ні, тобто дерев та скверів. Також не 
вистачає ще дитячих садочків, не-
має додаткового великого, хоро-
шого басейну.

— Ні, не хочу. Чому б не побуду-
вати аквапарк в Борисполі чи льо-
дову арену? Чим Бориспіль гірший 
за Бровари? Потрібно більше дума-
ти про території для культурного, 
спортивного відпочинку.

«ПОТРІБНІ АКВАПАРК ТА ЛЬОДОВА АРЕНА»
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Чи хочете ви, щоб в центрі Борисполя побудували ще один супермаркет? — «Вісті» поцікавилися у перехожих.

Оксана ПАВЛОВА

Відомо, що увесь цивілізований 
світ розміщує великі маркети на 
окраїнах населених пунктів, тоді 
як Україна досі ігнорує випробу-
вану норму на догоду великому 
бізнесу. Бориспіль пішов ще да-
лі — сконцентрував більшість су-
пермаркетів у центрі міста та на 
фасадній частині головної вулиці. 
Чому так складається та яка кіль-
кість супермаркетів має бути у мі-
сті із розрахунку на 60 тисяч насе-
лення, ми поцікавилися у голов-
ного архітектора Ігоря Крикливця.

— Кожна торгова мережа намага-
ється розташовуватися там, де най-
вища концентрація населення.

— Чому міська влада не коригує 
питання розміщення торгівель-
них площ?

— Єдиний механізм регулю-
вання розбудови міста — це се-
сія міської ради, яка приймає 
колективне рішення. Виконав-
ча влада стає заручником ситуа-
ції, якщо сесія проголосувала за 

певне спірне питання. Чиновни-
ки не мають права впливати на 
рішення сесії. Виконком опрацьо-
вує уже рішення ради, але прин-
ципова позиція — за радою. Що-
до Фори на вул. Київський Шлях, 
то там усе законно, згідно із Ген-
планом і зонінгом: власник офор-
мить документи на землю, далі от-
римає містобудівні умови, ніхто 
із чиновників йому не має пра-
ва відмовити. Бо рада проголосу-
вала за зміну цільового призна-
чення викупленої землі під тор-
гівельний об’єкт, отже так і буде. 
Архітектор у такій ситуації не має 
жодного впливу. 

— Чи є документ, який регла-
ментує розміщення торгівель-
них площ у місті?

— Загального документу немає. 
Рішення приймаються сесією, опи-
раючись на Генплан території та зо-

нінг, у детальному плануванні вказа-
но, де і що має бути. Але якщо під-
приємець отримав право на землю і 
веде господарську діяльність, то він 
узгоджує подальші дії згідно із наз-
ваними документами.

— Надмірна кількість супер-
маркетів, зосереджених у цен-
трі, негативно впливає на ком-
фортність міста, зате у спаль-
них районах Борисполя їх  не 
вистачає. Чому депутати ігно-
рують такі факти?

— Питання до депутатів. Не хо-
чу коментувати. Щодо норматив-
них документів усе законно, але 
депутати мали право відмовити у 
зміні цільового призначення ді-
лянки, пояснивши, наприклад, що 
навпроти парку і Меморіалу сла-
ви не варто ставити великий мага-
зин. Тож які рішення ми приймає-
мо, так і будуємо місто. 

«АРХІТЕКТОР НЕ МАЄ ВПЛИВУ, РІШЕННЯ ЗА СЕСІЄЮ»

Ігор КРИКЛИВЕЦЬ, 
головний архітектор Борисполя

 ІНТЕРВ’Ю З ПРИВОДУ

• Наміри забудови: під торгові та аміністративні приміщення.
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 ПОЗИЦІЯ  ТОЧКА ЗОРУ

 МІСЬКА КОМУНАЛКА

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Згурівський смт. Згурівка 22.09.2018 12:00

Згурівська 
районна державна 

адміністрація
1-й поверх 

Переяслав-
Хмельницький

с. Світанок 25.09.2018 11:15 Сільська рада

с. Улянівка 25.09.2018 12:15 Сільська рада

с. Пологи Вергуни 25.09.2018 13:15 Сільська рада

м. Бориспіль
м. Бориспіль 27.09.2018 10:30

КП ВКГ 
«Бориспільводоканал»

вул. Бежівка, 10

м. Бориспіль 27.09.2018 12:30
КП ЖРЕУ                              

вул. Гагаріна, 1  

Бориспільський
с. Кучаків 28.09.2018 10:45 Сільська рада

с. Сеньківка 28.09.2018 12:45 Сільська рада

Бориспільський с. Дударків 01.10.2018 10:30 Будинок культури

Броварський
с. Требухів 01.10.2018 12:00 Сільська рада

с. Княжичі 01.10.2018 14:00 Будинок культури

м. Бориспіль

м. Бориспіль 22.10.2018 10:30
Міський Будинок 

культури                        
вул. С. Оврашка 1

м. Бориспіль 22.10.2018 12:30

Бориспільський 
міськрайонний 

центр зайнятості                           
вул. Глибоцька 4

Яготинський
с. Червоне 23.10.2018 11:30 Сільська рада

с. Лозовий Яр 23.10.2018 12:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, 

що проводитиме прийоми громадян з особистих питань в смт. Згурівка, 
м. Бориспіль та селах Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, 
Броварського та Яготинського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата шукайте на 

сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

КОМАНДА ОПОЗИЦІЙНОГО 
БЛОКУ ВІТАЛА БОРИСПІЛЬ 
ІЗ 1003-РІЧЧЯМ

На день міста Бориспіль громаду славетного міста приїхали при-
вітати голова Опозиційного блоку Київщини Олександр Качний, 
депутат Київської обласної ради Валерій Ксьонзенко, та голова 
Опозиційного блоку у місті Бориспіль Олег Жук.

Разом з мером міста Анатолієм Федорчуком команда Опозиційно-
го блоку вітала ветеранів та гостей міста. Спілкуючись з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни — Підсосонним Іваном Микитовичем та 
Десятником Миколою Леонтійовичем — голова Опозиційного бло-
ку Київщини Олександр Качний не тільки теплими словами приві-
тав людей, які захищали Бориспіль, але і поцікавився їхнім бачен-
ням розвитку міста.

«Добре, що Бориспіль сьогодні виріс у розвинене місто, яке радує 
своїх мешканців та гостей», — поділився один із ветеранів.

Команда Опозиційного блоку побажала ветеранам довгих років жит-
тя, ну а місту — завжди бути молодим та прогресивним.

«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 
ЗМІЦНЮЄ КАДРОВІ ПОЗИЦІЇ

«НАМ ТРЕБА РОБИТИ СВОЮ СПРАВУ, БУТИ ЄДИНИМИ ТА 
ЗГУРТОВАНИМИ, АБИ ВПЕВНЕНО КРОКУВАТИ ДО УСПІХУ»

 Днями Бориспільська 
района організація 
політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» 
обирала нового керівника.

Олена МАЛЬЧЕНКО

67 делегатів — представників 
46-ти сіл Бориспільського району, 
серед яких робітники підприємств, 
педагоги, лікарі та пенсіонери — 
одностайно підтримали своїм рі-
шенням обрання нового голови 
районної організації — Тетяни По-
дашевської.

Пропозицію нової кандидатури 
для делегатів від Бориспільського 
району висунув Олександр Сталі-
ноленович Качний — голова Опо-
зиційного блоку Київщини, депу-
тат Київської обласної ради.

 «Я рекомендував членам партії 
людину досвідчену та вже відому в 
області — Тетяну Леонтіївну Пода-
шевську. Ми хочемо посилити пар-

тійну роботу та вивести її на відпо-
відний рівень у цьому районі», — 
каже Олександр Качний.

    На зібранні був присутній і Ва-
лерій Ксьонзенко — депутат Ки-
ївської обласної ради, член комі-
сії з питань бюджету та фінансів, 
якому делегати особисто дякува-
ли за турботу та допомогу під час 
роботи.

Олександр Сталіноленович роз-
повів, що за плечима Тетяни Пода-
шевської — вдала кар’єра держав-
ного службовця, а, перебуваючи на 
посаді заступника голови Київської 
обласної державної адміністрації, во-
на очолювала один з найскладніших 
напрямів діяльності — соціально-гу-
манітарний, тож кому, як не їй, добре 
знати про проблеми області і регіону.

Ми вирішили  запитати Тетяну 
Подашевську про плани щодо її 
подальшої роботи.

 «Про проблеми, які турбують 
мешканців Київщини, я знаю не 
зі слів. Я живу в Київській облас-
ті, тут працюю, щоденно спілку-
юся з простими людьми, і немає 
жодного містечка чи районного 
центру, де б я не побувала. Дня-
ми спілкувалася з жителями Бо-
риспільщини, і, як і скрізь в Укра-
їні, мешканці району стомилися 
від корупції та безладу, зубожіння 
і війни. Люди чекають на вирішен-
ня соціальних питань, зниження, 
а не безкінечне підняття тарифів. 
Чорнобильці, учасники бойових 
дій, пенсіонери, переселенці по-
требують підтримки держави», — 
поділилась вона. 

Стосовно практичної реалізації 
цих завдань вона відповіла наступне: 

«Опозиційний Блок, членом яко-
го я є з перших днів його утворен-
ня, — це не просто політичний та-
бір, це велика родина, і я знаю, що 
наші ініціативи із захисту громадян 
будуть підтримані. Досвідчена ко-
манда депутатів Опоблоку у Київ-

раді на чолі з Олександром Кач-
ним, який двічі обирався на поса-
ду Голови Київської обласної ради, 
а також співголова Опозиційного 
блоку у Верховній Раді Юрій Бой-
ко — разом ми зможемо об’єдна-
ти зусилля для вирішення проблем 
Бориспільського району».

Тетяна Подашевська розповідає, 
що з радістю прийняла пропози-

цію очолити «Опозиційний Блок» 
у районі, оскільки прийшов відпо-
відальний час:

 «Майбутні президентські і парла-
ментські вибори будуть дуже непро-
стими, і ми разом маємо зробити все 
для того, аби наша політична сила та 
висунуті партійцями кандидати до-
стойно провели ці перегони та здо-
були переконливу перемогу. При 
цьому, «Опозиційний Блок» закликає 
усі політичні та громадські  сили, які 
хочуть миру, стабільності та розвитку 
країни, до об’єднання. Ми з радістю 
співпрацюватимемо з кожним, хто 
разом з нами на президентських ви-
борах піде за сильним лідером, здат-
ним відповідати за свої дії і відстою-
вати законні права та інтереси лю-
дей. Тільки завдяки об’єднаній, зла-
годженій та  конструктивній роботі 
можна досягти успіху та перемогти».

Тетяна Подашевська зазначила, 
що докладатиме усіх зусиль, щоб 
бути максимально ефективною на 
новій посаді: 

«Нам просто треба робити свою 
справу, а з такою потужною коман-
дою нам багато чого вдасться зро-
бити на благо Бориспільщини, рід-
ної Київщини та України». 

 З ПЕРШИХ ВУСТ

• 67 делегатів — представників 46-ти сіл Бориспільського району 
— одностайно підтримали кандидатуру Подашевської.

• Тетяна Подашевська — 
новий голова районної органі-
зації політичної партії «Опози-
ційни Блок».

ПРО ЛІМІТИ ТА БОРГИ ПЕРЕД 
ОПАЛЮВАЛЬНИМ СЕЗОНОМ

Тетяна ХОДЧЕНКО

До початку нового опалю-
вального сезону в Україні лиша-
ється менше місяця. У Бориспо-
лі підготовчі роботи вже розпо-
чато, щоправда борг за минуло-
річне спожите тепло остаточно 
ще не погашений.

17 вересня на щотижневій нара-
ді міського голови говорили про 

хід підготовчих робіт до цьогоріч-
ного опалювального сезону в бага-
топоверхівках. Як виявилося, вну-
трішньобудинкові мережі потро-
ху вже заповнюються теплоносієм, 
заміна лічильників тепла триває. 
Про це повідомив Микола Корній-
чук, перший заступник міського го-
лови. За його словами, головною 
проблемою на шляху до вчасного 
ввімкнення опалення може стати 
заборгованість населення за спо-

житий газ. Так, для закриття бор-
гу слід сплатити 2 млн грн, за ве-
ресень надійшло лише 705 тис. 
грн. «Звісно, такими темпами ми 
не встигнемо остаточно погасити 
борг, проте маємо надію, що неве-
лика сума заборгованості, що ли-
шиться, суттєво не вплине на вчас-
ну подачу тепла», — висловив спо-
дівання Микола Корнійчук. Він пере-
конує, що перемовини із Урядом на 
отримання лімітів газу вже ведуться.
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 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

ВОЛОДИМИР ШАЛІМОВ 
ПРО БУДНІ БУДІВЕЛЬНИКІВ

Сергій КРУЧИНІН, 
фото О.ПОГРЕБНЯКА

— Володимире Іллічу, як 
з’явився новий сквер?

— Люди цього мікрорайону — 
а я постійно буваю на всіх об'єктах 
— зверталися до мене з питанням, 
чому немає магазину. Виникла ідея 
побудувати між будинками неве-
ликий супермаркет до 1 тис. кв. м. 
У моїй виробничій практиці було 
кілька десятків супер- і гіпермар-
кетів, то я почав аналізувати, який 
збудувати. Об'їхав у Києві 4 супер-
маркети, що ми збудували біля бу-
динків. Не буду казати, яка це ме-
режа, але те, що я побачив, м'яко 
кажучи, мене неприємно вразило: 
бруд, пусті пляшки, пакети, непри-
ємний запах... Я їхав до Борисполя 
з впевненістю, що супермаркета 
там не буде, що його треба вине-
сти подалі від житлових будинків. 
А коли побачив на вул. Головатого 
нову «Фору», вирішив, що магази-
ну не треба — вже є цей, тим біль-
ше, люди до супермаркета їдуть 
машиною і скуповуються на весь 
тиждень. Тоді я вирішив зроби-
ти паркову зону. Якого типу? Ми 
звикли до клумб, статуй, фонтанів. 
Але хто буде їх обслуговувати? Ко-
ли ось цей сквер відкривали, бу-
ло питання, хто його поливатиме? 
Я  торік був у Литві і поїхав на уз-
бережжя Балтійського моря, хотів 
побачити, як живуть люди в краї-
нах, що приєдналися до ЄС. Я по-
бачив одне — що вони потікали 
до Європи, в основному, виїхали 
до Скандинавії. У Паланзі мені ска-
зали, що в них дуже великий парк. 
Я побачив звичайний красивий чи-
стий ліс, в якому прокладено до-
ріжки, стоять лавочки, урни й лі-
хтарі. Ще в певних місцях — а не 
так, як у нас, огороджено парка-
ном все разом — стоїть всюди ди-
тяче приладдя: гойдалки, якийсь 
слоник, тощо. Мені це сподобало-
ся. Зрозумів — це воно. Так з’явив-
ся сквер. У жовтні там ще буде ви-
саджено 35 дерев.

— Які дерева там вже є і бу-
дуть?

— Дуби, липи, горобина, сосни, 
берези. Років через 10-15 там буде 
повноцінний ліс, який стане окра-
сою мікрорайону.

— У центрі навпроти парку 
буде будуватися супермаркет. 
Чи не краще було б їх виносити 
за межі центру?

— Вважаю, що це нормально, 
коли на місці старих напіврозва-

лених будинків будується щось но-
ве. Якщо це супермаркет — то це 
конкуренція, маркетинг. Тим біль-
ше, мова не йде про великі супер-
маркети. Є ще одна ідея, яка вже 
втілена в деяких містах, і яку мож-
на запровадити в нас. Є будинки, 
де помирають господарі і відпису-
ють майно якомусь родичеві, який 
живе в Києві чи Харкові, а будинок 
пустує. Хто його заселяє?

— Наркомани, безхатченки...
— Так, бомжі й наркомани. Я 

знаю місця, де такі по 2-3 ділян-
ки поряд. Тому місту потрібно ма-
ти список інвентаризації таких 
об’єктів, з’вязатися зі спадкоєм-
цями і, коли приходить інвестор і 
хоче щось збудувати, йому дають 
ці адреси — викупи, будь ласка, і 
будуй. Так місто прибере ці прито-
ни. Так роблять, наприклад, в Со-
фіївській Борщагівці під Києвом, 
де землі вільної мало, а старі ха-
ти стоять пусті — мені селищний 
голова розказував, як це працює. 

— Роботи в парку на Соцмі-
стечку виконуватиме «Агробу-
дмеханізація» — що там буде?

— У цьому році ми виконаємо 
першу чергу — сюди входять схо-
ди-спуск, доріжки та майданчик 
тренажерів. Точніше треба спита-
ти в депутата Ігоря Євтушенка, ідея 
його. Має бути спортивний комп-
лекс — тренажерний майданчик, 
поле для міні-футболу, тенісні кор-
ти. Ну і зелень, лавочки. Формат 
«ліс і доріжки» там не підходить — 
хто туди в яр піде ввечері?

— Гарною ідеєю було зробити 
внутрішні доріжки асфальтови-
ми, а не плиточними.

— А це мені підказали діти. «Дя-
дю, — кажуть. — Ніде кататися на 

скейтбордах, роликах і самокатах, 
зробіть нам асфальт». І ми зроби-
ли, причому завширшки 2,70 м, а 
не стандартні 1,5 м.

— Минулого разу ми говорили 
про концертну залу.

— Зараз у місті основне завдан-
ня: закінчити школу і збудувати дит-
садок, який почали на вул. Момота. 
Треба швидше роз’вязати цей юри-
дичний клубок — я був на місці з ко-
місією, все впирається у фінансуван-
ня. Я ніколи не сварю будівельни-
ків, бо вважаю цю роботу героїчною, 
але щось там непорядно відбуваєть-
ся — треба міняти підрядника.

Ще я, як бориспілець, вважаю, 
що треба переселяти міське упра-
ління архітектури. Сумно, що де-
путатський корпус не голосує за 
те, щоб колишній магазин «Уро-
жайний» віддати під управління. 
А на місці старої архітектури впи-
сується єдиний дозвільний центр 
для адмінпослуг. Наприклад, у ви-
гляді скляного кубу — людям бу-
де зручно добиратися з сіл, непо-
далік базар, заклади харчування, 
все поряд.

А для концертної зали є місце, 
де колишня школа №2: місця там 
вистачає, і воно хороше та вдале 
для такої зали. 

— На якому етапі зараз нова 
школа?

— Підійшли до завершення вну-
трішніх робіт, благоустрій закінчує-
мо — школу реально здати до 1-го 
грудня, а після зимових канікул за-
пустити класи. Уже повністю заку-
плене все обладнання до школи: 
меблі, кухонний, спортивний і ме-
дичний інвентар.

— Двори багатоповерхівок у 
місті перетворилися на авто-

стоянки. З цим щось реально 
зробити чи ні?

— У Європі є бізнес багаторівне-
вих паркінгів. Тобто ОСББ вирішило 
— в дворі машину не ставити. Все. 
Всі — на паркінг. У нас такого немає. 

— Це дороге будівництво?
— Так, дороге, але це бізнес. 

У Європі в передмістях я бачив 
2-3-поверхові будинки на 10-15 
квартир з підземними паркінгами.

— Будинок від «Агробудмехані-
зації» у районі Соцмістечка теж 
має підземну стоянку.

— Так, на 45 місць. Так ми зро-
били, це варіант великого будин-
ку. Я взагалі вважаю, що будинки 
треба будувати невеликі.  А підзем-
ний паркінг, в першу чергу, це без-
пека машини. 

— Ситуацією із роботами на 
переїзді ви володієте?

— Ця ситуація голослівна і по-
пулістична. Я хочу сказати, що з 
«Укрзалізницею» працювати важ-
ко. У моїй практиці було перекла-
дання 200 м залізничного полотна 
біля нафтобази — мені легше бу-
ло б побудувати 5 нових нафтобаз.

—  Д у же  б ю р о к р а т и ч н а 
організація?

— Дуже. Стільки підписів, пого-
джень… Ситуацію з переїздом я не 
вивчав, але вважаю, що нерозум-
но підіймати через це галас. Стіль-
ки проблем в місті! І найбільша — 
сміттєзвалище. Треба порушувати 
це питання, але підіймається те, що 
легше підняти.

— Що нам робити зі сміттє-
звалищем?

— Тільки сміттєпереробний за-
вод! Міським головою ведуться пе-
ремовини з американською ком-
панією про будівництво такого.

Багато проблем вирішаться, 
коли відбудеться об’єднання мі-
ста й району: медицина, звали-
ще. Той же сміттєпереробний 
завод — якщо ми об’єднаємося, 
більшим буде бюджет, можна бу-
де самим побудувати його і ніко-
го не чекати.

— Наскільки реальне таке 
об’єднання?

— Це залежить від політичної 
волі керівництва держави. Так ви-
рішаться проблеми медицини, 
розбрат щодо лікарні, можна по-
будувати вдвічі більшу концертну 
залу, вирішаться питання з очис-
ними спорудами. Ефективність ви-
рішення проблем при об’єднаному 
бюджеті буде вищою. 

— Як гадаєте, чи багато по-
літиків міста й району будуть 
проти такого об’єднання?

— Я не знаю про політиків, 
але знаю, що люди — мешканці 
Борисполя та навколишніх сіл 
— від такого об’єднання вигра-
ють. Для цього має бути тверда 
воля згори. 

— Зараз говорять про можли-
ве об’єднання Борисполя з кіль-
кома ближчими селами.

— Моя думка: логічно об’єдну-
вати повністю місто й район. От хо-
роша ідея зараз є в міста — взяти 
старий дитячий табір у селі Кийлів 
і зробити там реабілітаційний 
центр для дітей, бійців АТО, зону 
відпочинку. Якби ми були об’єдна-
ні, то це вдвічі краще можна було б 
зробити, і оздоровлювалися б там і 
мешканці міста і району. Спільний 
єдиний дозвільний центр можна 
створити — щоб людина приїха-
ла з села і за годину вирішила всі 
свої питання. 

— Що зараз будує ваша 
компанія?

— Підписали контракт і почина-
ємо будівництво німецького заво-
ду кабельних мереж для автомобі-
лів у Коломиї. Мене це радує. Вар-
тість — близько 400 млн грн, на 
600-800 робочих місць. 

Крім того, ми будуємо школу в 
Софіївській Борщагівці, школу в 
Борисполі, закінчуємо завод за-
пчастин для комбайнів компанії 
«Агротехнік» в Чернігівській облас-
ті. Завод виготовлятиме запчасти-
ни для імпортної техніки. Там та-
кі станки з Німеччини! Деталь ска-
нується у 3D, в станок кладеться 
лист металу і виходить точна де-
таль. Не треба ні креслень, нічого. 
Дуже зручно — людина приходить 
з поламаною деталлю, а йому че-
рез два дні віддають нову, і не тре-
ба шукати в посередників і замов-
ляти з Німеччини.

З житлового будівництва — пра-
цюємо на вул. Польовій, на Київ-
ському Шляху, продовжуємо будів-
ництво ЖК «Левада». Стабільно пра-
цюємо, стабільно входимо в зиму. 
Зарплати теж стабільні, за літо всі 
відпочили. Найбільше цінуємо ста-
більну роботу. Є завдання — над 
ним працюємо. А найбільшою про-
блемою залишається війна в Украї-
ні. І найбільше бажання — щоб во-
на скінчилася, щоб був мир!!! 

 Минулого четверга 
мені подзвонив Володимир 
Шалімов: «Пам’ятаєте, 
ми з вами минулого року 
говорили про те, що в 
Борисполі треба садити 
дерева, робити сади і парки? 
Перший я зробив і запрошую 
вас у суботу на відкриття». 

• 15 вересня між будинками ЖК «Левада» на пров. Старовокзальний, який будує «Агробудмеханізація», 
було відкрито сквер площею майже 1 га, де висаджено до 40 дерев та встановлено лавки.

Нова зелена зона — приклад якісного 
благоустрою сучасних житлових комплексів.
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Любов ПОПЛАВСЬКА,
заступник начальника управління 
— начальник відділу контролю 
у сфері торгівлі, робіт та послуг 
Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Київській області  

Соціум
 НА ЗАМІТКУ

ЗАХИЩАЙТЕСЯ, СПОЖИВАЧІ!
 Кожен громадянин має право на захист своїх прав як 

споживач, але не кожен цим користується. У чому причина 
пасивності невдоволеного покупця: недосконалому 
законодавстві, недовірі до державних структур чи слабкій 
обізнаності громадян? Розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Є проблема — дій!
Історія. Випадок став резонансним завдяки автору поста в Фейсбуці у 

групі «Бориспіль для всіх». Олена С. купила в одному з ТЦ міста дорогу сук-
ню від українського дизайнера і вирішила її випрати руками в теплій воді, 
як того вимагали правила догляду на бірці виробу. І розчарувалася: з’яви-
лися сині розводи на рожевій тканині — сукня полиняла. Повернути нея-
кісний товар в магазин жінці не вдалося: хоча із дня покупки не минуло 14 
днів, продавець відмовила, — мовляв, невідомо, чи правильно сукню прали. 

«Вісті» зв'язалися з пані Оленою, яка повідомила, що намагалася вирі-
шити це питання із дизайнером, але відповіді не отримала. Через кілька 
днів їй написав чоловік дизайнера, який відмовився повертати гроші за то-
вар, але запропонував віддати сукню в хімчистку і пообіцяв за це заплати-
ти. Пані Олена погодилася, хоча й не впевнена, що це вирішить проблему. 

Запитання: куди звертатися ошуканому споживачеві за 
захистом своїх прав? Адже жертвами недобросовісних 
виробників стають сотні людей, але намагаються боротися за 
свої права одиниці. З якими проблемами вони стикаються та як 
треба їх вирішувати — коментарі фахівців.

«Час для роздумів — 
14 днів»

— Згідно ст. 9 Закону Украї-
ни «Про захист прав спожива-
чів» протягом 14 днів з моменту 
оформлення покупки товар на-
лежної якості, який з будь-яких 

причин не сподобався покупцю, 
можна повернути. Наявність че-
ку є підставою для обміну або по-
вернення товару та доказом того, 
що саме в цьому магазині ви йо-
го придбали. Переконайтеся, що 
товар зберігся в первісному ви-
гляді і не має слідів зносу чи по-
шкоджень. Обмін товару належ-
ної якості проводиться, якщо він 
не використовувався, збереже-

но його товарний вигляд, плом-
би, ярлики. 

Не варто забувати, що існує пе-
релік товарів, які не підлягають 
обміну або поверненню (лікар-
ські препарати, предмети гігієни, 
білизна, ювелірні вироби тощо).

«Виявили дефект —
чекайте на 
експертизу»

— Більш складна ситуація з по-
верненням товарів низької яко-
сті, тобто якщо споживач виявив 
в них дефекти. Тут часто виника-
ють конфлікти і непорозуміння 
між покупцем і продавцем. 

— Експертиза — недешева 
процедура, тому споживач має бу-
ти впевнений в правильності сво-
їх дій щодо використання придба-
ного товару. Часто ця перспектива 
лякає людей. Якщо на рівні про-
давця чи адміністратора магази-
ну цей конфлікт не вирішується, 
більшість опускає руки і «забуває» 
про проблему. Іноді люди сумніва-
ються в об'єктивності висновків 
експертизи. Це неправильно. Ла-
бораторії, які проводять експер-
тизу, регулярно проходять пере-
вірки і отримують ліцензії, тож не 
ризикуватимуть своєю репутаці-
єю. Система захисту прав спожи-
вачів діє. Якщо все зроблено за за-
коном, споживач має можливість 
отримати позитивний результат. 
Ось останній приклад — недавно 
ми отримали скаргу від чоловіка, 
який придбав холодильник низь-
кої якості. Ми звернулися в сер-
вісний центр, і покупцю поверну-
ли гроші — 13 тис. грн.

«Захист є, треба 
боротися»

— Все, що стосується прав 
споживача, регламентується 
Законом України «Про захист 
прав споживачів». Якщо пра-
ва порушено, треба написати 
скаргу або нам, а ми відправи-
мо її в Головне управління Дер-
жпродспоживслужби в Київ-
ській області, або безпосеред-
ньо в службу. Згідно із законом 
в Україні на рівні району з'єд-
нали ветеринарну і санітарну 
служби, а питання захисту прав 
споживачів вирішується на рів-
ні області і вище. Проте ми ні-
кому не відмовляємо в допомо-
зі. З 8.00 до 17.00 у нас працю-
ють фахівці, які консультують, 
як правильно написати скаргу, 
які документи потрібно мати, як 
вчинити, щоб домогтися спра-
ведливості. Зазначу, що з подіб-
ними проблемами зверталося 
багато відвідувачів. Буквально 
днями було два випадки – лю-
ди купили неякісні окуляри і 
мобільний телефон. Спільними 
зусиллями проблеми вдалося 
розв'язати, гроші покупцям по-
вернули. Тож захист діє, права 
у споживачів є, боротися за них 
потрібно. 

Олександр ГУРІН, 
начальник Бориспільського 
районного управління 
Держпродспоживслужби 

1

2

Потрібно дотримуватися правильного 
алгоритму дій

Покупець повинен звернутися до суб'єкта господарю-
вання з претензією. Часто конфлікт вдається владнати 
вже на цьому рівні, і гроші за неякісний товар спожива-

чу повертають.
Якщо дійти згоди не вдалося, людина має звернутися з 
заявою до уповноваженого органу з захисту прав спо-
живачів.

Згідно ст.17 Закону «Про захист прав споживачів», коли під 
час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати 
якості продукції, продавець або виробник зобов'язаний у три-
денний строк з дня одержання від споживача письмової згоди 
організувати проведення експертизи продукції. Експертиза про-
водиться за рахунок продавця. Якщо у висновках експертизи бу-
де доведено, що недоліки виникли внаслідок порушення спожи-
вачем встановлених правил використання, зберігання чи тран-
спортування, вимоги споживача не підлягають задоволенню, до 
того ж він буде зобов'язаний відшкодувати витрати на проведен-
ня експертизи. І споживач, і продавець мають право на оскаржен-
ня висновків експертизи у судовому порядку. 

Бориспільське районне управління 
Держпродспоживслужби

м. Бориспіль, вул. Польова, 26

Головне управління Держпродспоживслужби 
в Київській області

08133, м. Вишневе, вул. Балукова, 22

Куди звертатися у разі 
проблеми із неякісним товаром

Чи перевіряють
супермаркети? 

За словами начальни-
ка відділу державно-
го нагляду за дотриман-
ням санітарного законо-
давства Бориспільсько-
го районного управління 
Держпродспоживслуж-
би Лариси УЛЬКО, Бори-
спільська районна держав-
на лабораторія ветеринар-
ної медицини укладає до-
говори з супермаркетами. 
Щомісяця беруть проби в 
одному з магазинів мере-
жі. М'ясо, риба, молоко, яке 
надходить в магазини від 
постачальників, перевіря-
ються на наявність кишко-
вої палички, сальмонели, 
цвілевих грибків і деяких 
інших показників.

Якщо споживач бачить, 
що продукт зберігається в 
неналежних умовах (тоб-
то є загроза здоров'ю та 
життю), він має, перш за 
все, звернутися до керів-
ника закладу, де виявили 
порушення. 

 Якщо керівник не реа-
гує на звернення, треба за-
лишити запис в книзі скарг. 
Якщо й це не допомагає, 
час звертатися до район-
ного управління Держпрод-
споживслужби зі скаргою, 
де викладені обґрунтова-
ні претензії. Після цього всі 
документи направляються 
в головне Управління дер-
жпродспоживслужби, яке 
або дає,  або не дає згоду 
на проведення позаплано-
вої перевірки. 

Власний висновок. 
Можна підсумувати, що 

хоча мораторій на заборо-
ну позапланових перевірок 
уже знято, проте робити їх 
оперативно і своєчасно за-
важає недосконалість за-
конодавства. У випадку, як-
що людина отруїлася яки-
мось продуктом і потрапи-
ла в інфекційне відділення, 
перевірку роблять одразу, 
без погоджень з вищими 
організаціями.

Відомий ще один спосіб 
пришвидшити справу — 
звернутися до органів міс-
цевого самоврядування, які 
видають доручення прове-
сти перевірку. 

 КОРИСНО ЗНАТИ

й й

н
д
г
Д
б
с
н
н
г
Щ
о
ж
н
п
ю

• Сині елементи 
сукні полиняли, 
а гроші, вкладені 
в товар, «злиняли».
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 24 ВЕРСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15, 14.30 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

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

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

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

сезон
12.30, 4.30 Агенти 

справедливості-5 (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "минулого в боргу" 9, 10 

с. (12+)
23.30 Х/ф "Форсаж 5" (16+)
1.45 Телемагазин
2.50 Зоряний шлях

5.15, 20.00, 1.45 "Подробиці"
6.05 М/ф
6.15, 0.00 "Слідство вели... з 

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

"Новини"
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Поклич мене у світлу 

далину"
12.25 Т/с "Птаха у клітці" (16+)
16.00 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 3.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Заборонене кохання" 

(16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 М/ф "Шлях до Ельдорадо"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.25 Служба розшуку дітей
4.35 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.20 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Антизомбі
11.30 Не дай себе обдурити!
12.35, 13.20 Х/ф "Чорний яструб" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.20 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с "Папаньки" (16+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Десять з половиною 

балів" 1, 2 с.

5.45 Х/ф "З житія Остапа Вишні"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 0.30 "Позаочи"
9.30, 1.20 "Академія сміху"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Танцюрист диско"
14.00 Т/с "Територія краси"
15.50 Х/ф "Ключі від неба"
17.15 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00, 2.05 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Сім старих та одна 

дівчина"
3.50 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
4.55 Телебачення

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

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 1.10 Зона ночі
3.40 Абзац
5.29, 7.09 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.10 Х/ф "Дев'ять життів" (12+)
9.00 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
11.10 Х/ф "Згадати все" (16+)
13.20 Х/ф "Код да Вінчі" (16+)
16.20 Х/ф "Інферно" (16+)
19.00 Х/ф "Встигнути за Джонсами" 

(12+)
21.00 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
23.20 Х/ф "Чіткі мітки" (16+)
1.05 Служба розшуку дітей

5.15, 4.50 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Карусель"
7.05 Х/ф "Фарт"
8.30 "Свідок. Агенти"
9.05 Х/ф "Звинувачується весілля"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

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

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

6.00 М/ф

8.00, 1.10 Т/с "Пляжний коп" (16+)

8.40, 18.15 "Спецкор"

9.25, 18.50 "Джедаі"

10.05, 19.25 Т/с "Опер за 

викликом-3" (16+)

14.05 Х/ф "Прибулець" (16+)

16.00 Х/ф "Мистецтво війни" (16+)

20.30 Т/с "Ментівські війни. Харків" 

(16+)

21.35 Т/с "Касл-7" (16+)

23.20 Т/с "Перевізник" (16+)

2.05 "Облом.UA."

5.00, 15.30 Все буде добре!
6.55 Х/ф "Рік Золотої рибки" (16+)
9.10 Х/ф "Уроки зваблювання"
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
2.25 Найкраще на ТБ

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.20 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.10, 4.30 Фольк-music
16.15 Відкривай Україну з 

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

Морозовою
1.35 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.05, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри", 22 серiя
21.30 "Модель xl -2"
23.30, 0.50 Трилер "Пришестя 

диявола"
1.40 "Клініка"

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

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

сезон
12.30, 4.30 Агенти 

справедливості-5 (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "минулого в боргу" 11, 12 

с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

6.05 М/ф
6.15, 0.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" (16+)
12.30 Х/ф "Так не буває"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 1.45, 5.15 "Подробиці"
2.35 "Щоденник вагітної"
4.45 "Top Shop"

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

Фінна"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.10 Факти
4.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.20, 13.20 Х/ф "Десять з 

половиною балів" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 21.30 Т/с "Папаньки"
14.35, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.50 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Мисливці на відьом" 

(18+)
1.35 Т/с "У полі зору" (16+)
2.30 Стоп-5
3.45 Скарб нації
3.50 Еврика!

5.30 Х/ф "Іван Франко"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 0.20 "Позаочи"
9.30 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Санг"
13.45 Т/с "Територія краси"
15.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
17.25 Х/ф "хід у Відповідь"
19.00, 1.55 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Сім няньок"
1.10 "Академія сміху"
3.35 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 1.15 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 7.29 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30, 18.00 Шоу Оля
8.30 Т/с "Друзі"
9.30 Т/с "Любов напрокат" (12+)
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+)
21.00 Х/ф "Рятівники Малібу" (16+)
23.15 Заробітчани

5.20 Х/ф "Грішник"
7.00 Х/ф "Миленький ти мій..."
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Постарайся залишитися 

живим"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50, 3.20 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.10 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.10 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп." 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "Джедаі"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

11.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

12.15 Т/с "Перевізник" (16+)

15.15 Х/ф "Небезпечний Бангкок"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Касл-7" (16+)

1.55 "Облом.UA."

4.25, 15.30 Все буде добре!
6.20, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
23.25 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.20 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур" 7 с.
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.25 "Світ дикої природи"
20.30 Наші гроші
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Як працюють машини"
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Перша шпальта
1.10, 4.05 #KіноWALL з Сергієм 

Тримбачем
1.35 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24 — 30 ВЕРЕСНЯ 

ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНУ ПІДТРИМКУ: 
Культурно-мистецькому комп-

лексу «АКАДЕМ», Будинку дитя-
чої та юнацької творчості «Диво-
цвіт», центру технічної творчості 
«Евріка», Бориспільському дер-
жавному історичному музею, 
творчому клубу «Спілка майстрів 
Борисполя», міській централізо-
ваній бібліотечній системі, Муні-
ципальному театру «Березіль», 
Бориспільській дитячій музичній 
школі, міському центру спорту 
та фізичного здоров'я населен-
ня, дитячо-юнацькій спортивній 
школі, ДНЗ №3 і ДНЗ «Віночок», 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імені Юрія Голо-

ватого, ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 і № 8, КП 
«ВУКГ», КП «ЖЕК-1», КП «ЖРЕУ», 
КП «Бориспільводоканал», місь-
кому споживчому товариству, Ав-
томобільному мегаполісу NIKO, 
Бориспільському загону швидко-
го реагування Товариства Чер-
воного Хреста України, Асоціації 
учнівського самоврядування, 
Молодіжному парламенту міста 
Борисполя. 

ЗА ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ:
Посольству Республіки Молдова 

в Україні та Почесному Консульству 
Республіки Молдова у Київській 
області та місті Бориспіль; готелю « 

Вілла Ле Гранд»; парк-кафе «Маріан-
на»; ПАТ «Нова Лінія»; ФОП Андрєє-
ву Володимиру Миколайовичу; 
ТОВ «ДК «Дельта-Київ»; Давиденку 
Миколі Анатолійовичу, директору 
телерадіокомпанії «Бориспіль»; 
депутату Бориспільської міської 
ради Шалімову Володимиру Іллі-
чу; депутату Бориспільської місь-
кої ради Мартишку Валерію Іва-
новичу; депутату Бориспільської 
міської ради Степаненку Миколі 
Івановичу; туристичному агентству 
«Шампань тур»; оператору зв’язку 
«Лан Трейс»; ФОП Краснобай Лілії 
В’ячеславівні; ФОП Совівській Юлії 
Василівні.

ЗА МЕДІЙНУ ПІДТРИМКУ:
громадсько-політичній газеті 

Бориспільщини «Трудова Слава»; 
газеті «Вісті. Інформація. Реклама»; 
ТелеРадіоСтудії «Бориспіль»; газеті 
«Термінал: Інформаційний тижневик 
Бориспільщини»; інформаційному 
тижневику «Ринок «Бориспіль».

ЗА ПРОВЕДЕННЯ 
БЛАГОДІЙНИХ АКЦІЙ:
фітнес-клубу Pulsar Fitness; ГО 

«Зодчий»; ініціативній групі «Ос-
трівок надії»; волонтерській групі 
«Вежа над Дніпром»; національ-
но-визвольному руху «Правий сек-
тор» у Київській області.

ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ:
Бориспільському відділу полі-

ції Головного управління Націо-
нальної поліції в Київській облас-
ті; Батальйону патрульної поліції 
у м. Бориспіль; Бориспільському 
міському відділу Управління по-
ліції охорони в Київській області; 
Північному Київському територі-
альному управлінню  Національ-
ної гвардії України; ГО «Асоціація 
учасників АТО Бориспільщини»; 
ГФ «Сектор безпеки»; ГФ «Загін 
територіальної оборони міста 
Борисполя».

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ І УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МІСЬКОЇ РАДИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ 
ПОДЯКУ ЗА УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ЗАХОДІВ З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ МІСТА БОРИСПІЛЬ

 ПОДЯКА
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СЕРЕДА, 26 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.20 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Король десертів"
23.30, 0.50 Жахи "Піраміда"
1.40 "Клініка"

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

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

сезон
12.30, 4.30 Агенти 

справедливості-5 (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "минулого в боргу" 13, 14 

с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика

6.05 М/ф
6.15, 0.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" (16+)
12.30 Х/ф "Погана сусідка"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 3.55 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 1.45, 5.15 "Подробиці"
2.35 "Щоденник вагітної"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Король Дроздобород"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.05 Служба розшуку дітей
4.10 Студія Вашингтон
4.15 Факти
4.35 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.20, 13.20 Х/ф "Десять з 

половиною балів" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 21.30 Т/с "Папаньки"
14.45, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Втікач" (16+)
2.30 Т/с "У полі зору" (16+)
3.50 Скарб нації

5.45 Х/ф "Іду до тебе"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.00 "Моя правда"
9.30, 1.40 "Академія сміху"
10.50 Х/ф "Сьома пелюстка"
12.35 Т/с "Територія краси"
14.25 Х/ф "Капітан Пілігрима"
16.10 Т/с "Два капітана"
19.00, 2.20 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Невідправлене лист"
0.50 "Позаочи"
4.00 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі
3.55 Абзац
5.39, 7.19 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20, 18.00 Шоу Оля
8.20 Т/с "Друзі"
9.20 Т/с "Любов напрокат" (12+)
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 19.00 Кохання на виживання 

(16+)
21.00 Х/ф "Васабі"
22.50 Заробітчани
0.50 Х/ф "Плетена людина" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей

5.25 "Top Shop"
5.55 Х/ф "Постріл у труні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50, 3.25 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.10 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.50 "Таємниці кримінального світу"
3.55 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "Джедаі"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.00 "Помста природи"

12.15 Т/с "Перевізник" (16+)

15.15 Х/ф "І гримнув грім" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Касл-7" (16+)

1.55 "Облом.UA."

4.45, 15.30 Все буде добре!
6.45, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
11.05 Т/с "Анатомія Грей"
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00, 3.35 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
23.35 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.20 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.10 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 Пліч-о-пліч
19.25 "Світ дикої природи"
20.30, 23.40, 2.30 Складна розмова
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/с "Як працюють машини"
22.40 Д/с "1000 днів для планети"
1.10, 4.05 #БібліоFUN з 

Ростиславом Семківим
1.35 Розсекречена історія
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.35 "Спільноти тварин"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24 — 30 ВЕРЕСНЯ 

ЧЕТВЕР, 27 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
13.10, 14.30 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.20 "Чистоnews 2018"
20.30 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.30 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
1.00 Драма "Холодне літо 53-го"
4.50 "Клініка"

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

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

сезон
12.30, 4.30 Агенти 

справедливості-5 (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" 

(16+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "минулого в боргу" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Реальна містика

6.05 М/ф
6.15, 0.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.10 "Ранок з Інтером"
10.00, 12.25, 20.40 Т/с "Заборонене 

кохання" (16+)
12.30 Х/ф "Танго кохання"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
0.50 Х/ф "Французький транзит" 

(16+)
3.15 "Щоденник вагітної"
4.45 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Хоробрий кравчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

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

4.00, 3.50 Еврика!
4.15 Студія Вашингтон
4.20 Факти
4.40 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.20 Х/ф "Втікач" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 21.30 Т/с "Папаньки"
15.40, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Служителі закону" (16+)
2.20 Т/с "У полі зору" (16+)
3.40 Скарб нації
3.55 Служба розшуку дітей

5.30 Х/ф "Циганка Аза"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30, 0.40 "Позаочи"
11.10 Х/ф "Відданий друг"
12.50 Т/с "Територія краси"
14.30 Х/ф "Сім няньок"
16.00 Т/с "Два капітана"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Русское поле"
1.30 "Академія сміху"
3.50 Кіноляпи
4.30 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

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

3.00, 1.10 Зона ночі
4.20 Абзац
6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30, 18.00 Шоу Оля
8.30 Т/с "Друзі"
9.20 Т/с "Любов напрокат" (12+)
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Великий Стен" (16+)
23.10 Заробітчани
1.05 Служба розшуку дітей

5.25 "Top Shop"
5.55 Х/ф "Людина в прохідному 

дворі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Все можливо"
10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50, 3.35 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.05 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп" (16+)

8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-2" 

(16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "Джедаі"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.00 Відеобімба

12.15 Т/с "Перевізник" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Касл-7" (16+)

1.55 "Облом.UA."

4.20, 15.30 Все буде добре!
6.10 МастерШеф (12+)
11.10 Т/с "Анатомія Грей"
13.05 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.45 Зважені та щасливі 

(12+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.20 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.25 "Світ дикої природи"
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Сильна доля
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Наші гроші
1.10, 4.05 #NeoСцена з Олегом 

Вергелісом
1.35 Розсекречена історія
2.30 Складна розмова
3.40 Тема дня
4.30 Фольк-music
5.35 "Спільноти тварин"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ — 
ВІД 15 КВ.М

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

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

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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П'ЯТНИЦЯ, 28 ВЕРЕСНЯ

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

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

9.30 "Чотири весілля"
11.00, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.20 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20 "Вечірній Київ"
4.30 М/ф
4.55 "Життя без обману"

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

2.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00, 3.30 Реальна містика
12.00 Х/ф "Служниця трьох панів"
14.00 Т/с "Довірся мені" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Довірся мені" (12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Пташка співоча" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Пташка співуча" (12+)
2.00 Телемагазин
5.30 Зоряний шлях

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

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

Новини
7.10, 8.10, 9.10 "Ранок з Інтером"
10.15, 12.25 Т/с "Заборонене 

кохання" (16+)
13.00 Х/ф "Доторкнутися неба" 

(16+)
14.50, 15.45, 16.45, 1.50 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Аве Марія"
4.20 "Код доступу"
4.50 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.30 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.00 Х/ф "Сам удома 3"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 Х/ф "Сам удома 4"
22.45 Х/ф "Бібліотекар. Прокляття 

Юдиного потиру" (16+)
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка

4.00 Студія Вашингтон
4.05, 3.20 Факти
4.35 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.20, 13.20 Х/ф "Служителі закону" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с "Папаньки"
15.35, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

(12+)
17.45, 0.05 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
3.55 Стоп-5

5.45 Х/ф "Родинне коло"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Позаочи"
11.15 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
13.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
14.55 Х/ф "Пропало літо"
16.10 Т/с "Два капітана"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Смуга перешкод"
0.35 Х/ф "Цілуються зорі"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Велике фотополювання Дага 
Гарднера"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.30, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Земля 2050"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Стежина війни"
20.30 "Місто добра"
21.25, 4.20 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.45 Зона ночі

3.40 Абзац

5.39, 7.49 Kids Time

5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"

7.50, 18.00 Шоу Оля

8.50, 21.40 Київ вдень та вночі 

(16+)

11.40 Кохання на виживання (16+)

15.20, 19.00 Топ-модель (16+)

0.30 Х/ф "Рятівники Малібу" (16+)

2.40 Служба розшуку дітей

5.25, 4.50 "Top Shop"
5.55 Х/ф "Людина в прохідному 

дворі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Дурні помирають по 

п'ятницях" (16+)
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.15 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.20 "Випадковий свідок"
3.25 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп." (16+)

8.55 Т/с "Пляжний коп.-2" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "Джедаі"

10.55, 17.20 "Загублений світ"

12.55 Т/с "Перевізник" (16+)

13.55 Т/с "Терра Нова" (16+)

19.25 Т/с "Полювання на 

Вервольфа" (16+)

23.30 "Змішані єдиноборства. UFC. 

№211"

1.50 "Цілком таємно"

3.30 "Облом.UA."

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
7.45 Х/ф "Висота"
9.40 Х/ф "Знак долі"
11.50 Т/с "Розлучниця" (16+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 21.00, 3.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.20 Телепродаж
12.00 "Смаки Культур"
12.25 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 Енеїда
14.05 "Гордість світу"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет"
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 "Світ дикої природи"
20.30 Перша шпальта
21.25, 3.20 Новини. Спорт
21.45 Д/ф "Іспит на людяність" 

(12+)
22.45 Д/с "1000 днів для планети"
23.40 Схеми. Корупція в деталях
1.10 52 вікенди
1.30 Роздягалка
1.55 "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 29 ВЕРЕСНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.10 "Світське життя 2018"

12.20 "Модель Хl -2"

14.25 "Король десертів"

16.30, 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.15 "Ігри приколів 2018"

1.15 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 5.10 Зоряний шлях
7.45 Т/с "минулого в боргу" 9, 15 с. 

(12+)
15.20 Т/с "минулого в боргу" (12+)
15.50 Т/с "Благими намірами" 1, 3 

с. (12+)
19.40 Т/с "Благими намірами" (12+)
21.00 Шоу Братів Шумахерів
23.00 Х/ф "Що приховує любов" 

(12+)
0.45, 2.30 Х/ф "Подруги" (16+)
2.00 Телемагазин
3.05 Реальна містика

6.05 "Україна вражає"
7.05 М/ф
8.10 "Жди меня. Україна"
9.30 Х/ф "Покровські ворота"
12.15 Х/ф "Осінній марафон"
14.10 Х/ф "Тато напрокат"
16.10 Т/с "Почати спочатку. Марта"
20.00, 2.40 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.30 Х/ф "Двічі в одну ріку" (16+)
0.20 Х/ф "Побічний ефект" (16+)
3.10 "Код доступу"
4.05 Д/п "Юрій Богатирьов. 

Ідеальний виконавець"
4.55 "Top Shop"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.20 М/ф "Діномама"
12.50 Х/ф "Король Дроздобород"
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф "Бібліотекар. Прокляття 

Юдиного потира" (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Сімейка У
23.00 Країна У
0.30 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

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

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Морський бій" (16+)
22.45 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака 

кобри" (16+)
1.00 Т/с "У полі зору" (16+)
2.50 Стоп-5

5.45 Х/ф "Капітан Пілігрима"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
11.20 Х/ф "Сьома пелюстка"
13.15 Х/ф "три мушкетери"
16.30 Х/ф "Всі мають померти"
18.45 Х/ф "Психопатка" (16+)
21.00 Х/ф "З життя начальника 

карного розшуку"
23.10 Т/с "Людина в прохідному 

дворі"
3.30 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

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

любов"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Єство звіра"
18.00 "Служба порятунку"
18.25, 1.10 Х/ф "Ананд"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 3.05 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 3.25 Х/ф "Пашендаль: 

останній бій"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі

5.44, 7.09 Kids Time

5.45 М/с "Лунтик і його друзі"

7.10 Заробітчани

13.00 Хто проти блондинок? (12+)

15.00 Хто зверху? (12+)

17.00 Х/ф "Зоотрополіс"

19.10 Х/ф "Таксі" (16+)

21.00 Х/ф "Таксі 2" (16+)

22.50 Х/ф "Нью-йоркське таксі"

0.45 Х/ф "Плетена людина" (16+)

5.20 Х/ф "Дорога в пекло"
8.45 Х/ф "Хазяїн тайги"
10.20 Х/ф "Зникнення свідка"
12.00 "Україна вражає"
12.55, 3.30 "Речовий доказ"
15.05 "Склад злочину"
16.30 "Круті 90-ті"
18.25 "Свідок. Агенти"
19.00, 2.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Командос" (16+)
22.30 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 
WWFC 12"

1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.20 "Випадковий свідок"
4.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

13.00 Т/с "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 2. Мережева 

загроза" (16+)

17.10 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)

19.00 Х/ф "Сльози Сонця" (16+)

21.30 Х/ф "Бунт" (16+)

23.05 Х/ф "Ідеальні канікули"

0.55 Т/с "Терра Нова" (16+)

2.30 "Цілком таємно"

4.10 "Облом.UA."

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
8.10 Караоке на Майдані
9.10 Все буде смачно!
11.05 Зважені та щасливі (12+)
14.05 Цієї миті рік потому (12+)
16.05 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.00, 9.40 М/с "Гон"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

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

Новини
10.05 Відкривай Україну з 

Суспільним
10.30 Чудова гра
11.00 Сильна доля
12.00 Х/ф "Йосип прекрасний. 

Намісник фараона" 1 с.
13.45 Телепродаж
14.10 Х/ф "Сила волі"
16.45 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Спецвипуск. Розсекречена 

історія
21.25 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
22.15 "Незвичайні культури"
23.45 "Дива Китаю"
0.15 "Незвідані шляхи"
1.45 "Китайський живопис"
2.10 "Смачні історії"
3.25 Світло
4.20 Війна і мир
5.05 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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НЕДІЛЯ, 30 ВЕРЕСНЯ

6.00 ТСН
7.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55, 10.55, 12.00, 13.05, 14.05 

"Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.00 Комедія "Озброєні і 

небезпечні"
17.30 Комедія "Діамантова рука"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.30 "Міс Україна 2018"
1.20 "Ліга сміху 2018"

6.50 Сьогодні
7.45 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Благими намірами" (12+)
12.50 Т/с "Пташка співуча" (12+)
16.50 Т/с "Одна на двох" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Одна на двох" (12+)
23.10 Т/с "Сонячне затемнення" 1, 3 

с.
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Сонячне затемнення"
3.15 Х/ф "Служниця трьох панів"
5.10 Реальна містика

5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 Мультфільм
6.25 Х/ф "Стежки-доріжки"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Розсіяний" (16+)
14.00 Х/ф "Повернення високого 

блондина"
15.30 Х/ф "Жіноча інтуїція"
18.00 "Круче всех. Новий сезон"
20.30 Х/ф "Не квап кохання!"
23.00 Х/ф "Як украсти діамант" 

(16+)

6.00 Байдиківка

6.30 ТЕТ Мультиранок

12.30 Х/ф "Лимонадний голос"

14.30 Чотири весілля

17.30 Х/ф "Сам удома 4"

19.00 Одного разу під Полтавою

21.00 Сімейка У

23.00 Країна У

0.30 Х/ф "Сватання на Гончарівці"

2.00 Віталька

5.50 Корисні підказки

4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.40 Факти
5.05 Інсайдер
6.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
10.50, 13.00 Х/ф "Перший лицар" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака 

кобри" (16+)
16.05 Х/ф "Морський бій" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Скайлайн" (16+)
23.00 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
0.45 Х/ф "Бійцівський клуб" (16+)
3.25 Стоп-5

5.45 Х/ф "Не було б щастя"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 Т/с "Територія краси"
12.15 Х/ф "Відданий друг"
13.55 Х/ф "Вершник без голови"
15.40 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.25 Х/ф "Їсти подано"
19.10 Х/ф "Таємничий острів"
21.00 Х/ф "Закляття Долини Змій"
23.00 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
0.50 Х/ф "Загадка Эндхауза"
2.40 "Позаочи"
3.20 Кіноляпи

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

Поплавського"
15.40 "Концерт "Шлягер року"
18.20, 1.30 Х/ф "Всепереможне 

кохання"
21.00, 0.40, 3.55 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.25 "СТН-спорт-

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

Лотерея"
4.45 "Мультляндія"

3.00, 2.40 Зона ночі
4.50 Стендап-шоу
5.39, 7.09 Kids Time
5.40 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
7.10 Х/ф "Зоотрополіс"
9.10 Х/ф "Встигнути за Джонсами" 

(12+)
11.20 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
13.30 Х/ф "Васабі"
15.30 Х/ф "Таксі" (16+)
17.20 Х/ф "Таксі 2" (16+)
19.10 Х/ф "Таксі 3"
21.00 Х/ф "Не гальмуй" (12+)
22.50 Х/ф "Машина часу в джакузі 

2" (16+)
0.50 Х/ф "Нью-йоркське таксі"

5.35 "Top Shop"

6.05, 8.55 "Страх у твоєму домі"

8.00 "Україна вражає"

10.50 Х/ф "Білі роси"

12.30 Х/ф "Баламут"

14.10 Х/ф "Командос" (16+)

17.00 Х/ф "Протистояння"

0.30 "Міжнародний турнір зі 

змішаних бойових мистецтв 

WWFC 12"

6.00 М/ф

8.00 "Він, вона та телевізор"

12.45 Х/ф "Сльози Сонця" (16+)

15.00 Т/с "Полювання на 

Вервольфа" (16+)

19.00 Х/ф "Сталевий світанок" 

(16+)

21.00 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

№211"

2.30 "Облом.UA."

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
9.15 Все буде смачно!
10.10 Караоке на Майдані
11.15 Хата на тата (12+)
13.20 МастерШеф (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

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

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

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

Новини
9.40 Х/ф "Йосип прекрасний. 

Намісник фараона" 1 с.
11.20 М/ф "Саффі"
12.45 Своя земля
13.00 #ВУКРАЇНІ
13.30 Перший на селі
14.05 Телепродаж
14.25 Фольк-music
15.50 "Незвичайні культури"
16.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
19.25, 22.50 "Неповторна природа"
20.00 Д/с "Імперія"
21.25 #@)??$0 з Майклом Щуром
22.10 Вечірнє шоу з Юрієм 

Марченком
23.50 "Китайський живопис"
0.15 Д/с "Дешевий відпочинок"
1.35 "Дива Китаю"
2.10 "Смачні історії"
3.25 Світло
4.20 Війна і мир

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

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

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

ГАЗель-3302, двигун 406, 2,3 куб.см (буд-
ка), 2004 р., пробіг 99 тис.км, газ/бензин, 
78000 грн. Тел.: 0 67 3374611.

Продам Богдан 2111 по запчастинах.Рік ви-
пуску 2012. Тел.: 0 98 5895807.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Захисників вітчизни,12 вул., 53 кв.м., 3/5 від 

господаря. Тел.: 0 99 3720521,0 68 3505403.

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

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К. Шлях вул., 2/2, 7/9, пан.,52кв.м., ремонт, ме-

блі залишаються, 1050000 грн. Тел.: 0 674040137.
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, жит-

ловий стан, м/п вікна, бойлер, утеплена, 
поруч ТРЦ, зупинка, господар, чистий про-
даж, ціна договірна. Тел.: 0 97 6372345, 0 50 
5179696.

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Камінського вул., 7/9, цегляний,68,5/48/9, ок-

ремі, 2 лоджії засклені, якісний ремонт, побуто-
ва техніка, меблі, 1000204 грн, торг. Тел.: 0 97 
2526578.

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати 
окремі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, 
продаж із вбудованими меблями, 1120000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивіду-
альне опалення, 980000 грн. Тел.: 0 674040137.

БУДИНКИ

Бориспіль

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

Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-
гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.

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

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, 
КУХНЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СО-КУХНЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СО-
ТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 ТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 
2505000.2505000.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, 

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

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

140000 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
гараж, р-н «35 км», приватизований, зручне 

розташування, господар. Тел.: 0 50 5179696, 
0 97 6372345. 

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, господар. 
Тел.: 0 63 3529749.

2-й провул. Городній, 10 соток, під забудову бу-
динку, світло поруч, рівна, 378000 грн, торг. Тел.: 
0 67 4040137, Дмитро.

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

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

Грушевського вул., 10 соток, світло, газ по-
руч, високе рівне місце, 324000 грн. Тел.: 0 67 
4040137, Дмитро. 

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

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

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

Н-Левицького пров., під забудову, 10 соток, 
19600 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Фізкультурна вул., під забудову, 10 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 97 2526578.

Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з власним 
заїздом, три акти, світло, газ по вулиці, 425000 
грн. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

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

Щорса пров., під забудову, 10 соток, висипана, 
асфальтований під’їзд, комунікації, в новій забу-
дові, 278250 грн. Тел.: 0 97 2526578.

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

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

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

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

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

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

095-793-80-58, 
Олександр 

На підприємство у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 

РІЗНОРОБОЧІ

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

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

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

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

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)

01.10.2018 р. о 10 годині 
працівниками ТОВ «АВТ Інвест» 
буде проводитись підпис акту 
погодження меж з власниками 
суміжних земельних ділянок за 

адресою: м. Бориспіль, 
пров. Лютневий, 6-в. Просимо 

власників суміжних ділянок бути 
присутніми.

Київським окружним адміністратив-
ним судом призначено розгляд справи 
про скасування рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради 
від 04.06.2018 № 323  «Про встанов-

лення тарифу на перевезення пасажи-
рів на міських автобусних маршрутах 
загального користування у місті Бори-
сполі фізичній особі-підприємцю Кисе-
льову Олександру Анатолійовичу» на 

01.10.2018 0 10-30 год.
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Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

Огородній 2-й пров.,10 соток, під забудову, ас-
фальт, світло, газ поруч, 1 км. до центру,318000 
грн. Тел.: 0 674040137.

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

1-2-к. кв. у власника, ріелтор. Тел.: 0 674040137.
Будинок або півбудинку у власника в м. Бори-

спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 674040137.

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

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

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

дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, 
на 2 поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, 
техніка, будиночок для гостей, 4000 грн+світло, 
або продам, 840000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.

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

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

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПО-ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПО-
ЛІС» БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНО-ЛІС» БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНО-
ВО! ТЕЛ.: 0 67 2333707.ВО! ТЕЛ.: 0 67 2333707.

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

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

На постійну роботу потрібен продавець в 
продуктовий магазин, г/р позмінно, з/п висо-
ка. Тел.: 0 67 3374611.

На постійну роботу потрібні мийники авто-
мобілів. Тел.: 0 68 6875604.

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

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

Оголошення та реклама

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

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

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч 

автобусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

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

Продуктовий магазин 42 кв.м, та кафе 300 
кв.м. Тел.: 0 66 2288228, 0 93 7882187.

Найму
Бориспіль

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

В Польщу зварювальники, будівельники, тока-
рі, слюсарі, швеї. З/п від 40 000 до 75 000 грн. 
Оформленння безкоштовно. Тел.: 0 67 5775560.

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

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню 
вій в центрі краси «Вероніка». З/п+премія, 
постійний потік клієнтів, офіційне оформлен-
ня за рахунок фірми, матеріал для роботи 
надаємо, зручне місцезнаходження салону. 
Тел.: 0 67 2344440. 

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 

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

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

Тел.: 067-896-12-41

ПРОДАЄТЬСЯ 

БУДИНОК

На постійну роботу потрібні:

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
СЛЮСАРІ

З/п від 10000 грн
Офіційне працевлаштування

м. Бориспіль, вул. Привокзальна,9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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На роботу у м. Бориспіль потрібні автомийники, 
з/п 10000-12000 грн. Тел.: 0 68 5059939.

На роботу у магазин взуття (центр) потрі-
бен продавець, г/р та з/п договірна, при спів-
бесіді. Тел.: 0 50 2334535, Максим Вікторович. 

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

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

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 
66 3965185.66 3965185.

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

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

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

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

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту диспетчера по доставці води, г/р поз-
мінно. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну ро-
боту наповнювача води, г/р позмінно. Тел.: 0 
50 3348190, 0 50 3348191.

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охорон-
ник, електромеханік, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, засипальники сировини, 
з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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

ОХОРОНЕЦЬ

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР

На постійну роботу в м. Бориспіль 
ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, Юлія 

095-793-80-58, Олександр

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

г/р 1/3, офіційне працевлаштування 
Підприємству у м Бориспіль 

(вул. Головатого 83) ПОТРІБНІ 

ПРАЦІВНИКИ
в цех виробництва паперової упаковки

Без шкідливих звичок.
Повний робочий день, навчання, 

офіційне працевлаштування.

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 18.09.2018 року

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Укра-
їни», технолог по переробці пластмаси, з/п 
20000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни», керівник проекту 1С, з/п 50000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни», бляхар, з/п 7000,00  грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни», комірник, з/п 12000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Укра-
їни»,  економіст з фінансової роботи, з/п 
15000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни»,  головний механік, з/п          20000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Укра-
їни», налагоджувальник автоматичних ліній і 
агрегатних верстатів, з/п 7000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Укра-
їни»,   фахівець з методів розширення ринків 
збуту, з/п 15000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни», бухгалтер по взаєморозрахунках з поста-
чальниками, з/п 10000,00 грн.

ПрАТ «Діелектричні кабельні системи Украї-
ни», машиніст екструдера, з/п 7000,00 грн.

ТОВ «Роял Кейтерінг», бухгалтер, з/п 
10800,00 грн.

ТОВ «Фірма Варіація», підсобний робітник ( 
помічник пилорамника), з/п 18000,00 грн.

ТОВ «Фірма Варіація», стропальник, з/п 
15000,00 грн.

ТОВ «Фірма Варіація», верстатник деревоо-
бробних верстатів, з/п 15000,00 грн.

ТОВ «Марбет», оббивник меблів, з/п 
6080,00 грн.

ПрАТ «ЦУВКП «Атомпромкомплекс», бухгал-
тер, з/п 8000,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря
Адміністратора 
ресторану
Швейцара
Техніка-доглядача
Бухгалтера-ревізора
Прибиральницю в офіс
Покоївку в готель 
(г/р 2/2 або 1/3)

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
ОХОРОНЦІ
ТОВ «Енергія-плюс ЛТД» 

на постійну роботу потрібні

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п від 12000 грн, 

робота в м. Бориспіль

(067) 659-85-65, Володимир
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097-899-99-76,
050-355-62-36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503-66-72, 0 67 504-44-06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800-66-66
(093) 800-66-66

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; приймальник то-
варів, з/п від 9750 грн; нічний адміністратор 
залу, з/п 9900 грн; прибиральниця, г/р 2/2 
з/п 6550 грн; охоронник г/р 3/3, з/п 8600 грн. 
Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібен АПАРАТНИК на вироб-
ництво, офіційна з/п + премії та відпустка, по-
змінний г/р. Тел.: 0 67 5094275, Ірина.

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

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

Торгівельній компанії потрібні терміново 
на роботу продавці із д/р. З/п та умови праці 
при співбесіді. Тел: 0 67 9048082,0 97 1706585

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

Київ

Водії-далекобійники на тягач Renault. Ві-
дрядження по ближньому зарубіжжю. 
Д/р на автомобілях іноземного виробни-
цтва від 2-х років. Наявність закордонного 
паспорта, медичної довідки. З/п 20000 грн. 
МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. Тел.: 0 44 
5374337,0 67 5475326,0 67 4435652.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по 

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

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

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Продаємо дешево дитяче ліжко на шарнірах з 
шухлядою. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

Каропля велика, їстівна, 6 грн/кг, м. Бориспіль. 
Тел.: 0 63 3529749.

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

Продам картоплю с. Глибоке. Тел.: 0 96 
5020701.

РІЗНЕ

Бориспіль

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ

Бориспіль

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

СКИДКИ на роботу та матеріали. Ре-
монт квартир, будинків; перепланування, 
опалення, водопровід, каналізація. Бу-
дівництво — будинки, прибудови, гаражі, 
павільйони, навіси, альтанки, лазні, воро-
та, паркани. Покрівельні роботи під ключ, 
мансардні дахи. Утеплення, облицювання 
будинків, квартир. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор LG, б/в, гарний стан, ціна договір-

на. Тел.: 0 93 1878720.

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ван-

ної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книжко-

ва, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786. 

ТВАРИНИ

Бориспіль

Коза дійна, зааненської породи, біла, безрога, 

жирність молока висока, великий процент виходу 

сиру з молока. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 

самців, вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 

0 67 2321359.

Виробничій компанії 

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

Оператор виробничої лінії 
(з/п від 15000 грн)

Водій навантажувача 
(з/п від 17000 грн)

Вантажник (з/п від 14300 грн)

Сортувальник (з/п від 9000 грн)

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль
Графік роботи: 

3 день, 3 ніч, 3 дома по 12 годин

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

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

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

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

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
АДМІНІСТРАТОР

(не студент) (не студент)

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки) ПОТРІБНІ

Помічник головного 
бухгалтера 
Бухгалтер 

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

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

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

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво на право на спадщину серія 
ВМТ №168143, номер в реестрі 1-609, видане на 
ім’я Ященка Артура Вікторовича Бориспільською 
міською держнатконторою 27.04.2010 р., вважа-
ти недійсним. 

Втрачене свідоцтво про неповну середню осві-
ту, видане ім’я Гороха Євгенія Олександровича 
школою №8 м. Нова Каховка, Херсонської обл. 
1996 р., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, серія МО 
№342918, виданий на ім’я Федосова Ігоря Мико-
лайовича Ніжинським комісаріатом Чернігівської 
обл. 25.11.1999 р., вважати недійсним.

Втрачений додаток до диплому з оцінками, 
виданий на ім’я Гороха Євгенія Олександрови-
ча ПТУ №14 м. Нова Каховка, Херсонської обл. 
1999 р., вважати недійсним.

Втрачений сертифікат на право на земельну 
частку(пай), серія КВ, №0146072, виданий на ім’я 
Бутенко Василини Яківни Бориспільською РДА 
31.12.1996 р., вважати недійсним.
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 ЧЕКАЮТЬ ОБІЦЯНОГО ЦЕ ВАЖЛИВО

 РЕФОРМА В ДІЇ

НЕМОВЛЯТА БЕЗ ПРИДАНОГО

Тетяна ХОДЧЕНКО
 
До редакції звернувся новоспе-

чений тато, який розповів про на-
писання заяви до соцстраху що-
до отримання «пакунку малюка». 

«Ми їхали до пологового із роз-
рахунком, що матимемо першо-
чергові речі для дитини. Натомість 
я отримав зразок заяви, як напи-
сати прохання, щоб видали «па-
кунок малюка» за місцем прожи-
вання. Конкретної дати надання 
допомоги не було вказано», — із 
розпачем говорить бориспілець 
Олексій К.

У пологовому чекають. Голов-
ний лікар пологового відділення 
Бориспільської ЦРЛ Юрій Черних 
запевнив «Вісті», що анонсовано-
го державою «пакунку малюка» до 
них ще не надходило жодного разу. 
Тому, каже, і вирішив просити по-
роділь писати заяви до соціально-

го захисту населення із проханням 
видавати пакунки за місцем фак-
тичного проживання, щоб вони їх 
отримали після. «Зразок такої за-
яви я взяв на сайті Львівського Де-
партаменту охорони здоров’я, бо 
київський не надав рекомендацій 
чи пояснень стосовно даної ситуа-
ції, — пояснює Юрій Анатолійович.

Головлікар пологового переко-
нує, що очолюване ним відділення 
раз на місяць передаватиме усі на-
писані заяви до соцзахисту (місь-
ких жителів — в міський, із ра-
йону — в районний). «Таких заяв 
назбиралося майже 100. Вважаю, 
що працівники соціальної служби 
мають видавати пакунки породі-
ллям, як тільки такі надійдуть», — 
підсумовує Черних.

Соцзахист не уповноважений. 
Натомість, начальник Бориспіль-
ського міського управління соці-
ального захисту населення Лю-

бов Даниленко говорить, що їхня 
служба не повинна займатися ці-
єю роботою, і каже, що функцій із 
доставки товару на дім соцзахист 
не виконує. 

Крайніх у даній ситуації шука-
ти можна де завгодно, однак на-
справді питанням надання дер-
жавної допомоги в першу чергу 
займається Міністерство соціаль-
ної політики України. Департамен-
ти охорони здоров’я на місцях не 
несуть відповідальності за дер-
жавні забезпечення, управління 
соцзахисту не уповноважене роз-
носити допомогу по домівках, а 
пологові будинки є лише отриму-
вачами та водночас передавачами 
цієї допомоги. 

Доки бориспільські породіллі 
чекають на допомогу від держа-
ви, в місті Кременчук «пакунок ма-
люка» вже видають новонародже-
ним, про це йдеться на одному із 
інформаційних сайтів міста.

 «Пакунок малюка», 
який повинен видаватися 
молодим породіллям при 
народженні дитини, досі не 
дістався Бориспільського 
пологового відділення. 
«Вісті» дізнавалися, чому 
немає обіцяного урядом 
бонусу?

«Пакунок малюка» — це одноразова безповоротна адресна со-
ціальна допомога українським сім’ям. Він містить першочергові й 
необхідні речі новонародженим протягом перших місяців життя. 
Видається додатково до вже існуючих виплат при народженні ди-
тини. Сумарна вартість одного пакунку становить до 5 тис. гривень. 

Подарунок містить 25 найменувань речей для нового громадя-
нина країни: пелюшки, підгузки, дитячий одяг, плед-ковдру, матрац, 
дитячий крем, іграшку-брязкальце, рушник, рідке мило, електро-
нний термометр для тіла та для води. Весь комплект упакований в 
коробку-колиску з міцного картону, розміром 43х70х27 см, яка ви-
готовляється з міцного гофрокартону з кашировкою задля зміцнен-
ня конструкції.

 ДЕТАЛЬНО

• Перед найменшими українцями уряд не дотримав слова.

З 1 жовтня Бориспільський ра-
йон починає отримувати субвен-
цію з державного бюджету на ме-
дичне обслуговування громадян, 
які заключили декларації з ліка-
рями первинної ланки охорони 
здоров’я. 

Відповідний договір на суму 4 
млн 980 тис. грн було укладено між 
КНП «Бориспільський районний 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги» та Національною Служ-
бою здоров’я України терміном до 
31 грудня 2018 року. 

Станом на 17 вересня 2018 ро-
ку укладено майже 45 тис. декла-
рацій про вибір сімейного лікаря. 

Із них з жителями Бориспільського 
району – 27,9 тис. декларацій, реш-
та – з містом. Відповідно сума над-
ходжень з державного бюджету на 
район становитиме близько 2 млн 
400 тис. грн. 

Згідно з Законом України «Про 
державні фінансові гарантії медич-
ного обслуговування населення», 
який був прийнятий парламентом 
19 жовтня 2017 року, запроваджу-
ється програма державних гаран-
тій медобслуговування населен-
ня, що передбачає перелік та об-
сяг медичних послуг та ліків, які 
оплачуються з державного бюдже-
ту на основі єдиних національних 
тарифів. 

 «Пацієнт може звернутися до сі-
мейного лікаря, терапевта або пе-
діатра в разі необхідності  обсте-
ження або лікування. Ці послуги бу-
дуть 100% покриватися з державно-
го бюджету. Лікар стає агентом сім’ї 
в системі охорони здоров’я, а йо-
го робота оплачується державою», - 
зазначив директор КНП «Бориспіль-
ський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Денис 
Хурса під час апаратної наради РДА 
в понеділок, 17 вересня.

За його словами, лікарі Бори-
спільського району для підписан-
ня декларацій з пацієнтом успішно 
використовують електронну систе-
му охорони здоров’я E-Health. Ліка-

рі, які заключили з пацієнтами 1,5 
тис. декларацій, отримали премію 
з районного бюджету в розмірі до 
15 тис. грн.

Загалом щомісячна заробітна пла-
та лікаря становитиме щонайменше 
18 тис. гривень. Залежно від кілько-
сті укладених декларацій зарплата 
сягатиме 100 тис. грн. Виходячи із 
цих коштів, БРЦПМСД буде розра-
ховувати можливість утримання ін-
ших працівників: медичних сестер, 
молодшого медперсоналу, витра-
ти на житлово-комунальні послуги, 
паливо-мастильні матеріали тощо.   

У рамках медичної реформи, іні-
ційованої Президентом України та 
підтриманої районною державною 

адміністрацією та районною радою, 
в медамбулаторії району було при-
дбано 34  комп’ютери на суму по-
над 380 тис. грн та 46 багатофункці-
ональних пристроїв (принтери, ска-
нери, ксерокс тощо) на суму близь-
ко 330 тис. грн. Відкрито пункти 
забору крові. Планується будівниц-
тво нових медичних амбулаторій з 
житлом для медпрацівників у с.Во-
роньків, с.Рогозів, с. Велика Олек-
сандрівка, с. Сеньківка.

За матеріалами 
офіційного веб-порталу 

Бориспільської 
райдержадміністрації 

http://raybori.gov.ua 

МАЙЖЕ 5 МЛН ГРН — НА МЕДИЧНЕ ОСБЛУГОВУВАННЯ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ 

ЯКЩО НЕ ЇЗДИТЬ НЕВІДКЛАДНА
Ірина ГОЛУБ 

Ажіотаж у Борисполі викли-
кав факт того, що з 1 вересня не-
відкладна допомога перестала 
надавати послуги. Чому? Бо під 
час підготовки законодавчої ба-
зи щодо реформування медич-
ної галузі про невідкладну допо-
могу не згадали взагалі.

Як Бориспіль вирішує проблему 
з невідкладною допомогою? Про 
це розповіла «Вістям» заступник 
Бориспільського міського голо-
ви Людмила Пасенко.

— Невідкладна допомога в кла-
сичному розумінні, що функціону-
вала при Бориспільському район-
ному центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги, який тоді ще 
був бюджетною медустановою, з 1 
вересня 2018 року припинила своє 
функціонування в районі. Про це 
нам було повідомлено офіційним 
листом голови Бориспільської РДА. 
І це абсолютно логічно, тому що ця 
бюджетна установа пройшла ста-
дію реорганізації і стала вже кому-
нальним некомерційним підприєм-
ством, діяльність і статутні завдан-
ня якого чітко регламентуються ме-
дичним законодавством. 

На сьогоднішній день при пер-
винних центрах медико-санітарної 
допомоги відсутня така служба, як 
невідкладна медична допомога. Є 
повноваження сімейного лікаря, 
обраного пацієнтом. І тільки до сі-
мейного лікаря він може звертати-
ся за консультацією. Якщо людині 
стало погано, коли робочий час сі-
мейного лікаря закінчився, він мо-
же зателефонувати лікарю і запи-
тати, як краще у конкретній ситу-
ації діяти: чи викликати екстрену 
медичну допомогу, якщо стан здо-
ров’я загрозливий, чи звертатися 
до приймального покою для госпі-
талізації в ЦРЛ, чи можна прийняти 
якісь ліки, щоб стабілізувати стан. 

Місто Київ з 1 вересня об’єднав 
невідкладну і екстрену медичну 
допомогу. І це правильно. Адже, 
відповідно до постанови Кабіне-

ту Міністрів України від 12.11.2012 
№ 1119 «Про норматив прибуття 
бригад екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги на місце події», а са-
ме п. 4 Критеріїв звернень залеж-
но від стану пацієнта на екстрені та 
неекстрені, диспетчер оператив-
но-диспетчерської служби цен-
тру екстреної медичної допомо-
ги та медицини катастроф, у разі 
відсутності можливості перена-
правлення звернення, що нале-
жать до категорії неекстрених, до 
відповідного закладу охорони здо-
ров’я первинної медико-санітар-
ної допомоги, направляє до паці-
єнта бригаду екстреної медичної 
допомоги протягом 1 години з мо-
менту отримання звернення. 

На жаль, Київська область шля-
хом Києва ще не пішла. Чи буде 
прийнято таке рішення — визна-
чається у кабінетах вищого рівня. 

Але сьогодні дійсно проблема 
існує. Є ота невизначеність, бага-
то прогалин у медичному законо-
давстві, і всі зараз на стадії пошуку 
найоптимальнішого варіанту. Ми 
надали колл-центру у Білій Церкві 
графік роботи та телефони амбула-
торій загальної практики медици-
ни для перенаправлення викликів. 

Якщо потрібно терміново ви-
кликати лікаря, щоб, наприклад, 
зафіксувати факт смерті у вихід-
ний день, то патрульна поліція 
має телефонний номер, за яким 
можна викликати медика. Тож 
цю непросту життєву пробле-
му ми також відпрацювали. По-
ки що у Борисполі не було скарг, 
що через відсутність невідкладної 
хтось не зміг отримати медичну 
допомогу вчасно. 

Зараз комунальне некомерцій-
не підприємство «Бориспільський 
міський центр медико-санітарної 
допомоги» підготувало пілотний 
проект організації роботи невід-
кладної допомоги у співпраці з во-
лонтерами Червоного Хреста. Ця 
ініціатива опрацьовується і буде 
винесена на розгляд міської ради.

Важливо! 
— Потрібно, щоб люди зрозумі-

ли, що нинішня ситуація з невід-
кладною допомогою не є примхою 
міської чи районної влади. Неко-
мерційне підприємство Центр 
первинної медико-санітарної до-
помоги не може надавати таку 
послугу в класичному варіанті. Бо 
невідкладну допомогу має надава-
ти не лікар загальної практики 
сімейної медицини, а лікар невід-
кладних станів. Такої категорії лі-
карів у штатному розписі первин-
ки не передбачено.
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 ДОБРЕ ПОГУЛЯЛИ

ДЕНЬ БОРИСПОЛЯ-2018:
 15 вересня Бориспіль 

відзначив 1003-й 
день народження. На 
Європейській площі було 
багатолюдно протягом 
усього дня, але найбільший 
фурор викликали виступи 
запрошених співаків — 
Олега Кензова та гурту 
«Дзідзьо»

• ТАНЦІ, КУЛЬКИ І ОРКЕСТР. 
Зранку усіх розважали юні та-

ланти Борисполя, на які багате мі-
сто. Після завершення дитячої про-
грами відбувся старт свята: у небо 
запустили 200 повітряних кульок з 
мріями про мир і процвітання міста. 
Урочисту частину відкрив військо-
вий оркестр 8-го Чернігівського на-
вчального центру Державної спеці-
альної служби транспорту Міністер-
ства оборони України, який пізніше 
представив концертну програму.

• АМЕРИКАНЦІ БУДУВАТИМУТЬ СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД. 
На урочистості завітали гості зі штату Юта, США. Співпраця Борисполя з 

американськими інвесторами триває, є надія на результат — початок бу-
дівництва сучасного сміттєпереробного заводу за понад 100 млн доларів. 
Слово взяв Крег Торлі, президент  Continuon Energy Group. Виступаючи зі 
сцени, він висловив надію на тривалу і плідну співпрацю з Борисполем. 
Під час неформального спілкування міського голови із гостем вдалося 
дізнатися, що підготовчий етап до будівництва обіцяного заводу набли-
жається до завершення — отримано першу частину фінансування. Опти-
містичну інформацію підтвердив і Микола Корнійчук на апаратній нараді 
у понеділок. Однак деталі не уточнював, підкреслив, що невдовзі все роз-
повість міський голова.

НАГОРОДУ «ВІДЗНАКА МІСЬКОГО ГОЛОВИ» ОТРИМАЛИ: 

у галузі управління — Вікторія БОЙКО, головний спеціаліст 
відділу з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради;

у галузі спорту — Марія ВІЦЮК, тренер-викладач з волейбо-
лу Бориспільської ДЮСШ; 

у галузі освіти — Наталія ДІДЕНКО, завідувач дитсадка 
«Сонечко»;

у галузі комунального господарства — Іван ДЗЮБЕНКО, 
начальник дільниці водопровідних мереж КП «Бориспільводо-
канал»;

у галузі соціального захисту — Алла КАЛИТА, начальник від-
ділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер управління 
соцзахисту Бориспільської міської ради;

у галузі будівництва — Любов КОВАЛЕНКО, директор з еко-
номіка ПрАТ «АгроБудМеханізація»; 

у галузі промисловості — Тамара МЕЛЕНЧУК, старший фахі-
вець із стандартизації відділу технічної стандартизації сировин-
них та пакувальних матеріалів ТОВ «Проктер енд Гембл Україна»;

у галузі культури — Світлана ДІДУХ-РОМАНЕНКО, поетеса;
у галузі торгівлі та послуг — Костянтин СТРУКОВ, голо-

ва правління Бориспільського районного споживчого това-
риства;

у галузі транспорту — Андрій ШЕВЧЕНКО, командир пові-
тряного судна — інструктор А-319 першої авіаційної ескадрильї 
авіаційного загону льотного комплексу ДАП «Україна». 

— Ми схиляємо голови перед 
ветеранами другої світової вій-
ни. Вклоняємося дітям війни, вої-
нам, які захищають незалежність 
на Сході України від російсько-
го агресора. Хочеться побажати, 
щоб закінчилася війна, і наші хлоп-
ці повернулися додому живими і 
здоровими.

Підводячи підсумки ро-
ку, Анатолій Соловйович 
виділив найважливіші 
досягнення Борисполя. 

Відзначив, що у місті від-
крили дитсадок «Віночок»; 

скоро відкриється найкраща 
школа в Київській області — Бо-
риспільський академічний ліцей; 
з нуля створили Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги; 
змінилося обличчя міста. І це, на-
голосив, заслуга команди міської 
влади, членів виконавчого комі-
тету, депутатському корпусу, кож-
ного, хто працює на благо міста.

• БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК 
у вітальному слові віддав шану захисникам:

ШАНУЙТЕ, ЦІНУЙТЕ СВОЄ МІСТО. 
РАЗОМ МИ — СИЛА! МИРНОГО 

НЕБА, СІМЕЙНОГО ЗАТИШКУ, ЩАСТЯ, 
ДОРОГА БОРИСПІЛЬСЬКА ГРОМАДО!»

• КРАЩІ З КРАЩИХ. 
На святковій сцені 
вітали найкращих 
земляків, які робили і 
роблять вагомий внесок 
у економічне та духовне 
життя міста. Їх обрала 
громада.
Звання «Почесний 
громадянин міста 
Борисполя» присвоєно 
лікарю-педіатру 
амбулаторії №4 
Бориспільського 
міського центру 
первинної медико-
санітарної допомоги 
Олені ЗАДОРОЖНІЙ. 

• ДОПОМОГА. 
Було кілька локацій 

збору допомоги на лі-
кування онкохворих. 
Волонтери, які збирали 
кошти для Віктора Тем-
ного, розмістили вистав-
ку-продаж біля кінотеа-
тру. «Вісті» були інфор-
маційним партнером 
ярмарку, а окрім того, 
передали на продаж три 
картини, які благодійни-
ки свого часу презенту-
вали редакції саме для 
таких цілей. Для Віктора 
темного вдалося зібрати 
16937 грн. Сума чимала, 
але до необхідних 100 
тис. доларів ще далеко.

• ВІТАННЯ ВІД АСОЦІАЦІЇ 
МІСТ УКРАЇНИ. 
У 2017-му році 
Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук 
був обраний переможцем 
у номінації «Міський 
голова року малих міст» 
загальнонаціональної 
програми «Людина року 
— 2017». Тож із вітаннями 
і нагородами приїхав до 
Борисполя і виконавчий 
директор Київського 
регіонального відділення 
Асоціації міст України Гаррі 
Мартін. Він вручив Анатолію 
Федорчуку Сертифікат 
місту Бориспіль, члену 
Київського регіонального 
відділення Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціації 
міст України». 
Також з нагоди свята він 
вручив почесні грамоти 
«Асоціації міст України» 
Борису Шапіро — інженеру-
будівельнику, керівнику ТОВ 
«Архітектурне бюро Базис», 
громадському активісту 
Людмилі Гузь — заступнику 
начальника управління 
соцзахисту населення 
Бориспільської міської ради та 
Жанні Кручініній — директору 
міської централізованої 
бібліотечної системи. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
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ВІДПОЧИВАЛИ, СМАКУВАЛИ  
І КОНЦЕРТ ІЗ АНШЛАГОМ

• ПРИВІТ ІЗ МОЛДОВИ.
Бориспіль — єдине 

місто в Київській області, 
у якому відкрито 

дипломатичну установу 
— почесне консульство 

республіки Молдова. 
Тож містян вітали гості з 

Молдови: Надзвичайний 
і повноважний посол 

республіки Молдова Руслан 
Болбочан та Почесний 

консул Олег Циганенко.
Вітав Бориспіль 
надзвичайний і 

повноважний посол 
Палестини в Україні 

Мохаммед Аль Асаад. 
Його подарунок — 

картину у національних 
мотивах Палестини — мер 

пообіцяв передати до 
музею сучасності. • За підтримки Почесного консульства виступав 

народний артист республіки Молдова Іон Суручану. 

Олег КЕНЗОВ: «Хочу жити в Борисполі!»
Напередодні свята щодо афішованого виступу співака Олега Кен-

зова, екс-учасника шоу «Х-фактор», точилися суперечки. Адже пла-
тою за виступ виконавця стала земельна ділянка на околиці Бори-
споля. Напередодні на сесії депутати з третьої спроби прийняли рі-
шення про виділення землі артисту. Коли Кензов вийшов на сцену, 
Європейська площа була заповнена повністю — аж до «Сільпо», що 
розвіяло сумніви щодо правильності «бартеру». 

На початку концерту артист повідомив, що це перший виступ, де 
присутня його донечка. Кензов спілкувався із глядачем, імпровізу-
вав, багато жартував, робив «селфі» із прихильниками, танцював бо-
сий та казав, що паралельно ведеться зйомка відео для його ново-
го кліпу. Приємно було бачити його відкритість і комунікабельність. 

«Вісті» поговорили із співаком, який перебував у доброму гу-
морі після аншлагу, і був максимально прихильний до преси. 
Відповідаючи на запитання усіх цікавих, казав 
правду чи лукавив, — невідомо.

 
— Ви збираєтеся будуватися в 
Борисполі на отриманій ділянці?
— Обов’язково!!! Це моя мрія, 
яку Бориспільська міська рада 
допомагає втілювати в життя. Дуже 
хочу тут жити, будуватися, 
ростити дітей. Я 
закохався в це 
місто. Бориспіль 
— супер!

«ДЗІДЗЬО»: танці під дощем і фанатки 50+
Пізно ввечері народ усе підтягувався до концертної сцени — людей зі-

бралося стільки, що яблуку не було де впасти, певно, найбільше за остан-
ні кілька років святкувань. Замовивши «Дзідзьо», організатори ніби знали, 
що він аж так популярний у Борисполі. Коли після шоу-програми від радіо 
«П’ятниця» на бориспільську сцену вийшов гурт «Дзідзьо», основна маса 
тих, хто відпочивав у міському парку, встали і рушили на Європейську пло-
щу. Характерно, що серед шанувальників творчості поп-співака було ба-
гато людей у віці: жіночки 50+ дали волю емоціям — епізодично виникала 
штовханина, крики та сварки у натовпі. Молодь вела себе куди стримані-
ше. А уявіть, що було б, якби запросили Олега Винника?

Запальна концертна програма оригінального співака супроводжува-
лася спілкуванням: «Дзідзьо» кидав у натовп глядачів свої диски та по-
дарунки. За них новоспечені фанати під сценою теж ледве не билися. 
На середині виступу «Дзідзьо» погода благословила Бориспіль дощем. 
Але тікати від дощу мало хто збирався: змоклі глядачі підтанцьовували 
учасникам гурту та співакові, що додавало запалу та драйву.

Щоправда, були нарікання, що такий затре-
буваний концерт організатори не вла-

штували на стадіоні, бо Європейська 
площа не вміщала міських мелома-

нів, було мало місця розгулятися.

197 тис. грн окупилися
Успіх «Дзідзьо» у Борисполі 
відповів на питання, чи варто 
було запрошувати зірку за 
197 тис. грн з міської казни: 
бориспільці сказали «так» 
аншлагом. 
До речі, перед Борисполем гурт 
«Дзідзьо» виступав у Броварах, 
і це коштувало 300 тис. грн, 
щоправда, спонсорських коштів. 
Бориспіль отримав знижку, бо був 
наступним після Броварів.  

• ТОРГУВАЛИ ХЕНДМЕЙДОМ. Святкову торгівлю 
сувенірами та хендмейдом розташували вздовж вул. 
Київський Шлях навпроти кінотеатру. Тротуар вздовж 
вул. Київський Шлях з боку «Сільпо» виділили митцям. 
Вражали мистецькі витвори людських рук.  

Європейська площа була у розпорядженні гостей 
свята, вона стала культурно-розважальним майдан-
чиком. Головну трасу не перекривали, але працюва-
ли регулювальники.

• Захоплення викликали картини, виготов-

лені із натуральної шкіри, і ковані металеві 

троянди.

• КУШТУВАЛИ. На день святкування розділяють 
зони урочистих заходів, торгівлі та відпочинку за сто-
лом. Посидіти і пригоститися смачненьким можна бу-
ло за столиками у Парку культури та відпочинку. Гос-
тей свята запрошувала польова кухня, яка отабори-
лася на тенісному корті. Серед смачних пропозицій 
виділялася зона, де пригощав КРК «Бархат»: шашли-
ки, піца та інші смаколики, прохолоджувальні напої. 
Кожна торгівельна точка вабила своїми пропозиціям 
— було з чого вибрати. Бажаючі знаходили і випити.

7

лені із натураль р

троянди.
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 ПРО ПАМ’ЯТЬ ЛЮДСЬКУ

СЕРГІЙ 
ДЯЧУК: 

12 ВЕРЕСНЯ У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЦЕНТРАЛЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ 
СЕРГІЯ ДЯЧУКА «ЧЕРЛЕНІ ОЛЕНІ», В ЯКІЙ ВМІЩЕНО ОДНОІМЕННУ ПОВІСТЬ ТА ДВІ КОРОТКІ НОВЕЛИ. 
ВИДАННЯ ЗДІЙСНЕНЕ ЗАВДЯКИ БОРИСПІЛЬЦЯМ БОРИСОВІ ШАПІРО ТА КАТЕРИНІ ШАБАН, А ТАКОЖ 
ВИДАВНИЦТВУ «АДЕФ».

«ТУТ ПРОВІНЦІАЛІЗМ, 
А ТАМ, НА ТРОХИ ВИЩОМУ 
РІВНІ, ТЕ САМЕ БОЛОТО»

Сергій Дячук 
народився у 1980 р. 
в Борисполі у родині 
військовослужбовця. 
У 1997 р. закінчив 
школу №5. Працює 
в музеї книги та 
друкарства України, 
що розташований в 
історичному будинку 
монастирської 
друкарні Києво-
Печерської лаври. 
Гуманітарій, вважає 
себе християнським 
демократом, любить 
історію.

 ПРО НЬОГО

Сергій Дячук згадує, як вдалося 
запросити на презентацію книги 
Ярослава Годунка: «З ним я позна-
йомився випадково. Вийшов від 
Бориса Шапіро і пішов в магазин, 
проходжу повз вітрину — Годунок 
сорочку вибирає. Поговорили тро-
хи і кажу: «Приходьте завтра до бі-
бліотеки». Вважаю, на презентації 
вийшла цікава розмова і сподіваю-
ся, будуть результати». І одразу пе-
реходить до іншого питання: «А як 
думаєш, Сергію, чи реально, щоб 
щось вирішилося з ідеєю Бориса 
Шапіро створити міську галерею?».

— У сучасних реаліях, думаю, 
така галерея не матиме мис-
тецької цінності. Можу уявити 
незалежну галерею приватною, 
не пов’язаною з владою.   

— Так, бо це буде як музей «Су-
часний Бориспіль». Приватна має 
бути. Галерея — це важливо. У ме-
не є подруги художниці, закінчили 
Національну академію, займають-
ся актуальним мистецтвом, така 
собі елітарна графіка, — це Марія 
Тіваненко та Оля Єрмакова. Вони 
б давно могли виставку зробити, 
але нереально — в Києві галерей 
нема! Мені коли сказали, скіль-
ки коштує в Українському домі 1 
кв.м орендувати, я мало зі стільця 
не впав! І ми зробили їм дебютну 
виставку в Музеї друкарства, хо-
ча там я теж намучився. Цей музей 
— те саме, що і тут, що і вся наша 
сфера культури. Тут провінціалізм, 
а там, на трохи вищому рівні, те са-
ме болото, і кінця-краю не видно. 
Треба реформувати сферу куль-
тури цілковито і остаточно — і це 
перша реформа, котра мала би вті-
люватися, це фундамент. Ну, не бу-
де тобі культурним полісмен, якщо 
культура [хтозна де], якщо жлоб-
ство кругом. Вчора приходили сту-
денти-архітектори до музею, спіл-
кувалися: чудові, сучасні, на 1-2-му 
курсах. Ми з ними відверто гово-
рили: є можливість — треба їхати 
до Польщі. Польща — найяскра-
віший приклад, як реформувати 
сферу культури в пострадянських 
країнах, бо ми жили в одній систе-
мі координат. Бо «совок» — це та-
ка система, і вона працює далі. У 

Польщі велика кількість чиновни-
ків, які радянські вузи закінчили, 
зараз їх знімають з посад — всіх.

— Ти все життя жив у 
Борисполі?

— Єдиний період був, коли та-
та відправили у «відрядження» до 
Афганістану і я 2 роки прожив у 
батьків мами в Путильському ра-
йоні Чернівецької області.

Гуцулів всього 70 тисяч у кількох 
районах. Це цікавий етнос, най-
більш екзотичне плем’я україн-
ське. І ще цікаве тим, що вони пер-
ші поставили пам’ятник Шевчен-
ку, обеліск в 60-х роках ХІХ ст., їм 
це близько було, вони його сприй-
няли. Оце шевченкове «в своїй ха-
ті — своя правда». 

— Хоча, здавалося б, де Шев-
ченко, а де гуцули. Це те, про що 
ти говорив на презентації — 
люди, які ставлять родинні сто-
сунки вище політичного життя.

— Так. Гірське племя, скотарі-вів-
цепаси. Походження цього етносу 
— загадка. Є щось спільне з грузин-
ською культурою, мовні елементи 
перегукуються з мовою Київської 
Русі. Магістральна версія, що це 
старожитне плем’я уличів. 

— Твої твори говорять про 
пам’ять, тому актуальні і впи-
суються в сучасний світовий лі-
тературний контекст.

— Про травматичні моменти 
пам’яті. Як «Черлені Олені», про 
гуцулів, які боролися по обидва 
боки. Такі проблеми пам’яті є в 
усіх. В Америці була сегрегація не-
грів, але в них вже був афроаме-
риканський президент. Але були 
й індіанці. Згадаймо «Останній із 
могікан» Джеймса Фенімора Купе-
ра, а це перший письменник, який 
вписав американську літературу 
в світовий контекст. Там мова про 
плем’я гуронів, їх вождя, що вони 
витворяли — читаєш, ну виродки 
ж. А це політика. «Хороший індіа-
нець — мертвий індіанець», — це 
висловлювання американського 
президента, а література служила 
цій боротьбі. Як в нас було з бан-
дерівцями — Бандера гірше за Гіт-
лера, за все зло світове. Бо це була 
загроза амбіціям Росії. 

Америка це пережила. У мину-
лому році був чудовий фільм «Віт-
ряна ріка», там змальовано резер-
вацію і показано деградацію інді-
анців, алкоголізм, гірку правду. Із 
Росією навіть близько нема, щоб 
вони почали каятися за голодомор 
чи за свій антисемітизм.

Отож, в горах я провів 2 роки, 
мені було 4—5, ми повернули-
ся сюди і я пішов до школи. Я був 
улюбленим учнем вчительки з лі-
тератури Ірини Валентинівни, вчи-
теля від Бога, як кажуть. Вона вміла 
і нюанси пояснити, і про екраніза-
ції Булгакова розказати. Мені було 
цікаво. Я — гуманітарій.

Далі склалося не так, пішло глуп-
ство. Вступив до оптико-механічно-
го технікуму, а потім заочно вчив-
ся, бо основна моя пристрасть 
— історія. І вища едукація в Пе-
реяслав-Хмельницькому педагогіч-
ному університеті, де якісної освіти 
я не здобув, але базу отримав. Ос-
новний вплив — від читання моно-
графій, художньої літератури.

А інший, головніший, універси-
тет в моєму житті — це Книгарня 
«Є», я там в підвалі біля Опери на 
Золотих Воротах 6 років працю-
вав, з 2007-го. Там надавали пе-
ревагу українській книзі і дуже 
скептично спочатку в Києві до то-
го поставилися — книжкові крам-
ниці тоді закривалися. А це бу-
ла скарбниця! Люди, круглі сто-
ли, актуальні автори, сценогра-
фи, режисери, Кшиштоф Зануссі 
лекцію давав, колектив творчий, 
дехто писав.

У зрілому віці я потрапив на цей 
хутір в горах, де моя родина жи-
ла 200 років: приїхав і знайшов до-
кументи — коли прийшла Австрія, 
почалася бюрократична система з 
документами, місце віддалене, во-
ни собі лежали і збереглися. 

— Як ти почав писати?
— Страх був братися. Пам’ятаю, 

прес-конференція представника 
ЄС, занудна дипломатична балака-
нина, людей не було, я нудьгував, 
присів в своєму кутку у відділі іс-
торії — бачу картину, як дідо вихо-
дить з цієї хати, таке епічне місце! 
І так ця історія в мене лягла. Я збе-
ріг ці нотатки на дачі.

У нашій країні важко відверто го-
ворити про історію. Навіть родичі 
на мене з підозрою дивилися, ко-
ли цей текст з’явився — страх ще 
живе. Мама моя на Уралі народи-
лася, їх було депортовано. Я все це 
намагався передати в художньо-
му письмі.

— Всі ці випадковості життєві?
— Все в житті трапляється ви-

падково. Всі зустрічі, як долі, пере-
тинаються. Наприклад, в Бориспо-
лі я спілкувався з францисканця-
ми. Отець Едвард тепер єпископ у 
Львові, він працював у нас 4 роки — 
дивовижна людина, блискучий ін-
телектуал. Після практики його на-
правили до Борисполя, який йому 
дуже не сподобався. Перед розпо-
діленням на роботу він молився, але 
знову потрапив саме сюди.

Я в дитинстві жив у традиційній 
культурі — церкви, наївні ікони, 
каплиці, тому мені потім соцреа-

лізм не клеївся. Перші історії, які я 
почув, були не про Мальчиша-Кі-
бальчиша чи Тимура і його коман-
ду, а «Вийшов сіяч сіять», «Було в 
одного чоловіка два сини», єван-
гельські притчі. Тоді ще були жи-
ві старі гуцули, виховані в румун-
ських гімназіях і школах: зовсім 
інша етика поведінки, спілкуван-
ня; ця культура оформлення хат, 
іконопис, народні картини. Потім 
ці люди відійшли, а молодші були 
виховані радянською владою — 
і це була загибель цивілізації. То-
му в мене такий біль — що от во-
но пройшло. 

— На презентації Ярослав Го-
дунок жартував, що «примусимо 
всіх купити книжку, прочита-
ти». Як ти до цього ставишся?

— Я демократ, християнський 
демократ до мізку кісток. Я за те, 
щоб людина могла щось надруку-
вати і щоб воно окупилося. Якщо 
воно продалося — я щасливий, пи-
шу далі. Якщо нікому не треба, то 
здамо в макулатуру. Я проти того, 
щоб когось заставляти. 

— Книга вийшла малим накла-
дом у 100 екземплярів.

— Хочу, щоб в «Є» засвітилися 
кілька екземплярів, ще відвезу в 
Чернівці в бібліотеку. Зараз час 
електронної книги, в мене є елек-
тронна версія. Але ця книжка цінна 
світлинами, 40 увійшли. І ще у мене 
100 лежать. Це 50-60-70-80-ті роки, 
цей світ зберігся лише на чорно-бі-
лих фото. Це скарб. Тому мріється, 
щоб це було на папері і читалося, 
для підкріплення сердець. 

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

У повісті порушуються проблеми пам’яті, помсти і примирення 
на прикладі гуцула, який згадує тих, хто боровся за радянську вла-
ду і проти неї та хто його зрадив. Написаний твір лаконічно, має не-
лінійний виклад і швидко прочитується. Взяти її почитати можна в 
бібліотеці. 

На презентацію «Черлених Оленів» прийшли депутати Ярослав Го-
дунок та Володимир Нагорний, тому відбулася дискусія про бюджет і 
фінансування видань творів місцевих письменників та поетів. Відео-
запис трансляції можна переглянути у Фейсбуці на сторінці «Щотиж-
невик «Вісті», а до вашої уваги — коротка розмова з автором книги.

• «Польща — найяскравіший приклад, як реформувати сферу культури в пострадянських країнах, 
бо ми жили в одній системі координат». 
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. ... Твен. 4. Дорога з твердим покрит-

тям, призначена для руху будь-якого 
безрейкового транспорту. 8. Здивування, 
незадоволення. 10. Двадцять четверта 
літера грузинської абетки. 11. Людина, 
що обертається на вовка (міф.). 14. Одна 
зі складових назв звуків, те саме, що D 
або d. 15. Урочистий вірш, присвячений 
якійсь видатній події, відомій особі. 16. 
Німецька військово-поліцейська орга-
нізація часів Другої світової війни. 17. У 
давньогрецькій міфології — місцепере-
бування богів на однойменній горі. 19. 
Генетично модифікований організм. 20. 
У Закавказзі й Середній Азії — титул лю-
дей знатного походження, князів або на-
чальників невеликих племен, урядових 
осіб і військовиків. 22. Письмове вітання 
кого-небудь з нагоди відзначення видат-
ної події в його житті. 25. Кім ... Сен (ко-
муністичний диктатор («великий вождь») 
Північної Кореї). 27. Плосковерхі плато 
або останці, звичайно з крутими чи об-
ривистими схилами, головним чином у 
Середній Азії. 28. Одна із складових назв 
звуків, те ж саме, що E або e. 29. Місто на 
сході штату Флорида (Сполучені Штати 
Америки), на узбережжі Атланичного 
океану. 32. Останній правитель I динас-
тії Раннього царства Давнього Єгипту 
(бл. 2890 до н. е.). 33. Металевий або де-
рев'яний стрижень, загнутий на одно-

му кінці. 34. Російська співачка. 35. Заплетене 
волосся.

За вертикаллю:
1. Комічна опера І. Стравінського в 1 дії, при-

свячена пам'яті Пушкіна, Глінки й Чайковського. 
2. Багаторічна тропічна й субтропічна трав'я-
ниста рослина з довгастим м'ясистим листям, 
укритим по краю шипами. 3. Гучний, протяжли-
вий крик тварини. 5. Рос. авто. 6. Представник 
групи давніх германських племен, що населяли 
Північно-Західну Європу і Британію. 7. Апостол 
від сімдесяти, учень апостола Павла. 9. ... Аллен 
(американський кіноактор, режисер і сцена-
рист). 12. Взуття з дерев'яною підошвою або 
видовбане з дерева. 13. ... Вілсон (французький 
актор). 17. Студійний альбом української співач-
ки Ірини Білик. 18. Собака-самець. 21. Краплина 
роси; росинка. 23. Великий хижий ссавець ро-
дини кошачих із дуже гострим зором. 24. Особа 
жіночої статі. 26. Старовинна іспанська срібна 
монета. 28. Річка у Франції, Бельгії і Нідерлан-
дах. 30. Низький чоловічий голос. 31. Ярмо.

 

За горизонталлю:
1. Марк. 4. Шосе. 8. Але. 10. Кар. 11. Вовкула-

ка. 14. Ре. 15. Ода. 16. Сс. 17. Олімп. 19. Гмо. 20. 
Бек. 22. Адрес. 25. Ір. 27. Кир. 28. Мі. 29. Себасті-

ан. 32. Каа. 33. Гак. 34. Алсу. 35. Коса.

За вертикаллю:
1. Мавра. 2. Алое. 3. Рев. 5. Ока. 6. Сакс. 7. 

Ераст. 9. Вуді. 12. Колодка. 13. Ламберт. 17. Ома. 
18. Пес. 21. Ріска. 23. Рись. 24. Жінка. 26. Реал. 

28. Маас. 30. Бас. 31. Іго.

Вовочка питає  маму:
— Мамо, а де мене знайшли?
— Ну, тебе ми знайшли в 

капусті.
— А Петрика де?
— А Петрика в пшениці.
— Ну а Василя?
— В буряках.
— О, мамо, то вас по всьому 

городу тягали!
• • •

— Доброго дня, мені, 
будь-ласка, 3 ящики горілки, 
50 літрів пива, 4 ящики мартіні 
і 30 пачок презервативів.

— Ось, будь-ласка.
— Дякую.
— Хлопче, зачекайте!
— Що?
— Візьміть мене з собою!

• • •
Стоять дві блондинки на зу-

пинці, чекають трамвай. Одна 
каже до іншої:

— Ти на який чекаєш?
— На 3, а ти?
— На 6.
Тут під'їжджає 63. Блондинки 

зраділи і одна каже до другої:
— Класно, поїдемо разом!

• • •
Маленький хлопчик дивить-

ся, як тато фарбує. Мама його 
повчає:

— Дивись, синку, і вчися, 
підростеш — татові допома-
гатимеш…

— А що, він до того часу сам 
не дофарбує?

• • •
Тату, ходімо в цирк
— Немає часу, донечко…
— Тато, а друзі казали, що 

там гола жінка на тигрі їздить!
— Їздить? На тигрі? Ну що ж, 

підемо, а то давно я тигрів не 
бачив…

• • •
Злодій залазить у будинок, а 

там — папуга.
— А Кеша все бачить!
Злодій накрив рушником 

клітку, а папуга:
— А Кеша не я! Кеша — 

бульдог ...
• • •

— За що посадили?
— Та я намалював комікс, в 

якому президента назвав де-
білом...

— І що «впаяли»? Хуліган-
ство чи екстремізм?

— Розголошення державної 
таємниці...

• • •
У готелі жінці всю ніч не дає 

спати хропіння в сусідньому 
номері.

Вона б’є в стіну, але марно. 
Вранці пані стукає в сусідній 
номер і каже чоловікові:

— Ви що, не чули, як я вам 
стукала вночі?

— Чути чув. Але вже вибач-
те, що не прийшов, — втомив-
ся я дуже.

• • •
Молодому солдатові видали 

обмундирування, а воно йо-
му завелике. Покрутившись бі-
ля дзеркала, він із сумом каже 
старшині:

— У цьому вбранні я схожий 
на опудало…

— От і добре! Солдат мусить 
жахати ворогів!

Для тіста: 350-400г борошна в/г, 
1/2 пакетика сухих (12г), 1/2 чайної 
ложки солі, 35-40г масла або олії, 1 
чайна ложка цукру, 1/2 склянки во-
ди або молока. 

Начинка будь-яка на ваш смак 
(ковбаса чи м’ясо, цибуля, болгар-
ський перець, помідори, оливки).

Приготування. Борошно просіяти, 
додати дріжджі, цукор, воду чи моло-
ко, попередньо розігріті. Додати олію, 
сіль і вимісити. Залишити в теплі на 
40-50 хв., тоді розкачати тісто. Змасти-
ти томатним соусом. Розкласти начин-
ку, посипати натертим сиром. Пекти в 
духовці, розігрітій до 2500 С, 7-10 хв на 
верхній решітці.

ПІЦА ПО-ДОМАШНЬОМУ

17 ВЕРЕСНЯ В 
УКРАЇНІ БУВ ДЕНЬ 
РЯТІВНИКА

Впровадження професійно-
го свята свідчить про суспільне 
визнання важливої професії тих, 
хто присвятив життя захисту від 
вогню та стихії національного ба-
гатства держави та життя й здо-
ров'я людей.

Учасники бориспільського за-
ходу хвилиною мовчання вша-
нували рятувальників, які за-
гинули, виконуючи професійні  
обов’язки. Не обійшлося й без 
нагород. Найкращі рятувальни-
ки краю відзначені почесними 
грамотами.

Бориспільський РВ ГУ ДСНС 
України у Київській області

21 ВЕРЕСНЯ —  
МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ МИРУ

День миру заснований 30 ли-
стопада 1981 року і протягом 20 
років відзначався в день відкрит-
тя сесії ООН кожен третій вівто-
рок вересня.

У 2001 році була прийнята ре-
золюція про проведення Міжна-
родного дня миру 21 вересня. 
ООН проголосила свято днем 
відмови від насильства і припи-
нення військових дій у світі.

У якості емблеми використо-
вують зображення білого голуба 
з оливковою гілкою. Її творцем 
є Пабло Пікассо. Вперше сим-
вол був представлений на Всес-
вітньому конгресі прихильників 
миру, що проходив у Парижі в 
1949 році.

Зображення виконано за мо-
тивами біблійної легенди про те, 
що Господь в знак примирення 
після Великого Потопу надіслав 
в Ноїв ковчег голубку з гілочкою 
оливи.

У БОРИСПОЛІ ПОТУЖНИЙ ПАУЕРЛІФТИНГ
Валерія КОМПАНІЄЦЬ

Після успіху юної пауерлі-
фтерки з Борисполя Ангелі-
ни Киях на чемпіонаті світу у 
ПАР (де вона завоювала брон-
зу), бориспільські спортсме-
ни продовжили впевнено ви-
ступати у Коломиї на чемпіо-
наті України з класичного пау-
ерліфтингу серед всіх вікових 
груп.

• Напередодні Дня міста Бориспо-
ля, 14 вересня, Вікторія Волощенко, 
яку тренує тренер вищої категорії, 
майстер спорту з пауерліфтингу та 
суддя міжнародної категорії Юрій 
Ликов, стала чемпіоном України.

• 16 вересня Людмила Компа-
нієць, бориспілька 1956 р.н. (тре-
нер — теж Юрій Ликов) встанови-
ла кілька рекордів України серед 
ветеранів: у присяді (55 кг), жимі 

лежачи (37,5 кг) і становій тязі (90 
кг). «Я дуже хвилювалася під час 
змагань та думала, що більше ні-
коли не вийду на спортивну сцену, 
— ділиться враженнями Людмила 
Михайлівна. — Тепер же, після це-
ремонії нагородження, я хочу тре-
нуватися далі й далі, вдосконалю-
вати свої результати. Потім поди-
вимося, їхати мені на змагання чи 
ні. А зараз лише одне: працювати, 
працювати і ще раз працювати!»
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ОВЕН. Цього тижня 
важливо реально оці-
нити свої сили та мож-

ливості, добре планувати спра-
ви, берегти здоров'я, свої та чу-
жі нерви.

ТЕЛЕЦЬ. Прораховуйте 
кожний свій крок зазда-
легідь і рухайтесь впе-

ред. Приділіть увагу близьким 
людям та їхнім інтересам.

БЛИЗНЮКИ. Успішний 
період, отримаєте но-
вий цікавий досвід і до-

хід. Не шкодуйте про втрату яко-
гось блискучого шансу, може, це 
на краще.

РАК. Одноманітність і 
спокійний плин життя 
можуть вам трохи на-

бриднути. Не виключено, що 
близькі люди потребують вашої 
допомоги.

ЛЕВ. Активний, де-
що метушливий тиж-
день. Ваш інтелектуаль-

ний потенціал допоможе досяг-
ти успіху в кар'єрі та визнання 
навколишніх.

ДІВА. Додаткова робо-
та навряд чи принесе 
нові прибутки. Контро-

люйте не тільки свої дії та слова, 
а й навіть свої думки.

ТЕРЕЗИ. Будуть вдали-
ми ділові поїздки та пе-
ремовини. У вирішенні 

особистих питань більше покла-
дайтеся на інтуїцію, дійте м'яко і 
спокійно.

СКОРПІОН. Активний 
період, який обіцяє різ-
ні приємні події. Можна 

розраховувати на успіх у спра-
вах, визнання керівництва. 

СТРІЛЕЦЬ. Зберіться 
із духом, не відкладай-
те складні питання на 

потім. Якщо щось не буде вихо-
дити, не гарячкуйте, придумайте 
обхідний маневр.

КОЗЕРІГ. Маєте шан-
си справити враження 
на солідних людей і от-

римати нових друзів. Доведеть-
ся попрацювати, але це принесе 
задоволення.

ВОДОЛІЙ. Цього тижня 
доведеться відстоювати 
свою думку чи боротися 

за інтереси близьких друзів, рід-
них або ділових партнерів. 

РИБИ. Не соромтеся 
проявити свої організа-
торські й лідерські яко-

сті. У вихідні найважливішою 
проблемою будуть родина, дім 
та діти.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24 — 30 ВЕРЕСНЯ


