
www.i-visti.com№38 (897), 6 жовтня 2017 р. газета твого міста
ТЕПЛО ЗАПУСКАТИМУТЬ 
ПО ПОГОДІ 

ГНІДИН: ЗАМОЖНЕ 
ПРИСТОЛИЧНЕ СЕЛО

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК 
НАДАННЯ СУБСИДІЙ

ГРИБИ: КОМОРА  
КОРИСНИХ ВІТАМІНІВ! 

В’ячеслав Толкач: 
«ЖЕК ОСТАТОЧНО 
ВИЧЕРПАВ СВОЇ СИЛИ»

МІСЬКІ БУДНІ

НА СЕЛІ

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ВАШЕ ЗДОРОВ'Я

СУСПІЛЬСТВО

стор. 2

стор. 5

стор. 6

стор. 3

стор. 22стор. 19

ЯК І ДЕ ЯК І ДЕ 
ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ 
ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ?ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ?

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК
Тел.: (067) 622�32�22,  (04595) 6�41�01www.bkbm.ua

м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16



2 №38 (897), 6 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Міські будні

 АКТУАЛЬНО

 СТОП-КАДР ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Переяслав-
Хмельницький 

с. Пристроми 09.10.2017 11:00 Сільська рада

с. Вовчків 09.10.2017 12:00 Сільська рада

с. Гланишів 09.10.2017 13:00 Сільська рада

Згурівський
с. Аркадіївка 10.10.2017 10:30 Сільська рада

с. Середівка 10.10.2017 11:30 Сільська рада

Бориспільський

с. Чубинське 11.10.2017 10:00

Інститут розведення 
та генетики тварин 

ім. М.В. Зубця,             
вул. Погребняка,1

с. Проліски 11.10.2017 11:30
Будинок побуту, 

1-й. поверх,
вул. Паркова, 6

м. Бориспіль м. Бориспіль 12.10.2017 09:00
Центральна 
бібліотека

вул. Європейська, 6

Яготинський
с. Лемешівка 13.10.2017 10:00 Сільська рада

с. Годунівка 13.10.2017 11:00 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує, що з 09.10.2017 по 13.10.2017 проводитиме прийоми 
громадян з особистих питань у м. Бориспіль та селах Згурівського, 

Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, Яготинського 
районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Від самого ранку 3 жовтня на 
ділянці вулиці Коцюбинського у 
місті Борисполі діялося щось не-
звичайне.

 Велика кількість автомобілів 
на узбіччях обабіч вулиці, у тому 
числі з написом «телебачення», 
навстіж відчинені ворота одно-
го з обійсть, на зеленому газо-
ні видно розтрушений штучний 
сніг, ну і відповідна техніка для 
зйомок… 

Звичайно, багатьох, хто прохо-
див чи проїжджав повз, зацікави-
ли деталі події. «Вісті» також поці-
кавилися подробицями. Але діз-
натися вдалося небагато. З’ясува-
ли тільки, що знімається реклама 
для зарубіжного телебачення. Тож 
у Борисполі результату тих зйо-
мок ніхто не побачить.

Щоправда, сама організація 
зйомок порадувала. Про харчу-
вання подбали і навіть вагон-
чик-біотуалет із собою привезли. 

Щоб нікого не турбувати. От тіль-
ки проїзд вулицею Коцюбинсько-
го був трохи утруднений. Адже ву-
лиця досить вузька, а узбіччя були 
зайняті. Зустрічним машинам до-
водилося пригальмовувати  і про-

пускати одна одну. Отож деньок 
довелося потерпіти. Зате тепер 
часточку Борисполя побачать за 
кордоном. Та навряд чи там упіз-
нають, що на екрані бачать саме 
куточок Борисполя.

НА КОЦЮБИНСЬКОГО «КІНО» ЗНІМАЛИ

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

Робота поліції
На плановій нараді у Бориспільського міського голови, яка 

відбулася 2 вересня 2017 року, зазначалося, що протягом мину-
лого тижня від громадян міста до поліції Борисполя надійшло 
399 заяв. Порушено 28 кримінальних справ, лише 8 з них роз-
крито. Здебільшого, це збут наркотиків, вчинення шахрайських 
дій щодо містян та грабежі домівок. За останнім фактом пору-
шено 8 кримінальних справ, з яких поки що розкрито лише дві.

Патрульною поліцією за тиждень складено 38 адміністратив-
них матеріалів за порушення правил дорожнього руху.

Фури на дорогах Борисполя
Також першим заступником Бориспільського міського го-

лови Миколою Корнійчуком, який проводив планову нараду, 
було поставлено завдання патрульній поліції Борисполя що-
до контролю ситуації із багатотонними вантажівками на доро-
гах міста. Йшлося про те, щоб не допускати вільного проїзду 
Борисполем великогабаритного транспорту. Микола Петро-
вич зауважив, що саме багатотонні фури, які він неодноразо-
во бачив у місті, провокують утворення «напливів» на дорож-
ньому покритті, що починають виконувати роль «лежачих по-
ліцейських». Для такого транспорту є об’їзна дорога, і на це 
вказують знаки на в’їзді до Борисполя. Тому поліція має поси-
лено контролювати дотримання цих вимог.

Нові дитячі майданчики
Минулого тижня до Борисполя завезені дитячі майданчи-

ки, виділенню коштів для яких посприяв народний депутат 
Сергій Міщенко. Виготовила ці майданчики Львівська компа-
нія, яка виграла тендер за системою ProZorro. Вона ж буде їх 
установлювати. Роботи мають розпочатися вже на цьому тиж-
ні. Місце розташування майданчиків визначалося відповідно 
до заяв міських депутатів на їхніх округах.

Захід сонця для дитсадочка «Сонечко»
У дитячому садочку «Сонечко», що на вулиці Шевченка, 2а, усі 

закупівлі робіт за системою ProZorro заморожено. Це сталося че-
рез єдиний проблемний об’єкт на території закладу — дитячий 
павільйон, ремонтні роботи на якому і досі не закінчено. Згідно 
із законом про державні закупівлі,  кошти на наступні роботи не 
можуть виділятися доти, доки в повному обсязі не використані 
попередні суми. А ремонту чекають ще й інші павільйони.

Також маленьким відвідувачам дитсадка доведеться по-
ки що задовольнятися старими меблями, оскільки закупи-
ти нові меблі та дитячі ліжка не вдалося. Тендер по системі 
ProZorro не відбувся, бо заявку подав лише один учасник. Про 
це розповіла на плановій нараді заступник міського голови 
Людмила Пасенко.

Призначення директора школи
Напередодні Дня вчителя, у п’ятницю, 29 вересня, у НВК 

«Гімназія «Перспектива» призначено нового директора. Ним 
стала Неоніла Іванівна Клименко, яка працювала в гімназії за-
ступником директора з виховної роботи. Її загальний стаж ро-
боти в НВК складає 17 років. Нагадаємо, Неоніла Іванівна про-
йшла конкурс на директора закладу 19 вересня цього року.

Підготувала Тетяна Ходченко

Ірина КОСТЕНКО

Протягом кількох попередніх ро-
ків отримання лімітів на газ навіть 
при повній відсутності заборговано-
сті було проблематичним. Керівник 
«Бориспільтепломережі» Володимир 
Палінка тільки що не ночував у кори-
дорах обласних газопостачальників, 
щоб отримати ті ліміти. У цьому ро-
ці перший заступник Бориспільсько-
го міського голови Микола Корній-
чук ще 2 жовтня 2017 року на поне-
ділковій плановій нараді повідомив, 
що місто повністю розрахувалося з 
боргами за газ і вже отримало ліміти 
на першу декаду нового опалюваль-
ного сезону. Щоправда, для того, щоб 
підприємство могло вчасно розраху-
ватися з боргами, депутати виділи-
ли «Бориспільтепломережі» пово-
ротну фінансову допомогу — по су-
ті безвідсотковий кредит. Торік під-
приємству також надавали подібну 
допомогу, і за кілька місяців воно по-
вернуло кошти до міського бюджету. 

Повністю погашені борги за тран-
спортування газу. «Нафтогазу» спла-
чено 97% суми, нарахованої за ви-
користаний газ, 3% — це ще не за-
раховані пільги і субсидії, які надає 
держава. 

Населення на сьогодні має забор-
гованість 14,7 млн грн. Але існує ще й 
прихована заборгованість. Це кошти, 
які люди сплачували за тепло напе-
ред, щоб потім зменшити зимові ра-
хунки. І сума їх складає близько 4 млн 
грн. Є також заборгованість по суб-
сидіях — 3,8 млн грн, заборгованість 

по державному бюджету 112 тис. грн 
(за обігрів приміщень установ, діяль-
ність яких фінансує держава: поліція, 
військкомат тощо).

Більша частина будинків, шкіл і 
дитсадків уже заповнені теплоно-
сієм. І ця робота триває. По всіх бу-
динках, які обслуговують комунальні 
підприємства ЖЕК і ЖРЕУ, по управ-
лінню освіти повністю підписані ак-
ти готовності до прийому тепла. Є 
питання по деяких житлових коо-
перативах та ОСББ. Але і там справа 
вийшла на завершальну стадію. 

У подальшій розмові із кореспон-
дентом Микола Корнійчук означив і 
окремі проблемні питання.

Зокрема, місто виділяло кошти на 
виготовлення проектно-кошторис-
ної документації на капітальний ре-
монт теплотрас до дитсадка №1, дит-
садка «Веселка». Там минулої зими 
були серйозні пориви. Однак сьогод-
ні законодавство вимагає проведен-
ня комплексної експертизи проекту, 
що є дуже тривалим процесом. До-
кументи здані на цю комплексну екс-
пертизу ще два місяці тому, а резуль-
татів не дочекалися і до кінця верес-

ня. Тому теплотраси цих дитсадків 
так і залишаються в аварійному стані. 

Деякі роботи на теплових мережах 
ведуться і сьогодні. Наближається до 
завершення заміна теплотраси на ву-
лиці Головатого №8, 4, 6, яку прово-
дить підприємство ТОВ «ІК Монтаж» 
(на фото). Там траса вийшла з ладу 
торік у січні, під час найсильніших 
морозів. Маршрут траси дуже склад-
ний, довелося прокладати труби че-
рез підвал одного із будинків. Ця ж 
компанія проводитиме монтаж те-
плових мереж на вулиці Скіфській. 
Там стара мережа залишиться, пере-
ключення на нову відбудеться уже 
після початку опалювального сезо-
ну, після завершення робіт. Ці проек-
ти ще не проходили комплексної екс-
пертизи, лише експертизу коштори-
су. Тому роботи і встигають виконати.

Початок опалювального сезо-
ну визначатимуть погодні умови. 
Якщо буде три дні підряд, серед-
ньодобова температура стано-
витиме менше +8 0С, тепло пода-
дуть раніше. Якщо такого періоду 
не буде, запуск тепла розпочнуть 
із 16 жовтня.

ТЕПЛО ЗАПУСКАТИМУТЬ 
ПО ПОГОДІ 

 «Бориспільтепломере-
жа» зустрічає опалювальний 
сезон без заборгованості і з 
лімітами на газ. Хоча бага-
то споживачів так і не розра-
хувалися за раніше отрима-
не тепло.  
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 НОВИЙ ЗАВОД

 ЮВІЛЕЙ  СВЯТКУВАННЯ

 БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

На перше запитання щодо аргументів 
підняття цін на обслуговування прибудин-
кової території В’ячеслав Миколайович від-
повів, що це лише корегування ціни: «Оста-
точні розрахунки будуть прийняті вже піс-
ля Нового року, оскільки все залежить від 
багатьох факторів: мінімальної заробітної 
плати в нашій країні, цін на пальне, продук-
ти харчування тощо.»

— Ви за створення ОСББ і повний роз-
пуск ЖЕК. Чи не вважаєте, що таким чи-
ном держава намагається повністю 
зняти із себе відповідальність за меш-
канців багатоповерхівок?

— Створення ОСББ — це найкращий і 
найправильніший спосіб для мешканців ба-
гатоквартирних будинків. Хоча ОСББ дорож-
чі в обслуговуванні, тут мешканці знають, за 
що платять. А ЖЕК остаточно вичерпав свої 
сили. Подумайте самі: техніка стара, а на но-
ву коштів немає. Робота у комунальників 
дуже важка. Окрім того, що вони мають не-
високі зарплати, так ці посади непрестиж-
ні. Слюсареві, електрику чи навіть двірнику 
з державного комунального господарства 
простіше і вигідніше знайти таку ж роботу в 
приватній фірмі, де зарплата в рази більша.

На сьогодні у Борисполі створено 25 
ОСББ. На вулиці Володимира Момота, 40 

— вже не діючий, а по вулиці Мічуріна в бу-
динку №2 мешканці більше не можуть самі 
обслуговувати багатоповерхівку. Тому хо-
чуть повернутися назад до ЖЕКу. 

Щодо відповідальності країни перед 
мешканцями, то державі більше не вигідно 
утримувати ЖЕКи.

— Невдовзі зима. Що очікує мешканців 
нашого міста цього року? Чи готуються 
комунальні служби до можливого колап-
су та «неочікуваного» снігу?

— Колапсу не буде, зиму ми повністю го-
тові зустріти. У нас є нова техніка. Для по-
сипання доріг у місті уже завозиться піща-
но-сольова суміш. У загальноосвітні на-
вчальні заклади вирішено завезти мішки 

із сіллю, оскільки вона швидше розтоплює 
лід. Дітлахам буде безпечніше ходити.

— Чи з’являться колись сміттєві урни 
у дворах багатоповерхівок? Чи так із ві-
драми і будемо далі жити?

— Сміттєві урни необхідні, ніхто не запе-
речує. Але люди повинні свідомо прийти 
до їх належного використання. Якщо біля 
під’їзду є така урна — це не значить, що в 
неї треба викидати цілий пакет зі сміттям!

— Що змінилося після Вашого призна-
чення на посаду начальника ЖКГ? 

— За такий короткий термін немож-
ливо зробити якісь колосальні зміни. За-
раз кожен виконує свою роботу в повно-
му обсязі.

В’ячеслав Толкач: «ЖЕК ОСТАТОЧНО 
ВИЧЕРПАВ СВОЇ СИЛИ»

Ірина ГОЛУБ

Останні дні минулого тижня були бага-
тими на професійні свята. 30 вересня на-
ша держава відзначає Всеукраїнський 
день бібліотек, а 1 жовтня вже багато ро-
ків поспіль світова спільнота вшановує її 
величність музику.

У Борисполі люди двох таких творчих і 
близьких по духу професій об’єдналися, 
щоб спільно відзначити свої професійні 
свята. Гостинним господарем заходів став 
концертний зал Бориспільської дитячої му-
зичної школи. Коли вітали і вшановували 
кращих, навіть важко було уявити, як у та-
кому маленькому залі помістилося стільки 
людей, що прославляють наш Бориспіль. 
Бібліотекарі, які крокують у ногу із часом, 
але трепетно оберігають книгу — джерело 
друкованого слова, і служителі музики, яка 
одягає слова в ажурні шати.

Лунала музика, лунала пісня і лунало пое-
тичне слово. Тепло і затишно було у неве-
ликому залі і гостям, і господарям свята, хо-
ча за вікнами вже панувала справжня осін-
ня погода. Директор міської централізова-
ної бібліотечної системи Жанна Кручиніна 
не приховувала свого захвату, коли ділила-
ся враженнями про це свято. 

— Ми вже 20 рік поспіль, відзначаючи на-
ше професійне свято, намагаємося робити 
це з родзинкою. Цього року і День музики, 
і День бібліотек припадали на вихідні. От і 
вирішили відзначити його разом на «рідній 
території» юних бориспільських музикан-
тів. Це була ідея директора музичної школи 
Надії Геннадіївни Ганудельової. Вона всім 

припала до душі, адже і музиканти на місці, 
й інструменти налаштовані. 

Свято усім дуже сподобалось. Слід за-
значити, що співпраця бориспільських 
бібліотек та дитячої музичної школи має 
давні традиції. Вихованці-музиканти ча-
сто беруть на себе музичний супровід 
свят, які організовують працівники біблі-
отек. Для багатьох маленьких виконавців 
бібліотека стає першою, майже професій-
ною сценою. 

БЕЗ КУРЯВИ І ПИЛУ
Ірина КОСТЕНКО

У Борисполі, в районі УМБ-17, з’явилося 
нове виробництво, де випускають цеглу 
за ексклюзивною технологією. У міській 
раді заговорили про нього вголос, коли 
люди почали скаржитися на хмари пилу. 

Проблему озвучив на понеділковій пла-
новій нараді секретар Бориспільської місь-
кої ради Ярослав Годунок. Він же і очо-
лив комісію, яка складалася з представни-
ків виконавчого комітету, відділу ДБК, бла-
гоустрою та інших служб. Учасникам виїзної 
комісії пощастило. На виробництві зустрі-
лися з одним із розробників нової техноло-
гії, за якою у Борисполі виготовляють цеглу. 
Він повідомив, що виробництво переїхало 
з Луганщини. Звідти перевезли новітнє об-
ладнання, яке, в основному, працює у за-
критому цеху. На вулиці тільки подрібню-
вальна установка, яка і є джерелом пилу. 
Але її вже частково вигородили, щоб пил не 
піднімався вітром. І роботи з обгороджен-
ня продовжуються. Окрім того, комісія на-
полегливо рекомендувала відгородити те-
риторію підприємства, де є джерело пилу, 
п’ятиметровим парканом. Адже це хоч офі-
ційно і є територією промисловості, розта-
шована вона поряд із професійним ліцеєм 
та житловим масивом. Представник влас-
ників виробництва запевнив, що вони зро-
блять усе необхідне, щоб не створювати не-
безпеки для проживання людей.

Ще перед власниками комісія поста-
вила суто технічні вимоги: зареєструвати 
підприємство у Борисполі, навести лад з 
орендою землі у документах і в питаннях 
оплати, бо були проблеми із оплатою по-
передніми орендарями.

Загалом, новий завод у Борисполі — це 
позитивний момент. Уже сьогодні підпри-
ємство забезпечує 70 офіційних робочих 
місць. Але на шкідливе виробництво у на-
шому місті завжди було табу. Тому до кож-
ного виробничника ставляться жорсткі ви-
моги у питаннях безпеки для довкілля і для 
людей, які перебувають поряд. Маємо на-
дію, що всі ці вимоги будуть виконані.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Перепливти уявне море на справж-
ньому туристичному човні, здолати ви-
соту скеледрому та скуштувати куліш — 
що ще потрібно для чудового зібрання? 

У контексті двох свят, які відзначалися 
минулого тижня (Дня туризму і позашкіль-
ника), найважливішим був вагомий ювілей 
— десятиріччя міського Центру туризму 
та краєзнавства учнівської молоді. Ця да-
та, так би мовити, за паспортом, загалом за-
клад функціонує аж 20 років.

Свято високо оцінили і ті, хто проклали 
не один десяток маршрутів, і ті, хто завітали 

поглянути, чим живуть підкорювачі гір та 
річок. До уваги гостей були майстер-класи 
від ЦТТ «Евріка» та БДЮТ «Дивоцвіт». Серед 
усього різноманіття кожен міг обрати щось 
собі до душі: гончарство, лозоплетіння, бі-
сер, «чаклування» з традиційними україн-
ськими травами. Можна було створити й 
ляльку-мотанку під керівництвом голови 
Спілки митців Борисполя Олени Кравчун, 
яка запрошувала молодь на новий гурток 
— народознавства.

А любителі екстриму вправлялися у ве-
лоїзді з перешкодами чи у скелелазінні. 
Багато гостей юрмилося біля сцени. Хтось 
сів на лавках, хтось прямісінько на траві, а 
хтось біг до надувного човна, в якому мож-
на було, слухаючи пісню, обпливти не один 
намріяний острів.

Директор Центру туризму Тетяна Раху-
ба була схожа на Попелюшку. Вона зміни-
ла спортивний костюм на сукню. В цей день 
пані Тетяна не лише приймала вітання, а й 
дарувала сюрпризи: урочисто вітала грамо-
тами й сувенірними чашками кожного, хто 
доклав зусиль до діяльності закладу.

А от колеги-позашкільники готували ві-
тання Центру туризму не тільки з душею, а 
й з креативом. Зокрема вірш від «Евріки» на 
сцену особисто вивіз робот.

Безумовно, найсмачнішою частиною свя-
та був куліш. Дехто їв його сидячи прямі-
сінько на велосипеді, а дехто смакував у 
атмосфері романтики: на даху погреба, що 
посеред території Центру туризму.

ЦЕНТР ТУРИЗМУ СВЯТКУВАВ 
СВОЄ ДЕСЯТИРІЧЧЯ

 У цьому місяці буде 100 днів із 
дня призначення нового начальни-
ка житлово-комунального госпо-
дарства (ЖКГ) Бориспільської 
міської ради В’ячеслава Толкача. 
«Вісті» вирішили поставити кілька 
питань молодому керівнику.

В’ячеслав Миколайович Толкач призначений на посаду начальника ЖКГ 
Бориспільської міської ради 17 липня цього року. До цього він обіймав 
посаду головного інженера КП «ЖЕК-1».

ПОЄДНАННЯ МУЗИКИ І СЛОВА

Разом із Центром туризму своє Разом із Центром туризму своє 
десятиріччя святкувала вихованка десятиріччя святкувала вихованка 

закладу Даша Нестеренко. закладу Даша Нестеренко. 
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Прихисток для душі
Ексклюзивно для «Вістей» на-

родна артистка України На-
талія Сумська розповіла, чому 
сьогодні містянам важливо мати 
прихисток для душі у селі, і чим її 
приваблює Старе: «Я щаслива ві-
тати односельців Старого, де ма-
ємо честь і щастя жити близько 
10 років. Оселилися ми тут піс-
ля щасливого випадку: якось за-
блукали, а люди навернули нас 
сюди в одну вільну хатинку. Так 
ми її купили і стали старинцями. 
У нас чудові сусіди, які піклують-
ся про довкілля. Ми дорожимо 
цим краєм, древніми соснами. 
От була якось пожежа, то юна 
сусідка всіх на ноги підняла — 
гуртом загасили. А сьогодні нам 
трапилася гадючка невеличка. 
Взяли її на лопату, помістили в 
банячок і в ліс випустили.

Знаєте, без села зараз жити у 
місті сутужно. Якщо ти не бува-
єш на природі, не спілкуєшся з 
людьми на землі, а не на асфаль-
ті, життя виглядає однобоко.

Сьогодні велика подія, тож 
ми потрудилися і зробили по-
дарунок Старому — написали 
гімн на слова київського пое-
та Федора Млинченка. Музика 
Юрія Трофименка».

На запитання «Як змінилося 
село за останній час?», пані Ната-
лія відповіла: «Я не помічаю цих 
змін. Головне, що не змінюють-
ся люди. Ми зустрічаємося, раді 
бачити один одного — у цьому 
сенс життя».

Юна знахідка села

Справжньою знахідкою для 
Старого є 12-річна Олеся Шев-
ченко. Дівчина навчається в Ки-
єві, а влітку приїжджає до Ста-
рого побути із природою. По-
при юний вік вона вже встигла 
організувати акцію-прибиран-
ня лісу. Хоча однолітки не від-
гукнулися аншлагом, зібрала ці-
лу купу дорослих.

Це вона просигналізувала все 
село про лісову пожежу, яку поба-
чила просто їдучи велосипедом.

«Я гадаю, якщо я тут живу, на-
віть лише влітку, потрібно слід-
кувати за чистотою і порядком. 
Люди не завжди розуміють, що 
дихають тим сміттям, яке зали-
шають у лісі. Сподіваюся, що в 
наступному році організую ще 
масштабнішу акцію, і ми змо-
жемо «замахнутися» на більшу 
територію зеленого царства», 
— розповіла Олеся «Вістям» і 
зізналася, що отримувати по-
дарунки зі сцени надзвичайно 
приємно, особливо, коли цього 
не очікуєш.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Перший у країні 
монумент Матері

Вже кілька тижнів у Старому го-
монять про новий об’єкт, погля-
нути на який приїдуть з усієї кра-
їни.  За кілька хвилин до початку 
урочистостей темно-синє полот-
но, що вкривало новий пам’ят-
ник, знімають. Інтригу розкрито. 
Перший в Україні монумент мате-
рі розмістився на перехресті: са-
ме тут чекала своїх дітей з далеких 
доріг нині вже покійна Бойко Єф-
росинія Сидорівна. Образ мону-

менту скопійовано з цієї сильної 
духом старичанки, яка, будучи ін-
валідом, пережила холод, голод і 
розруху, а ще самотужки збудува-
ла першу хату на хуторі Гора.

Символічно, що відкриття мо-
нументу відбулося в жіноче свя-
то — у день Віри, Надії, Любові та 
матері їхньої Софії. Церемонія від-
криття розтягнулася на більш ніж 
годину. Чимало теплих слів на ад-
ресу матерів лунало з вуст одно-
сельців: у вітальних словах, вір-
шах, піснях. «Кленову баладу», 
що розповідає про переживання 
матерів військових, виконала ве-
дуча дійства Алла Богуш. Чима-

ло щирих слів подарували учні 
Старинської ЗОШ.

Весілля на все село 
Гуляння в центрі села перевер-

шили усі сподівання старичан. 
Вперше в селі з’явилася велика 
сцена. Розмістили її прямісінько 

під будівлею сільської ради. Поруч 
— уже традиційні виставка квітів 
та експозиція учнівських малюн-
ків, художні композиції вихован-
ців і працівників ДНЗ «Ялинка». А 
за кілька кроків розгорнувся цілий 
ярмарок. Окрім смаколиків від се-
ла-господаря та Сошникова, пре-
зентували свою творчість і умільці 
з Борисполя, і художники з Києва.

Перед концертом на очах усьо-
го села на весільний рушник ста-
ли Олена Луста та Олександр Бли-
щик. «Вістям» подружжя зізнало-
ся, що дату обрали, не знаючи про 
свято, тому навіть не уявляли, яке 
дійство-сюрприз на них чекає. Як 

розповіла Олена, стояти на сце-
ні у весільній сукні перед усім се-
лом було трохи страшно, але за-
ряд неймовірних емоцій припи-
нив усі хвилювання. Весілля у мо-
лодят було особливим: Оленина 
мама — Любов, Олександрова — 
Надія. Тож, здається, усе віщує мо-
лодятам щасливу долю.

На великій сцені
Перед святковим концертом ста-

ринців чекав «вільний мікрофон»: 
кожен охочий міг піднятися на сце-
ну і сказати все, що має на дум-
ці. Хтось вітав односельців у прозі, 
хтось — читав гуморески, завойо-
вуючи симпатію публіки. А гляда-
чів зібралося чимало! Шквал апло-
дисментів завойовували танцю-
вальні колективи-гості й старинські 
артисти. Окрема увага — місцевому 
гурту «Осіннє золото», що встиг по-
лонити піснею не одне покоління.

Символом щедрості й гостин-
ності — короваєм — пригощали 

глядачів концерту.  На абсолютно 
всіх не вистачило, але всі поваж-
ні мешканці села і діти спробували 
по маленькому шматочку.

Під час святкувань нагородили 
переможців футбольних змагань, 
приурочених до Дня села. На тре-
тій сходинці опинилися господарі, 
на другій — сошниківці, а першу 
посіли футболісти-гвардійці Між-
народного центру НГУ.

«Приємно бути сільським голо-
вою в період, коли твориться іс-
торія села. Це відбувається зав-
дяки нам, людям, які хочуть змін 
у селі. Ми докладемо всіх зусиль, 
щоб про Старе знали не лише в 

Бориспільському районі, а й в усій 
Україні», — відповів голова села 
Валерій Макаренко на схвальні 
відгуки про свято.

Вітання від «народних»
Традиційно зі святом вітають 

старичан зіркові гості, які водно-
час є їхніми односельцями — На-
талія Сумська й Анатолій Хості-
коєв. Мешкають вони на «Загад-
ці», та своє життя не роблять за-
гадковим, полюбляють бувати 
серед людей і не ховаються від 
спілкування.

Разом з ними на сцену вийшов 
з пісенним сюрпризом Віктор 
Кривуша. Товариш «народних» 
бував у селі лише кілька разів, 
але отримав неабияке вражен-
ня від повітря, води й грибів. А 
після дегустації борщу, зварено-
го Анатолієм Хостіковим, пан Ві-
ктор створив пісню «У Старому», 
яка одразу припала до душі всім 
присутнім, адже який захват ви-

кликають рядки: «У Старому жити 
краще, ніж у столиці!» Нічого див-
ного у припливі натхнення Віктор 
Кривуша не бачить: «Окрім при-
роди, тут чудові люди. Вони вмі-
ють і працювати, і співати, і чар-
ку піднімати. І лісову пожежу мо-
жуть ліквідувати. Особисто бачив 
і брав участь. Такі речі надихають 
не лише на пісні, а й на філософ-
ські речі». Одну таку поезію чоло-
вік презентував публіці.

Ще одним пісенним дарун-
ком від зіркового подружжя 
стала прем’єра пісні-гімну се-
ла, яка відтепер стане символом 
Старого.

У СТАРОМУ ГУЛЯЛИ З РОЗМАХОМ 
 Попри холод, біля зу-

пинки «Гора», що у Старо-
му, зібралося чи не півсела: 
переважно учні з батька-
ми та мешканці поважно-
го віку. Більшість з букета-
ми квітів у руках. Цьогоріч 
святкування Дня народжен-
ня Старого перетнуло звич-
ні межі. День села відгри-
мів на всю Україну.

Монумент Матері у селі Старе, якій відкрито за ініціативи громадськості.Монумент Матері у селі Старе, якій відкрито за ініціативи громадськості.

Наталія Сумська й Анатолій Хостікоєв вітають старичан зі святом.Наталія Сумська й Анатолій Хостікоєв вітають старичан зі святом.

Перед концертом на очах усього села на весільний рушник Перед концертом на очах усього села на весільний рушник 
стали Олена Луста та Олександр Блищик.стали Олена Луста та Олександр Блищик.

Під час святкування Дня села.Під час святкування Дня села.
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Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Сьогодні у Гнідині зареєстрова-
но 2800 мешканців (але насправді 
— понад 4000, зокрема тих, які ма-
ють інше житло у Києві). Число гні-
динців зростає за рахунок міграції 
до пристоличного села. 1 вересня 
47 дітей пішло до 1 класу. Загалом 
у місцевій школі сьогодні навча-
ється 365 учнів, а ще 10 років тому 
їх було близько двохсот.

Зв’язок влади і 
громади

Транспортне сполучення добре 
налагоджене із столицею, а ось до 
Борисполя маршрутки не ходять. 
Кажуть, що не потрібні. Адже, за 
словами сільського голови Олек-
сандра Йосиповича Лазаренка, у 
сільській раді є державний реє-
стратор, уклали договір з Пенсій-
ним фондом про співпрацю, тож 
великої потреби їхати до райцен-
тру немає. 

У селі є аж дві комунальні служ-
би! Натомість у багатьох селах не-
має жодної. Одна займається бага-
топоверхівками, інша працює за-
галом по селу. Регулярно вивозять 
сміття (вартість 8 грн з дорослого 
мешканця на місяць!), прибира-
ють центральні вулиці Гнідина. У 
селі встановлено 32 камери спо-
стереження, що допомагає під-
тримувати чистоту і порядок у на-
селеному пункті. Проте, говорить 
сільський голова, поліція не ре-
агує на звернення про порушни-
ків, яких легко затримати і притяг-

ти до відповідальності завдяки за-
пису на камері. «За 12 років мого 
перебування на посаді у нас дуже 
багато крадіжок, але жодна особа 
не покарана», — говорить Олек-
сандр Йосипович. 

До речі, по селу не ходять без 
причини молоді люди, немає пи-
ятики, як це можна спостерігати 
серед будня в інших селах. Гнідин-
цям, які живуть лише за 15 хвилин 
їзди до столиці, нескладно влашту-
ватися на роботу. Село справді ста-
ло новим і сучасним, бо лише де-
кілька господарів тримають корів.

Понад десять років у Гнідині ви-
ходить газета «Срібна підкова», 
яка надходить безкоштовно у ко-
жен двір. На сторінках видання 
розповідається про події, культур-
ні заходи, які відбуваються у селі, 
історичне минуле, заслужених од-
носельців, тут є привітання, нови-
ни з сільської ради тощо.

Культура і освіта
Гнідин — одне з небагатьох сіл 

району, де немає будинку культу-

ри. Та це не заважає розвивати-
ся художній самодіяльності. При 
сільській раді створено центр 
творчості, де проходять репетиції 
хору «Родина», який виступає на 
День села, на Свято Купайла. 

Також у селі немає великої за-
ли для концертів. Усі заходи про-
ходять на центральній площі 
між церквою, парком і сільра-
дою (звичайно, якщо немає до-
щу). Окрім того, у Гнідині є, зда-
ється, єдиний на Бориспільщині 
духовий оркестр, музиканти яко-
го репетирують у школі. Місцева 
влада готова виділити земельну 
ділянку інвестору, який побудує 
приватне приміщення із залою 
на 400 місць і передасть у влас-
ність громади.

У селі збільшується кількість ді-
тей. Тож нещодавно добудували 
дві групи для малят у дитсадку. Це 
єдиний дошкільний заклад у ра-
йоні, де використовують сонячні 
батареї.

Гнідинська школа ім. Петра 
Яцика — одна з найбільших у ра-
йоні. Особливу увагу приділяють 
патріотичному вихованню під-
ростаючого покоління, запрошу-
ють відомих митців, проводять 
зустрічі з народними майстрами, 
організовують творчі виставки і 
науково-практичні конференції. 
Розташувалися у школі і творча 
майстерня «Берегиня», і учнів-
ський театр «Велес», і кімната, 
присвячена українському меце-
нату Петру Яцику, а також музеї 
народної пам’яті Павла Чубин-
ського та історії школи. Тут бага-

то започатковано освітніх захо-
дів, які стали вже традиційними. 
Зокрема, гнідинські учні і вчи-
телі першими на Бориспільщині 
масово одягають вишиванки на 
великі свята. Несподівано було 
побачити у школі дошку для тих, 
хто полюбляє обписувати стіни і 
паркани. На цій дошці дітям доз-
воляється писати все що завгод-
но: хто у кого закоханий чи хто 
на кого сердитий.

Є і власна пожежна частина, 
сільський базар, що вирує двічі на 
тиждень, у середу і суботу. У цен-
трі села розміщена амбулаторія 
загальної практики сімейної ме-
дицини, яка має автомобіль швид-
кої допомоги. Окрім того, працює 
у Гнідині і приватна стоматологіч-
на клініка. 

Незабаром для громади села 
буде збудований комбінований 
спортивний майданчик для міні-
футболу, баскетболу, волейболу і 
великого тенісу. Цікаво, що у селі 
будується дитяче кафе.

Дороги і пам’ятники
При в’їзді у село Гнідин стоїть 

пам’ятник Юрію Вербицькому, Не-
бесній Сотні та воїнам, які поляг-
ли у російсько-українській війні 
на Донбасі. На сільському цвинта-
рі височіє пам’ятний знак жертвам 
Голодомору 1932-33 років, а також 
пам’ятник братам Шевченкам, ві-
домим акторам, які були репресо-
вані у сталінські часи. Тут поховані 
Михайло Горяйнов і Дмитро Кузь-
мін, учасники АТО.

Загалом у Гнідині вшановують ба-
гатьох своїх видатних односельців. 
Зокрема, відкрили меморіальну до-
шку Анатолію Маринченку, заслу-
женому артисту України, який грав 
у відомих вітчизняних симфонічних 
оркестрах, а також створив сіль-
ський духовий оркестр. Вшановані 
і вчителі, які у важкі повоєнні роки 
прийшли до Гнідинської школи і все 
своє життя присвятили навчанню та 
вихованню юних гнідинців.

Сільські дороги природні, як 
склалося з часом: закручені, ніби 
у кривому танці, іноді надто вузькі, 
де складно розминутися двом ав-
то. Майже всі вулиці заасфальтова-
ні, три з них — цього літа. Прокла-
дання нових якісних доріг здійсню-
ється за рахунок бюджетних коштів. 
Не заасфальтовані залишилися не-
великі провулки, найчастіше там, де 
незавершене житлове будівництво, 
щоб вантажівки не розбили дорогу.

Впадають в око багаті великі бу-
динки. Окрім селян, які за прода-
ні земельні ділянки звели собі ко-
теджі, тут живе досить чимало за-
можних і відомих людей. Один із 
мешканців навіть подарував гро-
маді села незвичайну зупинку у 
формі парасольки.

Декілька років тому, коли ме-
жі села було розширено, місцева 
влада вирішила роздати ці землі 
усім мешканцям громади, навіть 
тим, яким на той час виповнилося 
16 років (близько 560 земельних 
ділянок під забудову!). Проте ця 
територія знаходиться у низинах, 
які раніше заливали повені, тому 
будувати можуть лише заможніші. 

У центрі села, неподалік примі-
щення сільської ради і християн-
ської церкви, облаштований неве-
личкий парк, у центрі якого височіє 
пам’ятник Тарасу Шевченку (єдиний 
на Бориспільщині!). Кошти на вста-
новлення погруддя Кобзареві до 
200-річчя від дня народження зби-
рали усією гнідинською громадою. 

У різних частинах села розміще-
ні декілька глибоких свердловин 
(найглибша — 230 м), де можна на-
брати чистої смачної води. У різних 
частинах населеного пункту об-
ладнані дитячі майданчики, вста-
новлені лавочки для відпочинку.

Декомунізація
У Гнідині чи не першими в районі 

підняли питання декомунізації. Ко-
муністичні назви вулиць відійшли 
у минуле, а замість них з’явилися 
нові: Юрія Вербицького, Калинова, 
Небесної Сотні… Здається, Гнідин, 
знову ж таки, єдине село у районі, 
де місцева влада централізовано 
замовила і замінила таблички на 
кожному будинку. Такого, на жаль, 
не зробили навіть у Борисполі.

Автор щиро дякує депутату 
Гнідинської сільської ради Василю 
Івановичу Галатенку за допомогу 
при підготовці матеріалу.

ГНІДИН: ЗАМОЖНЕ ПРИСТОЛИЧНЕ СЕЛО
 Знаходиться це незви-

чайне село Бориспільсько-
го району лише за 12 км 
від ст. м. «Бориспільська». 
Місцеві мешканці самі на-
зивають його спальним ра-
йоном столиці. Адже під-
приємств тут немає, а 
навколо — екологічно чисті 
мальовничі місця, прива-
бливі для відпочинку 
і риболовлі.

Перша згадка про село зу-
стрічається у книгах Києво-Пе-
черської Лаври, датована 1545 
роком. На території села вели-
ся розкопки, знайдені залишки 
стоянок періоду кам’яного віку. 
Навколо Гнідина було відкрито 
декілька прадавніх поселень.

Нинішнє село виникло на лу-
ках, у двох місцях, в одному зали-
шилася лише назва урочища — 
Старий Гнідин, і сучасний населе-
ний пункт. Розташоване село бу-
ло на десяти пагорбах, а між ними 
текли ручаї, через які на дорогах 
прокладали містки. І сьогодні у 
Гнідині і навколо нього є багато 
річечок, ставочків, озер, боліт. У 
деяких місцях до будинків можна 
під’їхати на човні, ніби у Венеції.

Поряд із селом тече прито-
ка Дніпра річка Золоча, з якою 
пов’язані прадавні історичні події 
часів Київської Русі. 1103 року тут 
зібралися на з’їзд київські князі, 

щоб обговорити питання бороть-
би з половцями. Ініціатором зу-
стрічі був переяславський князь 
Володимир Мономах. На тери-
торії Києва ця річка не зберегла-
ся, тож Гнідин залишився єдиним 
місцем історичної події, яка запи-
сана у літописах. Сьогодні на бе-
резі Золочі є звичайний пляж, де 
незабаром сільська рада планує 
обладнати велику зону відпочин-
ку, посеред якої буде встановле-
но пам’ятний знак на честь тієї іс-
торичної події. 

Саме завдяки тому, що місце-
вість знаходиться у заплавах Дні-
пра і тут водиться багато різно-
видів риби, місцеві мешканці ви-
жили у період голодоморів.

Поблизу Гнідина, на Козачому 
острові, загинуло багато людей, 
які визволяли наш край у роки 
Другої світової війни. У селі є брат-
ська могила, пам’ятники, вулиці 
названі іменами героїв того часу.

ІСТОРІЯ СЕЛА 

Сільські дороги природні, як склалося з часом: закручені, ніби у кривому танці, іноді надто 
вузькі, де складно розминутися двом авто. Майже всі вулиці заасфальтовані, три з них — 
цього літа. Прокладання нових якісних доріг здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

Ця незвичайна зупинка — подарунок мешканця Гнідина громаді села.Ця незвичайна зупинка — подарунок мешканця Гнідина громаді села.

Біля озера Ревич видно Київ.Біля озера Ревич видно Київ.



6 №38 (897), 6 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Правопорядок

 ОСВІТА

 ДОВКІЛЛЯ

 НОВИНИ «СБ» БЛАГОУСТРІЙ

НЕБЕЗПЕКА В 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Саме після трагедії в Одесі, коли у са-
наторії живцем згоріло троє дівчат, у 
Борисполі порушили питання пожеж-
ної безпеки у громадських закладах, в 
тому числі і в закладах освіти.

Звіти директорів усіх навчальних закла-
дів міста заслухали 28 вересня на засідан-
ні Бориспільської міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій. Окрім того, що по-
жежної сигналізації немає в жодному ос-
вітньому закладі, виявилося чимало інших 
першочергових проблем щодо належної 
безпеки перебування дітей в установах. 
Наприклад, уже застаріла електропровод-
ка, яка робилася ще за радянських часів. А 
такий електропровід може витримати ли-
ше мінімальні навантаження.

Заступником начальника Управління 
освіти та науки Бориспільської міської ра-
ди було запропоновано провести ревізію 
електромереж і за необхідності замінити 
їх. Але тут виникла нова проблема: пара-
лельно із заміною старої проводки, коли 
доведеться довбати стіни, необхідно буде 
зробити капітальний ремонт приміщень. 
Поки що коштів на це немає та й навчаль-
ний рік у самому розпалі.

За рекомендаціями Міністерства осві-
ти України у кожному навчальному закла-
ді має бути штатна одиниця електрика. Це 
питання буде вирішуватися в найстисліші 
терміни. 

Інша проблема усіх навчальних закладів 
міста — це занедбані підвальні приміщен-
ня, в які можна було б заховати дітей під 
час надзвичайних ситуацій. Тут директори 
шкіл отримали доручення негайно розчи-
стити та привести до ладу усі підвали. 

Також зараз розробляються проекти по 
утепленню кожного навчального закладу 
з урахуванням вимог Державної служби 
України із надзвичайних ситуацій.

ПОРУШНИКІВ 
ВІЗЬМУТЬ ПІД 
КОНТРОЛЬ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Із настанням осені ми спостерігаємо 
перемогу хвороб над нашим організ-
мом. Таке явище, здебільшого, виклика-
не забрудненим повітрям, у тому числі 
димом від паління листя і трави. 

Небайдужі громадяни Борисполя давно 
борються із нерозумінням чи небажанням 
містян припинити отруювати повітря. Цього 
разу активісти прийшли до секретаря місь-
кої ради Ярослава Годунка із власною ініціа-
тивою взяття під контроль порушників, якщо 
комунальники, екологічна служба чи поліція 
цього зробити не можуть. І найближчим ча-
сом у Fаcebook з’явиться сторінка, куди бу-
дуть завантажувати зафіксовані на фото чи ві-
део факти паління листя чи сміття. Може, це 
якось зупинить людей, які нехтують не лише 
здоров’ям оточуючих, а й законами України.

Подолати проблему паління на городі 
може допомогти і кожен свідомий меш-
канець міста, хоча б нагадавши сусіду про 
штрафи та порадивши, як краще на сво-
їй ділянці безпечно для інших утилізувати 
природні відходи. Адже з них можна зро-
бити цінний компост. А якщо порушники 
відмахуються, то попередити, що ми всі 
маємо право поскаржитися на них до КП 
«ВУКГ» чи екологічної інспекції.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Зокрема, визначено розмір простроче-
ної понад два місяці заборгованості з опла-
ти житлово-комунальних послуг, яка врахо-
вується при визначенні права на перепри-
значення субсидії на наступний період.

Нагадаємо, що з 1 травня 2017 року впро-
ваджена норма, згідно з якою субсидія не 
перепризначається на наступний період 
при наявності більше ніж двомісячної за-
боргованості з оплати послуг. У такому ви-
падку субсидія буде перепризначена у разі 
погашення заборгованості або укладання 
договору реструктуризації боргу. 

Якщо раніше сума простроченої заборго-
ваності була навіть менше 100 грн, субсидія 
на наступний термін не перепризначалась. 
Внесеними змінами передбачено, що при 
перепризначенні субсидії на наступний пе-
ріод враховується прострочена понад два 
місяці заборгованість з оплати послуг, за-
гальна сума якої перевищує двадцять нео-
податковуваних мінімумів доходів грома-
дян (340 грн).

Відповідно до змін, внесених до Постанов 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 
№203 «Про норми споживання природно-
го газу населенням у разі відсутності газо-
вих лічильників» та від 06.08.2014 р. №409 

«Про встановлення державних соціальних 
стандартів у сфері житлово - комунального 
обслуговування» діють такі нові соціальні 
нормативи на газ:

• на газову плиту (приготування їжі) — 3,3 
куб.м на особу;

• на газову плиту (приготування їжі і піді-
грів води) — 5,4 куб.м на особу;

• на газову плиту і водонагрівач — 10,5 
куб.м на особу.

При розрахунку розміру субсидії на но-
вий опалювальний сезон 2017 — 2018 р. з 
1 жовтня 2017 року будуть враховані дохо-
ди громадян за I та II квартал 2017 року, а 
на неопалювальний період (з 1 травня 2018 
року ) за III та IV квартал 2017 року.

Сім'ям, які вперше звернуться за призна-
ченням субсидії, враховується середньо-
місячний сукупний дохід за два квартали, 
що передують місяцю, що передує місяцю, 
з якого призначається субсидія. Крім того, 
внесеними змінами надано можливість при-
значення субсидії недієздатній особі за за-
явою опікуна та врегульовано питання ви-
плати призначеної субсидії на придбання 
твердого палива і скрапленого газу у разі 
смерті особи, якій було призначено субси-
дію, одній з осіб, з урахуванням яких було 
призначено субсидію, за заявою такої особи.

За матеріалами прес-служби 
Бориспільської РДА

ЗМІНЕНО ПОРЯДОК НАДАННЯ 
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

 Кабінетом Міністрів України 
18 серпня 2017 року прийнято по-
станову №609, якою внесено змі-
ни до порядку надання житлових 
субсидій, що набрали чинності з 
19.08.2017 (з дня опублікування).

НІЧ У ПАТРУЛІ
Сергій КРУЧИНІН

До нічного патрулювання 28 вересня 
долучився секретар міської ради Ярос-
лав Годунок, який сумлінно відпрацю-
вав аж до ранку. 

Згаданої ночі активісти затримали мо-
лодого чоловіка, який мав при собі згор-
ток з фольги. Наряд слідчо-оперативної 
групи, що прибув на виклик, з'ясував, що 
там знаходяться коноплі. З’ясувалося та-
кож, що затриманий перебуває під слід-
ством за скоєння грабунку зі зломом. У ре-
зультаті затримання міру запобіжного за-
ходу може бути змінено. 

Результати роботи поліції та те, що акти-
вісти бачать на власні очі, патрулюючи мі-
сто, доводять, що випадків вживання нар-
котиків та алкоголю в Борисполі дуже ба-
гато. Секретар міської ради ще раз мав 
змогу пересвідчитися у цьому, і маємо на-
дію, що це допоможе посилити заходи для 
подолання цих видів злочинності на за-
гальноміському рівні.

Ярослав Годунок: «Хочу подякувати 
хлопцям, які у свій вільний час, вночі, бе-
режуть наше місто. Якщо нещодавно кіль-
кість поліцейських патрулів на вулицях 
Борисполя була 4 чи 5 екіпажів, то сьогод-
ні їх лише два. Тому важливість такої гро-
мадської роботи лише зростає. Нашими 
вулицями ходить багато людей п’яних, об-
курених, обколотих. Завдання патрулів — 
перешкоджати злочинам, зменшити кіль-
кість грабежів та розбоїв, щоб наші дружи-
ни, матері й доньки почувалися в безпеці. 
А всім тим, хто критикує роботу «Сектора 
Безпеки», я раджу особисто провести ніч 
у патрулі, а потім зранку, поспавши три го-
дини, йти на роботу».

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Ці два будинки розташовані на вули-
ці Лютнева. На мій погляд, саме вони ма-
ють бути взірцем не лише для забудов-
ників, а й для місцевого населення. Ад-
же люди тут оберігають те, що їм діста-
лося, а балансоутримувачі проявляють 
ініціативу для покращення довкілля.

Подібні багатоповерхівки рідко можна 
зустріти у нашому місті. Усім здається, що 
ціни на квартири у цих будинках захмарні 
та й утримання їх щомісяця обходиться в 
чималі суми. Та насправді все виявляється 
зовсім не так. 

«Нехай і платимо трішки більше, але во-
но того вартує. Що таке одна палка ковбаси 
на місяць? Ось рівно на стільки більше ми 

платимо, ніж у звичайних занедбаних бага-
топоверхівках, за утримання прибудинко-
вої території», — дружно говорять усі міс-
цеві мешканці.

Уявіть, тільки в одному дворі тут близько 
десяти сміттєвих урн! Біля кожного під’їзду, 
майже біля кожної лавки, поряд із дитячим 
майданчиком, навіть поблизу авто та вело-
паркомісць. 

А ще тут ідеально викошений газон, на 
клумбах ландшафтний дизайн, чудові дере-
ва та зі смаком підібрані квіти. І все це не є 
чимось незбагненним чи неможливим, тре-
ба лише частинку душі вкласти в цю красу, і 
вона буде радувати усіх навколо. 

То чому ж одні можуть зробити чимало, 
а для інших не вистачає чи то коштів, чи 
бажання щось змінити, приносячи людям
щастя?

КОНТРАСТ БАГАТОПОВЕРХІВОК 
У БОРИСПОЛІ
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Тел.: (04595) 6-62-23, (067) 238-88-58Тел.: (04595) 6-62-23, (067) 238-88-58
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ЗНИЖКИ
НА ОГОЛОШЕННЯН

www.i-visti.com№38 (897), 6 жовтня 2017 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

Автоелектрика
Охоронця   
Інженера ВТК
Водія кари
Слюсаря з кранового 
господарства
Електрика з кранового 
господарства
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ПОНЕДІЛОК, 9 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК, 10 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 7"
13.45 14.45 Т/с "Свати - 4"
15.45 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
14.55 Т/с "Свати - 4"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 Т/с "Свати"
22.00 "Життя без обману 2017"
23.15 Х/ф "Сурогат" (18+)
00.10 Х/ф "Сурогат" (12+)
01.25 Т/с "Пончик Люся" (16+)
02.25 "Мольфар"

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

02.15 Сьогодні
09.15 03.10 Зірковий шлях
11.30 15.30 Т/с "Будинок на 

холодному ключі" 16+
16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Кваліфікація 

ЧС-2018. Україна - Хорватія
00.10 Х/ф "Цар скорпіонів 2: 

Сходження воїна" 16+
04.00 Реальна містика

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

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

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

Сходження воїна" 16+

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

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 12.25 Т/с "Любка"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Мата Харі" 16+
00.35 Т/с "Тільки про любов"
02.55 "Скептик"
03.20 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 20.40 Т/с "Мата Харі" 

16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.35 Т/с "Тільки про любов"
03.00 "Скептик"
03.25 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.30 Х/ф "Вільям і Кейт" 16+
11.55 Панянка-селянка
12.55 22.00 02.00 Казки У
13.25 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.55 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с "Чудесна подорож Нільса 

з дикими гусьми"
11.55 Панянка-селянка
12.55 22.00 02.00 Казки У
13.25 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.55 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10 13.20 Х/ф "Ковбої проти 

прибульців" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.20 16.10 Х/ф "Битва драконів" 

16+
16.25 Х/ф "Термінатор-3. 

Повстання машин" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес-3". 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Х/ф "Хулігани" 16+
02.35 04.45 Дивитись усім!
03.20 Провокатор

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 13.20 Х/ф "Битва драконів" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу "На трьох"
14.10 16.10 Т/с "На безіменній 

висоті" 16+
16.20 22.35 Т/с "Балада про 

бомбера" 16+
17.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-3". 16+
23.35 Х/ф "Кривавий спорт" 16+
01.25 Т/с "Невдача Пуаро" 16+
03.10 04.40 Дивитись усім!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "Снігова королева"
11.10 Х/с "Королівство кривих 

дзеркал"
12.50 Х/ф "Це було в Пенькові"
14.50 Х/ф "Комісар Рекс"
15.45 Х/ф "У квадраті 45"
17.00 Х/ф "Морський характер"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
20.50 00.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
22.40 "Моя правда"
23.30 "Конфліктна ситуація"
03.00 Кіноляпи
03.55 Саундтреки

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 Х/ф "Весілля з посагом"
12.00 Х/ф "Непідсудний"
13.45 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.35 Х/ф "В зоні особливої уваги"
17.30 Х/ф "Хід у відповідь"
21.00 02.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
22.50 "Моя правда"
23.40 Х/ф "Сильні духом"
04.30 Кіноляпи
04.50 Саундтреки
05.25 Кінотрейлери

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Топ 10: таємниці та 
загадки"

14.00 15.10 01.50 "Громадська 
приймальня"

16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "На часі"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Топ 10: таємниці та загадки"
14.00 15.10 01.50 "Громадська 

приймальня"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "На часі"
18.10 "Державна зрада: коди, 

шпигунство та змови"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Вердикт історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 02.55 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 07.45 Kids Time
06.05 Х/ф "Олександр і жахливий 

день"
07.50 Х/ф "Ліга видатних 

джентельменів" 16+
10.00 Х/ф "Перший месник" 16+
12.20 Х/ф "Перший месник: Інша 

війна" 16+
15.10 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.35 Х/ф "У вигнанні" 16+
02.50 Служба розшуку дітей

03.45 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

10.30 Т/с "СашаТаня"

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Половинки

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зірки під гіпнозом

02.15 Зона ночі

05.35 Т/с "Бухта страху" (16+)
11.50 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
13.30 "Наші"
14.15 "2 кінські сили"
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.05 Т/с "Право на помилування" 

(16+)
21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
03.00 "Речовий доказ"
03.40 "Правда життя. Професії"

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
04.35 Х/ф "Дама з папугою"
06.10 Х/ф "Дві стріли"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.20 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
03.00 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
13.20 Х/ф "Агент Коді Бенкс"
15.30 Х/ф "Агент Коді Бенкс 2. 

Пункт призначення - 
Лондон"

17.25 "Загублений світ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.35 Х/ф "Погоня"
23.20 Х/ф "Від заходу до 

світанку-3: Дочка ката" 
(18+)

01.10 "Територія обману"
02.10 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Телефонна будка" (16+)
15.10 Х/ф "Хижаки" (16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась" (16+)
23.30 Х/ф "Хижак" (18+)
01.30 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.25 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.40 "Облом.UA."

07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 Х/ф "Кохання на два полюси"
11.00 Х/ф "Я подарую собі диво"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"
02.20 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
03.20 "Найкраще на ТБ"

06.55 15.25 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно! "
09.55 "Битва екстрасенсів 15"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
00.00 "Один за всіх"
01.15 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 07.30 16.30 17.40 20.45 23.20 
Світ он лайн

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

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
15.15 00.20 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.40 Хто в домі хазяїн?
17.15 05.40 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Д/ф "Генічеськ"
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/с "Супервідчуття"

06.30 07.30 07.40 08.15 14.20 23.20 
Світ он лайн

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

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.40 Покоління Z
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Супервідчуття"
23.30 02.50 Д/с "Обличчя Америки"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

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

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

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

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

Виготовлення, доставка, встановлення

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

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

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

17 жовтня 2017 року в Громадській 
організації «Садівницьке товариство 

«СТАРЗ» Бориспільського райо-
ну Київської області о 17 год. 00 хв. 
на ділянці №76 (кадастровий номер 

3220882600:04:001:0932) відбудеться 
погодження місць розташування бу-
динку та господарських будівель для 

виготовлення будівельного паспорта та 
отримання дозволу на будівництво. 

Запрошуємо всіх власників суміжних 
з ділянкою №76 (кадастровий номер 
3220882600:04:001:0932) розташова-
ною в Громадській організації «Садів-

ницьке товариство «СТАРЗ» Бори-
спільського району Київської області, 

прибути у вказаний день та час для на-
дання згоди на зазначене будівництво. 
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06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.00 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Свати - 4"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
20.50 Т/с "Свати"
22.00 23.40 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.40 Т/с "Пончик Люся" (16+)
02.25 "Мольфар"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40 04.00 Реальна містика

13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+

16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Балерина"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 20.40 Т/с "Мата Харі" 

16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.35 Т/с "Тільки про любов"
03.00 "Скептик"
03.25 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с "Чудесна подорож Нільса 

з дикими гусьми"
11.55 Панянка-селянка
12.55 22.00 02.00 Казки У
13.25 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.55 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 13.20 Х/ф "Кривавий спорт" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.20 16.10 Т/с "На безіменній 

висоті" 16+
16.45 22.45 Т/с "Балада про 

бомбера" 16+
17.30 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с "Пес-3". 16+
23.45 Х/ф "Патруль часу" 16+
01.40 Т/с "Невдача Пуаро" 16+
03.20 04.45 Дивитись усім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 22.50 "Моя правда"
10.20 Х/ф "Матрос з "Комети"
12.15 Х/ф "У квадраті 45"
13.30 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.20 Х/ф "Перехоплення"
17.05 Х/ф "Небезпечні друзі"
21.00 01.55 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.40 Х/ф "Весілля з посагом"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Державна зрада: коди, 
шпигунство та змови"

14.00 15.10 01.50 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Вердикт історії"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "На часі"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.35 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

09.50 Т/с "СашаТаня"

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Зірки під гіпнозом

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Зіркові яйця

01.30 Служба розшуку дітей

04.20 "Легенди бандитської Одеси"
04.45 Х/ф "Опік"
06.35 Х/ф "Добре сидимо!"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.20 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.25 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась" (16+)
15.25 "Зловмисники"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Американець" (16+)
23.30 Х/ф "Хижаки" (16+)
01.30 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.25 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.30 "Облом.UA."

07.00 15.25 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно! "
10.00 "Битва екстрасенсів 15"
12.20 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
00.40 "Один за всіх"
01.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 07.30 07.40 08.15 14.20 16.35 
23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с "Розкриття Америки"
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 Наші гроші
15.15 До справи
15.50 05.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Культурна афіша здорової 

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

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 12 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
20.50 Т/с "Свати - 2"
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 "Гроші"
02.05 04.35 Т/с "Пончик Люся" 

(16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.15 03.40 Зірковий шлях

10.40 Свекруха або невістка

11.40 04.00 Реальна містика

13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+

16.00 04.50 Т/с "Адвокат" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Балерина"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.45 "Слідство вели... 

з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 "Ранок з Інтером"
09.20 "Давай одружимося"
11.10 12.25 20.40 Т/с "Мата Харі" 

16+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.35 Т/с "Тільки про любов" 

Заключна
03.00 "Скептик"
03.25 "уДачний проект"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с "Чудесна подорож Нільса 

з дикими гусьми"
11.55 Панянка-селянка
12.55 22.00 02.00 Казки У
13.25 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.55 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 13.20 Х/ф "Патруль часу" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.05 16.10 Т/с "На безіменній 

висоті" 16+
16.20 Т/с "Балада про бомбера" 16+
17.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
21.25 Т/с "Пес-3". 16+
22.40 Х/ф "У пеклі" 18+
00.35 Т/с "Невдача Пуаро" 16+
02.30 Т/с "Слідчі" 16+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.55 22.50 "Моя правда"
10.45 Х/ф "Як стати щасливим"
12.20 Х/ф "Перехоплення"
14.05 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.55 Х/ф "Біля тихої пристані"
17.15 Х/ф "Ділові люди"
21.00 01.20 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.40 Х/ф "Матрос з "Комети"
03.05 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Державна зрада: коди, 
шпигунство та змови"

14.00 15.10 01.50 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Вердикт історії"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "На часі"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 01.55 Зона ночі

03.45 Абзац

05.39 06.55 Kids Time

05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Т/с "Щасливі разом"

09.50 Т/с "СашаТаня"

12.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

15.20 Т/с "Не родись вродлива"

19.00 Зіркові яйця

21.00 Київ вдень та вночі

22.00 Суперінтуїція

01.50 Служба розшуку дітей

04.10 "Легенди бандитської Одеси"
05.00 Х/ф "Інкогніто з Петербурга"
06.35 Х/ф "Шкіра"
07.55 09.00 Т/с "Кулагін та 

партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.20 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.30 Т/с "Інспектор Джордж 

Джентлі"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)

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

Київ - 2" (16+)
21.30 Х/ф "Андроїд-поліцейський" 

(16+)
23.15 Х/ф "Бойовий гіпноз проти 

кіз" (16+)
01.05 Т/с "Вікінги 3" (18+)
01.55 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.05 "Облом.UA."

07.00 15.25 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно! "
10.00 "Битва екстрасенсів 15"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 "Зважені та щасливі - 7"
22.45 "Зважені та щасливі"
23.30 "Один за всіх"
00.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.30 07.30 07.40 08.15 09.30 14.20 
16.35 23.20 Світ он лайн

06.35 Д/с "Розкриття Америки"
07.50 Від першої особи
08.20 М/с "Чорний пірат"
09.40 Докудрама "Доньки Єви"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 00.30 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф "Дружини. П'ять 

випадкових історій жінок в 
армії"

19.15 Д/ф "Дев'ятнадцятирічний 
командир"

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

Седлецькою

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

17 жовтня 2017 року в Громадській ор-
ганізації «Садівниче товариство «Кня-
жий затон» Бориспільського району 
Київської області о 17 год. 30 хв. на 
ділянці №41 по вулиці Дачній (кадас-

тровий номер 3220882600:04:001:0424) 
відбудеться погодження місць розта-
шування будинку та господарських 

будівель для виготовлення будівельно-
го паспорта та отримання дозволу на 

будівництво. 
Запрошуємо всіх власників суміжних з 
ділянкою №41 по вулиці Дачній (кадас-
тровий номер 3220882600:04:001:0424), 
розташованою в Громадській організа-
ції «Садівницьке товариство «Княжий 
затон» Бориспільського району Київ-

ської області, прибути у вказаний день 
та час для надання згоди на зазначене 

будівництво. 

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ у м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

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

надається гуртожиток.

На СТО м. Бориспіль ПОТРІБНІ:

МУЛЯР    ВОДІЙ кат. «D»
ПОМІЧНИК МУЛЯРА

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

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

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

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ 
в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

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

Помічник кухаря

Адміністратор ресторану
Офіціант
Швейцар у ресторан
Мийниця-прибиральниця

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

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток
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СУБОТА, 14 ЖОВТНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 13 ЖОВТНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.55 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 "Життя без обману 2017"
11.15 23.10 "Світське життя"
12.15 Х/ф "Ва-банк"
14.35 Х/ф "Ва-банк 2"
16.35 21.15 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 05.15 "Мультибарбара"
01.15 "Вечірній Київ"
04.50 "Ескімоска - 2: Gригоди в 

Арктиці"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 11.00 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 Прем'єра! "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.15 "Вечірній Київ"
01.15 "Ліга сміху"
05.15 "Мультибарбара"

07.00 09.00 15.00 19.00 03.10 

Сьогодні

07.15 Ранок з Україною. День 

захисника

09.10 15.20 Т/с "Балерина"

18.10 19.40 Т/с "Ноти кохання"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Зірковий шлях

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

02.40 Сьогодні
09.15 05.00 Зірковий шлях
10.40 Свекруха або невістка
11.40 03.20 Реальна містика
13.40 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
16.00 Х/ф "Служниця трьох панів"
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Балерина"
23.20 "Слідами 17 жовтня. Пролог"
00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.40 Мультфільм

07.10 Х/ф "Свій серед чужих, 

чужий серед своїх"

09.10 03.50 Х/ф "Людина-амфібія"

11.00 05.20 Х/ф "Екіпаж"

14.00 20.30 Т/с "25-та година" 12+

20.00 02.05 "Подробиці"

22.20 Х/ф "Хочеш чи ні?" 18+

00.10 Х/ф "Райський проект" 16+

02.35 Х/ф "Ми жили по сусідству"

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 Х/ф "Свій серед чужих, 

чужий серед своїх"
12.40 "Склад злочину"
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.40 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Мата Харі" 16+
01.45 Х/ф "Дика любов"
05.20 "Чекай мене"

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

місті"
11.15 М/ф "Школа монстрів: 

Вітаємо у Monster High"
12.35 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
14.00 Танька і Володька
18.00 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
19.50 Одного разу під Полтавою
00.00 Казки У Кіно
02.50 Країна У

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Т/с "Чудесна подорож Нільса 

з дикими гусьми"
11.55 Панянка-селянка
12.55 02.00 Казки У
13.25 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.25 Готель Галіція
15.30 03.40 Віталька
17.50 Казки У Кіно
18.55 Одного разу під Полтавою
20.00 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
21.50 Х/ф "Факультет" 16+
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.35 04.45 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.35 Я зняв!
09.30 13.00 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
14.05 Комік на мільйон
15.50 Х/ф "Тринадцять днів" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Термінатор-5. Ґенеза" 

16+
22.50 Х/ф "Термінатор-4. Нехай 

прийде спаситель" 16+
00.55 Х/ф "У пеклі" 18+
02.35 Провокатор

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.50 Х/ф "У пошуках пригод" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Х/ф "Тринадцять днів" 

16+
16.30 Т/с "Ангели війни" 16+
17.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Комік на мільйон
01.35 Факти
01.55 Т/с "Невдача Пуаро" 16+
03.10 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.45 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 Х/с "Своя роль"
09.50 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.45 "Невідома версія. Операція 

"И"
11.40 Х/ф "Вірний Руслан"
15.00 Х/ф "Ділові люди"
16.30 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
18.20 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
20.10 Х/ф "Апачі / Апачі: Кревна 

помста"
22.00 "Невідома версія. Службовий 

роман"

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
10.05 Х/ф "Вірний Руслан"
13.25 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.15 Х/ф "Небезпечні друзі"
17.10 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
21.00 01.50 Х/с "Розслідування 

Мердока"
22.50 Х/ф "Біля тихої пристані"
00.10 Х/ф "Шістнадцята весна"
03.30 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 04.50 "Мультляндія"
15.00 "Якісне життя"
15.30 "Українцям - українське"
16.20 04.05 "Життєві історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "КИЇВ LIVE"
18.00 "Вони присягнули на мир і 

волю"
21.00 23.15 04.30 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "За рікою - Техас"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Любий друг"
02.20 Х/ф "Швидка допомога"
03.45 "Столичні телевізійні новини" 

+ Погода

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

02.45 03.30 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Державна зрада: коди, 
шпигунство та змови"

14.00 15.10 01.50 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 04.00 "Вердикт історії"
17.10 20.20 01.20 03.50 "Ситуація"
17.20 00.35 "На часі"
19.00 22.30 03.05 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
05.00 "Мультляндія"

03.00 02.00 Зона ночі

05.34 06.55 Kids Time

05.35 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.00 Дешево і сердито

08.30 Ревізор

11.30 Страсті за Ревізором

14.10 Зірки під гіпнозом

16.10 Зіркові яйця

18.00 Х/ф "Месники" 16+

21.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" 

16+

23.50 Х/ф "Сіністер" 18+

03.00 02.30 Зона ночі

04.15 Абзац

06.04 07.59 Kids Time

06.05 М/ф "Ретчет і Кланк: 

Галактичні рейнджери"

08.00 22.40 Половинки

12.00 21.40 Київ вдень та вночі

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.30 Х/ф "Яма" 16+

02.25 Служба розшуку дітей

04.40 "Правда життя. Професії"

05.45 Х/ф "Дорога в пекло"

08.55 Х/ф "Фронт за лінією 

фронту" (12+)

12.00 "Речовий доказ"

15.40 "Склад злочину"

17.10 "Круті 90-ті"

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)

22.20 Х/ф "Денна варта" (16+)

01.00 Х/ф "Сліпий" (16+)

02.50 "Мисливці за привидами"

04.05 03.50 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.05 Х/ф "Із життя відпочиваючих"
06.35 Х/ф "Без року тиждень"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "CSI: Нью-

Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.30 Т/с "Служба розслідувань" 

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

06.00 Мультфільми

08.00 09.30 "Цілком таємно"

10.00 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Бунт" (16+)

17.00 Х/ф "Ікар" (16+)

18.50 Х/ф "Морський піхотинець - 

3: Тил" (16+)

20.20 Т/с "Гвардія 2" (16+)

22.00 Х/ф "Хижак 2" (18+)

00.05 Х/ф "Чуваки і дракони" (16+)

02.10 Х/ф "Москаль-чарівник"

03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 "Бандерлоги"

11.25 17.25 "Загублений світ"

12.55 Х/ф "Швидкість 2" (16+)

15.25 "Зловмисники"

19.15 Х/ф "Бунт" (16+)

21.00 Х/ф "Ікар" (16+)

22.50 "Змішані єдиноборства. UFC."

01.30 "Територія обману"

02.30 Х/ф "Чорна долина"

04.00 "Облом.UA."

06.15 Х/ф "Запасний гравець"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно! "
10.15 "Зважені та щасливі - 7"
13.10 "Сюрприз, сюрприз!"
16.00 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
01.30 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

05.25 Х/ф "Таємниця "Чорних 
дроздів"

07.15 23.20 Х/ф "Знак долі"
09.35 Х/ф "Дурна кров"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.30 10.45 13.50 16.30 20.45 23.15 
Світ он лайн

06.35 Д/ф "Легіон. Хроніка 
Української Галицької армії"

07.30 02.30 Д/ф "Дмитро 
Вітовський. Шлях до волі"

08.45 Марафон "День захисника 
України"

09.30 Церемонія складання 
урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового 
ліцею ім. Івана Богуна

10.20 Д/ф "Січ"
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.20 Фольк-music. "Встань, 

козацька славо!"
14.00 Х/ф "Свята Варвара"
16.40 Д/ф "Аеропорт"
18.00 Д/ф "Рейд"
19.35 Д/ф "Дебальцеве"
21.00 Новини
21.30 Війна і мир
22.25 Церемонія складання 

урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового 
ліцею імені Івана Богуна

06.00 09.05 Д/с "Садові скарби"
06.30 07.30 07.40 08.15 09.30 14.20 

16.35 Світ он лайн
06.35 Д/ф "Секрети Вільнюса"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
09.40 Докудрама "Доньки Єви"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.40 М/с "Книга джунглів"
17.10 Д/с "Порятунок ферми"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Супервідчуття"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Д/ф "Січ"
22.50 Як дивитися кіно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

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

Ефіопія"
12.55 14.00 15.05 16.05 Т/с "Свати - 

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

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

10.15 Х/ф "Служниця трьох панів"

12.10 Т/с "Ноти кохання"

16.10 Х/ф "Мрії з пластиліну"

18.00 20.00 Т/с "Доля на ім'я 

любов" 12+

19.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

23.00 Музична платформа

01.00 Реальна містика

02.45 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
13.00 Т/с "25-та година" 12+
18.30 "Крутіше всіх"
20.00 02.25 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Джентльмени удачі"
22.20 Док.проект "Євген Леонов. Я 

король, любі мої!"
23.15 Х/ф "Американський дідусь"
00.50 Х/ф "Сльози капали"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
09.40 М/с "Світ Вінкс"
10.55 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
12.25 Х/ф "Герцог"
14.00 Країна У
18.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Х/ф "Факультет" 16+
01.00 Казки У Кіно
03.40 Віталька

05.10 Більше ніж правда

06.55 Т/с "Слідчі" 16+

08.15 Т/с "Відділ 44" 16+

11.05 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф "Термінатор-4. Нехай 

прийде спаситель" 16+

16.10 Х/ф "Термінатор-5. Ґенеза" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "47 ронінів" 16+

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф "У пошуках пригод" 16+

02.45 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Жванецький. Одіссея 

одесита"
10.25 "Невідома версія. Службовий 

роман"
11.15 Х/с "Правдива історія про 

Червоні вітрила"
15.10 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
17.00 Х/ф "Апачі / Апачі: Кревна 

помста"
18.50 Х/ф "Слід сокола"
21.00 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
22.50 "Невідома версія. Операція 

"И"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.30 "Мультляндія"
15.00 "Українська пісня року"
16.45 Х/ф "За рікою - Техас"
18.35 01.30 Х/ф "Гордість і 

пристрасть"
21.00 00.40 03.40 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.10 "СТН-спорт-

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

Лотерея"

03.00 02.20 Зона ночі
04.55 06.09 Kids Time
05.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.10 Топ-модель по-українськи
09.00 Х/ф "Ліга видатних 

джентельменів" 16+
11.00 М/ф "Робінзон Крузо: Дуже 

населений острів"
13.00 Х/ф "Месники"
16.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона"
18.50 Х/ф "Зелений ліхтар" 16+
21.00 Х/ф "Темний лицар" 16+
00.00 Х/ф "Сіністер 2" 18+

04.05 "Свідок"
04.35 "Речовий доказ"
06.15 Х/ф "Опудало"
08.40 Т/с "СБУ. Спецоперація"
12.15 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
15.10 "Легенди карного розшуку"
17.20 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Розвідники" (16+)
22.35 Х/ф "Денна варта" (16+)
01.15 Х/ф "Сліпий" (16+)
02.50 "Таємниці кримінального 

світу"
03.45 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

09.45 "Він, Вона і телевізор"

13.40 Х/ф "Робінзон Крузо" (16+)

15.15 Х/ф "Горець: Джерело"

17.10 Х/ф "Слідопит" (16+)

19.20 12 тур ЧУ з футболу 

"Чорноморець" - "Динамо"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Х/ф "Все перемагає любов"

03.10 "Облом.UA."

06.10 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно! "

10.45 "Караоке на Майдані"

11.45 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.30 "Один за всіх"

22.40 "Х-Фактор - 8"

01.40 "Слідство ведуть 

екстрасенси"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.30 07.30 07.45 08.15 09.30 

23.20 Світ он лайн
06.35 08.20 Д/с "Традиційні свята 

Мацурі"
07.50 Смакота
09.05 Д/с "Садові скарби"
09.40 Д/с "Дика планета"
10.25 Х/ф "Свята Варвара"
12.40 Як дивитися кіно
13.30 Фольк-music. Діти
14.20 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.15 Т/с "Гранд-готель" (заключні 

серії)
21.00 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 Д/с "Супервідчуття"
22.45 Книга.ua
23.10 Лайфхак українською
23.30 Богатирські ігри
01.35 Д/с "Розкриття Америки"
05.05 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ В АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ПРИМІЩЕННЯ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Активна, з досвідом роботи, 

графік 2/2

Тел.: (067) 506-11-77

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua

Підприємству з виробництва паперової 
упаковки у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ В ЦЕХ ВИРОБНИЦТВА УПАКОВКИ

ОПЕРАТОР 
ОБЛАДНАННЯ

Тел.: 093-704-94-38

Без шкідливих звичок    Заробітна плата від 10000 грн
Повний робочий день. Навчання.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

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

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення 
з нею громадськості.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ТГК» (адреса адміністрації: 
08352, Київська область, Бориспільський район, с. Вороньків, вул. Українська, 
106)  складено пакет документів для розгляду в Департаменті екології та природ-
них ресурсів Київської обласної державної адміністрації на отримання дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ТГК» розташоване за адресою: 08352, Київська область, Бори-
спільський район, с. Вороньків, вул. Українська, 106.

Обсяги викидів забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом — 0,0011 т/рік, оксиди азоту 
(у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO 2 — 0,0054 т/рік, оксид вуглецю — 0,055 
т/рік, мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) — 0,000012 т/рік, нікель та його 
сполуки (у перерахунку на нікель) - 0,000012 т/рік, ртуть та її сполуки (у перера-
хунку на ртуть) — 0,000001 т/рік, свинець та його сполуки (у перерахунку на сви-
нець) — 0,000011 т/рік, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 
— 0,000023 т/рік, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) — 0,000023 т/рік, 
арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) — 0,000011 т/рік, азоту(1) оксид 
(N 2O) — 0,00027 т/рік, сірки діоксид - 0,0057 т/рік, вуглецю диоксид — 16,958 т/
рік, метан — 0,00037 т/рік, вуглеводні гpаничні С 12-С 19 (розчинник РПК-265 П 
та інші) — 0,0725. Всього —17,098433 т/рік (9 джерел викидів).

 Види економічної діяльності згідно із КВЕД: 01.13 Вирощування овочів і баш-
танних культур, коренеплодів і бульбоплодів.

На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання До-
зволу, згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі, установлено, що концентрації забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел викидів не перевищують нормативних значень гранично до-
пустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин і є допустимим та безпеч-
ним для здоров’я людей.

Зауваження та пропозиції надсилайте в місячний термін після публікації 
до Бориспільської  райдержадміністрації Київської області за адресою: 

вулиця Київський Шлях, 74, Бориспіль, Київська область, 08300. 
Тел.: (04595)  6-12-58.

Заява про наміри для одержання дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин від стаціонарних джерел ТОВ «БФ ЗАВОД»
ТОВ «БФ завод», яке розташоване за адресою: 08343 КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИ-

СПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.МАРТУСІВКА, вул. БОРИСПІЛЬСЬКА, 27 повідомляє про 
намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речо-
вин від стаціонарних джерел підприємства. 

Основне призначення ТОВ «БФ завод» — виробництво сендвіч-панелей для 
потреб будівництва. Результати інвентаризації забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря вказують на наявність на підприємстві 22 стаціонарних джерел 
викидів. 

Джерелами виділення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
є технологічне обладнання, на якому здійснюється розкрій металу, виготовлен-
ня пінополіуретанової (ППУ) композиції для заповнення металевих конструкцій, 
фарбування металевих конструкцій, зварювання металевих конструкцій, різка го-
тових сендвіч-панелей, опалення приміщень, вироблення електроенергії в ава-
рійних ситуаціях тощо.

Згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови насе-
лених пунктів», затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 19.06.96 р. №173. «Санітарна класифікація підприємств, виробництв та спо-
руд і розміри санітарно-захисних зон для них», санітарно-захисна зона становить 
100 метрів (додаток 4).

Розрахунки розсіювання забруднюючих речовин від стаціонарних джерел вики-
дів виконані за програмою «ЕОЛ плюс». 

Основними забруднюючими речовинами підприємства є оксиди азоту, вуглецю 
та сірки, вуглеводні граничні, розчинники лакофарбування (ацетон, спирти ети-
ловий та бутиловий, толуол, ацетон, бутилацетат, етилцеллозоль, стирол та кси-
лол), ізопентан, озон, різні види пилу, оксиди заліза, хрому та марганцю, діоксид 
вуглецю, метан тощо. 

Валові викиди забруднюючих речовин для ТОВ «БФ завод» становлять — 
242,572 т/рік, у тому числі 221,357 т/рік викиди діоксиду азоту.

Пропозиції та зауваження надсилати на адресу: 08300 м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 74, тел.: (04595) 6-12-58 або 6-06-81 протягом місяця з дати 

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

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

колінвал, стартер, генератор, корзина зчеплення, 2 го-
ловки, бортова, заднє і переднє колесо, НШ-10. Оптова 
ціна — 15000 грн. Тел.: 0 96 0158374, Олександр.

ЗАЗ-Сенс, 2017 р., червоний, «у розстрочку». Зниж-
ки з 29.09.2017 до 05.10.2017 р. Тел.: 0 93 5134374.

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

ВАЗ-Ларгус, 2017 р., білий, можлива оплата части-
нами. Тел.: 0 97 3638554.

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

Мотоцикл МТ на ходу, не дорого. Тел.: 0 67 2854688.
Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварюваль-

ний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер 
«Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., 6/9, 42/20/10, після будівельників, 

621000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Ватутіна вул., 1/2, 33 кв.м, гарний ремонт, 410750 грн 
(еквівалентно 15500 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 97 
3434212.

Головатого вул., 3/9, 28/15/7, житловий стан, 540000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Головатого вул., 5/10, 41/20/11, ремонт, 715500 грн 
(еквівалентно 26500 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Дачна вул., 2/2, 32/17/6, ремонт, 410400 грн (еквіва-
лентно 15200 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Завокзальна вул., 5/5, 32/18/6, ремонт, 432000 грн, 
(еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

Нова 31а вул., центр, 2/10, 51 кв.м, з індивідуальним 
опаленням, після будівельників, 556500 грн (еквівалент-
но 21000 у.о.), торг. Тел.: 0 97 3434212.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 5/5, 52/30/8, ремонт, поруч школа, садок, 

зручна транспортна разв’язка, 702000 грн (еквівалент-
но 26000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний стан, 
с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупинка, мага-
зини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о), торг. Тел: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Головатого, 77б вул., 7/9, 65/40/12, після будівель-
ників, 810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 96 
4800715, 0 63 4191255, 0 50 8216455, Наталія.

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

Нова 31а вул., 6/10, 78/40/15, після будівельників, 
891000 грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 4800715, 
0 63 4191255, 0 50 8216455, Наталія. 

Ушакова вул., 1/3, 41/25/6, житловий стан 405000 
грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Оголошення та реклама

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)



14 №38 (897), 6 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»

Франка вул., 1/5, перший високий поверх, 54 кв.м, бал-
кон, погріб, косметичний ремонт, двостороння, 688500 
грн (еквівалентно 25500 у.о.), торг. Тел.: 0 97 3434212. 

Френкеля вул., 2/4, 46/27/6, житловий стан, 567000 
грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Щасливе с., Героїв Майдану вул., центр, новобудова, 
4/6, 1242000 грн (еквівалентно 46000 у.о.). Тел.: 0 96 
4800715, 0 63 4191255, 0 50 8216455, Наталія. 

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ремонт, с/в 

окр., ремонт, ціна договірна, господар. Тел.: 0 97 
7379763. 

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

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

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, кімнати 
окремо, балкон та лоджія засклені, м/п вікна, с/в ок-
ремо, 927000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

К.Шлях, 2 вул., 2/5, 63/40/9, євроремонт, 1080000 
грн (еквівалентно 40000 у.о.). Тел.: 0 96 4800715, 0 63 
4191255, 0 50 8216455, Наталія. 

Робоча 19 вул., 8/9, 65/42/10, гарний ремонт, 891000 
грн (еквівалентно 33000 у.о.). Тел.: 0 96 4800715, 0 63 
4191255, 0 50 8216455, Наталія.

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

Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа, дитячий 
садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно 34000у.о). 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Бровари
Постишева 1в вул., 13/16, 97/58/16, гарний ремонт, 

1890000 грн (70000 у.о.). Тел.: 0 96 4800715, 0 63 
4191255, 0 50 8216455, Наталія. 

Черняхівського 21а вул., 76/53/9, гарний ремонт, 
1080000 грн (еквівалентно 40000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
4800715, 0 63 4191255, 0 50 8216455, Наталія.

4-к. КВАРТИРИ

Бровари
Незалежності 4а вул., 2/9, 80/52/8, гарний житловий 

стан, 1161000 грн (еквівалентно 43000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4800715, 0 63 4191255, 0 50 8216455, Наталія.

БУДИНКИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, сарай, 2 

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

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

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в будин-
ку, потребує ремонту, газ, свердловина, 6 соток, 662500 
грн (еквівалентно 25000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 

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

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

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

школа №3 р-н, 75 кв.м, 4 кімнати, кухня, коридор, 8 
соток, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

школа №6 р-н, 80 кв.м, 4 кімнати, кухня, коридор, 
с/в на вулиці, 10 соток, поруч школа, садок, магазини, 
675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), без торгу. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Глибоке с., 2003 р., 80 кв.м, кімната з каміном, 2 
спальні, кухня, с/в, твердопаливний котел, гараж, літній 
душ, туалет, сарай, альтанка, 17 соток 560000 грн (екві-
валентно 21500 у.о.), торг. Тел.: 0 97 2526578.

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

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

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

Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комунікації, 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 427000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 2505000.

Переяслав-Хмельницький
Дем’янці с., центр, 85 кв.м, 3 кімнати, житловий стан, 

газ, світло, сарай, погріб, колодязь, 30 соток, 138000 грн 
(еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 93 2505000. 

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 137500 

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

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля прохідної, 6х6, огля-

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

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Магазин «Крамниця» та кіоск зі складом, ціна договір-

на. Тел.: 0 97 6262493.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майорске», 

10 соток, вода, газ, світло, ціна договірна, господар, 
недорого, або здам в оренду. Тел.: 0 97 7379763.

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

1388072.

Оголошення та реклама

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ 
будь�якої складності

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

ПРИ ВЕЛИКИХ 

ОБСЯГАХ

ДІЄ СИСТЕМА 

ЗНИЖОК

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

брус, балки, стропила, 
дошка столярна та ін.

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

 

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

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

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

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

Тел.: 066-545-20-55

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ

ПРОДАВЦІВ
Зручний графік роботи
З/п від 6000 грн. 

у продуктовий магазин

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

Компанії ТОВ «Ін Тайм» НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

ПРИЙМАЛЬНИК-
ВАНТАЖНИК 

ОБОВ’ЯЗКИ:
приймання та видача посилок упакування відправлень

виконання завантажувально-розвантажувальних робіт

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

Тел.: 067-616-23-41

З/п від 6500 грн
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Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.

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

Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 соток, фасад 
50 м, гарне місце, для будівництва та обслуговуван-
ня житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквіва-
лентно 6000 у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 
0 67 8655359.

Збанацького вул., 8 соток під будівництво житлового 
будинку, 324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Земельна ділянка під комерцію, 2+6 соток, 54000 грн/
сотка (еквівалентно 2000 у.о./сотка), торг. Тел.: 0 97 
3434212.

Кооперативна вул., 8 соток під будівництво, вулиця 
забудована, асфальтований під’їзд, 364500 грн (екві-
валентно 13500 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

М.Залізняка вул., 10 соток, під будівництво, вулиця 
активно забудовується, 216000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.) Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Маяковського вул., 6 соток під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, вулиця асфальтована, 
324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.),великий вибір зе-
мельних ділянок на таку ціну. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Н.Левицького вул., 10 соток під будівництво, вулиця 
активно забудовується, 243000 грн (еквівалентно 9000 
у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Симеренка вул., 10 соток під будівництво, комунікації 
поруч, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Сім’ї Сосніних вул., 10 соток під будівництво, кутова, 
вулиця активно забудовується, 270000 грн (еквівалент-
но 10000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Соцмістечко вул., 6 соток під будівництво, 378000 
грн (еквівалентно 14000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Спортивна вул., 10 соток під будівництво, вулиця ак-
тивно забудовується, 297000 грн (еквівалентно 11000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Тополева вул., 10 соток, приватизована, поруч ново-
будови, комунікації по вулиці, господар, недорого. Тел.: 
0 66 4087945. 

Шевченка вул., 8,5 соток під будівництво, асфальтова-
ний під’їзд, 621000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

розвилка р-н, 7 соток, газ, світло поруч. Тел.: 0 66 
2952450, Світлана. 

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

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

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

Любарці с., 25 соток, під будівництво. Тел.: 0 66 
3663002, 0 67 7683883.

Мирне с., під будівництво, 15 соток. Тел.: 0 66 3663002, 
0 67 7683883.

Нестерівка с., 10 соток, під будівництво. Тел.: 0 66 
3663002, 0 67 7683883.

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

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

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв. у Борисполі, в господаря, допомога в 
оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

будинок у Борисполі, в господаря, допомога в оформ-
ленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку в Борисполі, допомога в оформлен-
ні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія». 

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

Здам
Бориспіль

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

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

Найму
Бориспіль

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

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

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бориспіль 
запрошує на роботу фахівців автосервісу, мийки, 
кафе, менеджерів з продажу шин та запчастин,ка-
сирів та припиральниць. Тел.: 0 67 9040777.

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівники! 
Якщо ви цілеспрямована, відповідальна особа з ба-
жанням працювати та розвиватися — ми шукаємо 
саме Вас! Запрошуємо до співпраці адміністрато-
ра, бухгалтера, кухаря, оператора, механіка, ме-
неджера по чистоті, бармена, офіціанта. Тел.: 0 67 
6927708, (04595) 47047.

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

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

Оголошення та реклама

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

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 822-19-09

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

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

Тел.: 093-661-45-88, 096-057-60-50,
Юлія, телефонувати після 12.00

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ
КУХАРІ
ПОМІЧНИКИ КУХАРЯ
БАРМЕНИ 
ПОСУДОМИЙНИЦІ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу інвалідів (прибирання території, робота 
на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на постійну роботу прибиральницю, 
з/п 3500 грн/15 змін, робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 
67 2338089.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні прибиральниці 
службових приміщень, двірник, кухарі, кухонний праців-
ник. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 93 8601014.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Щасли-
ве, на склад потрібні вантажник; плиточник. Тел.: 0 
50 3161611, Юлія.

КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНОВО ПО-КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІНОВО ПО-
ТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО КОМПАНІЇ, ТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НА АВТО КОМПАНІЇ, 
КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД КАТ. «В», ЗНАННЯ М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД 
7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.7000 ГРН. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПРАЦІВНИК НА 
ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО, БЕЗ Ш/З, З/П ВІД 6500 ХАРЧОВЕ ВИРОБНИЦТВО, БЕЗ Ш/З, З/П ВІД 6500 
ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, Г/Р З 8.00 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, Г/Р З 8.00 
ДО 17.00, СБ-НД — ВИХІДНІ, М.БОРИСПІЛЬ, Р-Н ЗА-ДО 17.00, СБ-НД — ВИХІДНІ, М.БОРИСПІЛЬ, Р-Н ЗА-
ЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. ТЕЛ.: 0 67 9382703.ЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. ТЕЛ.: 0 67 9382703.

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

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий комп-
лекс, с. Проліски, потрібні кухар, г/р 2/2; офіціант, г/р 
2/2. Тел.: 0 66 5977710.

На роботу в торгово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошується комунікабельний, ціле-
спрямований продавець-консультант. З/п висока, 
ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи. Тел.: 0 
98 5221604, Інна.

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

На роботу у м. Бориспіль терміново потрібні те-
плотехнік, теплоенергетик, змінний інженер ко-
тельні, з/п договірна, офіційна. Тел.: 0 67 2206347, 
0 66 6125838.

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

ПДНЗ ЦРД «Дзига» запрошує на роботу бухгал-
тера, охоронця, медичну сестру. Тел.: 0 96 0860000.

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

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

Підприємству на постійну роботу потрібні охо-
ронці, гарний стан здоров’я, з/п гідна, г/р позмін-
ний. Тел.: 0 67 7642125. 

Підприємству на твердопаливну котельню по-
трібні оператори. Д/р, оплата за домовленістю. 
Тел.: 0 50 4433575.

Підприємству у м.Бориспіль потрібні працівники в 
цех виробництва паперової упаковки, без ш/з, пов-
ний робочий день, навчання. Офіційне працевлаш-
тування. Тел.: 0 67 5084967.

Потрібен водій на легковий автомобіль «Сітроен», 
з/п договірна. Тел.: 0 95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 
1260990.

Потрібен кухар та посудомийниця. Можливий не пов-
ний робочий день.вул.Запорізька,2,їдальня,маршрут 
№5. Звертатися після 14.00

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. БО-
РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 95 0855640.РИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 95 0855640.

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 ЗИН, М.БОРИСПІЛЬ, БАЖАНО З Д/Р, Г/Р 2/2 З 7.00 
ДО 22.00, З/П 4500-5000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-ДО 22.00, З/П 4500-5000 ГРН, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.ЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 68 7902345.

Потрібна хатня прибиральниця. Тел.; 0 50 5437659.
Потрібна сімейна пара по догляду за садом, жит-

ло надається. З/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 9446264, 0 
97 9776583.

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

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

ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу по-
трібні: обліковець складу, з/п від 6000 грн+премії; 
менеджер по продажам, з/п від 6000 грн. Тел.: 0 66 
6859985, 0 63 2023972, 0 68 1288517, Володимир Ми-
колайович.

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

Приватному підприємцю, с. Дударків, на постійну ро-
боту потрібні слюсар, зварювальник, з/п від 5000 грн. 
Тел.: 0 97 1566648.

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

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІ-
БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА БЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА 
ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 ПОЗМІННО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 
7410673.7410673.

Терміново потрібні: продавець на продовольчу 
групу , знання касового апарата, бармен та офіці-
ант, із д/р, графік позмінно 2/2 , з/п вчасно. Тел.: 
(4595) 61040, 0 66 2288228.

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

ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: ОФІЦІ-ТЕРМІНОВО! ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ПОТРІБНІ: ОФІЦІ-
АНТ, ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 АНТ, ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0 (4595) 64433, 0 93 9464433, 0 67 
4018179.4018179.

Терміново!!! У м.Бориспіль в супермаркет на по-
стійну роботу потрібні прибиральники, г/р 2/2, 3/3; 
12-годинний робочий день. Стабільна з/п, гарний 
колектив! Чекаємо на вас із нетерпінням! Тел.: 0 68 
0017299, 0 93 4919662, Інна. 

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ 

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

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

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

м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

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

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

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

Можлива часткова зайнятість 

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

на автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ

Тел.: 067-413-12-96

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 
ТОВАРУ 

ВАНТАЖНИКИ 

ПРИЙМАЛЬНИКИ 

ТОВАРІВ 

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ

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

Розвозка для співробітників 
м. Бориспіль, 

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

Навчання новачків без досвіду роботи 

Тел.: 099-544-47-97 
063-636-36-08

Терміново на роботу потрібні 
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

з/п щоденно 

КПТМ «Бориспільтепломережа»
На постійну роботу потрібні кваліфіковані робітники:

Слюсар з ремонту та експлуатації 
котельного обладнання
Слюсар з ремонту устаткування 
теплових мереж
Робітник ремонтно-будівельної 
дільниці
Апаратник хімводоочищення

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

У м. Бориспіль ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
для прибирання торгівельних центрів

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

Тел.: (067) 404-78-77 Тетяна, (067) 549-56-62 Сергій

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ (с. Мартусівка) 

Тел.: 097-944-62-64, 097-977-65-83

РІЗНОРОБОЧІ
по догляду за садом
з/п 5000 грн

ВОДІЙ (різноробочий) кат. «В»

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

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ НА 
РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТОМА-РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ АВТОМА-
ТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, 
ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ. ТЕЛ.: ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ. ТЕЛ.: 
0 73 0485502.0 73 0485502.

У зв’язку з відкриттям салону краси запрошу-
ємо на роботу перукарів-стилістів, майстрів ма-
нікюру-педикюру. Додаткова інформація за тел.: 0 
50 0443166.

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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура композитна для будівельних робіт; армату-

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

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

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

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

Стовпи залізобетонні 17х17з3, 300 грн. Тел.: 0 67 
4934247, 0 95 0443156.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска «Капела», б/в, 1100 грн. Тел.: 0 96 

3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван б/в, холодильник «Норд», ціна договірна. Тел.: 

0 68 3448233.
Диван-ліжко, б/в, недорого. Тел.: 0 98 7432834.
Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м, б/в, гар-

ний стан, 2000 грн; шафа від спального гарнітуру, 800 
грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел 18 кВт, лопата «саперка», 

60 грн, 1 шт., шланг кисневий, діаметр 6 мм, 11 гр-
н/1м. Тел.: 0 97 1224730, 0 66 7806657.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag 

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

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

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-о-
здоблювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж 
металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 
93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та будь-які ре-
монтні роботи; разові послуги вантажників та різ-
норобочих. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

Ремонт холодильників та монтаж кондиціонерів. 
Виїзд майстра додому. Продаж, сервісне обслу-
говування, гарантія на виконані роботи. Тел.: 0 93 
6355533, 0 98 8077988, Олексій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
№009493, видане на ім’я Івченка Владислава Воло-
димировича Бориспільською держадміністрацією 
18.02.2011 р., вважати недійсним.

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000грн

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

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

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

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

Виробничій компанії
ПОТРІБНІПОТРІБНІ

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

Тел.: (067)620-56-21

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

Пральна машина «Веко», привезена із Німеччині, 
4000 грн. Тел.: 0 67 2498202, 0 50 6006165.

ТВАРИНИ

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

3907074.
Козел ламанча, козел зааненської породи з «золотої 

кози». Тел.: 0 96 3541247, 0 63 3493100.
Корова червоно-ряба з першим отеленням, ціна 

договірна, с.Іванків. Тел.: 0 93 1010855.

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

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Гарбузи 1 т, с. Глибоке, ціна договірна. Тел.: 0 97 

9388505, 0 97 7472834.
Гарбузи, кормові буряки, їстівна картопля. Тел.: 0 97 

9646912.
Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 31298, 0 98 

9248590, с. Глибоке.
Картопля недорого, с. Любарці, вул Волошкова (Проле-

тарська). Звертатися в будь-який час. Тел.: 0 97 2903947.
Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 18 міся-

ців, 3 міс. тільності, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.

РІЗНЕ

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

0 67 2636052.
Вікна м/п, нові, двокамерні, 156х171,5 см + 6 см план-

ка, поворотно-відкидне, 1700 грн та 96х173+6 см, план-
ка — 950 грн, вікдривається вправо. Тел.: 0 63 9224937.

Інвалідний візок 40х42х40, новий; інвалідний візок 
«Маруся-1», новий; дорослий триколісний велосипед 
або обмін. Тел.: 0 67 9187466.

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА 
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

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

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ

ВІДЕОНАГЛЯД

Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА

Тел.: 050-311-58-99, Віктор 

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Д/р бажано

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326
Втрачене Свідоцтво про державну реєстрацію вели-

котоннажного транспортного засобу — котка дорож-
ного BOMAG BW 184 AD, серія АІ №005698, видане 
на ім’я Вознюка Віктора Григоровича Територіальним 
управлінням Держгірпромнагляду у Київській обл. 18 
грудня 2013 р., державний номерний знак Т05821 АІ, 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯД №965837, виданий на ім’я 
Кушніренка Олександра Миколайовича управлінням 
земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 26.12.2007 
р., вважати недійсним. 

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯД №965838, виданий на ім’я 
Пироженка Володимира Вікторовича управлінням зе-
мельних ресурсів у Бориспільському р-ні 26.12.2007 р., 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯД №965839, виданий на ім’я 
Пивоварова Костянтина Георгійовича управлінням зе-
мельних ресурсів у Бориспільському р-ні 26.12.2007 р., 
вважати недійсним.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста, серія ІЗ 
№ВЕ004436, виданий на ім’я Галанзовського Сергія 
Івановича Немішаївським радгоспом-технікумом 30 
травня 1997 р., вважати недійсним.

Здам в оренду будівельне риштування, вишку, бето-
нозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ 
РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: 
0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

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

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги серії «Ли-
тературные памятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

Куплю ячмінь. Тел.: 0 97 2378240

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.
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Допитливим читайликам
Кросворд Відгадай ключове слово

1

2

3

4

НАСТІЛЬНІ ІГРИ: 
РОЗУМНЕ ДОЗВІЛЛЯ

1. Гра в слова, що похо-
дить від англійського 
« порпатися у пошуках 
чогось».

2. У цій грі кості викла-
дають так, щоб вони 
сполучалися краями з 
однаковою кількістю 
точок.

3. Колода із 36…
4. Китайська логічна гра, 

схожа на шашки, стра-
тегічного значення.

Розгадай

(Шахи)Ш

Р

И
Король, дама, кінь, тура…
Їх у два ряди шикую я.
Тут на полі бій іде.
Хто ту гру назве?

Бочку за бочкою 
Тягнуть з мішечка.
Поле із цифрами
Треба заставити.
Хто зробить швидше —
Того будуть славити.

Дві ноти, дві букви,
Все разом — це гра,
Яку полюбляє уся дітвора.

Вся дошка у квадратиках.
На ній повно солдатиків.
Нема патронів у солдат,
Тут треба ставить шах і мат.

(Шахи)
(Доміно)

(Шахи)

(Нарди)

(Лото)

,

,,,,
,,

Розмалюй 
і знайди 

шлях до феї

Настільних ігор безліч. Найвідоміші з них 
— шашки, шахи, нарди, лото, доміно, ігри, 
що охоплюють певну галузь життя людини: 
«Мафія», «Монополія», «Діксіт», «Меморі», 
«Активіті», «Скрабл», «Грошовий потік», «Чу-
деса світу» тощо.

«Монополія»
У 1934 році, під час Великої депресії, без-

робітний Чарльз Барроу зі штату Пенсиль-
ванія показав проект гри відомим виробни-
кам. Однак їм не сподобалося: вони знайш-
ли 52 помилки у дизайні. Безробітний вина-
хідник випустив її власними силами і продав 
5000 екземплярів у одному з універмагів. У 
1936 році «Монополія» стала лідером про-
дажів на ринку ігор. Сьогодні у неї грає ко-
жен десятий житель планети.

Цікаво
• Продається у 80 країнах, виготовляється 

26-ма мовами.
• З 1934 року в цю гру зіграло більше 

півмільйона мешканців планети.
• Найдовша в історії гра тривала 70 діб.
• Чемпіонат світу з «Монополії» прово-

диться раз на 4 роки.

 Настільні ігри — незамінний 
помічник для розвитку інтелекту. 
Вони допомагають розвинути логі-
ку, навчають вести діалог, достой-
но програвати, розуміти почуття ін-
ших і власні, додають упевненості в 
собі. Безцінним є час, проведений з 
родиною чи друзями за інтелекту-
альною грою.
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Щоб у житті дитини не знайшлося місця 
для поганої компанії чи звички, подумайте 
разом з нею, чим її можна зацікавити у віль-
ний час. Починати ніколи не рано й не пізно 
— знайти можна заняття як у чотири ро-
ки, так і у вісімнадцять. Щоб простіше було 
орієнтуватися, ми готуємо серію публікацій 
про гуртки для будь-яких віку та схильнос-
тей. Почнемо з Будинку дитячої та юнацької 
творчості «Дивоцвіт», фасад якого прикра-
шає собою центральну площу Борисполя. 

БДЮТ — багатопрофільний позашкільний 
заклад, у якому своє дозвілля проводять ма-
ло не дві тисячі дітей. Вибрати можна з 32 гурт-
ків. Серед них кілька платних — це гуртки ран-
нього розвитку дитини «Пізнайко», «Малят-
ко», «Сонечко», «Мозаїка», англійські «Merry 
English» та «Англійська для малят», гурток «Фіт-
нес», молодші групи хореографічного ансамб-
лю «Радість» та новий «Студія академічного спі-
ву». Заняття в решті гуртків взагалі не стануть 
обтяжливими для сімейного бюджету й прине-
суть лише користь, нові вміння та друзів.

Гуртки БДЮТ для старшого шкільного віку 
мають яскраво виражену профільну спря-
мованість, й навчання там, якщо й не визна-
чить майбутньої професії, то точно стане в 
нагоді у дорослому житті. Сьогодні ми роз-
повімо про гуртки гуманітарного, еколо-
го-натуралістичного, дослідницько-експе-
риментального, соціально-реабілітаційно-
го та науково-технічного напрямів.

Гурток раннього розвитку 
дитини «Пізнайко»

Тут готують дітей до школи. Малеча 
вчиться логічно мислити, розуміти причин-
но-наслідкові зв'язки між предметами і яви-
щами, збагачує активний та пасивний слов-
никовий запас, розвиває монологічне та ді-
алогічне мовлення. Крім того, увага приді-
ляється збагаченню виховних умінь батьків, 
адже виховати розвинену особистість мож-
на лише спільними зусиллями родини й, у 
широкому розумінні, школи.

Гурток «Англійська для 
малят»

Раннє вивчення англійської мови позитивно 
впливає на розвиток здатності сприйняття ди-
тиною лексики, розвиток пам’яті, уяви, вольо-
вих якостей, комунікативних здібностей, за-
безпечує засвоєння іншомовного матеріалу та 
створює передумови для вивчення іноземної 
мови у шкільному віці. Для навчання дошкіль-
ників застосовуються інтерактивні ігрові мето-
ди та комунікативні вправи. Діти, у яких сфор-
мовані мовні навички, вільно висловлюють 
свої думки, почуття, можуть розповісти про 
свій емоційний стан, предмети, які їх оточують.

Гурток розрахований на дітей старшого 
дошкільного та молодшого шкільного віку 
(5-7 років). 

Гурток раннього 
естетичного розвитку 
«Малятко»

В основі роботи гуртка — комплексна 
програма розвитку дитини, що включає 
формування навичок мовлення та читан-
ня, підготовки до письма, розвиток мислен-
ня, пам'яті, уваги, елементарних математич-
них уявлень, логіки, а також ознайомлення 
з навколишнім світом та заняття музикою, 
співом, музично-руховою діяльністю і хоре-
ографією.

Гурток раннього розвитку 
дитини «Сонечко»

Підготовка до школи дітей віком від 4-х до 
6-ти років — соціалізація дітей, навчання спіл-
куванню за допомогою мови в перший рік, у 
другий — навчання читанню, письму, лічбі.

Гурток раннього 
естетичного розвитку 
«Мозаїка»

Головна мета гуртка — різнобічний 
розвиток дитини, інтелектуальна та пси-
хологічна готовність її до школи, фор-
мування позитивного ставлення до нав-
чання, розкриття творчих здібностей та 
фантазії дитини. На кожному занятті ви-
користовуються ігрові елементи цікавої 
англійської мови.

Програма розрахована на два роки (з чо-
тирьох до шести років) і включає в себе роз-
виток мовлення і навчання грамоті, навчан-
ня лічбі, ознайомлення з довкіллям і пра-
вилами поведінки в суспільстві, художню 
творчість, музику, співи.

Гурток з вивчення 
англійської мови «Merry 
English» («Мері Інглиш»)

Діти вчать мову і знайомляться з культу-
рою інших країн, літературою і традиціями, 
адже соціокультурний елемент є надзви-
чайно важливим. Заняття гуртків проходять 
інтерактивно, влаштовуються веселі КВК, 
«Щасливий випадок», «Відгадай мелодію», 
відзначаються свята, наприклад, День подя-

ки, Halloween. Приймаються діти 7-річного 
віку (з 2-го класу). 

«Університет майбутнього 
вчителя»

Гурток для старшокласників, які бажають 
продовжити своє навчання у педагогічних 
вишах. На заняттях вивчається педагогіка та 
психологія. 

Гурток журналістської 
майстерності «Слово»

Гурток юних журналістів. Його мета — 
розвиток мислення учнів, ознайомлення з 
професією журналіста, навчання основам 
журналістської роботи (написання статті, 
сценарію, підготовка інтерв’ю, робота з тек-
стом). Вихованці гуртка часто бувають на 
екскурсіях та цікавих зустрічах.

«Основи державотворення»
Гурток ставить на меті виховання особи-

стості, обізнаної в політичній та правовій 
сферах і з активною життєвою позицією у 
громадському житті. 

«Юний політолог»
Гурток для тих, хто хоче вивчати глибше 

наше суспільство, роль та значення політи-
ки у ньому. Вихованці пишуть науково-до-
слідницькі роботи.

«Юний дослідник»
Гурток для юних натуралістів, які бажають 

пізнавати світ природи та вболівають за еколо-
гічне майбутнє. Приймаються учні 9-11 класів. 

«Юний натураліст»
Для тих, хто бажає поглибити свої знання 

з ботаніки, зоології та екології та займатися 
науково-дослідницькою роботою. Прийма-
ються діти 12-15 років. 

Історичний клуб «Патріот»
«Патріот» — це виховання патріотизму, 

формування національної самосвідомості та 
активної громадянської позиції. Гурток розви-
ває пізнавальні й комунікативні здібності, ви-
ховує ціннісне ставлення до історичного ми-

нулого, вчить дослідницької діяльності в ар-
хівах, музеях, бібліотеках та під час екскурсій.

Клуб «Лідер»
Гурток має на меті розвиток організа-

торських та лідерських здібностей дити-
ни, формування соціально активної та від-
повідальної особистості. Вихованці беруть 
участь у різноманітних програмах і конкур-
сах. Приймаються учні 7-11 класів. 

«Повір у себе»
На гуртку чекають дітей з особливими 

освітніми потребами, які відчувають себе 
ізольовано, зневірюються у власних силах, 
переживають емоційні розлади та дефіцит 
соціальних контактів. Метою є гармонізація 
внутрішнього світу дитини, зниження три-
вожності, розвиток пізнавальних процесів 
та соціально-психологічна адаптація. 

«Попелюшка»
На гуртку діти вчаться створювати ціка-

ві вироби власними руками, що дає можли-
вість поглянути на довколишній світ очима 
творця. Природний матеріал — скарбни-
ця для розвитку фантазій, творчості, уяви, а 
процес виготовлення із нього виробів роз-
виває естетику, доповнює навички і вміння, 
розвиває дрібну моторику рук, увагу, інте-
лект. А головне, процес приносить радість 
і задоволення. В роботу йде все — дере-
во, глина, бісер, лоза, соломка, дріт, фанера, 
шматочки хутра, шкаралупка від яєць, тка-
нина, нитки тощо. Приймаються діти віком 
від 10 до 14 років.

Гурток машинного в’язання 
Гурток для тих, хто любить теплі в'язані 

светри і оздоблені візерунком шалі. Вихо-
ванці вчаться вправлятися з нитками і спи-
цями, розбиратися в схемах і створювати 
чудові й практичні речі. Приймаються діти 
з 10 років.

Гурток фотографії 
«Світанок»

Вихованці вчаться фотографувати, розви-
вають художній смак, спостережливість та 
комунікативність. Приймаються діти серед-
нього та старшого шкільного віку (починаю-
чи з 8 класу).

ЯК І ДЕ ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ 
ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ?

 Бориспіль пишається своїм по-
зашкіллям. Для розвитку дитини й 
проведення нею вільного часу з ко-
ристю в місті існують десятки гурт-
ків у Будинку дитячої і юнацької 
творчості (БДЮТ), Центрі технічної 
творчості «Евріка», Центрі туриз-
му та краєзнавства учнівської мо-
лоді. Крім того, активно працюють 
музична школа та дитячо-юнацька 
спортивна школа. 
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ДОВІДКА

 ЛІТЕРАТУРНИЙ КЛУБ

 СПОГАДИ ВЧИТЕЛЯ

Олександр МАТВІЄНКО

Сашко чемно дочекався закінчення служби, 
а потім — на зеленій травичці біля лікарняної 
церкви для прихожан, серед яких було багато 
дітлахів, — розгорнув казкове дійство…

Сашко Лірник, він же Олександр Іванович 
Власюк — інженер-будівельник та корабле-
будівельник, заслужений працівник культу-
ри України, актор, телеведучий, сценарист, 
автор телепрограм, казкар-лірник, музикант, 
який грає на колісній лірі, варгані (дримбі), 
гітарі, бубоні, колишній учасник київсько-
го гурту «Вій», член журі фестивалю автор-
ської пісні «Срібна підкова», учасник фести-
валів «Країна Мрій», «Шешори», «День Неза-
лежності з Махном», «Етноеволюція», «Три-
пільське коло».

Не можна оминути діяльність Лірника Саш-
ка як волонтера й добровільного помічника 
Українського війська. Він постійно їздить із 
концертами на передову, розповідає бійцям 
казки «для бліндажа», організовує волонтер-
ську допомогу та агітпотяги на Схід. Органі-
зовував концерти і сам виступав у Мар’їнці, 
Красногорівці, Пісках, Маріуполі, Широки-
ному, Авдіївці, Волновасі, на шахті «Бутівка». 
Був автором ідеї, організатором і режисе-
ром-постановником концерту для ветеранів 
АТО до 25-ліття Збройних сил України в Києві, 
де рок-гурти «Брати Гадюкіни», «Тінь Сонця», 
«Вій», «Багіров Бренд», «От Вінта» грали свої 
твори разом із оркестром Збройних сил. Ось 
така видатна людина завітала до Переяслава. 
І сьогодні пропонуємо увазі читачів невелич-
ке інтерв’ю з Лірником Сашком.

— Ви 12 років жили в Росії. Чим там 
займалися?

— Працював інженером на Мурманському 
суднобудівному заводі, потім створив власну 
фірму, теж пов’язану із суднобудуванням та 
судноремонтом, зокрема атомних кригола-
мів. Створив потужне українське земляцтво, 
яке діє й зараз, тримається в непростих ро-
сійських реаліях. 

— Чим, на Вашу думку, росіяни відрізня-
ються від українців?

— Це довга розмова. Розумієте, це зовсім 
інший народ, інша ментальність, інше став-
лення до світу, до оточення. Українець біль-
ше відкритий, товариський. Це люди гори-
зонтальних зв’язків: усі родичі, всі куми. Це 
добре спрацювало на початку війни, коли 
добровольці, волонтери одне одного під-
тримували. А росіяни… Там суміш народів 
і народностей, як Вавилон. У них за душею 
нічого свого древнього нема, то вони кра-
дуть наше. І це люди вертикальних зв’яз-
ків: їм цар наказав — і вони всі падають, як 
холопи, на коліна й виконують наказ. Це, 
звичайно, спрацьовує, проте така верти-
каль дієва певний час. У вікових масштабах 
всі імперії розпадаються саме через жор-
сткі вертикальні зв’язки. Адже людина по-
винна не тільки підкорятися якомусь ца-
рю, а мусить поважати й любити свій народ. 
Бо коли любиш свій народ, нічого чужого 
хапати не будеш.

— Ви маєте учнів, зокрема в Росії?
— Я навчаю усіх охочих складати й роз-

казувати казки. У мене учні по всьому світу 
і в Росії також. На жаль, після початку війни 
зв’язки з ними обірвалися. Ще маю ученицю 
зі Штатів, з Бостона. Вона приїжджала до ме-

не, ціле  літо вчилася казки розказувати, я її 
і навчив. Рік тому зв’язувався з нею по скай-
пу. Виявляється, моя учениця працює голов-
ним сценаристом знаменитої кінокомпанії 
Ворнер Бразерс. 

— Над чим Ви зараз працюєте?
— Закінчую роботу над художнім фільмом 

за своїм сценарієм, гальмує нестача фінансів. 
З другим сценарієм виграв державний пітчинг, 
себто, фільм фінансуватиметься з бюджету (Го-
споди, поможи!). Зніматимемо різдвяну каз-
ку. Ще працюю над сценарієм іншої новоріч-
но-різдвяної казки. Багато пишу філософських 
есе, постійно їжджу на фронт, пробую відроди-
ти одну зі своїх передач на телебаченні.

— Щойно прочитав Вашу усмішку «Як 
стати зрадником»…

— Це я написав зовсім недавно і присвя-
тив людям, які не розуміють, що відбуваєть-
ся. Якщо хочеш щось змінити – змінюй, шу-
кай шляхи, можливості. А просто волати… 
Таких людей називають корисними ідіотами. 
Комусь вигідно, щоб ідіот кричав: «Давайте 
все зруйнуємо!» А далі? Далі він не знає, що 
робити. Таких людей треба зупиняти і вчити.

— А носіїв «руського мира» можна 
навчити?

— Зі свого досвіду чітко знаю: якщо вони 
дорослі, їх уже не зміниш. Нам слід боротися 

винятково за молодь. Чим я і займаюся. Нове 
покоління мене радує, воно виросте україн-
цями. А час русофілів мине.

— Куди поїдете після виступу?
— Поїдемо до військових у Дівички, по-

тім збираємося на фронт, до морпіхів у Ма-
ріуполь… Я, коли виступаю перед бійцями (а 
ви уявіть собі цих суворих чоловіків, загарто-
ваних війною!), називаю їх котиками, зайчи-
ками. А ще й кажу, як діткам: «Запам’ятайте: 
той в бою перемагає, хто характер справжній 
має, і не той, хто люто злиться, а лиш той, хто 
не боїться». Їм подобається.

— Як Ви все встигаєте?
— Я вже звик до такого життя. Коли два-

три дні знаходжуся вдома, починаю нудити-
ся, шукаю собі пригод.

— Коли, на Вашу думку, ми переможемо?
— Ми вже перемогли. Те, що українці пов-

стали, вже є нашою перемогою. Ми не ста-
ли бидлом. І що б ворог не робив, Україна 
вже відбулася.

ЛІРНИК САШКО В ПЕРЕЯСЛАВІ
 Про Сашка Лірника чули, мабуть, 

усі, хто цікавиться сучасною україн-
ською літературою. Це напрочуд різ-
ностороння і, як виявилося під час 
особистого спілкування, дуже при-
ємна людина. Кілька днів тому пан 
Сашко завітав до переяславського 
храму святого Єфрема, що знахо-
диться на території центральної ра-
йонної лікарні. 

Сашко Лірник (Олександр Іванович 
Власюк) народився 1963 року в Умані, жив 
у старому будинку родини графа Потоць-
кого. Нині мешкає в Києві. З 1999 і до 2002 
року Олександр Іванович був автором і ве-
дучим телепередачі «Казки лірника Сашка», 
2010-11 — програми для дітей «Світанок» на 
ICTV. 2003-го за версією журналу «Політика 
і культура» диск «Казки Лірника Сашка для 
дорослих і дітей» був визнаний найкращим 
альбомом України.

Пан Олександр у 2008-11 роках написав 
і поставив «Зіркові вертепи» на фестивалях 
«Карпатія». Знявся у кліпі гурту «Тінь Сонця», 
записував пісні з гуртами «Рутенія», «Чур», 
«Кому Вниз», знімає художній фільм за моти-
вами своєї казки «Про вдову Ганну Шулячку, 
Чорного козака і страшне закляття», в якому 
грає одну з ролей. Актор є одним із веду-
чих фестивалю «Українське Різдво» в Києві. 
Крім того, як казкар-лірник, він брав участь 
у багатьох етнічних та музичних фестивалях. 
А написаний і поставлений 2014 року його 
«Зірковий Новорічний Вертеп» на Майдані 
Незалежності був визнаний найкращим но-
ворічним шоу в Україні. Того ж 2014-го року 
за сценарієм Олександра Власюка на екра-
ни країни вийшов мультсеріал «Моя країна 
Україна». Казкар озвучив усі 26 серій і був у 
мультфільмі головним героєм разом зі своїм 
котом Воркотом. 

За волонтерську роботу і виступи на 
фронті Олександр Власюк отримав нагоро-
ду Генштабу ЗСУ «За заслуги перед Збройни-
ми силами України».

Лариса ГРОМАДСЬКА

Заслужений педагог Бори-
спільського району поділився 
з читачами «Вістей» своєю істо-
рією із учительського життя...

Корніяка Михайло Якович очо-
лював Бориспільський райвідділ 
освіти з 1968 по 1996 роки. Пе-
дагогічний стаж 37 років. За йо-
го сприяння побудовано школи 
у Бортничах, Воронькові, Голо-
вурові, Сеньківці, Гнідині, Мир-
ному, Старому, Ревному, Великій 
Олександрівці, Щасливому, Кіро-
вому, Дударкові, Вишеньках; 17 
дошкільних закладів, школи №3, 
6, 7, 8 у Борисполі. Він і сьогодні 
залишається взірцем, наставни-
ком і щирим порадником для ба-
гатьох педагогів. Багато починань 
Михайла Яковича стали добри-

ми традиціями. Це і туристичні 
зльоти, й учительські та учнівські 
спартакіади, і рейтингова оцінка 
шкіл, а також атестація робочого 
місця, огляди художньої самоді-
яльності тощо.

А ось таку історію із своєї педа-
гогічної практики розповів Михай-
ло Якович.

«Було це 24 серпня 1983 року. 
Завтра повинна бути вчительська 
конференція. Десь вже під кінець 
робочого дня сиджу у кабінеті, 
перечитую доповідь, з якою зав-
тра виступати. Відчиняються две-
рі і заходять заступник завідувача 
облвно і заступник директора об-
ласного Інституту вдосконалення 
вчителів.

— Добрий день, — кажуть. — Ми 
приїхали за доручення обкому пар-
тії допомогти у підготовці серпне-
вої конференції, бо до нас їде ви-

сокий гість — завсектором шкіл 
ЦК КПРС із Москви Віктор Іванович 
Кожевніков.

— У нас усе готове: ось доповідь, 
усіх повідомлено, проводити буде-
мо у Вороньківській школі, — звітую.

— Нас відрядили допомогти пе-
рекласти доповідь російською мо-
вою, щоб перед гостями виступати 
російською.

Я отетерів…
— Ніколи у житті перед учителя-

ми не виступав російською мовою 
і тепер не буду, — відповідаю. — 
Ось доповідь. Хочете перекладай-
те, але я виступати не буду. Хай чи-
тає хтось інший.

Почалися перемовини. Телефо-
нують завідувачу облвно Юрію Іва-
новичу Виговському. Той попросив 
мене до телефону. — Ти готовий на 
завтра? Знаєш, хто до тебе приїж-
джає? — запитує мене.

— Знаю. Але ж не буду росій-
ською мовою виступати.

Тоді він говорить:
— А хто у районі господар по 

освіті? — питає.
— Я.
— Тож, як знаєш, так і роби. Але 

відповідальність бери на себе.
— Добре, — погоджуюся.
Наступного дня до нас приїж-

джає ціла свита: Кожевніков, перші 
партійні особи області і району, ке-
рівники освіти області. Гість з Мо-
скви уважно слухає, а потім висту-
пає чистою українською мовою і 
каже: «Я українець. Я працюю у Мо-
скві, але моя душа в Україні.» Він був 
вражений змістовними виступами 
вчителів. Але найбільше враження 
на нього справила Вороньківська 
школа. Через деякий час Віктор 
Миколайович Пихтін, директор цієї 
школи, отримав звання заслужено-

го вчителя України. Ось так ми від-
стояли українську мову і ще й отри-
мали почесне звання.»

«А ХТО У РАЙОНІ ГОСПОДАР ПО ОСВІТІ?»
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 ІНТЕРВ'Ю  СПОРТИВНІ ЗАХОДИ

 АВІАМОДЕЛЬНИЙ СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ 
МАТЧ

Завершується чемпіонат Київської об-
ласті з футболу серед команд вищої ліги. 
Вже зіграно 22 тури, і кожен з чотирнад-
цяти учасників визначився, на що зможе 
претендувати у цьому сезоні. Представ-
ник Бориспільщини — ФК «Бориспіль-Фа-
ворит» своїх прихильників гарними ре-
зультатами цьогоріч не радує. У турнірній 
таблиці команда розташувалася на оди-
надцятій сходинці. Щоправда, в останньо-
му турі бориспільці потішили надрезуль-
тативним футболом. У домашньому поє-
динку «Бориспіль — Фаворит» розгромив 
ФК «Обухів», який йде тринадцятим — 7:1. 
Обухівці першими відкрили рахунок, але 
потім сім разів пропустили. У перемож-
ців чотири м’ячі на свій рахунок записав 
Роман Дорогань, решту голів забивали 
Олександр Курилко, Денис Козубський, 
Роман Смарж. Наступний матч бориспіль-
ські футболісти проведуть у суботу, 7 
жовтня, на виїзді проти ФК «Бровари». 

ДРУГЕ МІСЦЕ 
«КОЛОСА»

У Коростені (Житомирьска область) від-
бувся міжнародний Меморіал з хокею на 
траві пам’яті тренера Андрія Литвинюка. У 
турнірі, який пройшов на високому орга-
нізаційному рівні, взяли участь чотири ді-
вочі команди — «Колос» (Бориспіль), «По-
літехнік» (Коростень), «Динамо»(Суми), 
збірна команда міста Полтави. У підсум-
ку представниці відомої на весь світ бо-
риспільської хокейної школи посіли друге 
місце. Перемогу у турнірі святкувало сум-
ське «Динамо». Переможці отримали ме-
далі, дипломи, кубок та солодощі. Лізу Ба-
бак визнано кращим нападником турніру.

ЧЕМПІОНАТ 
З БОКСУ

У Броварах відбувся чемпіонат Київ-
ської області з боксу серед юнаків 2003-
2004 років народження. Бориспіль на цих 
змаганнях представляли тринадцятеро 
боксерів. Найкращі результати продемон-
стрували Богдан Ломакін і Влад Юдін.

Підготував Валерій ГІРЧЕНКО

НАЛАШТОВАНІ НА 
ПЕРЕМОГУ

Нещодавно у м. Бровари відбулися зма-
гання Чемпіонату Київської області з бок-
су, у яких брали участь спортсмени 2002 
— 2003 років народження. Кращі учасни-
ки поєдинку поїдуть на Чемпіонат Украї-
ни, який проходитиме з 22 по 28 жовтня 
в Одесі. За підсумками змагань до збірної 
Київської області від Борисполя потрапи-
ли два боксери: Олександр Марченко (ва-
гова категорія 60 кг, тренер М.І. Степанен-
ко) та Сергій Жижук (вагова категорія 80 кг, 
тренер О.М. Дмитрієнко). Сподіваємося на 
гідний виступ бориспільських боксерів на 
чемпіонаті і побажаймо хлопцям успіхів.

Валерій ГІРЧЕНКО

Зокрема у Щасливому при місцевому на-
вчально-виховному комплексі функціонує 
дитячо-юнацька футбольна школа «Княжа». 
Сучасні умови для тренувань у селі вже оці-
нили юні футболісти донецького «Шахта-
ря». Цього сезону «Княжа - Арена» стала до-
машнім стадіоном для київського «Арсена-
лу», який виступає у першій лізі чемпіонату 
України. Багато мешканців Бориспільщини 
навіть почали вболівати за цю столичну ко-
манду, яка після чотирнадцяти турів лідирує 
у першій лізі і має гарні шанси наступного 
сезону виступати в українській Прем’єр-лізі. 
В інтерв’ю нашому кореспонденту головний 
тренер ФК «Арсенал» (Київ) Сергій Литов-
ченко розповів про амбітні плани команди 
та про умови, які створені у Щасливому.

— Вас влаштовують умови, які надані 
«Арсеналу» у Щасливому на «Княжа-Арені»?

— Так, «Арсеналу» краще виступати у Ща-
сливому — це наш дім. Тут дуже віддані вбо-
лівальники, хороша аура. На жаль, стадіон 
за своїми параметрами не зможе прийняти 
матчі української Прем'єр-ліги, де ми праг-
немо грати.

— Що взяв нинішній «Арсенал» від ко-
манди, яка ще нещодавно вдало висту-
пала у Прем'єр-лізі?

— Я грав за той колектив і знав його рі-
вень та можливості. Хочеться знову відчува-
ти ту атмосферу. Пам’ятаю, як на наші поє-
динки на НСК «Олімпійський» збиралося по 
40 тисяч глядачів. Нехай це було досягнуто 
також і за рахунок піар-кампанії, але люди, 
мабуть, не прийшли б дивитись на погану 
команду, навіть безкоштовно. Зараз ми хо-
чемо заслужити повагу і прихильність у гля-
дачів своєю грою. На «Княжа-Арені» «Арсе-
нал» на всі сто відсотків відчуває себе, як 
удома. У цьому сезоні так виходить, що на 
виїзді «каноніри» йдуть без втрат, а на своє-
му стадіоні, де на нас приходять подивити-
ся, родичі та друзі, ми не завжди справляє-

мося з емоціями. Хочеться показати себе з 
найкращого боку, обов'язково перемогти, 
але іноді бувають такі ігри, як з «Десною», 
коли в кінці ми змусили всіх похвилюватися. 
Головне — виграли і йдемо далі.

—  Ви задоволені грою своєї команди у поє-
динку з одним із головних ваших суперників 
у боротьбі за вихід в українську Прем’єр-лі-
гу — чернігівською «Десною» (1:0)?

— Якщо відкинути емоції, слід визнати 
— ми обіграли команду рівня Прем'єр-лі-
ги. Проти «Десни» раніше ніхто не діяв 
першим номером, а ми зробили чернігів-
цям сюрприз. З перших хвилин «Арсенал» 
почав тиснути на гостей на їхній полови-
ні поля і в першому таймі повністю пере-
грав суперника. Після перерви нам трохи 
не вистачило сил, але ми могли розстави-
ти усі крапки над «і», якби свій момент реа-
лізував Олександр Батальський. Наприкін-
ці поєдинку довелося пережити неприємні 
хвилини, коли м'яч потрапив у руку Русла-
ну Черненку. Звичайно, не хотілося через 
цей епізод втратити заслужену вікторію, 
але наш голкіпер Сергій Сітало виручив. 
Все справедливо.

— У поєдинку проти «Десни» долю зу-
стрічі вирішив один м’яч. Вас не хвилює 
низька результативність?

— Я задоволений нашою атакувальною 
ланкою. До поєдинку проти чернігівців ми з 
«Десною» забили більше за всіх у лізі. Вва-
жаю, що напад у нас сильніший, ніж у черні-
гівської команди. Іноді у футболі все вирішу-
ють миттєвості. Забив би Батальський дру-
гий м’яч, і ніхто не говорив би, що «Арсенал» 
не є результативним, ніхто не міг би сумні-
ватися у перемозі нашої команди.

— Вам лише 38 років, але Ви вже майже 
два роки очолюєте тренерський штаб 
«Арсеналу». Чи багато вдалося за цей 
час навчитися, і з кого берете приклад у 
тренерській професії?

— Я постійно вчусь. Погано, що у мене не-
має ліцензії PRO, яка потрібна для роботи з 
командою у Прем'єр-лізі. Може забігаю на-
перед, але знаю, що ми будемо розвивати-
ся. За два з половиною роки «Арсенал» про-
йшов шлях від любительської команди до 
професійного клубу — це відмінна школа 
для будь-якого тренера. Я вірю у свою ко-
манду, у її майбутнє.

Сергій Литовченко: «АРСЕНАЛУ» КРАЩЕ 
ВИСТУПАТИ У ЩАСЛИВОМУ — ЦЕ НАШ ДІМ»

 Тритисячне село Щасливе, що 
у Бориспільському районі, у плані 
розвитку спортивної інфраструкту-
ри, є одним із лідерів серед насе-
лених пунктів на Київщині.

Валерій ГІРЧЕНКО

У Яготинському районному будинку 
дитячої та юнацької творчості одним із 
найпопулярніших серед хлопців як мо-
лодшого, середнього, так і старшого 
шкільного віку є авіамодельний гурток. 

Вихованці гуртка під керівництвом 
Анатолія Миколаєнка — постійні при-
зери та переможці обласних, всеукра-
їнських і міжнародних змагань з авіамо-
дельного спорту та конкурсів-виставок 
технічної творчості.

— Нещодавно на Всеукраїнські відкри-
ті змагання учнівської молоді з авіамодель-
ного спорту, що проходили в рамках фести-
валю науки, техніки та сучасних технологій у 
Дніпрі, вирушила збірна команда Київської 
області, — розповідає Анатолій Олексан-
дрович Миколаєнко. — Запросили до її 
складу і яготинських авіамоделістів Дмитра 
Поліщука (пілот) та Анатолія Поліщука (ме-
ханік). Сімейний екіпаж гідно змагався, ви-
конуючи фігури вищого пілотажу та небез-
печні маневри, і посів третє місце у класі мо-
делей повітряного бою «F-2D». Достойною 
нагородою спортсменам став перехідний 

Кубок 2005 року, який у Нідерландах заво-
ював відомий авіамоделіст Павло Садомов.

Про зоряний час юного авіамоделіста 
Дмитра Поліщука свідчить зайняте дру-
ге місце у класі моделей «F-2D» на XI ета-
пі Кубка Євразії серед юніорів. Тоді, влітку 
2017-го, у Харкові Дмитро переміг спортс-
мена міжнародного класу Сергія Узьких. 

За словами Анатолія Миколаєнка, за-
раз спортсмени готуються до участі в ета-
пі Кубка світу з авіамодельного спорту, що 
відбудеться у місті Міжгір’ї (Закарпатська 
область). Планується, що у Кубку візьмуть 
участь спортсмени з Китаю, Бельгії, Фран-
ції — країн, які є законодавцями моди у 
світовому авіамодельному спорті.

— Українські спортсмени не мають змо-
ги відвідувати всі етапи Кубку світу з авіа-
модельного спорту, які проводяться у різ-
них країнах світу регулярно, — резюмує 
Анатолій Олександрович. — Цей спорт — 
задоволення не з дешевих. Щоб побудува-
ти літак, потрібно мати гарні умови та від-
повідні верстати або кошти на придбання 
техніки. Тож бажаємо сімейному екіпажу 
щедрих спонсорів, а всім авіамоделістам 
успіхів у нелегкій справі, в яку вони вкла-
дають частку своєї душі.

ЗОРЯНИЙ ЧАС ЮНИХ АВІАМОДЕЛІСТІВ
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Валентина ОЛІЙНИК

Як з'ясувалося, в традиційній медицині 
«грибне лікування» — це випадки дуже по-
одинокі.

— В моїй практиці такого ще не було, — 
коментує Олег Ісаков, лікар амбулаторії 
загальної практики і сімейної медицини 
у с. Кучаків. — Я і мої колеги, розробляю-
чи схему лікування, орієнтуємось на тради-
ційні медичні препарати, які перевірені ла-
бораторно і їх можна купити в будь-якій ап-
теці. І, знаєте, дитячих спогадів, що грибами 
щось лікували мої бабуся чи мама, не маю... 

Тим часом, лікування грибами (фунготе-
рапія), яку пропагують травники, в народі 
дуже популярна. Так, наприклад, гриби ви-
користовують при бронхіальній астмі, для 
пришвидшення загоєння ран, для підви-
щення імунітету і зниження рівня холесте-
рину в крові тощо. 

Також у нашій місцевості ще з часів Київ-
ської Русі лікуються веселками, трутовика-
ми, боровиками, дощовиками. Зокрема ве-
селки передусім діють на слизові оболон-
ки шлунка, кишківника, матки, простати, ле-
гень. Трутовик краще лікує печінку, білий 
гриб — шкіру. Чагу, що росте на деревах, 
мисливці і рибалки запарювали із травами 
для профілактики раку кишківника. 

Утім, як кажуть знаючі люди, хоча гри-
бами лікуються і внутрішньо, і зовнішньо, 
а корисні вони тим що містять на 30% біл-
ків більше, аніж у м'ясі. Також вони багаті на 
амінокислоти, вуглеводи, клітковину, різ-
ні жироподібні речовини (ефірні олії, жир-
ні кислоти). 

Проте найбільше значення має лецитин, 
адже речовина перешкоджає відкладен-
ню холестерину, допомагає запобігти ате-
росклерозу. Зважаючи на велику кількість 
клітковини, яка поліпшує травлення, вжи-
вання грибів гарантує очищення організму 
і сприяє схудненню. 

Застереження! Незважаючи на вели-
ку кількість вітамінів, гриби корисні дале-
ко не всім, а тому, якщо у вас є проблеми зі 
шлунком (виразка, гастрит), від грибів кра-
ще утриматися. 

Загалом, дорослій людині не варто спо-
живати більше 100 грамів грибів за один 
раз, оскільки організму просто важко буде 
це все «переробити». До речі, саме через 
це педіатри не рекомендують годувати гри-
бами дітей. Наголошують, що куштувати їх 
можна хіба з одинадцятирічного віку. Спра-
ва у тому, що у малюків просто відсутні фер-
менти, необхідні для перетравлення цього 
продукту. 

Пігулки з-під землі
Аби зрозуміти лікувальні властивості 

грибів, мабуть, досить пригадати, що пер-
ший у світі антибіотик з'явився саме з гри-
ба пеніціліума та отримав відповідну назву 
— пеніцилін. У багатьох країнах  (США, Анг-
лії, Японії, Індії) проводилися досліджен-

ня, в результаті яких вчені дізналися про 
нові численні лікувальні властивості гри-
бів і, більше того, активно впроваджують ці 
знання на практиці.

Що стосується їхніх видів, наші вітчизняні 
народні фітотерапевти, наприклад, радять 
використовувати червоноголові підосич-
ники для зниження тиску. Також порошок із 
цих сушених грибів виводить холестерин. А 
от такий же порошок, отриманий уже з ли-
сичок, наприклад, паралізує глистів  у ки-
шечнику і є досить поширеним протигель-
мінтним  засобом. Його можна додавати 
просто до звичайної їжі по чайній ложці. 

Також лисички і деякі види сироїжок 
здатні пригнічувати розмноження стафіло-
коків. А от білий гриб, і власне порошок з 
нього, ефективний проти кишкової палич-
ки і палички Коха. Деякі види маслюків міс-
тять речовину, що знімає головний біль. Ці 
гриби також помічні при подагрі. А от ве-
селку (срамотник чи чортове яйце, як йо-
го іще називають — ред.) найбільше вико-
ристовують при лікуванні онкології, а також 
хвороб шлунка, серця та крові, роблячи з 
нього настоянки на спирту, меду.

Окрім лікувальних властивостей, у гри-
бах досить багато і вітамінів, корисних для 
нашого здоров’я. Зверніть увагу і на те, що 
за вмістом вітамінів, як зауважують дієто-
логи, цей продукт перевершує деякі овочі і 
фрукти, що завжди вважалися «коморою ві-
тамінів». Якщо говорити більш предметно, у 
підберезниках і підосичниках стільки віта-
міну PP, скільки в печінці. Є в грибах вітамін 
D (зміцнює зуби і кістки), цинк (корисний 
для шкіри і судин), сірка (зміцнює волосся 
і нігті) та інші мікроелементи.

А от у печерицях вітаміну В1, як вважа-
ється, міститься стільки ж, скільки в злаках 
і яловичій печінці разом. Також у грибах ду-
же багато вітаміну А. Наприклад, чимало 
його в моховиках та лисичках, майже, як у 
моркві, проте найбільше — в  білих грибах 
та рижиках. До речі, чи не найбільше пред-
ставниць прекрасної статі потішать саме 
антицелюлітні властивості грибів. Оскільки 
гриби містять багато калію, який виводить з 
організму зайву рідину і перешкоджає по-
яві «апельсинової кірки», і міді, яка робить 
тканини еластичнішими. В цілому, гриби 
— це просто комора  корисних і не менш 
смачних вітамінів! 

Останніми роками серед сільського насе-
лення спостерігається тенденція висівання 
грибів удома. Так, наприклад, «насіння» за-
лишають проростати не лише в льосі чи на 
ґрунті, а й, скажімо, засівають на березі, в 
кінці городів (там традиційно вологіша зем-
ля, аніж усюди), на старих пеньках, плодо-
вих деревах (всім відомі гливи) тощо. 

— Два роки тому я купив кілька видів 
осінніх грибів, бо тоді у мене планувалась 
відпустка, і розсадив їх у себе на дачі, — 
розказує житель Київщини Олександр Зве-
нигора. — Сьогодні вже збираю непоганий 
врожай «зонтиків» (парасолька строката 
— ред.), а також  печериць та глив. Це до-
сить відчутно економить мій час, оскільки 
вже не витрачаю його на похід у ліс. А та-
кож, звісно, економлю самі гроші на купів-
лю цього продукту, який любить спожива-
ти вся моя родина. На часі — вивчати ліку-
вальні властивості цих продуктів і послуго-
вуватись ними ще й в цьому напрямку, бо 
надто захопився цією справою.

ГРИБИ: КОМОРА  КОРИСНИХ 
І СМАЧНИХ ВІТАМІНІВ! 

ТУБЕРКУЛЬОЗ 
АТАКУЄ

За даними Бориспільського районно-
го управління Держпродспоживслужби, 
лише за 8 місяців цього року на території 
району зафіксовано 57 випадків захворю-
вання на туберкульоз, з них 22 — у Бори-
сполі. Порівняно з минулим роком показ-
ники зросли майже на 30%. Зараз на облі-
ку в лікарні перебуває 113 чоловік. Від цієї 
хвороби вже померло 5 осіб.

Туберкульоз — це важке захворюван-
ня, яке передається повітряно-крапель-
ним шляхом. Щоб контролювати прояви 
хвороби, необхідно щорічно робити дітям 
проби Манту. Але провести цю процеду-
ру лікарі мають змогу лише трохи більше 
трьом тисячам осіб.

У Бориспільському пологовому будин-
ку вакцини проти туберкульозу достатньо 
і всі немовлята на 88% щеплені. Доросле 
ж населення має обстежуватися в рент-
генкабінеті ЦРЛ раз на два роки. 

РИЗИКИ СКАЗУ НА 
БОРИСПІЛЬЩИНІ

За перше півріччя у місті собаки покуса-
ли 154 особи, у 62 випадках напади на лю-
дину скоїли бродячі пси. В Бориспільсько-
му районі агресивної поведінки тварин 
щодо людини зафіксовано 271 випадок, з 
них 88 нападів «нічийних» собак. Від сказу 
були щеплені 108 осіб. 

Зараз у міській ЦРЛ в наявності лише 4 до-
зи вакцини проти цієї хвороби. «Цього не 
вистачить навіть на одну людину», — комен-
тує Андрій Андрійович Веремій, завідувач 
міжрайонним відділом лабораторних дослі-
джень ДУ «Київський обласний Лаборатор-
ний центр МОЗ України». Нагадаємо, в Укра-
їні немає вакцин проти сказу для людей, їх 
завозять через «чорний ринок» із Білорусії. 

За останні місяці в Борисполі зафіксо-
вано два випадки захворювання тварин 
на сказ (в обох випадках переносника-
ми були вуличні коти). В Бориспільсько-
му районному управлінні Держпродспо-
живслужби повідомляють, що вакцина 
проти сказу для тварин є в достатній кіль-
кості, до того ж, вона безкоштовна. Тому 
усі, хто бажає провести щеплення своїх 
улюбленців, можуть звертатися за те-
лефоном (04595) 6 64 49. 

ГРИБИ ТА НАСЛІДКИ 
ЇХ ВЖИВАННЯ

Із початком грибного сезону в Київській 
області зафіксовано 31 випадок отруєн-
ня грибами, один із низ — летальний. У 
Бориспільському районі зареєстрова-
но лише один випадок отруєння осінніми 
смаколиками. 

Всі ринки у Борисполі ретельно кон-
тролюються міжрайонним відділом лабо-
раторних досліджень, тому гриби з при-
лавків обов’язково підлягають аналізам. А 
от зі стихійною торгівлею все не так про-
сто: дослідження таких грибів не роблять, 
звідки береться товар, ніхто не знає. То-
му будьте обережними. Медики також по-
переджають, що і консервовані гриби «з 
рук» купувати ні в якому разі не можна. 

Підготувала Тетяна Ходченко

 Лікувальні властивості гри-
бів були добре відомі століт-
тя тому. Наприклад, цілителі ми-
нулого використовували гриби 
при лікуванні обморожень, виси-
пу, холери, сухот, хвороб шлун-
ка, шкірних захворювань, засту-
ди і багатьох інших захворювань. 
«Вісті» проконсультувались у лі-
карів, наскільки часто ті пропо-
нують своїм пацієнтам народну 
«грибну» альтернативу.

Дорослій людині не варто споживати більше 100 грамів грибів за один раз, 
оскільки організму просто важко буде це все «переробити». Саме через це 
педіатри не рекомендують годувати грибами дітей. 
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Корисні поради
 ЗБЕРІГАННЯ

 ДО СТОЛУ

Здавалося б, у зберіганні капусти немає 
нічого складного. Однак зробити це не так 
просто. Адже потрібно не тільки правильно 
підібрати сорти і врахувати умови їх виро-
щування, ретельно підготувати саме схови-
ще, але й вчасно зібрати урожай і правиль-
но обрати спосіб зберігання.

Коли і як заготовляти 
капусту?

Збирання починають, коли денна темпе-
ратура варіюється в межах +2 ... + 8 ° С, а 
вночі бувають легкі заморозки, але не ниж-
че -3 ° С. Качани, зрізані раніше, часто почи-
нають в'янути, а потім тріскаються.

Збирати урожай краще в суху погоду, 
інакше доведеться спочатку просушувати 
качани, а це клопітно. Зрізайте головки го-
стрим ножем, залишаючи качани завдовж-
ки 2-3 см. Якщо ви збираєтеся зберігати ка-
пусту підвішеною до стелі за качани, їх зрі-
зати не потрібно. Не варто видаляти верхнє 
листя: залиште 2 покривних листки для за-
хисту від невеликих механічних ушкоджень 
і різних захворювань.

Умови зберігання капусти
Капусту зберігають у погребах (підвалах), в 

коморах і холодильниках, на балконах і навіть 
у земляних траншеях. Головне — забезпечити 
оптимальну температуру для зберігання (від 
-1 до +1 ° С) і відносну вологість 85-95%. Не-
зважаючи на досить високу вологість, у при-
міщенні не повинно бути грибків і плісняви. 
Провітрюйте його хоча б раз на місяць.

Способи зберігання капусти
У коробці або ящику. Це найпростіший і 

найменш трудомісткий спосіб. Качани про-
сто укладають в один шар у ящик або ко-
робку і стежать за тим, щоб вони не торка-
лися одне одного.

На полицях. Один з найпопулярніших 
способів. Уздовж стін розташовують поли-
ці шириною не менше 20 см. Капусту укла-
дають качаном угору в папері або харчовій 
поліетиленовій плівці.

На «подушці» з піску. У невеликий ящик 
насипають 20-сантиметровий шар сухого 
піску і встромляють капусту качаном вниз. 
Врахуйте: довжина качана повинна бути не 
менше 8 см!

У піску. Зберігати капусту можна в само-
му піску. Для цього качани обрізають по са-
му головку і укладають капустини в дерев'я-
ний ящик на відстані 3-5 см один від одного. 
Уклавши перший шар, його повністю заси-
пають сухим піском, потім кладуть другий і 
так далі, поки не заповниться весь ящик.

У глиняній «шубці». Змішайте 2 частини 
глини з 1 частиною води, щоб вийшов роз-
чин консистенції густої сметани. Обмастіть 
нею кожен качан капусти, просушіть, укла-
діть на полиці в погребі чи підвалі.

У штабелях. У підвальному приміщен-
ні збивають штабелі пірамідальної форми 
з рейок товщиною близько 5-15 см. Осно-
ва штабеля — приблизно 1,5 м, висота — до 
1 м. Рейки збивають решіткою, щоб вони не 
щільно прилягали одна до одної, а між ними 
залишилися невеликі отвори — 10х10 см.

Качан обрізають по саму головку. Перший 
шар розкладають так, щоб між капустинами 
була невелика відстань (приблизно 10 см). 
Потім викладають наступний шар, робля-
чи відстань вже трохи більшою, і таким чи-

ном вибудовують піраміду, вгорі якої знахо-
диться 1 головка. Завдяки хорошій вентиля-
ції капуста в таких штабелях чудово зберіга-
ється до самої весни.

У відрі або пакеті. Так-так, зберігати ка-
пусту можна і у відрах, і навіть у пакетах зі 
звичайною городньою землею! Акуратно 
викопайте качан з корінням і злегка прико-
пайте у відрі або пакеті з вологим ґрунтом. 
Поставте в підвал і поливайте раз на місяць.

Підвісивши. Місця у погребі після за-
кладки овочів, зазвичай, залишається ка-
тастрофічно мало. У такому випадку опти-
мальним рішенням буде підвісити капусти-
ни до стелі за качани. Обмотайте їх міцною 
мотузкою і повісьте на вкручені в стелю са-
морізи так, щоб головки не торкалися одна 
до одної. «Висяча» капуста чудово вентилю-
ється — а значить, менше хворіє і гниє.

У холодильнику. Оскільки оптимальна 
температура для зберігання капусти — від 
-1 до + 1 ° С, у холодильнику її потрібно три-
мати в так званій зоні свіжості, яка є у всіх 
сучасних моделях. Якщо немає, капусту з 
успіхом зберігають у відділі для овочів, ви-
ставляючи мінімальну температуру. Качани 
обертають папером або харчовою плівкою.

Якщо ви користуєтеся плівкою, стежте, 
щоб вона щільно прилягала до качана. Інак-
ше з часом в пустотах може з'явитися кон-
денсат — в цьому випадку плівку просто 
змінюють на нову.

Загортання у папір теж продовжить збе-
реження капусти в холодильнику. Щільно 

оберніть кожен качан папером, покладіть 
у целофановий пакет, залишивши отвір для 
вентиляції, і приберіть у відділення для ово-
чів. Згодом папір буде вбирати вологу, то-
му його потрібно періодично оглядати і при 
необхідності міняти.

На балконі. На балконі капусту, також 
обернувши в плівку або папір, зберігають в 
утеплених пінопластом ящиках або в спеці-
альних побутових термоконтейнерах.

У траншеях. Зберігати капусту можна і 
в земляних траншеях. Для цього на узвиш-
ші копають рів глибиною близько півметра 
і шириною близько 60 см. Дно вистилають 
соломою, на неї в два ряди укладають кача-
ни. Поверх знову кладуть шар соломи, при-
кривають дерев'яним щитом і засипають 
20-сантиметровим шаром землі. З настан-
ням морозів траншеї утеплюють за допомо-
гою тієї ж соломи або шару сухого листя.

Цей спосіб хороший тільки тим, що об'єм-
ні качани не займають місця у приміщенні. 
Але в траншеї вони підмокають, швидко за-
гнивають і не витримують сильних морозів. 
І навіть якщо капуста дивом збережеться 
ідеально, навряд чи у вас вийде швидко ді-
стати з такого сховища пару качанів під до-
щем або снігом.

Хвороби капусти в період 
зберігання

Поклавши капусту на тривале зберіган-
ня, не забувайте періодично її перевіряти: 
чи немає на качанах гнилі. Якщо щось по-
мітили, негайно приберіть зі сховища ура-
жені головки, інакше інфекція швидко охо-
пить весь урожай. Під час зберігання на ка-
пусту можуть «напасти» різні хвороби, але 
найчастіше:

Сіра гниль. На головках з'являється пух-
наста цвіль, і через деякий час вони загни-
вають. Найчастіше сірою гниллю уражають-
ся качани, з яких зняли все покривне листя, 
а також механічно пошкоджені і підмерзлі. 
Хоча може захворіти і абсолютно здорова, 
правильно зібрана капуста. Це трапляється, 
якщо у сховищі не дотримано температур-
ний режим або занадто підвищена / зниже-
на вологість. При перших ознаках сірої гни-
лі капусту необхідно перебрати, почистити 
всі уражені ділянки і, обробивши їх крей-
дою, укласти качани назад.

М'яка гниль. Бактеріоз, або м'яка гниль, 
вражає тільки механічно пошкоджені або 
тріснуті головки. Уражену м'якою гниллю 
капусту потрібно витягти зі сховища: при 
+ 4 ... + 5 ° С хвороба перестає розвиватися.

КОРОЛЕВА-КАПУСТА
 Капуста — ідеальний овоч, 

справжнє джерело вітамінів і ко-
рисних мікроелементів. Вона уріз-
номанітнює меню в осінньо-зимо-
вий період і допомагає в боротьбі з 
авітамінозом. Для цього її квасять, 
солять, маринують і заготовляють 
про запас у свіжому вигляді.

А ось вам порада досвідчених дачників: 
перед закладкою на зберігання припудріть 
качани звичайною крейдою або гашеним 
вапном. Така обробка допоможе попере-
дити розвиток сірої гнилі та інших хвороб.

Квашена капуста з 
ожиною та м'ятою

Капуста білокачанна — 1,5 кг, 
морква — 200 г, ожина — 200 г, мо-
рошка або журавлина — 1 жменя, 
м'ята — 1 гілочка.

Розсіл: мед — 100 г, сіль — 15 г, 
вода 1 л.

Нашатковані капусту і моркву 
викласти шарами, перемежову-
ючи з ожиною і листочками м'я-

ти. Залити киплячим розсолом, 
насипати прямо зверху журавли-
ну або морошку, накрити криш-
кою і залишити на квашення при 
кімнатній температурі на 5-7 днів, 
періодично протикаючи гострим 
ножем або дерев'яною паличкою 
для видалення газів. Капуста буде 
готова приблизно через 2 тижні. 
Зберігати в холодному місці.

Ожину при бажанні можна замі-
нити на виноград, а м'яту — на ба-
зилік, вийде цікавий варіант!

Квашена капуста із 
зеленим чаєм 

Капуста — 10 кг, морква — 2,5 
кг, чай зелений байховий — 30 

ч. ложок, сіль крупного помолу — 
250-300 г.

Капусту звільнити від верхнього 
листя і качанів, дрібно нашаткува-
ти, моркву нарізати тонкою солом-
кою або потерти на тертку. Капусту 
посолити і пом'яти, щоб виділився 
сік, додати моркву і чай. Ретель-
но перемішавши всі інгредієнти, 
укласти в емальовану каструлю, 
утрамбувати, встановити зверху 
гніт (на дерев'яний кружок або по-
рцелянову тарілку) і залишити для 
заквашування при прохолодній 
(+ 15 ° C) температурі. Через 3 дні 
(коли з'явиться піна) потрібно го-
строю паличкою, ножем або шам-
пуром проколоти капусту в де-
кількох місцях, щоб гази виходили, 
і капуста не псувалася. Зазвичай, 

через 2 тижні можна перекласти її 
в банки і зберігати на холоді.

Капуста на голубці

На голубці квасити капусту мож-
на цілими головками. Для цього 
вибирають невеликі головки ва-
гою до 1 кг. Їх укладають у бочку 
(або в будь-яку іншу тару) і залива-
ють холодним розсолом так, щоб 

він був вище капусти не менше, 
ніж на 10 см. Щоб посилити бро-
діння, деякі господині кладуть до 
капусти кілька качанів кукурудзи.

Через 5 днів стояння (під гні-
том!) потрібно 2-3 рази перели-
ти розсіл для більш рівномірного 
розподілу солі. Те ж саме роблять 
на 7 день.

Бродіння триватиме кілька тиж-
нів. Після його закінчення бочку 
щільно закривають кришкою, ка-
пусту зберігають зануреною у роз-
сіл. Якщо немає можливості збері-
гати у великій тарі, розділіть голов-
ки на листочки, покладіть у скляні 
банки і залийте тим же розсолом.

Для приготування розсолу на 
10 літрів води потрібно взяти 400-
500 г солі.
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ОВНИ. Мирний і гарний 
період, але розслабляти-
ся не варто. Близькі люди й 
керівництво підтримувати-
муть вас, друзі й колеги не 
підведуть. Головне вам са-
мим не лінуватись.

ТЕЛЬЦІ. Успішно впора-
єтеся з проблемами. Ваші 
наполегливість і увага до 
деталей допоможуть досяг-
ти бажаного. Однак, перш 
ніж рішуче діяти, варто все 
ретельно обміркувати.

БЛИЗНЯТА. Втілюйте 
свої задуми і далекоглядні 
плани, але при цьому бажа-

но підстрахуватися й зару-
читися підтримкою колег та 
впливових осіб. Присвятіть 
вихідні відпочинку.

РАКИ. Цього тижня си-
туація дозволить зробити 
помітний ривок у діловій 
кар'єрі. Але не варто мету-
шитися і братися за кілька 
важливих справ одночас-
но. Не забудьте про побуто-
ві питання.

ЛЕВИ. Зараз краще пли-
вти за течією, можливо, до-
ведеться комусь у чомусь 
поступитися. Якщо хтось у 
вашому оточенні потребує 

допомоги, постарайтеся не 
відмоляти.

ДІВИ. Доведеться до-
бре попрацювати. Не зва-
люйте всі турботи на себе, 
зверніться по допомогу до 
друзів або близьких людей. 
Успіх у діловій сфері зале-
жатиме від уміння домови-
тися.

ТЕРЕЗИ. Зможете ви-
рішити багато терміно-
вих завдань з неабиякою 
легкістю. А для цього не 
приймайте швидких рі-
шень, обмірковуйте все по 
десять разів.

СКОРПІОНИ. Сприятли-
вий період для детального 
обмірковування майбутніх 
справ. На роботі продов-
жуйте активно діяти та до-
магатися своїх цілей. Вихід-
ні присвятіть відпочинку.

СТРІЛЬЦІ. У своїх рішен-
нях виявіть обачність і дале-
коглядність, адже від цього 
може залежати подальший 
розвиток подій на роботі, у 
навчанні та сім'ї.

КОЗОРОГИ. Варто на пов-
ну потужність задіяти свою ін-
туїцію й розсудливість, щоб не 
потрапити у неприємну ситу-

ацію. Однак сміливо рухайте-
ся вперед на всіх фронтах.

ВОДОЛІЇ. Ймовірно, до-
ведеться вибирати: вирішу-
вати проблеми, переступа-
ючи через себе, або припи-
нити спроби й перечекати, 
доки труднощі не закінчать-
ся. У вихідні вас порадують 
близькі люди та кохані.

РИБИ. Чим менше будете 
зациклюватися на власних 
переживаннях та особистій 
вигоді, тим кращими вияв-
ляться результати. У вихідні 
можливі певні проблеми зі 
спілкуванням.

Астрологічний прогноз на 9 — 15 жовтня

Наостанок
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