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 АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

ЗВ'ЯЗОК З 
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 
ЕНЕРГІЇ НАЛАГОДЖЕНО

У Бориспільському районному підрозді-
лі ПАТ «Київобленерго» повідомляють, що 
телефон для подання заявок та отриман-
ня інформації від населення Борисполя та 
Бориспільщини знову діє. Номер телефону 
лишився незмінним: 0 67 217 89 85. Відпо-
відальним за зв'язок із громадськістю став 
Олександр Олексійович Травинський. Про 
це на плановій нараді повідомив керівник 

Бориспільському районному підрозділі 
ПАТ «Київобленерго» Микола Борзяк.

НАЦІОНАЛЬНА 
ПОЛІЦІЯ БОРИСПОЛЯ 
ПОВІДОМЛЯЄ

За даними поліції, протягом минулого 
тижня по місту зафіксовано  453 звернен-
ня громадян. Сумною статистикою є 15 
природних смертей, 1 факт самогубства та 
одна людина, яка зникла безвісти.

Квартирних крадіжок минулого тижня 
сталося 8, з них на кінець тижня розкрито 
половину. 

За цей же період також зафіксовано не-
законне використання мисливської зброї 
та три випадки збуту наркотиків.

ЛІФТИ ЗЛАМАЛИСЬ 
НЕ САМІ

Вандалізм у Борисполі нікуди не подівся. 
Про це знову йшлося на понеділковій пла-
новій нараді у міського голови. Цього разу 

свій негатив зловмисники спрямували на 
двері ліфтів у будинках №33 та 39 на вулиці 
Київський Шлях.

«Через виламані двері ліфти не можуть 
працювати, тому мешканці цих будинків 
змушені підніматися сходами пішки. А це 
і малі діти, і пенсіонери», — розповідав 
перший заступник міського голови Ми-
кола Корнійчук. Він також зазначив, що 
вже в понеділок двері пообіцяли відре-
монтувати і висловив сподівання, що 
вандалів обов’язково буде знайдено та 
покарано.

Підготувала Тетяна Ходченко

БОРИСПІЛЬ ПІДНЯВСЯ У БОРОТЬБІ ЗА АЕРОПОРТ

Ірина КОСТЕНКО, 
фото Олександра ПОГРЕБНЯКА

Інформація про те, що аеро-
порт «Бориспіль» 10 жовтня ма-
ють перереєструвати із міста Бо-
риспіль у село Гора, з’явилася в 
Інтернеті увечері 9 жовтня. Відео-
запис робочої зустрічі міського 
голови Анатолія Федорчука з го-
ловами фракцій та лідерами по-
літичних організацій «Батьків-
щина», «Самопоміч», «Свобода», 
«Сила людей», «Наш край», «Ра-
дикальна партія», «БПП» швидко 
поширили мережею. 

У зверненні, яке озвучив місь-
кий голова і одностайно підтри-
мали усі політичні сили міста, зо-
крема йшлося: «Сьогодні нависла 
загроза над існуванням та розвит-
ком нашого міста. Головою Бори-
спільської районної державної ад-
міністрації Туренком О.В. з перших 
днів його діяльності робляться 
спроби рейдерського захоплення 
Державного підприємства «Між-
народний аеропорт «Бориспіль», 
що призведе до загрози для по-
дальшої життєдіяльності міста…»

Повідомлення за лічені години 
підняло на ноги небайдужих містян. 
Наступного дня від самого ранку 
люди почали збиратися перед при-
міщенням райдержадміністрації.

Якщо Магомед не йде 
до народу, то його 
виведуть

Здається, Олександр Туренко 
взагалі на вважав за потрібне ви-
ходити до людей. У особистому 
кабінеті, куди активісти підняли-
ся, щоб отримати відповіді на пи-
тання, які вивели народ на площу, 
очільника райдержадміністрації 
не застали. Знайшли у кабінеті го-
лови районної ради, де він прово-
див якусь нараду. Спроба добити-

ся того, щоб пан Туренко вийшов 
на вулицю до людей, ледь не за-
кінчилася бійкою. Але запал вда-
лося стримати. А пану Туренку до-
велося почути на свою адресу ба-
гато неприємних слів, та якби він 
сам вийшов до мітингувальників, 
то, напевне, ситуація б не була та-
кою напруженою. 

Пристрасті вилилися через 
край, бо, фактично, це була перша 
зустріч Бориспільського міського 
голови із головою райдержадмі-
ністрації, який очолює район уже 
протягом трьох місяців.

На підвищених тонах
У такій ситуації дивно було б очі-

кувати іншого. Хоча Олександр Ту-
ренко з усіх сил намагався пере-
конати, що до перереєстрації ае-
ропорту він не причетний, що все 
відбувається за законом, та хто ж 
повірить, що воно діється без йо-
го відома. Бориспільський місь-
кий голова офіційно заявив, що 
генеральний директор аеропор-
ту «Бориспіль» Павло Рябікін пові-
домив, що він не може вирішити у 
райдержадміністрації жодного пи-
тання, оскільки Туренко поставив 
ультиматум: або аеропорт перере-
єстровується в село Гора, або з їх-
нього боку не буде жодної печатки 
чи підпису.

Розгорілися пристрасті і навко-
ло ситуації із погодженням гене-
рального плану аеропорту «Бо-
риспіль», оскільки Олександр Ту-
ренко разом зі своїм заступни-
ком Сергієм Білецьким забрали 
у головного архітектора печатку, 
і очільник райдержадміністрації 
підтвердив факт передачі печат-
ки архітектора і те, що вона знахо-
диться у нього в сейфі.

Паралельно із проблемою ае-
ропорту було озвучено ситуації, 
які раніше вголос розповідати не 
наважувалися. Зокрема про тиск 
на лікарів, які не погоджуються із 
політикою райдержадміністрації, 
про погрози звільненням, у тому 
числі головному лікарю Олексан-
дру Щуру та його заступникам. 

З цього приводу своє слово ска-
зали й активісти, у тому числі голова 
об’єднання волонтерських органі-
зацій «Архангел» Надія Литвиненко.

Підводні камені 
перереєстрації

Про них розповів Бориспіль-
ський міський голова Анатолій 
Федорчук:

— Сьогоднішнє народне віче 
зібралося у зв’язку з тим, що іс-
нує загроза незаконної перереє-
страції державного підприємства 
«Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» з міста в район. Що це озна-
чає на практиці? Це означає, що, 
без перебільшення, завтра місто 
стане на коліна. Питання, чи бу-
дувати школу, не буде стояти. Во-
на сьогодні однозначно не буде 
будуватися. Не буде будуватися 
дитсадочок. Питання стоятиме на-
віть у тому, чи зможемо ми випла-
чувати заробітну плату. Тому що 
сьогодні проект бюджету на 2018 
рік уже зареєстрований у Верхов-
ній Раді. Він передбачає наявність 
аеропорту за містом Бориспіль. 
Формула, за якою ведеться роз-
рахунок бюджетних надходжень, 
передбачає, що ці 100 мільйонів 
гривень податків, які місто Бори-
спіль отримує від аеропорту та ін-
ших підприємств, розташованих 
на території аеропорту, протягом 

2018 року надходитимуть до бю-
джету Борисполя. А їх фактично 
не буде. Окрім того, реверсна до-
тація, точніше вилучення коштів, у 
наступному році передбачається 
набагато більшою, ніж цьогоріч — 
близько 50 млн грн. Таким чином 
150 млн грн буде вимито з нашо-
го бюджету, в результаті чого нам 
не вистачить навіть на заробітну 
плату. Це не враховуючи витрати 
на енергоносії та інші обов’язкові 
витрати. Таким чином місто із са-
модостатнього перетвориться на 
місто-жебрака. 

Підкоригувати бюджет сьогод-
ні вже неможливо. Для того, щоб 
внести зміни у бюджет, потрібно 
до липня попереднього року по-
дати до Міністерства фінансів ін-
формацію, що таке підприємство 
у наступному році не буде плати-
ти до нас податки. Липень давно 
минув, ця сума сьогодні врахова-
на. Це означає, що Бориспіль не 
зможе навіть функціонувати. Що 
при цьому виграє район? У 2018 
році район отримає ці кошти. Але 
у 2019 році їхнє вилучення збіль-
шиться на суму тих самих 100 млн 
грн. У результаті, ті кошти, які мог-
ли б сьогодні слугувати тій самій 
центральній районній лікарні, бу-
дуть вилучатися у Державний бю-
джет, від цього програє як місто, 
так і район. 

Спробу тишком-нишком пере-
реєструвати аеропорт по-дер-
жавницькому назвати не можна. 
Швидше, по-бандитськи. Можли-
во, ситуацію з аеропортом потріб-
но переглядати, потрібно врахува-
ти нюанси, які свого часу не враху-
вали. Але для цього варто сідати 
за стіл переговорів і робити від-
повідні розрахунки. І тільки після 
цього виважено приймати якесь 

рішення. А так, в односторонньо-
му порядку, без доведення цієї 
інформації до міста, такі дії інак-
ше не назвеш, як рейдерське за-
хоплення аеропорту. З огляду на 
ситуацію, в якій опиняється місто, 
нам нічого не залишається, як чер-
гувати тут у наметах, бо нам не бу-
де за що виживати. 

Лікарню так 
віддавати, щоб не 
можна було взяти

За кілька днів до подій із аеро-
портом на сайті Бориспільської 
міської ради була зареєстрована 
петиція забрати Центральну ра-
йонну лікарню у підпорядкуван-
ня міста. За два дні вона набра-
ла необхідні для розгляду 250 го-
лосів. На сьогодні підписів більше 
300. 12 жовтня сесія Бориспіль-
ської міської ради повинна була 
розглядати це питання. Нібито і 
район уже не проти передати лі-
карню. От тільки чому так термі-
ново хочуть позбавити місто тре-
тини його бюджету. Може, щоб мі-
сто сказало, що ми не «потягнемо» 
цих витрат?

Сесія під відкритим 
небом

У зв’язку із ситуацією навко-
ло аеропорту, депутати терміно-
во скликали позачергову сесію 
Бориспільської міської ради. За-
сідання відбувалося біля примі-
щення райдержадміністрації з 
дотриманням усіх процесуаль-
них вимог. Сесія прийняла рі-
шення звернутися до Президен-
та і до всіх можливих інстанцій, 
щоб перереєстрацію аеропор-
ту (якщо вона відбулася) визнати 
незаконною. Також одним із пи-
тань сесійного засідання було ви-
словлення недовіри Олександру 
Туренку. Для Борисполя це нон-
сенс. За всі роки української Не-
залежності не було випадку, щоб 
міська громада повстала проти 
голови райдержадміністрації. А 
очільників РДА за цей період змі-
нилося більше десятка. 

Поки що без відповіді зали-
шається питання: навіщо по-
трібно було напередодні ново-
го бюджетного року підривати 
економічну стабільність Бори-
споля? Чи не тому, що у нашо-
му місті діє самоврядування, що 
Бориспіль активно ровиваєть-
ся, будує школи та дитсадки, 
послідовно створюються ком-
фортні умови життя?

 Аеропорт «Бориспіль», 
який наповнює третину 
міського бюджету, 
Бориспільська райдерж-
адміністрація вирішила 
тишком-нишком перереє-
струвати у село Гора Бори-
спільського району. Сьо-
годні перед приміщенням 
райдержадміністрації ви-
сочіє гора автомобільних 
шин, а на площі розбито 
намети.
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Мар’яна СОНЯЧНА

Донині близько половини укра-
їнських пенсіонерів отримували 
пенсії, що вираховувались на ба-
зі середньої зарплати за 2007 рік. 
Саме тому різниця у виплатах, за-
лежно від року виходу на пенсію у 
працівників з однаковим стажем, 
могла бути відчутною. Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман заува-
жив, що нинішня реформа нареш-
ті відновить соціальну справед-
ливість у питанні пенсії. Завдяки 
цьому кроку, особливо наголосив 
міністр, уряд не лише збільшить 
розмір виплат, але й закладе осно-
ву для майбутніх поколінь.

Чи то — «ура», чи все 
ж — «ой, леле» 

Утім, як зауважують незалежні 
аналітики, насправді пенсійну ре-
форму від уряду не можна назвати 
реформою, оскільки всі пропози-
ції головно націлені на зменшен-
ня кількості пенсіонерів. Це все 
потрібно для того, аби в майбут-
ньому збалансувати донині існу-
ючі практично «чорні діри» в Пен-
сійному фонді (ПФ), які спричиняє 
стрімке старіння нації і просто ка-
тастрофічна тіньова зайнятість 
працюючих людей. За даними 
Мінсоцполітики, з 26,2 мільйонів 
осіб працездатного віку страхові 
внески сплачує тільки 10,5 мільйо-
нів. Цьогоріч, наприклад, ПФ по-
требує підтримки держбюджету 
на суму 141,3 мільярдів гривень. 

Тим часом, аби, певно, приспати 
суспільну увагу, вже у жовтні пен-

сіонери почнуть отримувати пен-
сії, що будуть перераховані на ба-
зі нового показника середньої за-
робітної плати — 3 764,4 гривень. 
Виходячи з цього, зазначається, 
що трохи більші надбавки отри-
мають ті, чиї пенсії були призна-
чені давно, а от у пенсіонерів, які 
вийшли на пенсію нещодавно, во-
ни будуть більш скромні. В цілому, 
понад 1,3 мільйони пенсіонерів 
отримають надбавку до 200 гри-
вень. Ще 1,2 мільйони — від 200 
до 500 гривень, а от понад тисячу 
гривень до своїх зароблених у мо-

лодості кревних — ще 1,1 мільйо-
ни українських пенсіонерів. При 
цьому мінімальна пенсія зросте 
на 140 гривень і вже становитиме 
1452 гривні, проти 1312 чи ще тро-
хи давніших 949 гривень. 

Поки урядовці нахвалюють ре-
форму, скептики-реалісти ново-
введення зауважують, що ниніш-
ній ріст пенсій не що інше, як за-
вуальоване традиційне у році під-
вищення пенсій і аж ніяк не їхнє 
масштабне осучаснення, як хочуть 
подати українцям...

Козирі і підводні 
камені «осучаснених» 
пенсій

Водночас, осучаснення у за-
твердженій пенсійній реформі 
все ж є. До прикладу, неабияк «су-
часним» підходом урядовців ста-
ло те, що пенсійний стаж для ви-
ходу на пенсію за 10 років посту-
пово зросте до 35 років (щороку 
до обов’язкового стажу додава-
тиметься один рік). Вже з 1 січня 
2018 року у 63-річному віці мо-
жуть вийти на пенсію ті громадя-
ни, у кого буде від 15 до 25 років 
стажу. А от з 1 січня 2019 року на 
пенсію з 15-річним стажем підуть 
лише ті, хто досягнув 65-річного 
віку. Тож, старіти нам аж ніяк не 
можна, бо ще маємо (читай — му-
симо) працювати і працювати...

Однак, не все так безнадійно з 
тим соцстажем, як зазначають чи-
новники, адже громадяни завжди 
можуть розраховувати на отри-
мання соціальної пенсії. Щоправ-
да, вона геть дрібна, нараховуєть-
ся тільки з 65 років і за умови, як-
що чиновники переконаються, що 
без цих коштів людина справді не, 
виживе. А от доти, зрозуміло, жи-
вотій собі, як знаєш. 

При всьому цьому, перевагою 
реформи стане можливість ку-
пувати необхідний додатковий 
страховий стаж. І якщо раніше 

йшлося про те, що це може бу-
ти не більше 5 років, то нещодав-
но обмеження скасували. Про-
те не встигли українці видихнути 
з більш-менш легким серцем (не 
новина, що чимало з нас працює 
неофіційно, а тому про який стаж 
взагалі може йтися), так виявило-
ся, ця «покупка» буде геть не по 
кишені вже і без того збіднілим 
пересічним українцям. Ціна 1 ро-
ку страхового стажу сягає 17 ти-
сяч гривень. А от, скажімо, якщо 
в людей з різних причин не виста-
чає років 10 чи навіть більше, як, 
скажіть, бути їм?

Серед інших «оптимістичних» 
новацій реформи можна відзначи-
ти також ту, що з 1 січня 2018 року 
скасовуються особливі умови ви-
ходу на пенсію (крім військовос-
лужбовців), яка призначається за 
вислугу років. (Що цікаво, судді та-
ке право для себе відстояли, зно-
ву заручившись підтримкою Кон-
ституційного суду.) В цілому цей 
пункт реформи стосується праців-
ників освіти, медицини, соціаль-
ного захисту тощо, кількість яких 
сягає понад 1,5 мільйона осіб.

Водночас право на дострокову 
пенсію збережено для матерів, 
які виховали 5 дітей, або інвалідів 
з дитинства (в 50 років); військо-
вих — учасників бойових дій (55 
років); артистів (при наявності 
вислуги від 20 до 35 років); жур-
налістів, в разі поранення, конту-

зії, каліцтва, отриманих при ви-
конанні службових обов'язків у 
місцях надзвичайних подій; чор-
нобильців (зі зниженням пенсій-
ного віку). При цьому особливі 
умови призначення пенсій зали-
шилися для працівників шкідли-
вих виробництв (шахтарів, хімі-
ків, металургів, льотного складу 
тощо). Хорошу новину отримали 
і підприємці: підприємницька ді-
яльність, яка здійснювалася в пе-
ріод до 31 січня 2017 року, також 
буде враховуватися до страхово-
го стажу. 

Слід зауважити, що уряд у цій 
реформі також пішов на поступки 
активним лобістам недержав-
них пенсійних фондів, тож уже з 
1 січня 2019 року має бути введе-
на накопичувальна система пен-
сійного страхування. Ця система 
передбачає, що частина обов'яз-
кових пенсійних відрахувань з 
зарплати працівника направля-
ється на його персональний ра-
хунок. Тобто його пенсія буде 
складатися з двох частин: гаран-
тованої державою суми та коштів, 
накопичених громадянином на 
своєму рахунку. 

Поки що громадськість з вели-
кою недовірою ставиться до та-
кої новації, іще добре пам’ятаючи 
нещодавні реалії стосовно сво-
їх вкладів. Утім, зауважують, як-
що з’явиться справді чітка систе-
ма контролю над пенсійними фо-
ндами, це може бути хорошим 
варіантом. Водночас, якщо лю-
дей все ж обдурять і ці пенсійні 
фонди раптом посиплються, най-
більш вразливий сегмент суспіль-
ства у майбутньому може зали-
шитися без будь-яких засобів для 
існування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Де розкажуть про 
нові пенсії

У зв’язку із прийняттям в Укра-
їні закону про Пенсійну рефор-
му, в Бориспільському місько-
му Управлінні пенсійного фонду, 
що на вулиці Головатого, 4, по-
чали консультувати населення 
міста щодо нових змін у випла-
ті пенсій. За роз’ясненнями мож-
на звертатися в кабінет 120 «Гро-
мадської приймальні», що пра-
цює за принципом єдиного вікна 
щоденно з 8.00 до 17.00.

ПЕНСІЮ — ЗБІЛЬШУЮТЬ, АЛЕ САМИХ 
ПЕНСІОНЕРІВ — ЗМЕНШУЮТЬ

 Пенсійна реформа в 
Україні мало не була зір-
вана кілька разів. Утім, 
оскільки вона була вимо-
гою МВФ для можливості 
чергового траншу, її від-
стоювали, як могли. Днями 
законопроекти по цьому 
давньому питанню все ж 
було підписано і, як заяв-
ляють в уряді, нова пенсій-
на реформа дозволить по-
будувати по-справжньому 
справедливу пенсійну 
систему.

 ПЕНСІЙНА РЕФОРМА 

 ТАРИФИ

Олександр МАТВІЄНКО

На черговому засіданні ви-
конавчого комітету міської ра-
ди, яке відбулося 29 вересня 
ц.р., розглядалося питання по-
годження тарифів на послуги з 
виробництва, транспортуван-
ня та постачання теплової енер-
гії для споживачів І (населення), 
ІІ (бюджетні установи) та ІІІ (інші 
споживачі) груп. 

Як повідомив членам викон-
кому директор КП КОР «Переяс-
лав-Хмельницьктепломережа» Пе-
тро Ковальчук, необхідність пе-
реглянути чинні тарифи на тепло-
постачання виникла через значне 
підвищення цін на газ, електрое-
нергію, холодну воду та заробітну 
плату тепловиків. Петро Петрович 
зазначив, що востаннє тарифи для 
населення розроблялися ще 2010 
року. Рік тому вони коригувалися 

в бік підвищення за рахунок збіль-
шення таких складових, як оплата 
праці, електроенергія, вода та при-
родний газ. Із того часу мінімальна 
зарплата зросла у 2,2 рази, прожит-
ковий мінімум — на 10%, вода — на 
9%. Інші складові тарифу з 2010-го 
року не змінювалися. Щодо тарифів 
для бюджетних організацій, то вони 
розроблялися 2010-го року, а кори-
гувалися 2014-го. У зв’язку зі сказа-
ним вище керівництво тепломере-

жі звернулося до виконкому з про-
позицією про підвищення тарифів 
на тепло. У випадку функціонування 
старих тарифів тепловики вислови-
ли сумнів у можливості подачі тепла 
на початку опалювального сезону. 

Члени виконкому взяли до ува-
ги доводи керівництва тепломережі 
і прийняли рішення підняти тарифи 
на опалення. Підрахунки конкрет-
них цифр показують, що в теплу пору 
року споживачі І групи, тобто, насе-

лення, витратять на абонплату 4,89 
грн/кв.м, що на 2,28 грн/кв.м менше, 
ніж нині. Зате в опалювальний пе-
ріод платитимуть 29,52 грн/кв.м, що 
більше на 5,27 грн/кв.м від ниніш-
ньої оплати за теплову енергію. Для 
споживачів ІІ групи (бюджетні уста-
нови) місячна плата за тепло скла-
датиме 2165,11 грн/Гкал, що на 90% 
більше від нинішнього тарифу. ІІІ гру-
па (інші споживачі) платитимуть та-
кож 2165,11 грн/Гкал. Зростання та-
рифу для них складе 80%.

Це рішення набуде чинності че-
рез 15 днів із дня його офіційного 
оприлюднення, тобто з 21 жовтня.

ГРІТИСЯ В ПЕРЕЯСЛАВІ СТАНЕ ДОРОЖЧЕ

Пенсійний стаж для 
виходу на пенсію 
за 10 років поступово 
зросте до 35 років.
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 І СВЯТО, І НАВЧАННЯ

 БЛАГОУСТРІЙ

 АКТУАЛЬНО

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Територіальна оборона Бориспільщини 
створена під егідою Бориспільського вій-
ськового комісаріату і об’єднує бійців Бо-
рисполя і Бориспільського району. Це вій-
ськові підрозділи, до яких входять військо-
вослужбовці, що демобілізувалися, і ті, хто 
за віком чи з інших причин не підпадає під 
мобілізацію. Їхнє завдання — захист тери-
торії, на якій бійці проживають. У випадку 
надзвичайних ситуацій чи військової за-
грози, вони повинні охороняти об’єкти, які 
забезпечують життєдіяльність населено-
го пункту. Це справжні патріоти, які трену-
ються, підтримують бойові навички і завж-
ди готові за сигналом військового комісара 
зайняти свої позиції.

День бійця територіальної оборони, як 
військово-патріотичне свято, відзначається 
вперше в Україні. Бориспільщина відзнача-
ла цей захід на стадіоні біля озера, що на ву-
лиці Поповича (у районі УМБ-17).

Ідея формату святкування належить вій-
ськовому комісару Бориспільського вій-
ськового об’єднаного комісаріату Роману 
Горбачу. До вирішення організаційних пи-
тань, а це основний шмат роботи, долучи-
лися виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради та міські комунальні служби. У 
підготовці спортивних змагань та концерт-
ної програми брали участь представники 
Бориспільського району. Мер Борисполя 
Анатолій Федорчук, його заступники, де-
путати Бориспільської міської ради були не 

лише глядачами, але й активними учасни-
ками спортивних заходів.

Не дуже чисельною була й армія гляда-
чів. Але хто прийшов, той не пошкодував, 
що мав змогу спостерігати за таким видо-
вищним дійством.

Показовий бій. Це був майже справж-
ній бій з пострілами (з використанням хо-
лостих набоїв), «пораненими», яких потріб-
но евакуювати з «поля бою», взяттям умов-
ного противника в полон. Щоб евакуювати 
«пораненого», створювалася димова заві-
са. Тут було на що подивитися.

Показове заняття з тактичної меди-
цини. Поставити завдання Бориспільсько-
му загону швидкого реагування Товариства 
Червоного Хреста України, який очолює 
Євгеній Черенок, дуже просто: «Бути гото-
вими надати допомогу». Волонтери загону 
готові до будь-яких ситуацій. Евакуювали 
з поля бою пораненого із джгутом на нозі 
— першим чином «з’ясували», що джгут на-

кладений слабо, наклали новий, зафіксува-
ли ногу пневмошиною. Відразу перевірили, 
чи немає інших ушкоджень. Другого пора-
неного рятували під пневмотораксу, накла-
дали на голову ізраїльський бандаж, щоб 
зупинити умовну кровотечу. І відразу ж ко-
ротка лекція з надання першої допомоги та 
про оснащення бориспільських волонтерів 
від командира загону Євгенія Черенка. Гля-
дачі слухали із зацікавленням.

Показовий виступ з рукопашного бою. 
Свої навички та вміння продемонстрували 
юні та дорослі вихованці військово-спор-
тивного клубу «Ратоборець». Вони врази-
ли глядачів майстерністю та відточеністю 
рухів.

Спортивні змагання. Естафета зі стріль-
бою з пневматичної зброї, метання гирі, 
збирання та розбирання АК-74, перетягу-
вання канату — в усіх цих видах змагань 
визначали кращі команди, кращих у інди-
відуальному заліку. Переможці отрима-
ли заслужені нагороди. Але переможе-
них точно не було. Усі отримали величезне 
задоволення.

Виставка зброї. Ці локації викликали 
жвавий інтерес не лише у дорослих, але і в 
юних гостей свята. Та все ж дорослі не про-
сто розглядали зброю, але й з цікавістю слу-
хали рекомендації, як ефективніше нею ко-
ристуватися. На фото: своїми знаннями і на-
вичками діляться представники Загону те-
риторіальної оборони міста Бориспіль.

Під завісу
Святкування завершилося смачною сол-

датською кашею, бутербродами, пиріжка-
ми та солодким чаєм. Учасники та гості свя-
та пригощалися із задоволенням.

НА ПЕРЕДОВІЙ ЛІНІЇ ЗАХИСТУ
 День бійця територіальної обо-

рони Бориспільщина відзначала з 
пострілами, димовими завісами, 
порятунком «поранених» та демон-
страцією спортивної майстерності 
учасників святкування.

ЧОМУ БОРИСПІЛЬЦІ 
ТРАВМУЮТЬСЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Показники травматизму через не-
щасні випадки цьогоріч у Борисполі в 
рази збільшилися. Чому так сталося? 
Можливо, ми стали менш уважними чи 
безвідповідальними, а, може, так тра-
пляється через метушню нашого по-
всякденного сучасного життя?

Про стан травматизму та кількість не-
щасних випадків невиробничого характе-
ру в Борисполі за минулі 9 місяців 2017 ро-
ку розповів перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола Корнійчук 
на плановій нараді, яка відбулася у понеді-
лок, 2 жовтня.

Так, із початку цього року внаслідок не-
виробничих травм постраждало 4219 міс-
тян. Ця цифра вже перевищує минулоріч-
ний показник на 116 осіб. Найбільш при-
кро те, що для 34 людей ті травми вияви-
лися смертельними.

«Слід відзначити, що зберігаються висо-
кі показники травматизму внаслідок ви-
падкових падінь під час пересування, па-
діння з висоти, в ями чи колодязі», — за-
значив Микола Петрович. Саме з таких 
причин до Бориспільської ЦРЛ на сьогод-
ні потрапило 2202 особи. На жаль, 4 по-
дібні випадки стали смертельними для 
постраждалих.

Чимало нещасних випадків невиробни-
чого характеру пов’язані із транспортом 
та дорожньо-транспортними пригодами. 
За ці місяці зафіксовано 72 таких випадки. 
Під час цих ДТП постраждало 80 чоловік 
(що на 6 більше, ніж торік). У тому числі бу-
ло 8 смертельних випадків.

Також Микола Петрович наголосив, що, 
у порівнянні з минулим роком, почасті-
шав травматизм внаслідок протиправних 
дій інших осіб, тобто якщо на людину ско-
єно напад з метою вбивства чи нанесен-
ня тілесних ушкоджень. Кількість травмо-
ваних під час таких випадків за останні 9 
місяців уже досягла 208 осіб, тоді як про-
тягом минулого року постраждало 153 
людини. За цей же період 198 мешканців 
Борисполя та району постраждали внас-
лідок випадкових отруєнь алкоголем чи 
іншими речовинами, з них два випадки 
призвели до смерті.

Травмування дітей у цьому році теж 
збільшилося. За вказаний період сталося 
994 нещасні випадки з дітьми до 14 років, 
а це на 165 випадків більше за минулоріч-
ний показник.

У Бориспільській міській раді шука-
ють шляхи для запобігання невиробни-
чому травматизму. Почати вирішили із 
найменших мешканців міста: у закла-
дах освіти обов’язково будуть проведе-
ні уроки з безпеки життєдіяльності різно-
манітного спрямування (безпека дорож-
нього руху, пожежна безпека, безпечне 
поводження у транспорті, залізничному 
транспорті, на воді).

Також велике значення для зменшення 
травматизму має роз’яснювальна роботи 
серед населення. Зокрема, щоб не втра-
пити в халепу, перш за все, потрібно до-
бре обдумувати свої дії, і тільки потім ро-
бити якісь кроки. Настанова: «Будьте уваж-
ними та бережіть себе і своїх близьких», — 
знайома нам із дитинства. Але ставитися 
до неї потрібно серйозно і в дитячому, і в 
дорослому віці.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Незрозумілі для місцевих земельні ро-
боти розпочалися у Борисполі на вулиці 
Старокиївській (неподалік будинку №73). 
Тут знаходиться чималий пустир, повз 
який щодня проходить чи не кожен там-
тешній житель чи то на роботу, в магазин, 
чи просто прогулятися на прилеглому ди-
тячому майданчику із малюком.

«Цю велику територію колись хотіли за-
асфальтувати під автостоянку, та люди були 
проти, саме тому вона досі заростала бур’я-
нами. Кілька років тому на прохання місце-
вих тут встановили дитячий майданчик, хо-
ча роботи з благоустрою не завершили», — 
розповіла нам Любов Іванівна, яка живе в 
сусідньому будинку.

У міській раді мені вдалось дізнатися, що 
вже до початку нового 2018 року на цьому 
пустирі бориспільців має радувати новий 

сквер, роботи з благоустрою якого і розпо-
чато минулого тижня. Тут будуть облашто-
вані доріжки, зручні лавки і висаджені зеле-
ні насадження.

Виконавцем цих робіт стало зареєстро-
ване в Борисполі ПрАТ «Аскольд», яке за-
ймається будівництвом житлових і нежит-
лових будівель. На жаль, нещодавно це 

підприємство було помічене у недобро-
совісному виконанні ремонтних робіт із 
укладання тротуару в НВК «Гімназія «Пер-
спектива». Саме тому жителі вулиць Ста-
рокиївської, Дачної та інших прилеглих 
до будівництва хвилюються про своєчас-
ний та якісний благоустрій скверу. Спо-
діваємося, підприємство впорається зі 
своїми роботами, а майбутній сквер ста-
не окрасою цього, на сьогодні, похмуро-
го куточка міста.

НЕВДОВЗІ БУДЕ НОВИЙ СКВЕР
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В Україні більше 73 тисяч ді-
тей-сиріт. 80% з них є сиротами 
при живих батьках.

ДО ТЕМИ

Валентина ОЛІЙНИК

Традиційні рейди чи «ходін-
ня у гості» працівників соціаль-
них служб до неблагополучних сі-
мей відбуваються систематично, 
а от у вересні проходять у рам-
ках всеукраїнського рейду «Урок». 
І, на жаль, місцеві реалії щодо ви-
лучення дітей з родин неоптимі-
стичні. Причому закиди на адресу 
працівників усе одно є в будь-яко-
му випадку: забрали — рано, без-
сердечні; не забрали — чого не за-
брали, ви ж усе бачили?

Підводні камені 
негайного вилучення

Зазвичай, у нас вилучають дітей 
із неблагополучних родин у двох 
випадках. Якщо родина безнадій-
на (з метою надати статус дитини, 
позбавленої батьківського піклу-
вання), то в свою сім'ю вилучені 
діти, як правило, вже не поверта-
ються. А от якщо для проведен-
ня соціальної реабілітації та оздо-
ровлення обставин у родині, то, 
звісно, повертаються.

— Причини вилучення дітей бу-
вають різні. Як правило, це неви-
конання батьками своїх обов’яз-
ків або виконання неналежним 
чином. От, наприклад, нещодавно 
під час рейду було вилучено хлоп-
чика, — розповідає Ірина Велич-
ко, начальник служби у справах 
дітей Бориспільської міськра-
ди. — Одинока мама, яка ніде не 
працює, проживала з ним у кімнаті 
гуртожитку, де була повна антиса-
нітарія. Хлопчика віддали на 9 мі-
сяців у центр соціальної реабіліта-
ції для дітей у селі Сезенків Бари-
шівського району. Мама, яка не ін-
валід, не п’є, а просто, як кажуть, 
не орієнтується у нашій економіч-
ній ситуації, тим часом має зроби-
ти елементарний ремонт, прилаш-
тувати кудись усіх своїх котів… 
Ми побачимо, як вона буде справ-
лятися. Можливо, дитина повер-
неться раніше.

Ірина Петрівна розказує, що на 
часі у соцслужби вилучення ще 
одного хлопчика. Цьогоріч він мав 
піти у перший клас, але, як з’ясува-
лося, не пішов… Питання до цієї 
родини у служби були давно. Ди-
тина систематично хворіє на пе-
дикульоз. Мама зловживає спирт-

ним і разом з тим належить до ко-
горти тих, хто любить «кричати по 
телебаченню», як Сірко на вітер... 
Також нещодавно у місті «сплив-
ла» неблагонадійна багатодітна 
родина, де діти зовсім малі. Не-
байдужі до родини люди зазна-
чають, що помічали дорослих за 
вживанням наркотичних засобів. 
Місцеві говорять, що родина живе 
на ті кошти соцдопомоги, які отри-
мують на малюків.

— А хіба, якщо батьки — нарко-
мани, дітей не вилучають автома-
тично? — перепитую я.

— Це тоді, якщо є підтверджен-
ня факту, — пояснює пані Ірина. — 
А хто ж з таких людей на це дасть 
згоду? До того ж, тести платні... Це 
також стосується і психічно хво-
рих, яких дуже багато. І от, знаєте, 
фактично вже йде загроза суспіль-
ству, а ми довести це не може-
мо. Обстежуватися ці люди не хо-
чуть, але при цьому вони начеб-
то «виховують» дітей. Ми з такими 
«сім’ями» як на пороховій бочці!

Фактичних повноважень, вихо-
дячи з таких життєвих ситуацій, у 
вітчизняних соцпрацівників не-
має. Для прикладу, якщо у людини 
шизофренія, то тільки комісія ме-
дико-соціальної експертизи вино-
сить вердикт, що, мовляв, у зв’язку 
з хворобою особа не може вико-
нувати свої (батьківські) обов’яз-
ки. Але проходити медико-соці-
альну експертизу людина може 
лише добровільно, і повести її за 
руку на цю комісію представни-

ки соцслужби не мають право. У 
будь-якому випадку, хто б там які 
образливі слова не закидав на ад-
ресу українських соцпрацівників, 
позбавити батьківських прав за-
раз дуже важко.

У соцслужбі зауважують, що ро-
бота у них нелегка. Якась мама мо-
же ходити геть із синім носом, а 
вони чомусь мають купу докумен-
тів зібрати, яка цю проблему під-
твердить. А от у розвинених кра-
їнах, як з’ясувалося, все інакше. 
Там, якщо працівники соціальних 
служб побачили, що дітям немає 
що їсти, в хаті брудно і малеча не 
забезпечена всім необхідним, ві-
дразу ж складають акт. Після цьо-
го, зрозуміло, самі тати-мами біга-
ють по судах, доводячи, що вони 
дійсно гарні батьки.

«Чому ви їх раніше не 
забрали?»

На запитання «Вістей», скіль-
ки дітей вилучила служба і скіль-
ки батьків все ж узялися за голову, 
повернувши своїх дітей, пані Іри-
на відповідає так:

— Ми річні звіти підбиваємо, 
але так, щоб сказати, скільки ді-
тей було за такий проміжок, то ні, 
не можу. Ніколи не рахувала. Мені 
навіть страшно це робити… Біль-
ше того, вже тих дітей, яких вилу-
чали раніше, самих позбавляємо 
батьківських прав. Що стосується 
мам чи тат, на кого наші дії впли-

нули настільки, що вони і справ-
ді змінилися, то за мою двадцяти-
річну практику це була лише одна 
жінка. Ми дали їй шанс. Вона пи-
ла, а потім перестала. Проте дити-
ну ми через рік знову забрали. Був 
ще у нашій практиці чоловік, що 
сам виховував дитину. Дуже пив. 
Мати дитини померла. Так от він 
не п’є, але є до нього інші питання. 
Часто трапляється і так, що після 
вилучення мами побігають-побі-
гають, а потім звикають і навіть ка-
жуть: «Чому ви їх раніше не забра-
ли? Нам зараз так добре…»

Як доводять сьогоднішні реалії, 
люди убожіють і стають практично 
не здатними прогодувати сім’ю. 
Тенденція невтішна. Щороку дітей 
через соцслужбу проходить у ра-
зи більше. Наприклад, до 2010 ро-
ку соцслужба подавала у рік 2-3 
позови на позбавлення батьків-
ства. Зокрема, йдеться лише про 
ті випадки, коли їх подає сам ор-
ган опіки та піклування. Скажімо, 
якщо мама, яка зловживала алко-
голем, померла або обоє батьків 
померли чи повіялися геть, зали-
шивши дитину. А в останні роки 
таких позовів було і до 10.

Усиновити, щоб 
покинути

Також постає питання, що відбу-
вається з цими всіма дітьми потім, 
як складається їхня доля у сиро-
тинцях, будинках сімейного типу і 

чи знаходять вони (а це найголов-
ніше!) інші люблячі сім’ї?

В цілому, як показує практика, 
люди, що бажають всиновити ди-
тину, «придивляються» до геть ма-
лих, максимум до трьох років, а 
ідеально, коли це ще немовля.

До 35 років подружжя, комен-
тують штатні психологи соцслужб, 
які хочуть мати дітей, але з пев-
них причин їх не мають, іще споді-
ваються народити дітей самі. А от 
уже після цього віку батьківство, 
зазвичай, стає для них можливим 
тільки за рахунок усиновлення. 
Проте і це, як з’ясувалося, не завж-
ди гарантує довгоочікуване благо-
получчя родині. Наприклад, у Бо-
рисполі був випадок, коли бездіт-
на сімейна пара, усиновивши, як 
вони й хотіли, геть дрібне дитин-
ча, через кілька років його раптом 
повернула.

— От привели вони цього ма-
ленького хлопчика до мене в кабі-
нет і кажуть, що, мовляв, забирай-
те! — розказує начальник служ-
би. — Пояснюють, що вони, тобто 
батьки, обоє руденькі, народили 
за цей час власних дітей, теж ру-
дих, а цей не такий, бо… геть тем-
ненький. А я дивлюся на цього ма-
ленького, ну такого вже гарнень-
кого хлопчика, і так мені якось на 
душі важко. Ну, люди добрі, хіба ви 
відразу, тільки беручи його до се-
бе, не бачили цього?

Іще, як розповідають у соцслуж-
бі, був у них і такий неприємний 
випадок. Благополучна сім’я по-
вернула дівчинку-підлітка, бо та 
(гени, кажуть) почала красти і 
зловживати спиртним, а всі спро-
би батьків, у тому числі і спецліку-
вання, закінчувались провалом. 
В цілому, що стосується усинов-
лення, зараз у Борисполі на облі-
ку стоїть шість дітей. У соцслуж-
бі коментують, що хоча вони і ви-
магають від майбутніх батьків, аби 
ті усе зважили щодо свого відпо-
відального кроку, та, як показує 
практика, ті, хто справді плану-
ють усиновлення серйозно, то ро-
блять це відразу, а як ні, то й ні.

• • •
— Пані Ірино, — запитую насам-

кінець. — У розмові Ви обмови-
лись, що наразі є випадки, що поз-
бавляєте батьківства уже тих ді-
тей, яких самих вилучали з сімей. 
А саме позитивні випадки є?

— Є. Причому дуже багато. Ска-
жімо, свого часу ми у 5-7-річному 
віці вилучили з сім’ї дівчинку Лю-
ду, яку мати дуже била, ну, забива-
ла вже, як кажуть. Тоді ще не було 
запроваджено сімейних форм ви-
ховання, і вона виховувалась в ін-
тернатних закладах. Але нічого, 
виросла, вивчилась, виконком їй 
навіть видав квартиру. Зараз вона 
працює, вже є сім’я. Знаєте, абсо-
лютно золота дитина! От і вір піс-
ля того, що діти повторюють долю 
батьків. Подібних, справді хоро-
ших прикладів, коли з вилучених 
за різних обставин дітей вироста-
ють гарні люди, дуже багато. От, до 
речі, іще до теми. У нас є відмовна 
дівчинка. Вона народилася кіль-
ка тижнів тому. Абсолютно здоро-
ва. Життя її молодої 25-річної ма-
ми склалося так, що та відмовила-
ся від доньки. Дитину тільки заре-
єстрували, дали свідоцтво, маємо 
надати статус, але все ж таки на-
ша служба сподівається, що мате-
ринське серце розтане. На розду-
ми матері дали 2 місяці.

СВОЇ-ЧУЖІ ДІТИ: 
УСИНОВИТИ, ЩОБ ПОКИНУТИ

 Згідно із статистикою, в 
Україні щороку з’являється 
близько 8 тисяч дітей-си-
ріт або тих, хто через певні 
життєві обставини позбав-
лений батьківської опіки. 
Газета «Вісті», за сприяння 
служби у справах дітей Бо-
риспільської міськради, ви-
рішила показати громаді, 
яка ситуація стосовно цього 
саме у нас. А також закли-
кати всіх людей бути більш 
відповідальними та небай-
дужими до проблем інших.

«От привели вони цього маленького хлопчика до мене в кабінет і кажуть, що, мовляв, заби-
райте! — розказує начальник служби. — Пояснюють, що вони, тобто батьки, обоє руденькі, 
народили за цей час власних дітей, теж рудих, а цей не такий, бо… геть темненький. А я 
дивлюся на цього маленького, ну такого вже гарненького хлопчика, і так мені якось на душі 
важко. Ну, люди добрі, хіба ви відразу, тільки беручи його до себе, не бачили цього?»



6 №39 (898), 13 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Освіта

СТОП-КАДР

Біля центрального корпусу БДЮТ ува-
гу привертає велопарковка у формі ли-
сточка. Такі креативні стоянки не завжди 
зручні, що не стримує польоту фантазії ди-
зайнерів і часто слугує своєрідною сучас-
ною скульптурою. Наталія Тименко роз-
повіла історію її появи: «Колись прийшла 
мама з двома дітьми на «Малятко» і каже: 
«Хочемо у вас навчатися і хочемо щось 
корисне зробити. У мене чоловік зварю-
вальник — чим можна допомогти?» А в 
нас на той час не було ніякої велостоянки, 
діти тягли велосипеди прямо у фойє. Че-
рез місяць цей чоловік зі своїми друзями 
привезли готову велопарковку і встано-
вили її, поки я спустилася їм подякувати. 
Дуже приємно, що є такі люди».

Фото Сергія Кручиніна

Сергій КРУЧИНІН, фото з архіву БДЮТ

Директор «Дивоцвіту» Наталія Тименко 
розповідає про особливості навчання у бу-
динку творчості та про своє бачення його 
майбутнього: «Свого часу головною метою 
було зайняти дитину у її вільний час, щоб 
«не тинялася» вулицею. Сьогодні БДЮТ — 
повноцінний навчальний заклад з навчаль-
ними програмами. Я рада, що влада нашо-
го міста та управління освіти зрозуміли цей 
новий підхід до роботи позашкілля. 

Сьогодні дитина має стати повноцінним 
учасником навчального процесу, її треба 
вчити навчатися, вчити знаходити інформа-
цію і користуватися нею. Дитині треба до-
помогти знайти себе, зрозуміти свої здіб-
ності і показати практичне застосування 
знань у житті. Я б хотіла, щоб у Борисполі 
з’явився художньо-естетичний клас. Зрозу-
міло, що в будь-якій одній школі не можна 
знайти дітей, щоб набрати його, тому це по-
трібно робити на міжшкільному рівні. Місто 
виграє, оскільки з’явиться потужний напря-
мок освіти на додачу до традиційної у Бори-
сполі філології. А дитина збагатиться, тому 
що її освіта буде профорієнтованою і вона 
отримає відповідний диплом. Так можна ви-
ховувати юних хореографів чи, наприклад, 
художників-дизайнерів».

Народний хореографічний 
ансамбль «Радість»

Ансамбль створено у 1988 році. З пер-
ших років існування «Радість» веде активну 
концертну діяльність, є переможцем місь-
ких, обласних, всеукраїнських та міжнарод-
них фестивалів та конкурсів. У 1996 році ан-
самблю присвоєно звання «Зразковий ху-
дожній колектив», а в 2010 — «Народний 
художній колектив».

Колектив виступав у Югославії, Німеччи-
ні, Швеції, Данії, Болгарії, Великобританії, 
Італії, Туреччині, Греції, Чехії, Іспанії, Словач-
чині. Репертуар різноманітний — танці різ-
них регіонів України, народів світу, дитячі 
хореографічні композиції та номери сучас-
ної хореографії. У складі ансамблю близько 
двохсот вихованців від 5 до 20 років, є гру-

пи підготовчого, початкового, основного та 
вищого рівнів. Багато випускників обрали 
танець своєю професією. 

Група Cherry-Berry 
(«Черрі-беррі»)

Естрадно-вокальна група у складі зраз-
кового вокального колективу «Веселочка». 
Керівник гуртка розкриває маленькі талан-
ти на «Малятку» і далі розвиває їх уже на 
«Cherry-Berry».

Студія академічного співу
Тепер у БДЮТ з’явився новий гурток, де 

дитина, маючи відповідні здібності, може 
оволодівати академічним вокалом.

Зразковий хореографічний 
ансамбль «Грація»

Приймають сюди дітей від 4 до 9 років, 
а займаються віком від 4 до 16 років у гру-
пах початкового, основного та вищого рів-
нів. Діти вивчають основи музичного руху, 
класичного танцю, народного та бального 
танців, вчаться самостійно використовува-
ти запас танцювальних рухів в іграх, етюдах 
та вільних танцях. У репертуарі ансамблю 
народно-сценічні, бальні та естрадні танці.

Зразковий вокальний 
колектив «Веселочка»

Тут займаються діти від 5 до 17 років у 
групах початкового, основного та вищо-
го рівнів. На основі цих різновікових груп 
створений хоровий колектив, в якому за-
ймаються близько 60 дітей. Окрема робота 
ведеться із солістами. У 2008 році ансамблю 
«Веселочка» було присвоєно почесне зван-
ня «Зразковий художній колектив». При-
ймаються діти з 5 років після попереднього 
прослуховування.

Зразкова студія 
образотворчого мистецтва 
«Райдуга»

Діти навчаються працювати з різними 
матеріалами та в різних техніках: графіка 
(олівці, туш, точкова, академічна), живопис 
(пастель, гуаш, акварель, олійні та акрило-
ві фарби). Також у студії діти знайомляться 
з флористикою, формотворенням (пласти-
лін, керамопласт), фотографією (чорно-бі-
лою, кольоровою), вивчають основи дизай-
ну та проектування.

Для роботи в гуртку потрібні спеціальні 
матеріали: папір, пензлики, фарби тощо.

Багато вихованців гуртка обрали худож-
ню діяльність майбутньою професією — ху-
дожники і дизайнери, архітектори та інже-
нери, модельєри та будівельники. Прийма-
ються діти з 6 років.

Зразковий театр мод 
«Ладушки»

Гурток для майбутніх моделей. «Ла-
душки» бере свій початок з 1986 року, у 
2010 театру мод було присвоєно почесне 
звання «Зразковий художній колектив». 
Гурток навчає хореографії, дефіле, про-
водить уроки акторської майстерності 
та мейк-апу.

«Волошкова хатинка»
На гуртку діти засобами декоратив-

но-прикладного мистецтва виявляють у со-
бі творчі здібності й розвивають інтереси, 
адже що може бути приємнішим за втілен-

ня своїх задумів. Діти працюють з природ-
ними матеріалами, розвивають уяву й креа-
тивне мислення, створюють обереги, ляль-
ки-мотанки, прикраси, аплікації, картини з 
круп, подарунки-сувеніри.

Гурток народознавства 
«Криниця»

Діти знайомляться з традиціями, звичая-
ми, творчістю, промислами, ремеслами, мо-
раллю та етикою українського народу. За-
няття також розвивають практичні навички 
роботи з різноманітними матеріалами та 
виявляють можливості дітей та їхні природ-
ні нахили до художньої творчості. Прийма-
ються діти віком від 6 до 14 років. 

Творча студія «Чабрець»
Принцип роботи гуртка — «немає необ-

дарованих дітей». Він формує гармонійну 
особистість, допомагає розвивати творчі 
здібності, розширює світогляд, поглиблює 
інтереси та знання, пов’язані з діяльністю 
журналіста. А головне — діти соціалізують-
ся, стають активними у житті.

Гурток має три рівні навчання для дітей 
від 6 до 17 років. Спочатку діти вчать ази ак-
торської майстерності та розвивають дик-
торські навички. Результатом роботи пер-
шого рівня навчання є театр «Чабрець» з 
багатим репертуаром казок. Вихованці ос-
новного рівня опановують журналістику, 
вчаться писати, збирати інформацію. На ви-
щому рівні дитина стає частиною колекти-
ву, багатого на ідеї та творчий потенціал, що 
працює як справжня редакції з розподілом 
обов’язків журналіста, ведучого, диктора, 
оператора. 

Ляльковий театр
У програмі — постановка лялькових ви-

став, участь у конкурсах та фестивалях. Од-
нією з важливих особливостей гуртка є роз-
виток почуття відповідальності за спільну 
роботу. Приймаються учні 7-10 класів. 

«Фантазія»
Прикраси, скриньки, капелюшки, сувені-

ри ручної роботи — результат скрупульоз-
ної й наполегливої праці вихованців цього 
гуртка. Діти вчаться також вишивати нитка-
ми, стрічками та бісером, працювати в тех-
ніках витинання, ганутель, ниткового ди-
зайну, карвінгу, модульного орігамі, квіл-
лінгу. Приймаються діти з 5 років.

«Вишиванка»
Програма гуртка охоплює всі напрями 

вишивання стрічкою — техніки, шви, варі-
анти застосування. Діти набувають прак-
тичних навичок у виготовленні шаблонів, 
читанні схем, підборі типу та кольору ниток, 
бісеру, стрічок, тканин та інших матеріалів, 
виготовленні й оздобленні вишитих виро-
бів. Приймаються діти від 10 до 14 років.

«Школа маленької леді»
Гурток, до якого приходять маленькими 

дівчатками, а виходять впевненими в собі 
красунями, які володіють мистецтвом де-
філе, основами макіяжу, дизайну та сти-
лістики. Дітей вчать створювати різнома-
нітні речі своїми руками, слідкувати за 
модою та творити власний стиль. Робота 
сприяє концентрації уваги, розвиває кон-
структивне мислення, творчу уяву та ху-
дожній смак. Для молодшого та середньо-
го  шкільного віку.

БУДИНОК ТВОРЧОСТІ: 
ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ НАПРЯМОК

 Гуртків у Будинку дитячої та 
юнацької творчості «Дивоцвіт» так 
багато, що в минулому номері ми 
розповіли лише про частину з них, 
зараз продовжимо огляд позашкіл-
ля художньо-естетичного напряму.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*
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види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

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

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

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

50
-7

00
 • 

097-767-9999
50

-7
00

 • 
097-767-9999

kvantro.com

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17



8 №39 (898), 13 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 - 22 ЖОВТНЯ

ПОНЕДІЛОК, 16 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК, 17 ЖОВТНЯ

06.00 Х/ф "Ва-банк"
08.05 Х/ф "Ва-банк 2"
10.05 "Чотири весілля"
11.10 "Танці з зірками"
13.35 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
15.30 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
17.30 Х/ф "Нестримні" (16+)
19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"
20.15 Х/ф "Аватар"
23.30 Д/ф "Невідомий батальон"
00.45 "Мультибарбара"

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"
10.50 12.20 Х/ф "Операція "И" та 

інші пригоди Шурика"
13.10 14.15 Т/с "Свати - 4"
15.20 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 Х/ф "Перевізник" (16+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.20 00.10 Х/ф "Нестримні"
01.40 "Мольфар"

06.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

07.00 02.40 Зірковий шлях

09.20 Х/ф "Мрії з пластиліну"

11.20 15.20 Т/с "Доля на ім'я 

любов" 12+

15.00 19.00 02.00 Сьогодні

15.50 Х/ф "Весільна сукня" 12+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.50 Т/с "Свєтка" 12+

00.00 Х/ф "Цар скорпіонів 3: Книга 

мертвих" 16+

04.00 Т/с "Адвокат" 16+

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

02.40 Сьогодні
09.15 03.25 Зірковий шлях
11.30 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

"Феєнорд" - "Шахтар"
00.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
04.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.45 20.00 03.10 05.15 
"Подробиці"

06.25 "Мультфільм"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.20 Х/ф "Недільний тато"
12.30 Х/ф "Одружений холостяк"
14.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
16.10 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.40 Т/с "Спокуса 2"
22.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
00.20 Т/с "25-а година" 12+
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Мультфільм
06.20 22.30 "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"
10.30 12.25 20.40 Т/с "Спокуса 2"
13.00 14.00 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.10 05.15 "Подробиці"
00.20 Т/с "25-а година" 12+
03.50 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Герцог"
12.00 Панянка-селянка
13.00 22.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
17.50 02.00 Казки У Кіно
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 М/ф "Школа монстрів: 

Вітаємо у Monster High"
12.00 Панянка-селянка
13.00 22.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
17.50 02.00 Казки У Кіно
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.35 19.20 Надзвичайні новини

06.20 Факти тижня. 100 хвилин

08.45 Факти. Ранок

09.05 13.15 16.10 21.30 Т/с "Пес-3" 

16+

12.45 15.45 Факти. День

18.45 21.05 Факти. Вечір

20.20 Більше ніж правда

22.30 Х/ф "47 ронінів" 16+

01.00 Х/ф "У пеклі" 18+

02.40 Т/с "Слідчі" 16+

04.05 Скарб нації

04.10 Еврика!

04.20 Факти

04.40 Т/с "Відділ 44" 16+

05.25 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 13.20 Х/ф "У пошуках пригод" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу "На трьох"
14.05 16.10 Т/с "Янголи війни" 16+
16.20 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с "Паршиві вівці" 16+
23.30 Х/ф "Малавіта" 16+
01.50 Х/ф "Хулігани Зеленої вулиці" 

16+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.45 Х/ф "Сім днів до весілля"
12.45 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
14.20 Х/ф "До мене, Мухтаре!"
16.00 Х/ф "Сини Великої 

Ведмедиці"
17.35 Х/ф "Скарб Срібного озера"
19.40 Х/ф "Слід сокола"
21.50 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
22.40 Х/ф "Непіддатливі"
00.15 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
09.55 "Позаочі"
10.50 00.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Сім днів до весілля"
13.40 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.30 Х/ф "Живе такий хлопець"
17.30 Х/ф "До мене, Мухтаре!"
21.00 01.40 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "В останню чергу"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Державна зрада: коди, 

шпигунство та змови"
14.50 "Музика рідного дому"
15.55 "Вердикт історії"
17.00 19.00 21.00 23.15 02.20 

"Столичні телевізійні 
новини"

17.10 "Ситуація"
17.20 02.40 Х/ф "Вдале 

викрадення"
19.20 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 Х/ф "Південніше Гранади"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 Х/ф "Втручання мами"
00.55 Х/ф "Наш дім"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.15 

01.30 03.15 "Столичні 
телевізійні новини"

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

14.00 15.10 00.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 "Жива природа"
17.20 23.20 "На часі"
19.00 22.30 02.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.20 00.05 01.50 "Ситуація"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 02.30 Зона ночі
04.00 Абзац
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 09.19 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
09.20 М/ф "Робінзон Крузо: Дуже 

населений острів"
11.10 Х/ф "Зелений ліхтар" 16+
13.40 Х/ф "Темний лицар" 16+
16.40 Х/ф "Хеллбой: Герой із пекла" 

16+
19.00 Ревізор
21.45 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф "Бабадук" 18+
02.25 Служба розшуку дітей

03.00 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
09.00 Т/с "Друзі"
12.15 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки"
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

03.45 Х/ф "Той самий Мюнхгаузен"
06.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
09.50 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
12.25 Х/ф "Прощальна гастроль 

"Артиста"
13.50 21.30 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" 

(16+)
15.35 Т/с "Розвідники" (16+)
19.00 01.50 "Свідок"
23.15 Т/с "Морський патруль" (16+)
00.50 Т/с "Коджак"
02.20 "Випадковий свідок"
02.35 "Речовий доказ"

04.00 "Правда життя. Професії"
05.05 "Легенди бандитської Одеси"
05.55 Х/ф "Трест, який лопнув" 1с.
07.10 Х/ф "Тридцять три"
08.30 19.30 Т/с "Кулагін та 

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

Йорк - 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 "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Він, Вона і телевізор"

12.15 Х/ф "Морський піхотинець - 

3: Тил" (16+)

14.00 Т/с "Гвардія"

17.45 Т/с "Гвардія 2"

19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ - 2" (16+)

21.30 Х/ф "Слідопит" (16+)

23.25 Х/ф "Хижак 2" (18+)

01.30 Т/с "Вікінги 3" (18+)

02.25 Х/ф "Камінна душа"

04.00 "Облом.UA."

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Він, Вона і телевізор"
13.20 Х/ф "Робінзон Крузо" (16+)
15.20 "Зловмисники"
17.20 "Загублений світ"
18.15 "Спецкор"
18.40 "ДжеДАІ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 Т/с "Ментівські війни. Київ - 

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

(16+)
21.30 Х/ф "Горець: Джерело"
23.30 Х/ф "Поза законом" (18+)
01.35 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.30 Х/ф "Страчені світанки"
04.00 "Облом.UA."

06.10 15.25 "Все буде добре!"
08.10 "Все буде смачно!"
09.10 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
11.25 Х/ф "Запасний гравець"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"

06.35 15.25 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
09.35 "Битва екстрасенсів 15"
11.55 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
00.00 "Один за всіх"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 23.30 Д/с "Марк Твен"
07.30 Ера бізнесу
07.30 07.40 08.15 14.20 17.40 23.20 

Світ он лайн
07.35 Агроера
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 Д/с "Нью-Йорк"
09.30 Х/ф "Червоний колір 

Бразилії"
13.50 Перша шпальта
14.30 22.50 Д/с "Супервідчуття"
15.30 00.20 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.15 02.55 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.05 21.00 01.55 Новини
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 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 23.30 Д/с "Марк Твен"
07.30 07.40 08.15 14.20 16.35 23.20 

Світ он лайн
07.40 Спорт
07.50 Від першої особи
08.15 02.55 Д/с "Нью-Йорк"
09.00 22.50 Д/с "Супервідчуття"
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
16.45 Покоління Z
17.15 М/с "Книга джунглів"
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
00.35 Д/с "Орегонський путівник"
04.05 Т/с "Роксолана"

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
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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 "Чотири весілля"
10.50 12.20 Х/ф "Іван Васильович 

змінює професію"
13.05 14.05 Т/с "Свати - 4"
15.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 Х/ф "Перевізник - 2"
22.00 23.20 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.35 М/ф "Пригоди капітана 

Врунгеля"

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 03.30 Зірковий шлях
11.30 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Прощаюся востаннє" 

12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
04.50 Т/с "Адвокат" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 22.30 "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"
10.30 12.25 20.40 Т/с "Спокуса 2"
13.00 14.00 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.10 05.15 "Подробиці"
00.20 Т/с "25-а година" 12+
03.50 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф "Про рибалку та його 

дружину"
12.00 Панянка-селянка
13.00 22.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
17.50 02.00 Казки У Кіно
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 09.55 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.55 13.20 Х/ф "Малавіта" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.20 16.10 Т/с "Янголи війни" 16+
16.25 22.25 Т/с "Паршиві вівці" 16+
17.30 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф "Подарунок" 16+
01.50 Т/с "Категорія 6. День 

руйнувань"
04.00 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти
04.40 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.20 "Позаочі"
11.10 00.25 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
13.50 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.40 Х/ф "Непіддатливі"
17.05 Х/ф "Висота"
21.00 01.15 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
03.00 Кіноляпи
03.50 Саундтреки

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.15 

01.30 03.15 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 "Державна зрада: коди, 
шпигунство та змови"

14.00 15.10 00.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 00.05 01.50 "Ситуація"
17.20 23.20 "На часі"
18.10 "Божевільний світ"
19.00 22.30 02.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

03.00 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
09.00 Т/с "Друзі"
12.15 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки"
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку дітей

04.05 "Правда життя. Професії"
04.35 "Легенди бандитської Одеси"
05.00 Х/ф "Трест, який лопнув" 2 с.
06.10 Х/ф "Небезпечно для життя!"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 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+)
22.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 12" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)

06.00 Мульти. 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 17.20 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Слідопит" (16+)
15.20 "Зловмисники"
19.30 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

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

(16+)
21.30 Х/ф "Без надії на спокуту" 

(16+)
23.15 Х/ф "Дорога без вороття" 

(16+)
01.05 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.00 Х/ф "Лісова пісня"
03.30 "Облом.UA."

06.45 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.45 "Битва екстрасенсів 15"
12.00 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
23.50 "Один за всіх"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 23.30 Д/с "Марк Твен"
07.30 07.40 08.15 14.20 16.35 23.15 

Світ он лайн
07.50 Від першої особи
08.15 02.55 Д/с "Нью-Йорк"
09.00 Д/с "Супервідчуття"
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 Твій дім
16.45 М/с "Книга джунглів"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Культурна афіша здорової 

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

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.10 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 Х/ф "Озброєні і небезпечні"
22.40 "Право на владу 2017"
00.20 Х/ф "Волл-стріт"
04.40 М/ф "Пригоди капітана 

Врунгеля"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.50 Сьогодні
09.15 03.40 Зірковий шлях
11.30 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

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

"Динамо" (Київ) - "Янг Бойз"
00.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
04.50 Т/с "Адвокат" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 22.30 "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"
10.30 12.25 20.40 Т/с "Спокуса 2"
13.00 14.00 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 03.15 05.15 "Подробиці"
00.20 Т/с "25-а година" 12+
03.50 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф "Нове вбрання короля"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
17.50 22.00 02.00 Казки У Кіно
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55 13.20 Х/ф "Подарунок" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
13.55 16.10 Т/с "Янголи війни" 16+
16.25 22.25 Т/с "Паршиві вівці" 16+
17.30 21.25 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
00.30 Х/ф "Контрабанда" 16+
02.40 Т/с "Категорія 6. День 

руйнувань"
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.10 "Позаочі"
11.00 00.50 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Шум вітру"
13.25 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.15 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.10 Х/ф "В останню чергу"
21.00 01.40 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Добрий ранок!"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.15 

01.30 03.15 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 "Божевільний світ"
14.00 15.10 00.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 00.05 01.50 "Ситуація"
17.20 23.20 "На часі"
19.00 22.30 02.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 01.25 Зона ночі
03.20 Т/с "Татусеві дочки" 16+
04.10 Абзац
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
09.00 Т/с "Друзі"
12.15 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки"
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Суперінтуїція
01.20 Служба розшуку дітей

04.30 "Легенди бандитської Одеси"
05.20 Х/ф "Трест, який лопнув" 3 с.
06.30 Х/ф "Сто грамів" для 

хоробрості..."
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 Т/с "CSI: Нью-Йорк - 9" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

12" (16+)
15.30 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Коджак"

06.00 Мульти. 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 17.20 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Без надії на спокуту" 

(16+)
15.20 "Зловмисники"
19.30 Т/с "Ментівські війни. Київ" 

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

(16+)
21.30 Х/ф "Тиждень акул" (16+)
23.15 Х/ф "Снігова людина" (18+)
01.05 "Територія обману"
02.05 Х/ф "Вишневі ночі"
03.30 "Облом.UA."

06.35 15.25 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
09.20 "Битва екстрасенсів 15"
11.55 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
23.15 "Один за всіх"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 23.30 Д/с "Марк Твен"
07.30 07.40 08.15 14.20 16.35 19.20 

23.20 Світ он лайн
07.50 Від першої особи
08.15 02.55 Д/с "Нью-Йорк"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.20 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.05 21.00 01.55 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.45 М/с "Книга джунглів"
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 "Діти Донбасу"
19.25 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Супервідчуття"
00.35 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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

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

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток
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СУБОТА, 21 ЖОВТНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 20 ЖОВТНЯ

06.00 "Життя без обману 2017"
06.50 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 05.10 М/ф "Як козаки..."
10.15 Х/ф "Аватар"
13.40 Х/ф "Великий дружній 

велетень"
15.55 Х/ф "Перевізник" (16+)
17.45 Х/ф "Перевізник - 2"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"
20.15 Х/ф "Люди ікс: дні минулого 

майбутнього"
22.50 01.25 Х/ф "Прометей" (16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 05.10 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.15 Х/ф "Радник" (18+)
01.40 Х/ф "Екстрасенс" (16+)

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.50 Зірковий шлях

09.30 Х/ф "Весільна сукня" 12+

11.40 Х/ф "Прощаюся востаннє" 

12+

13.45 15.20 Х/ф "Доктор щастя"

16.15 19.40 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 16+

21.00 Х/ф "Кульбаба"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

09.15 05.00 Зірковий шлях

11.30 03.20 Реальна містика

13.30 15.30 Т/с "Черговий лікар 3" 

12+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Х/ф "Доктор щастя"

23.20 "Слідами 17 жовтня. Епілог"

00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.45 Мультфільм

06.15 Х/ф "Альошкіна любов"

08.00 04.20 Х/ф "Шукаю людину"

09.50 Х/ф "Дорога моя людина"

12.00 20.30 Т/с "Друге життя" 12+

20.00 02.40 "Подробиці"

22.20 Х/ф "Одисея"

00.40 Х/ф "Втеча з тюрми" 18+

03.10 Х/ф "Де ти, Багіра?"

06.00 Мультфільм
06.20 22.00 "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"
10.30 12.25 Т/с "Спокуса 2"
13.00 14.00 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "В Париж!" 16+
02.15 Док.проект Україна: забута 

історія
04.40 "Чекай мене"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с "Світ Вінкс"
10.30 М/с "Козаки. Футбол"
11.20 М/ф "Барбі Дрімтопія"
12.20 М/ф "Листоноша Пет"
14.00 М/с "Як козаки..."
17.00 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" 16+
19.00 М/ф "Турбо"
20.40 Х/ф "Невловимі" 16+
22.20 Х/ф "Загублене місто"
00.10 Країна У
03.50 Віталька

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.45 Х/ф "Русалонька"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30 16.50 Країна У
14.30 Одного разу в Одесі
15.30 Віталька
17.50 Казки У Кіно
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" 16+
22.10 Х/ф "Невловимі" 16+
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.45 Більше ніж правда
07.20 00.15 Т/с "Динотопія" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Останній король" 16+
14.55 Х/ф "Геракл. Народження 

легенди" 16+
16.50 Х/ф "Геркулес" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Солт" 16+
22.00 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" 

16+

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.55 13.20 Х/ф "Контрабанда" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
13.55 Т/с "Янголи війни" 16+
15.00 16.10 Т/с "Паршиві вівці" 16+
17.30 Т/с "Пес-3" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.00 Х/ф "Червоний дракон" 18+
02.25 Факти
02.45 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.10 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 03.30 "Своя роль"
09.55 "Великі українці"
13.00 Х/с "Гетьман"
16.30 Х/ф "Генріх VIII"
20.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
22.10 Х/ф "Доля людини"
00.10 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
02.10 Х/ф "Море нашої надії"
03.55 Кіноляпи
04.35 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.15 "Позаочі"
11.15 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Іван і кобила"
13.20 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.10 Х/ф "Висота"
17.05 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
21.00 02.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Ніч питань"
01.00 Х/ф "Пізня зустріч"
04.10 Кіноляпи
04.40 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.25 "Мультляндія"
15.15 "Хіти М.Поплавського"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 02.50 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 03.10 "Дикі тварини"
19.00 04.00 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Босоніж по парку"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 Х/ф "Чорне оксамитове 

плаття"
01.20 Х/ф "Золотий хлопчик"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.15 

01.30 03.15 "Столичні 
телевізійні новини"

13.10 18.10 04.00 "Божевільний 
світ"

14.00 15.10 00.35 "Громадська 
приймальня"

15.55 21.25 "Щоденники Другої 
світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 00.05 01.50 "Ситуація"
17.20 23.20 "На часі"
19.00 22.30 02.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

03.00 01.30 Зона ночі
05.59 07.49 Kids Time
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.50 М/с "Лунтик і його друзі"
07.50 Дешево і сердито
09.30 Ревізор
12.00 Страсті за Ревізором
15.00 М/ф "Балерина"
16.50 М/ф "Король Лев"
18.40 Х/ф "Принц Персії" 16+
21.00 Х/ф "Джон Картер: Між двох 

світів" 16+
23.30 Х/ф "Абатуар: Лабіринт 

страху" 18+

03.00 02.40 Зона ночі

03.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.00 Абзац

06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"

06.59 08.14 Kids Time

07.00 М/с "Лунтик і його друзі"

08.15 22.45 Половинки

12.10 21.40 Київ вдень та вночі

16.20 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.45 Х/ф "Бабадук" 18+

02.35 Служба розшуку дітей

04.50 "Легенди бандитської Одеси"
06.25 Х/ф "Вони воювали за 

Батьківщину"
09.25 Х/ф "Слухати у відсіках"
12.00 02.40 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Круті 90-ті"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.10 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
23.00 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
00.45 "Мисливці за привидами"

03.55 "Легенди бандитської Одеси"
04.50 Х/ф "Грачі"
06.25 Х/ф "34-й швидкий"
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: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.30 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Коджак"
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 09.30 "Цілком таємно"

10.00 "Загублений світ"

16.15 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" 

(16+)

18.00 Х/ф "Залишені" (16+)

20.05 Х/ф "Голодний кролик 

атакує" (16+)

22.10 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)

00.00 "Територія обману"

02.00 Х/ф "Відьма"

03.55 "Облом.UA."

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 "Бандерлоги"

11.25 17.20 "Загублений світ"

13.40 Х/ф "Подорож до центру 

Землі"

15.30 Х/ф "Воїни-охоронці" (16+)

19.15 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)

21.00 Х/ф "Спека" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Х/ф "Захар Беркут"

03.35 "Помста природи"

06.05 Х/ф "Балада про відважного 
лицаря Айвенго"

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.20 Х/ф "Спокута"
13.15 "Сюрприз, сюрприз!"
16.05 "Зважені та щасливі - 7"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.30 Х/ф "П"ять років та один 

день"
23.25 Х/ф "Дорога моя донечко"

06.05 Х/ф "Подвійне життя"

17.30 22.00 "Вiкна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

23.25 Х/ф "Дорога моя донечко"

06.00 00.40 Д/ф "Історія без купюр. 
Холмська трагедія"

06.30 Світ он лайн
06.35 Д/ф "Бій за гору Маківка"
08.30 Д/ф "Вони боролись до 

загину"
09.30 23.30 Д/ф "Історія однієї 

криївки"
11.10 Д/ф "Сплюндрована пам"ять"
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 

ПАМ'ЯТІ жертв масової 
депортації населення 
Західної України до Сибіру 
1947 року

12.01 Д/ф "Хроніка Української 
повстанської Армії. 1942-
1954"

14.35 Х/ф "Жива"
16.40 Х/ф "Святий Августин"
20.35 Д/ф "Діти Донбасу"
21.00 01.10 Новини
21.35 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
01.40 Світло

06.00 08.20 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 07.30 07.40 08.15 09.30 14.20 
16.35 Світ он лайн

06.35 08.40 Д/с "Традиційні свята 
Мацурі"

07.50 Від першої особи
09.40 Д/ф "Українська революція"
11.05 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
16.45 М/с "Книга джунглів"
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 "Дружини. П'ять 

випадкових історій жінок в 
армії"

22.30 Д/ф "Дев'ятнадцятирічний 
командир"

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"
10.50 11.50 "Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія"
12.50 Т/с "Свати - 4"
13.55 14.55 16.00 Т/с "Свати - 5"
17.05 "Ліга сміху 3"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.20 "Ігри приколів"
00.20 "Слуга народу. Фільм про 

фільм"
01.10 "Аргумент кiно"

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

08.50 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 16+

12.50 Т/с "Свєтка" 12+

17.00 20.00 Т/с "Тато-одинак" 16+

19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

22.00 Т/с "Сила серця" 16+

01.45 Реальна містика

02.30 04.50 Т/с "Жіночий лікар 3" 

16+

05.50 Х/ф "Дорога моя людина"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 Т/с "Друге життя" Заключна 

12+
18.30 "Крутіше всіх"
20.00 03.35 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
22.15 Х/ф "Шукайте жінку"
01.20 Док.проект "Леонід Куравлев. 

Це я вдало зайшов"
02.15 Х/ф "Альошкіна любов"
04.05 Х/ф "Одисея"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.40 М/с "Світ Вінкс"
10.45 М/ф "Турбо"
12.30 Х/ф "Русалонька"
14.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 01.50 Казки У
00.00 Х/ф "Загублене місто"
03.00 Віталька

05.30 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Більше ніж правда
07.50 Т/с "Відділ 44" 16+
10.45 Х/ф "Геракл. Народження 

легенди" 16+
12.35 13.00 Х/ф "Геркулес" 16+
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" 

16+
16.50 Х/ф "Солт" 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Особливо небезпечний" 

16+
22.55 Комік на мільйон
01.00 Х/ф "Червоний дракон" 18+
03.10 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми

07.10 09.00 "Top Shop"

07.50 "Академія сміху"

09.30 Х/с "Банкирши"

16.30 Х/ф "Шукайте жінку"

19.30 Х/ф "Охоронець для дочки"

21.40 "Невідома версія. Екіпаж"

22.35 Х/ф "Генріх VIII"

02.25 "Своя роль"

03.15 Кіноляпи

04.10 Саундтреки

04.55 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.35 "Мультляндія"
15.10 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
15.35 "Дикі тварини"
16.35 Х/ф "Босоніж по парку"
18.30 01.30 Х/ф "Червоне та чорне"
21.00 00.40 03.45 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Державна таємниця"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 01.45 Зона ночі
04.50 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Пригоди кота в чоботях"
07.00 Топ-модель по-українськи
09.45 М/ф "Король Лев"
11.40 Х/ф "Хеллбой: Герой із пекла" 

16+
14.00 Х/ф "Принц Персії" 16+
16.10 Х/ф "Джон Картер: Між двох 

світів" 16+
18.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00 Х/ф "Оз: Великий та 

Могутній"
23.50 Х/ф "Смак ночі" 18+

03.55 "Легенди бандитської Одеси"
05.05 "Правда життя. Професії"
05.35 Х/ф "Кін-дза-дза!"
07.55 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.50 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
13.20 Х/ф "Людина-амфібія"
15.10 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Т/с "Розвідники" (16+)
22.30 Х/ф "Оселя зла - 3: 

вимирання" (16+)
00.15 Х/ф "Без особливих прикмет" 

(16+)
01.55 Х/ф "Чорна кобра" (16+)
03.20 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

09.45 "Він, Вона і телевізор"

12.30 Х/ф "Атлантичний рубіж" 

(16+)

14.15 Х/ф "Той, що біжить 

лабіринтом" (16+)

16.35 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)

19.15 13 тур ЧУ з футболу 

"Динамо" - "Шахтар"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Х/ф "Чорна долина"

03.30 "Облом.UA."

05.55 "Хата на тата"

08.55 "Все буде смачно!"

11.40 "Караоке на Майдані"

12.35 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.30 "Один за всіх"

22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 06.40 08.20 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 07.30 07.30 07.45 08.15 09.30 
Світ он лайн

07.50 Смакота
08.40 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
09.40 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
11.05 Х/ф "Королівський генерал"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.25 Т/с "Бодо"
21.00 01.10 Новини
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.10 Лайфхак українською
22.20 Д/с "Супервідчуття"
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.35 Д/с "Орегонський путівник"
01.40 Надвечір'я. Долі
02.35 Д/ф "Після прем'єри - 

розстріл"
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

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

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ
НА СКЛАД

РОБОТА

Тел.: 067-500-00-76

Г/р позмінний. Щоденно є розвозка.
Місце розташування:

с. Мартусівка, Бориспільський р-н

ПОТРІБЕН

Тел.: 067-538-29-82, пн-пт (з 10.00 до 17.00)
e-mail: licon.ua@gmail.com

МЕНЕДЖЕР
з продажу

Робота у Борисполі або Києві
Офіційне працевлаштування

Навчання. Заробітна плата від 10000 грн

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

09 жовтня 2017 року    № 600
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних установ та 

організацій міста Борисполя 
Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломе-

режа» від 29.08.2017 № 01-08/518 щодо встановлення тарифів теплову енергію для 
потреб бюджетних установ та організацій, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування та-
рифів на житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», п. 2 
ч. 1 ст. 7, ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 2 п. а) ст. 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 
ради ВИРІШИВ:

1. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломере-
жа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для по-
треб бюджетних установ та організацій:

1.1. Тариф на теплову енергію – 1 635,96 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі палив-
на складова – 1 325,16 грн/Гкал, решта витрат, крім паливної складової – 310,80 грн/
Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 523,28 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: палив-
на складова – 1 325,16 грн/Гкал, решта витрат, крім паливної складової – 198,12 грн/Гкал);

тариф на транспортування теплової енергії – 106,37 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 6,31 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломере-

жа» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, поста-
чання для потреб бюджетних установ та організацій згідно з додатками 1-4.

3. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» 
Палінці В.І. не менше ніж за 15 днів до введення в дію тарифів повідомити споживачів 
послуг про це рішення.

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради забезпечити опублікування цього рішення у засобах масової інформації у 
десятиденний термін з дня прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови Корнійчука М.П.

Міський голова     А.С.Федорчук

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

09 жовтня 2017 року    № 601
Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб інших споживачів міста 

Борисполя 
Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломе-

режа» від 29.08.2017 № 01-08/518 щодо встановлення тарифів на теплову енергію 
для потреб інших споживачів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», п. 2 ч. 1 ст. 7, ст.31 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломере-
жа» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для ін-
ших споживачів:

1.1. Тариф на теплову енергію – 1 635,96 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі палив-
на складова – 1 325,16 грн/Гкал; решта витрат, крім паливної складової – 310,80 грн/
Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 523,28 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: 
паливна складова – 1 325,16 грн/Гкал, решта витрат, крім паливної складової – 198,12 
грн/Гкал);

тариф на транспортування теплової енергії – 106,37 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 6,31 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломере-

жа» структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, поста-
чання для інших споживачів згідно з додатками 1-4.

3. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» 
Палінці В.І. не менше ніж за 15 днів до введення в дію тарифів повідомити споживачів 
послуг про це рішення.

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради забезпечити опублікування цього рішення у засобах масової інформації у 
десятиденний термін з дня прийняття.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови Корнійчука М.П.

Міський голова     А.С.Федорчук

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

11 жовтня 2017 року   № 625
Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення

та теплову енергію для потреб населення міста Борисполя 
Розглянувши листи комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 

29.08.2017 № 01-08/518 та від 28.09.2017 № 01-08/581 щодо встановлення тарифів на послуги з центра-
лізованого опалення та теплову енергію для потреб населення, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення», від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдино-
го підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопоста-
чання», п. 2 ч. 1 ст. 7, ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пп. 2 п. а) ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» з 01.11.2017 р. 
тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення: 

1.1. Тариф на теплову енергію – 1 176,21 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі паливна складова – 865,41 
грн/Гкал, решта витрат, крім паливної складової – 310,80 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 063,53 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова 
– 865,41 грн/Гкал, решта витрат, крім паливної складової – 198,12 грн/Гкал);

тариф на транспортування теплової енергії – 106,37 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії – 6,31 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» з 01.11.2017 р. 

тарифи на послуги з централізованого опалення для потреб населення протягом опалювального сезону:
послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків обладнаних будинковими та/

або квартирними приладами обліку теплової енергії – 1 433,86 грн/Гкал (з ПДВ);
послуги з централізованого опалення для абонентів житлових будинків не обладнаних будинковими 

та/або квартирними приладами обліку теплової енергії – 36,32 грн за 1 кв. м (з ПДВ).
При цьому плата за надані послуги справляється з урахуванням фактичної температури зовнішнього 

повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.
3. Управлінню соціального захисту населення міської ради проводити призначення субсидій для від-

шкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива» згідно з  встановленими тарифами.

4. Установити комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» для населення 
структуру тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання згідно з додатками 
1-4 та структуру тарифу на послугу з централізованого опалення згідно з додатком 5.

5. Директору комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» Палінці І.В. не 
менше ніж за 15 днів до введення в дію тарифів повідомити споживачів послуг про це рішення.

6. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради забез-
печити опублікування цього рішення у засобах масової інформації у десятиденний термін з дня прийняття.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М.П.
Міський голова     А.С.Федорчук

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФКР», що розташоване 

за адресою: 08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Цен-
тральна, 23-23А, повідомляє про намір отримання дозволу на викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин.
Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво резервуарів 

зріджених вуглеводневих газів та причепів для перевезення зріджених вуг-
леводневих газів. На підприємстві ТОВ «ФКР» функціонують наступні вироб-
ничі дільниці. Дільниця металообробки. На дільниці ріжуть метал на установ-
ки плазмової різки і гнуть метал. Перевіряють розміри і наявність дефектів. 
Зварювальна дільниця. На зварювальній дільниці перевіряють якість деталей і 
зварюють їх, після відправляють їх на дробоструминну обробку і фарбування. 
Фарбувальний цех. Виконується перевірка якості, підготовка деталей, мийка, 
сушка і нанесення фарби. 

При проведені інвентаризації на підприємстві ТОВ «ФКР» було виявлено 9 
стаціонарних організованих джерел викидів, неорганізовані джерела викидів 
забруднюючих речовин відсутні.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря виділяються такі 
забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 
0,013703 г/с, 0,460858 т/р; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид 

мангану – 0,001228 г/с, 0,026666 т/р; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) 
у перерахунку на діоксид азоту — 0,01272 г/с, 0,2745 т/р; оксид вуглецю – 
0,035875 г/с, 0,1041 т/р; хром та його сполуки в перерахунку на триоксид хро-
му –  0,000708 г/с, 0,000022; речовини у вигляді суспендованих твердих час-
тинок недиференційованих за складом – 0,019764 г/с, 0,595294 т/р; ксилол 
– 0,004368 г/с, 0,8822779 т/р; бутиловий ефір оцтової кислоти — 0,008294 г/с, 
0,1519753 т/р; етилбензол – 0,004032 г/с, 0,3596263 т/р; вуглеводні насиче-
ні С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний 
вуглець – 0,00286 г/с, 0,278066 т/р; 1-метоксипропанол-2 (α-метиловий ефір 
пропіленгліколю) — 0,005717 г/с, 0,126251 т/р; спирт бензиловий – 0,000953 
г/с, 0,03751т/р; бутан — 0,0010657 г/с, 0,056263 т/р; пропан — 0,0010657 г/с, 
0,056263 т/р; етилацетат — 0,00064 г/с, 0,033753 т/р; ацетон — 0,001968 г/с, 
0,11251 т/р; уайт-спірит — 0,00498 г/с, 0,191253 т/р.

Сумарні валові викиди становлять 3,720853 т/рік. Усі викиди — у межах до-
пустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної 
зони не виявлено.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з цього 
питання проводить Бориспільська районна державна адміністрація про-
тягом 30 календарних днів з дати публікації оголошення. За адресою: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, тел.: (04595) 6-12-58, 6-06-81.
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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 головки, бортова, за-
днє і переднє колесо, НШ-10. Оптова ціна — 15000 грн. Тел.: 0 
96 0158374, Олександр.

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

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

ВАЗ-Ларгус, 2017 р., білий, можлива оплата частина-
ми. 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.

Мотоцикл «Муравей», ціна договірна. Тел.: 0 67 2344349.

Багажник на Фіат-Фіоріно. Тел.: 0 67 2344349.

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварювальний апа-
рат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер «Муравей-2». 
Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують фар-
бування, кредитних, нерозмитнених. Швидкий розрахунок, 
оформлення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Баришівка
1,2-к.кв., новобудова, від 34 до 52 кв.м, будинок зданий, 

документи, інивідуальне опалення, шпаклювання, стяжка, 
розводка електрики, від 289000 грн (еквівалентно 10700 у.о.), 
8500 грн/1 кв.м. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

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».

Бежівка вул., центр, 9/9, 34/17/8 ремонт, балкон, м/п вікна, 
поруч школа, садочок, магазини, ринок, парк, 567000 грн (екві-
валентно 21000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Головатого 76а вул., 5/10, 49/21/12, косметичний ремонт, л/з, 
640000 грн (еквівалентно 24000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

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, 48/21/11, новий будинок, свіжий ре-
монт, велика лоджія засклена, не кутова, автономне опалення, 
645300 грн (еквівалентно 23900 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія». 

Головатого, 76-а вул., новий будинок, 10/11, 50/21/12, вели-
ка лоджія засклена, з документами, частково ремонт, 576000 
грн (еквівалентно 21500 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд». 

ЖК «Левада», 6/9, 54/18/18, не кутова, під ремонт готова, з 
документами, 702000 грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

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

Кірова вул., 1/4, 37/19/11, житловий стан, бойлер, холодиль-
ник, необхідні меблі, є можливість прибудувати кімнату та по-
гріб, 356400 грн (еквівалентно 13200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

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

Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон, цегла, 440000 
грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 7275230, 0 67 
8677535. 

Нижній Вал вул., центр, 5/5, 31/19/6, ремонт, не кутова, б/з, 
все поруч, 621000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Франка вул., 5/5, 38/18/8, б/з, с/в разом, гарний стан, 553500 
грн (еквівалентно 20500 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

2-к. КВАРТИРИ

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

на транспортна разв’язка, 702000 грн (еквівалентно 26000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Європейська 4 вул., 2/5, 46/27/6, кімнати окремі, б/з, гарний 
стан, 756000 грн (еквівалентно 28000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650. 

Нова ІІ вул., 4/9, 52/30/8, с/в окремо, л/з, бойлер, лічильники, 
житловий стан, 810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650.

Петропавлівська вул., 3/5, 50/30/8, ремонт, у кухні м/п вікна, 
великий балкон засклений, 594000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Ушакова вул., 1/5, 41/26/6, житловий стан, поруч магазин, зу-
пинка, 405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія». 

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

Франка вул., 5/5, 52/30/8, ремонт, житловий стан, б/з, поруч 
школа, садок, магазини, ринок, парк, 702000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія». 

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 (еквіва-
лентно 34000 у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

К.Шлях вул., 2/9, 70/42/8, ремонт, вбудована кухня, лождія та 
балкон засклені, гарний район, все поруч, 1080000 грн (екві-
валентно 40000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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 окре-
мо, балкон та лоджія засклені, м/п вікна, с/в окремо, 927000 
грн (еквівалентно 35000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати окремо, 
ремонт, вбудовані меблі, 1041300 грн (еквівалентно 39000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

Франка вул., центр, 3/5, 64/35/9, якісний ремонт, гарний стан, 
поруч школа, дитсадок, супермаркет, 945000 грн (еквівалентно 
35000у.о). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

БУДИНКИ

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

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

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

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

Коцюбинського вул., 60 кв.м, 3 окремі кімнати, кухня, світло, 
газ у будинку, с/в на вулиці, асфальт, зупинка, 8,5 соток, 729000 
грн (еквівалентно 27000 у.о). Тел.: 0 98 7603216, 0938351688, 
Наталія. АН «Імперія».

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

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

Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, кухня-студіо, 2 кімна-
ти, комунікації, 10 соток, 804000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд».

Південна вул., 70 кв.м, світло, вода, газ у будинку, вулиця 
повністю забудована, асфальт, житловий стан, 4 кімнати, кух-
ня, 8 соток, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

Степова вул., 68 кв.м, 4 кімнати, веранда, кухня, є місце для 
с/в, газ, світло в будинку, вода та с/в на вулиці, асфальт, поруч 
магазини, зупинка, 10 соток, 621000 грн (еквівалентно 23000 
у.о). Тел.: 0 93 8351688, 0 98 7603216, Наталія. АН «Імперія».

У Борисполі! 70 кв.м, житловий стан, 4 кімнати, кухня, душо-
ва кабіна, бойлер, газ, світло, центральне водопостачання, 8 
соток з госп. будівлями, город, сад, гарний район, асфальто-
вана вулиця, все поруч, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія». 

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ванна в будинку, по-
требує ремонту, газ, свердловина, 6 соток, 640800 грн (екві-
валентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

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

школа №6 р-н, 80 кв.м, 4 кімнати, кухня, коридор, с/в на вули-
ці, 10 соток, поруч школа, садок, магазини, 675000 грн (еквіва-
лентно 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, кух-
ня, с/в, твердопаливний котел, гараж, літній душ, туалет, сарай, 
альтанка, 17 соток 560000 грн (еквівалентно 21500 у.о.), торг. 
Тел.: 0 97 2526578.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на 2 повер-
сі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, кори-
дор під чистову, світло, вода заведені, свердловина, 6 
соток, 999400 грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, госпо-
дар. 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.

Сошників с., 30 кв.м, всі зручності, 32 сотки, надвірні забудо-
ви. Тел.: 0 95 2000916.

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

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

Яготин
Кулябівка с., 42 кв.м, 2 кімнати, кухня, дерев’яний, обкладе-

ний цеглою, газ. опалення, літня кухня, сарай, гараж, погріб, 40 
соток, поруч річка, 210000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 38 кв.м, 2 кімнати, с/в, кухня, коридор, 

гарний житловий стан, 10 соток, погріб, сарай, 540000 грн 
(еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 938351688, На-
талія. АН «Імперія».

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

Садова вул., 50/38/8, р-н центру, у будинку газ, світло, вода, 
3 кімнати, кухня, коридор, с/в разом, гараж, 4 сотки, 783000 
грн (еквівалентно 29000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія».

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

Тургенєва вул., 48 кв.м, 3 окремі кімнати, кухня, с/в, 10 соток, 
сарай, 675000 грн (еквівалентнт 25000 у.о.). Тел.: 0 98 7603216, 
0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія». 

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний стан, господар, 

ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97 6372345. 
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, оглядова яма, 

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

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Магазин «Крамниця» та кіоск зі складом, ціна договірна. 

Тел.: 0 97 6262493.

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.: 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 
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ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майорске», 10 со-

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

Бориспіль
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50 1388072.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.
Голосіївська вул., 10 соток, під будівництво, 216000 грн (екві-

валентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

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

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

Драгоманова вул., 10 соток під будівництво, комунікації по-
руч, 216000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Запорізька вул., 10 соток, під будівництво, комунікації поруч, 
вулиця асфальтована, 351000 грн (еквівалентно 13000 у.о.), 
великий вибір земельних ділянок. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Збанацького вул., 8 соток під будівництво житлового будин-
ку, 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.

Козацька вул., 10 соток, газ, світло біля ділянки, фундамент 
бетонний, 405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Кооперативна вул., 8 соток під будівництво, вулиця забудо-
вана, асфальтований під’їзд, 3374500 грн (еквівалентно 13500 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Лісова вул., 10 соток, поруч активно забудовуються, асфальт 

100 м, газ та світло поруч, є можливість підключитися, 432000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 8351688, 0 98 
7603216, Наталія. АН «Імперія».

М.Залізняка вул., 10 соток, всі документи, рівна, поруч сусі-
ди, 174000 грн (еквівалентно 6500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869, АН «Гранд».

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».

Мечнікова вул., 10 соток, держакт під забудову, поруч сусі-
ди, світло по вулиці, 297000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650.

Михайлівська вул., 6 соток, знаходиться між житловими бу-
динками, світло та газ поруч, до асфальту 50 м, поруч школа, 
садок, 324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 8351688, 
0 98 7603216, Наталія. АН «Імперія». 

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

Розумовського вул., 10 соток, всі комунікації, поруч сусі-
ди, держакт, 228000 грн (еквівалентно 8500 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869, АН «Гранд». 
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Симеренка вул., 10 соток під будівництво, комунікації поруч, 
675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Симиренка вул., 10 соток, під будівництво, комунікації поруч, 
540000 грн (еквівалентно 20000 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 (еквівалентно 10000 у.о.), 
є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Сосюри вул., 8 соток під будівництво житлового будинку, ас-
фальтований під’їзд, 351000 грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

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

Франка вул., 10 соток, кутова, фасад виходить на обидва 
боки, можна розділити на дві ділянки, газ та світло по вулиці, 
378000 грн (еквівалентно 14000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 8351688, 
0 98 7603216, Наталія. АН «Імперія».

Франка вул., кінець вулиці, 10 соток, кутова, держакт під 
забудову, поруч зупинка, комунікації по вулиці, 243000 
грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.

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

Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
розвилка р-н, 7 соток, газ, світло поруч. Тел.: 0 66 2952450, 

Світлана. 

Кийлів с., в лісі, 60 соток, вихід на Дніпро, недобудова 
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 — Золото-

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

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудинку у господаря за готівку. 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3,4-к.кв. у м. Бориспіль, за готівку, у господаря. Тел.: 0 
93 1012995.

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

1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.
1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, допомога в 

оформленні, погашення комунальних боргів, окрім останнього 
поверху, у господаря, розгляну всі пропозиції, посередникам 
не турбувати, терміновий викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

будинок у господаря. 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 комунікаці-
ями або зі старим будинком, у господаря, розгляну пропозиції, 
посередникам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку в Борисполі, у господаря, розгляну всі пропо-
зиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Земельну ділянку від 5 до 10 соток, за готівку, розгляну будь-
які пропозиції. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

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

квартиру у господаря, допомога в оформленні документів. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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.

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
ОПЕРАТОРА
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»

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

кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, техніка, ціна 2000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ваших умо-

вах. 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.

найму житло у м. Бориспіль чи районі, недорого, у господаря. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959,063 8851779

Найму кімнату для дівчини. Тел.: 0 63 0328118.

СІМ’Я З ДВОХ ЧОЛОВІК НАЙМЕ 1,2-К.КВ., ПОРЯДОК ТА СІМ’Я З ДВОХ ЧОЛОВІК НАЙМЕ 1,2-К.КВ., ПОРЯДОК ТА 
СВОЄЧАСНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО. ТЕЛ.: 0 50 2050239. СВОЄЧАСНУ ОПЛАТУ ГАРАНТУЄМО. ТЕЛ.: 0 50 2050239. 

Сім’я шукає квартиру в оренду, розглянемо будь-які пропози-
ції. Тел.: 0 93 1012995, Анна.

Шукаю кімнату в оренду для хлопця. Тел.: 0 97 6407755.
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Оголошення та реклама

Міняю
Бориспіль

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

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на приватний буди-
нок у м.Бориспіль, можливо без ремонту. Розгляну всі варіан-
ти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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 Украї-
ни». Тел.: 0 67 3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівники! Якщо 
ви цілеспрямована, відповідальна особа з бажанням 
працювати та розвиватися — ми шукаємо саме Вас! 
Запрошуємо до співпраці адміністратора, бухгалтера, 
кухаря, оператора, механіка, менеджера 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 МАРШ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ МАРШ-
РУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. РУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. 
ТЕЛ.: 0 97 9179249.ТЕЛ.: 0 97 9179249.

Запрошуємо на постійну роботу плиточника, буді-
вельника, д/р, з/п договірна,працевлаштування. Тел.: 0 
66 9099669, 0 67 5561977.

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

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

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

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

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

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

На роботу у м. Бориспіль терміново потрібні теплотех-
нік, теплоенергетик, змінний інженер котельні, з/п дого-
вірна, офіційна. Тел.: 0 67 2206347, 0 66 6125838.

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ У М. БОРИСПІЛЬ НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ У М. БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-ПОТРІБНІ ВАНТАЖНИКИ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯ, ГІДНА З/П, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА. ТЕЛ.: ВАННЯ, ГІДНА З/П, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА. ТЕЛ.: 
0 50 3309438.0 50 3309438.

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

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

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

Підприємству на постійну роботу потрібні охоронці, 
гарний стан здоров’я, з/п гідна, г/р позмінний. Тел.: 0 67 
7642125. 

Підприємству на твердопаливну котельню потрібні опе-
ратори. Д/р, оплата за домовленістю. Тел.: 0 50 4433575.

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

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

дається. 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 мон-

тажники з/б сходів, різноробочі та водії зі своїм авто. Тел.: 0 
96 9918144

Потрібні спеціалісти на посаду завідуючого аптеки з по-
дальшим ростом, д/р від 5 р. З/п 8000 грн. Місце роботи: 
Київська обл., м. Березань, вул. Фрунзе, 50, «Сімейна ап-
тека». Резюме надсилайте на e-mail: helgas41421574@ukr.
net. Тел.: 0 95 3591985, 0 68 5486603, 0 63 9593720.

Приватному підприємству у с. Дударків потрібна швач-
ка. 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 роботу 
потрібні слюсар, зварювальник, з/п від 5000 грн. Тел.: 0 97 
1566648.

Ресторанно-готельний комплекс запрошує на роботу: 
кухаря, д/р від 3 р., з/п висока+премії, помічника кухаря, 
охоронця. Тел.: 0 99 3874695. 

Творчому колективу на постійну роботу потрібен сто-
ляр-мебльовик, можливо житло та 2-разове харчуван-
ня. Тел.: 0 68 5944879. 

ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН 
ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА ПОЗМІН-ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р ТА ВАНТАЖНИК. РОБОТА ПОЗМІН-
НО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.НО. З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.

ТЕРМІНОВО В КАФЕ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-ТЕРМІНОВО В КАФЕ У М. БОРИСПІЛЬ НА ПОСТІЙ-
НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ БАРМЕН-ОФІЦІАНТ, КУХАР. НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ БАРМЕН-ОФІЦІАНТ, КУХАР. 
ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ВСІ ПИТАННЯ ПРИ ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ВСІ ПИТАННЯ ПРИ 
СПІВБЕСІДІ. ТЕЛ.: 0 50 2148736, 0 98 9048511.СПІВБЕСІДІ. ТЕЛ.: 0 50 2148736, 0 98 9048511.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ДЛЯ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ДЛЯ 
ЛЕЖАЧОГО ЧОЛОВІКА, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 ЛЕЖАЧОГО ЧОЛОВІКА, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 95 
7744205.7744205.

Терміново потрібні: продавець на продовольчу групу 
, знання касового апарата, бармен та офіціант, 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! Потрібна швачка на ремонт та пошиття одягу. 
Тел.: 0 66 4396949, 0 97 0817562.

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

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

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

ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ ТОВ «УКРТРАНСКОМ ЛТД» ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ АВТО 20 Т. ВИМОГИ: РОБОТУ ВОДІЯ НА ВАНТАЖНЕ АВТО 20 Т. ВИМОГИ: 
НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «Е», ДОСВІД РОБОТИ ВОДІ-НАЯВНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «Е», ДОСВІД РОБОТИ ВОДІ-
ЄМ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 ЄМ, ПОРЯДНІСТЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ТЕЛ.: 0 50 
5311110, ОЛЕКСАНДР.5311110, ОЛЕКСАНДР.

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

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

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 
СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР
ФАХІВЕЦЬ ЗІ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР
ФАХІВЕЦЬ ЗІ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

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 БУХГАЛТЕР
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

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура композитна для будівельних робіт; арматура d8 мм 

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

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

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

Двері дерев’яні, внутрішні, зі склом, розміри 70 см, 80 см, гар-
ний стан, недорого. Тел.: 0 66 4829928.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері, 2,25х0,67; дорожня па-
нель 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 вироб-
ника («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.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Твердопаливний котел 18 кВт, лопата «саперка», 60 

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Акумуляторна батарея для ноутбука HP Compag HSTNN-

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

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 чорно-ряба за 3 телям, теличка джерсийської породи 

на корову, теличка голштинської порода на корову. Тел.: 0 96 
3541247, 0 63 3493100.

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-оздоблю-
вальних робіт, утеплення фасадів та монтаж металопластико-
вих конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

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

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000 грн

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

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000 грн, 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»)

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, кормові буряки, їстівна картопля. Тел.: 0 97 9646912.
Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 18 місяців, 3 міс. 

тільності, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
Своя пасіка. Мед з доставкою, 100 грн/1 л; мед у стільниках; 

воскові фігурні свічки. Тел.: 0 67 5014732.

РІЗНЕ

Бориспіль
Бак металевий, зварений, залізо 3, на 1,5 куб. Тел.: 0 67 

2636052.
Вікно м/п, нове, двокамерне, 96х173 см, 900 грн, вікдрива-

ється вправо; цистерна, 55 кубів, вагою 6,5 т, 50000 грн. Тел.: 
0 63 9224937.

Інвалідний візок 40х42х40, новий; інвалідний візок «Мару-
ся-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

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
Втрачений акт про державну реєстрацію прав на житло-

вий будинок, реєстраційний №1240565, та земельну ділян-
ку, кадастровий номер 32105000:09:022:0004, номер витягу 
34026128 від 04.05.2012 р., виданий на ім’я Плахотнюк Вікторії 
Володимирівни Бориспільським Бюро технічної інвентаризації 
04.05.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про середню освіту, серія МП №023422, 
виданий на ім’я Волошина Григорія Володимировича Бучан-
ською середньою школою-інтернатом 20.06.1997 р., вважати 
недійсним.

Втрачений договір дарування житлового будинку №283, ви-
даний на ім’я Плахотнюк Вікторії Володимирівни приватним 
нотаріусом Лазоренко Л.Е. 4.05.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений договір дарування земельної ділянки №286, ви-
даний на ім’я Плахотнюк Вікторії Володимирівни приватним 
нотаріусом Лазоренко Л.Е. 4.05.2012 р., вважати недійсним. 

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

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ 
МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: 0 67 МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕНЯТ. ТЕЛ.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

Кастрюлі алюмінієві, нові, 50 л — 800 грн, 20 л — 300 грн. 
Тел.: 0 63 0585498. 

Катер «Казанка-5» з власним транцем, лафет «Алко». 
Тел.: 0 67 2614039, Микола.

Оліфа натуральна, 120 кг, 20 грн; фарба олійна в асортимен-
ті, 10 грн/1 кг. Тел.: 0 63 0585498.

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

Тарілка фаянсова, мілка, нова, діаметр 24 см, 200 шт., ціна 
10 грн; чавуни алюмінієві, 15 л — 2 шт., 10 л — 1 шт., 100 грн. 
Тел.: 0 63 0585498.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю металошукач. Тел.: 0 66 4094765.
Куплю ячмінь. Тел.: 0 97 2378240

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Виробничому підприємству 
в м. Бориспіль 

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ОХОРОНЦІ
офіційне працевлаштування;
чоловік/жінка, без шкідливих звичок;
графік роботи: доба/дві 
Нарахована зарплата від 4000 грн.
охорона зі службовими собаками;
досвід роботи бажано; 
медична довідка обов’язково;
співбесіда проводиться при наявності 
паспорта, трудової книжки, 
ідентифікаційного коду.

Телефонувати тільки в робочі дні з 9.00  до 17.00.

Тел.: 073-4378310,
050-239-86-88

Державна прикордонна 
служба України

ЗАПРОШУЄ НА ВІЙСЬКОВУ 
СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ
громадян України віком від 18 

до 40 років на посади осіб 
рядового та сержантського 

складу. Навчання, кар’єрний 
ріст, соціальний захист.

Грошове забезпечення 
від 7000 грн.

Наша адреса: м. Київ (Бортничі), 

вул. Світла, 6

Тел.: (044)527-67-17, 

(044)527-67-41, 099-709-15-91

У медичний центр у м. Бориспіль ПОТРІБНА

СТАРША МЕДИЧНА 
СЕСТРА

Тел.: 050-331-20-66, Людмила Володимирівна

ВИМОГИ: Д/р не менше 5 років
Вміння проводити всі медичні маніпуляції, забір аналізів

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток
Г/р пн-пт з 8.30 до 17.30, сб-нд — вихідні

З/п при співбесіді

МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВУ
у м. Бориспіль потрібні

ЗБІРНИК МЕБЛІВ
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
Заробітна плата за домовленістю

Тел.: 066-990-36-74, 098-042-35-88
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Допитливим читайликам
Кросворд Відгадай ключове слово
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КОЗАЦЬКА ЗВИТЯГА: 
ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ

1. Будівля, в якій жили козаки.
2. Символи військової та 

цивільної влади у часи 
козаччини.

3. Січ — укріплена фортеця. 
Від якого слова пішла ця 
назва?

4. Відзнака гетьманської 
влади та кошового отамана 
на Січі.

5. Козацьке військо.
6. Щоб дістатися центру 

козацтва — Запорожжя, 
потрібно було подолати…

Випусти рибку  в мореВипусти рибку  в море

Розгадай

(Куліш)І Ш
,

Здавна наш волелюбний на-
род відстоював свої права і сво-
боди. Зразком любові до Бать-
ківщини, шляхетності, лицар-
ської звитяги є козаки, які хоро-
бро боронили свою землю, іноді 
навіть ціною власного життя.

Цікаво
Слово «козак» тюркського по-

ходження і означало «волоцю-
га», «вільна людина».

Запорізька Січ — одне з пер-
ших демократичних об’єднань у 
світі. Всі рішення приймалися на 
загальних зборах-радах шляхом 
голосування.

У 17 ст. з’являються згадки про 
головний прапор запорожців. 
На ньому було зображено Ар-
хистратига Михаїла, білий хрест, 
сонце, півмісяць і зорі.

У козаки будь-кого не брали. 
Щоб вивчити військові поряд-
ки, потрібно було 7 років. Тіль-

ки після цього чоловіка запису-
вали у «випробувані товариші».
Козацьких стрільців-розвідни-
ків називали пластунами.

Човни запорожців мали двоє 
днищ, між якими розташовува-
ли вантаж, аби занурити судно у 
воду. Так козаки непомітно під-
пливали до ворога.

Усі козаки мали вуса й оселед-
ці, успадковані від предків-язич-

ників. Вони вірили, що коли хтось 
із них загине на полі бою, то янгол 
понесе того за чуба до раю.

Були серед козаків харак-
терники. Вони зберігали звичаї 
та вміння своїх попередників: 
волхвів-язичників. Таких козаків 
ні куля, ні шабля не брали.

Порядки на Січі були сувори-
ми, тому майже не було краді-
жок, тим паче убивств.

 14 жовтня україн-
ці відзначають відразу 
чотири свята, які пов’я-
зані між собою: День 
Покрови Пресвятої Бо-
городиці, День україн-
ського козацтва, День 
захисника України, 
День створення УПА.

(Шаровари)

,, ,,
,,

Козак Мамай, Віктор Цапко, 2014 р.Козак Мамай, Віктор Цапко, 2014 р.



19№39 (898), 13 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Долі людські

Лариса ГРОМАДСЬКА

Щира, життєрадісна і добра жін-
ка, справедливий керівник, справ-
жня берегиня сімейних цінностей, 
щаслива і любляча дружина, ма-
ма і бабуся Людмила Мечиславів-
на разом з чоловіком Володими-
ром Даниловичем виховали двох 
дітей, їм Бог подарував 5 онуків і 
5 правнуків. Донька Ірина розпо-
відає, що батьки жили душа в ду-
шу 57 років, і лише смерть мами 
(12 квітня 2017 р.) розлучила її з 
татом. У родині завжди панували 
любов і злагода, ніхто ніколи не 
говорив підвищеним тоном. Хоча 
доля не завжди була прихильною 
до неї…

Під покровом небес
У роки Другої світової війни Ма-

рія Юхимович разом з чоловіком 
Мечиславом (батьки Людмили Ка-
закової) були у партизанському за-
гоні, який дислокувався у лісах Бо-
родянського району Київщини. 
Жінка виконувала роль зв’язкової. 
Марія легко орієнтувалася в окупо-
ваних німцями селах, знала кожну 
доріжку в лісі, адже ці місця їй були 
знайомі з дитинства. Дещо склад-
ніше стало взимку 1943, коли вона 
вже відчувала в собі дитину, яка ма-
ла народитися навесні. Глибокі сні-
ги, заметілі і лютий холод дошкуля-
ли усім партизанам. Та Марія, єдина 
жінка в загоні, мужньо трималася, 
тож про її вагітність майже ніхто й 
не знав. 10-річна Оля, старша донь-
ка, залишилася з матір’ю у селі. Ма-
рія зрідка забігала, щоб хоч на мить 
побачитися з рідними, а потім знову 
поверталася до лісу, де її чекав ко-
ханий і бойові друзі. 

Зима того року видалася затяж-
ною. У березні лежав сніг, трима-
лися морози. І коли настав час на-
роджувати, чоловік провів Марію 
до узлісся, звідки було видно рід-
не село Раска. Починало світати. 
Мечислав міцно притис дружину 
до грудей. Чи зустрінуться ще? Да-
лі вона йтиме сама. А там, під лі-
сом, на околиці села, жила пови-
туха Ганна. 

Бабуся впустила Марію до хати, 
завела до маленької кімнати. І, зро-
зумівши, що пологи вже почалися, 
поспіхом почала гріти воду, щоб 
приготувати першу купіль для не-
мовляти. Та раптом у двері хтось 
голосно постукав. За вікном лунав 
крик чужою мовою. Сполохана по-
витуха наказала Марії не подава-
ти жодного звуку, а сама, швид-
ко зачинивши за собою кімнату на 
клямку, відкрила двері карателям. 
Німці, зрозумівши, що у хаті більше 
нікого немає (бо ж знали, що жінка 
живе сама), виштовхали стареньку 
босоніж на сніг, а її хату підпалили. 
Невже хтось видав, що вона пови-

туха? Розстріляли фашисти Ганну 
неподалік хати…

А в цей час у її хаті залишилася 
Марія Юхимович. Самотужки на-
родила дитину, поспіхом загор-
нула її у якусь одежину, накину-
ла свого кожуха і, затуливши рота, 
дивом вирвалася з полум’я на за-
сніжене подвір’я. Ліс зовсім близь-
ко доходив до села. Марію закутав 
дим від пожежі, і вона непомітно 
розчинилася у лісі. Криваві сліди 
притрусив сніжок. 

Незважаючи на холод, природа 
ніби оберігала її і немовля. Опо-
вита вогнем, залишена одна у ха-
ті, Марія не перетнула пуповину. 
Можливо, саме це врятувало ма-
ля від смерті. Вже посеред лісу по-
роділля розгорнула свій згорто-
чок і вперше побачила, що наро-
дила дівчинку. Зубами перегризла 
пуповину і знову загорнула свою 
крихітку.

Пошуки партизанів нічого не 
дали. Вони відійшли глибше у ліс. 
Та новонароджену треба було го-
дувати. А молоко не прибувало. 
Марія бродила лісом три доби, 
без їжі і на морозі. Дитині давала 
з рота розтоплений сніг і точила 
власну кров, спеціально розбив-
ши пальця. У якусь мить жінка зро-
зуміла, що дівчинка не дихає. Вона 
вирішила закопати немовля, але 
під тонким шаром снігу земля бу-
ла мерзлою. Марія розгорнула ди-
тятко, аби ще раз подивитися на 
свою кровинку. Все тільце вкрило-
ся якоюсь кіркою, ніби коростою. 
Жінка побачила мурашник і роз-
грібши верхівку, загорнула у ньо-
го своє дитя. 

Виснажена і голодна, не маючи 
сил на емоції, вона майже повзла 
лісом. І раптом… почувся плач. 

Десь взялися сили. Марія повер-
нулася до мурашника, розгорну-
ла... Те, що вона побачила, було 
дійсно дивом. Дівчинка лежала 
жива, а тіло було чисте і рожеве. 
Порпаючись у мурашнику, жінка 
розбудила комах, які ще спали; і 
вони не просто об’їли кірку, якою 
вкрилася дитина, але й зігріли її, 
повернули її до життя. 

Плач немовляти почули парти-
зани, які забрали її до загону. Ма-
рія назвала доньку Людмилою.

Село Раска — 
українська Хатинь

Тоді, 19 березня, німці спалили 
лише декілька хат. Але 11 квітня 
1943 року для села стало справж-
ньою трагедією. Нацисти повністю 
зачистили Раску: спалили будин-
ки, а понад 600 мешканців роз-
стріляли. Що стало причиною пов-
ного знищення поліського села, у 
якому поруч жили українці і по-
ляки? Можливо, те, що багато од-
носельців було у партизанах? Ви-
рватися з пекла вдалося небага-
тьом… Дивом залишилася живою 
і старша донька Ольга, яка все 
життя була найкращим другом мо-
лодшій сестрі Людмилі.

Полягло у боях з німецькими 
окупантами і багато партизан, се-
ред них — Мечислав, який ніколи 
не бачив своєї доньки Людмили. 
Батько разом із своїми побрати-
мами спочиває у лісі мальовничо-
го Полісся. Через постійне вирубу-
вання дерев могилу рідним щоро-
ку доводиться довго шукати.

Про ту страшну трагедію Петро 
Осадчук написав поему «Раска: 
біль і любов» (1976 р.), розділ під 

назвою «Гартоване вогнем життя» 
присвятив Марії Юхимович: 

…Невже горить?
Вогонь навкруг,
Вона з дитям — 
в огні!
Не знає ще — 
дочка чи син.
Чи зможе встать — 
не зна.
І де взялось у неї сил?!..

Режисер Анатолій Слісарен-
ко у 1973 р. зняв документальний 
фільм «Лети, лелеко, лети до Ра-
ски», який у 1975 р. був нагоро-
джений дипломами двох міжна-
родних кінофестивалів у Кракові 
та Москві. Героями кінострічки бу-
ла й сама Марія, і її донька Людми-
ла, народжена в огні 1943 р., і ба-
гато родичів. Кіно знімали якраз у 
день весілля Тамари, двоюрідної 
сестри Людмили Мечиславівни. 
Наречена ходила із двору у двір, 
запрошувала на весілля, а зні-
мальна група записувала розпо-
віді мешканців Раски про трагіч-
ні події минулої війни. Символом 
фільму став лелека — як продов-
ження роду, як відродження укра-
їнського села, як пам’ять про тих, 
хто загинув у роки війни. 

Щороку 11 квітня у селі Раска 
біля меморіального комплексу 
проходить мітинг. На вшанування 

приїжджають керівники району і 
області, родичі загиблих, аби зга-
дати невинно вбитих.

Друга батьківщина
Людмила Мечиславівна вийшла 

заміж за дільничного міліціонера 
Володимира Даниловича. Спочат-
ку родина мешкала у Расці, потім 
переїхала до Тетерева, потім — до 
Бородянки. Дружина працювала 
швачкою, продавцем. У щасливо-
го подружжя народилося двоє ді-
точок: син Олександр, а згодом — і 
донька Ірина. 1978 року сім’я Каза-
кових переїхала з Бородянки до Бо-
рисполя. Володимира Даниловича 
перевели сюди начальником міліції.

Того ж року у Бориспільському 
будинку культури демонстрували 
фільм «Лети, лелеко, лети до Ра-
ски». Режисер розповів, що голов-
на героїня, Людмила, яка народ-
жена у вогні 1943 року, нині живе 
у Борисполі. Тоді ще сім’ю Казако-
вих мало хто знав у місті. Про пре-
зентацію кіно розповіла Людми-
лі Мечиславівні знайома, яка була 
на перегляді.

Бориспіль став для родини дру-
гим домом, адже тут прожила 
Людмила майже 40 років, тут зна-
йшла справжніх друзів, стала ба-
бусею, сповна реалізувалася як 
жінка… І саме бориспільська зем-
ля — останнє місце її спочинку…

НАРОДЖЕНА У ВОГНІ
 Людмилу Мечиславівну 

Казакову добре знали у Бо-
рисполі. Вона тривалий час 
працювала директором га-
строному «Політ», заступни-
ком голови міського спожи-
вчого товариства. Ветеран 
праці, нагороджена числен-
ними нагородами за сумлін-
не ставлення до роботи... 

Рідні Людмили Мечиславівни 
Казакової щиро дякують її подру-
зі Людмилі Олександрівні Паппі, з 
якою вони дружили 40 років; ліка-
рю-невропатологу Гаяне Георгіївні 
Торосян, яка підтримувала її після 
інсульту 8 років; лікарю-терапевту 

Віталію Івановичу Нечипоренку, що 
лікував супутні захворювання; ке-
рівнику міського споживчого това-
риства Петру Костянтиновичу Ри-
марчуку за допомогу у проведенні 
похорону та всім, хто підтримував 
їх у тяжку хвилину.

Режисер Анатолій Слісаренко у 1973 р. зняв документальний фільм «Лети, лелеко, лети до Раски», який у 1975 р. був нагоро-
джений дипломами двох міжнародних кінофестивалів у Кракові та Москві. Героями кінострічки була й сама Марія, і її донька 
Людмила, народжена в огні 1943 р., і багато родичів. 

Людмила Мечиславівна Казакова.Людмила Мечиславівна Казакова.
На зйомках фільму «Лети, лелеко, лети до Раски» На зйомках фільму «Лети, лелеко, лети до Раски» 

Марія Юхимович разом з родиною доньки Людмили.Марія Юхимович разом з родиною доньки Людмили.
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 ШКІЛЬНІ РЕАЛІЇ

 ЩОБ ПРИЄМНО БУЛО

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

За кілька тижнів до Дня села Старе місь-
кий ДНЗ «Ялинка» вже був готовий відзна-
чати своє свято. Завдяки спільним зусил-
лям сільської ради та начальника відділу 
освіти райдержадміністрації Ігоря Каськіва 
у закладі було повністю зроблено капіталь-
ний ремонт, змінено сантехніку, прокладе-
но тротуарну доріжку, утеплено фасад.

Завдяки місцевій художниці Ірині Солод-
кій (дівоче прізвище Голіяд), прізвище якої 
неодноразово з’являлося на шпальтах  на-
шого щотижневика, будівля садочка пере-
творилася на казку.

У липні цього року редакція «Вістей», про-
їжджаючи повз ДНЗ, сфотографувала йо-

го фасад для архіву. На плитці радянських 
часів ялинка і дата «1984» — нічого прива-
бливого. А ось від фото, зробленого за кіль-
ка днів до святкування дня села, не відве-
сти погляду. Під веселкою ожили улюблені 
мультяшні герої і мелодія лісу, до якого в се-
лі рукою подати.

«Діти мають виховуватися в достойних 
умовах, на які вони справді заслуговують. 
Хочу, щоб з дитинства аж до дорослого ві-
ку у їхній пам’яті залишилася не радянська 
картинка, а ця різнобарвна краса, — від-
значив сільський голова Валерій Макарен-
ко. — Приємно, що від нашої спільної робо-
ти у захваті всі. У нас все робиться в коман-
ді. Ця краса — результат праці сільської ра-
ди, художниці Ірини та завідуючої «Ялинки» 
Лариси Курилко.

ПРИЧЕПУРЕНА «ЯЛИНКА»

Таким був фасад «Ялинки» до вересня 2017р.Таким був фасад «Ялинки» до вересня 2017р.

Такий фасад «Ялинки» зараз.Такий фасад «Ялинки» зараз.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

З січня 2016 року рішенням Бориспіль-
ської міської ради встановлена вартість 
харчування для дітей дошкільних та учнів 
шкільних навчальних закладів міста. Це рі-
шення приймається раз на рік, тому протя-
гом цього часу плата за харчування залиша-
ється незмінною. 

«Дітей у наших закладах годують відповід-
но до норм дитячого харчування, які  перед-
бачені постановою Кабміну ще у 2004 році, 
— розповідає головний спеціаліст з дитя-
чого харчування Бориспільського місь-
кого управління освіти та науки Наталія 
Олексіївна Стрільник. — Згідно з інструк-
цією з організації харчування та додатком 
№2 «Розподіл продуктових наборів», меню 
різноманітне, збалансоване та відповідає на 
100% усім передбаченим нормам». 

Ціна обіду школяра
Ціна дитячого продуктового набору за-

лежить від внесення (чи відсутності) змін 
у Закони України «Про державний бюджет 
України», «Про охорону дитинства», «Про 
загальну середню освіту» та низку інших за-
конів і постанов.

У 2016 — 2017 навчальному році харчу-
вання учнів 1-4 класів складає 9 грн 63 коп. 
Батьки оплачують 50% обіду малечі, тобто 4 
грн 82 коп., а решту компенсують із місько-
го бюджету.

А ось обід учнів старших класів у шкіль-
ній їдальні обходиться батькам «без зни-
жок» — 11 грн 21 коп.

Залежно від потреб
Ціна на харчування малечі залежить від 

уже названих законів, а також Закону Укра-
їни «Про дошкільну освіту». На відміну від 
школярів, у дитсадках малюка годують три 
рази на день. У кожній групі ціна може бу-
ти різною, оскільки залежить не лише від 
віку, а й від потреби дитини. Наприклад, у 
санаторній групі (окрема група дітей, здо-
ров’я яких потребує більшої уваги), яка на 

сьогодні лишилася у садочку №1, за харчу-
вання дитини батьки платять 22 грн 29 коп. 
у день. Це становить 60% від усієї вартості 
харчування. В цій групі малечі дають більше 
фруктів, натуральних соків, риби та інших 
корисних продуктів.

А ось у групі для дітей із вадами зору 
батьки сплачують 17 грн 79 коп. У таку ж су-
му обійдеться харчування дитини у звичай-
ній садковій групі. 

Найдешевше харчування в ясельній групі 
— 11 грн 47 коп. Ні, не тому, що на малюках 
економлять. Вихованці тут ще зовсім малі і 
їдять у рази менші порції.

І мед, і м'ясо, і компот 
узимку

У їдальнях дошкільних навчальних за-
кладів нашого міста (згідно з вищеназва-
ним документом) малеча споживає усі най-
необхідніші і найкорисніші продукти для 
здоров’я та розвитку. Окрім першочерго-
вих молока та сиру, дітей годують страва-
ми з різноманітних круп та овочів. До ме-
ню входить м'ясо (індичатина, курятина, 
яловичина, нежирна свинина), морська 
риба (хек і минтай сухої корабельної за-
морозки першого ґатунку). Також дітям до-
дають мед, цитрусові, твердий сир тощо. 
Як запевнила Наталія Стрільник, із 100% 
необхідного в раціоні дошкільняти м’яса 
20% складають субпродукти. Це і печінка, 
і відварний язик, якісні сосиски та варе-
на ковбаса вищого ґатунку. На десерт ма-
леча ласує зефіром, мармеладом, джемом, 
вафлями… Усі ці продукти є в переліку не-
обхідних продуктів харчування, який за-
тверджений в Україні.

А от, наприклад, фрукти діти не лише спо-
живають у їдальні дитячих садків, а в деяких 
вивчають їх, як кажуть, «появу на світ». Все 

через велику кількість насаджених фрук-
тових дерев на території дитсадків, пло-
ди яких збирають, а взимку готують із них 
смачні компоти та варення.

Що не з’їли — у смітник!
Хоча раціон школяра і не такий різнома-

нітний як у садочку, та тут теж є чим похва-
литися. Діти регулярно споживають якісне 
м’ясо та рибу, кисломолочні продукти, кру-
пи, фрукти й овочі.

«Харчування дітей шкільного віку пов-
ністю відповідає їхнім віковим потребам, 
— запевняє фахівець з дитячого харчуван-
ня міського управління освіти. — Ми на-
магаємось закуповувати продукцію най-
кращого виробництва. Нам невигідно ку-
пувати неякісні продукти. Наприклад, 
яловичина вищого ґатунку не передбачає від-
ходів взагалі, а неякісне м'ясо складає понад 
30% залишку».

Залишки усіх страв на кухнях (як у шкіль-
них закладах, так і в садочках) підлягають 
списанню, тобто в кінці робочого дня їх ма-
ють викинути на смітник. Щоб не виникало 
питань до кухарів, цих залишків позбува-
ються лише ввечері. Так роблять на випа-
док перевірки, щоб можна було переважи-
ти залишкові порції.

Якість продуктів харчування контролює 
медична сестра з дієтичного харчування, 
яка має бути в усіх освітніх закладах. Як-
що медичний працівник відсутня, проби 
має право знімати методист чи вихователь, 
відповідальний за якість харчування. Але 
обов’язковою умовою є внесення зняття 
щоденних результатів проби готових страв 
до «Журналу бракеражу» із особистим під-
писом відповідальної особи.

Меню, як для садочків, так і для шкіл, 
складається в усій Україні за однакових 
умов. Обов’язково воно має бути розрахо-

ване на два тижні на літньо-осінній та зимо-
во-весняний періоди року для дошкільних 
закладів та на рік для загальноосвітніх на-
вчальних закладів. Меню погоджується із 
Держпродспоживслужбою, яка також пе-
ріодично контролює і якість продуктів та 
страв на кухнях закладів.

Чому дитина не їсть у 
їдальні?

Це питання, мабуть, більшість батьків ста-
вили не лише собі, а і своїм дітям. Чому так 
відбувається, спробуємо зрозуміти із неве-
ликого прикладу. 

Зазвичай, вдома ми звикли їсти пельмені 
чи вареники (частіше — з магазину), добре 
приправлені борщі, смажену картоплю, го-
лубці, кетчуп, копчену ковбасу та багато чо-
го різного, зауважимо (!), не завжди корис-
ного. Часто, щоб не морочити собі голову, 
цими ж стравами годуємо і дітей. 

Звісно, малеча не відмовляться від того 
ж майонезу чи їжі з МакДональдсу. А ось 
у шкільній їдальні, як мене запевнили, да-
ють збалансовану та корисну їжу. Чи буде 
дитина їсти з радістю ту ж трохи недосоле-
ну кашу (але корисну!), якщо звикла їсти со-
лону картоплю-фрі? Буває, дітям не смакує 
малосолена, неприправлена чи не засма-
жена страва, якщо вони звикли до іншого 
харчування вдома. 

Попри це є діти, яким, навпаки, подоба-
ються страви шкільної їдальні. «Раніше мій 
син відмовлявся їсти у школі, але пізніше 
почав харчуватися із задоволенням. Інколи, 
навіть просить вдома приготувати таку ж 
страву», — розповідає мама четвертоклас-
ника ЗОШ №6 міста Бориспіль. Взагалі, біль-
шість батьків готові платити за обід дитини, 
головне, щоб їжа була корисною та якісною.

• • •
Чи є необхідність дитині харчуватися у 

школі або дитсадочку, все ж таки вирішують 
її батьки. Але зрозуміло одне — діти мають 
бути задоволені стравами, якими їх годують 
поза домашньою кухнею. І ці страви повин-
ні бути, у першу чергу, безпечними та ко-
рисними для здоров’я.

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПОЗА ДОМОМ
 За останні роки ціни в Україні ро-

стуть кожного дня. Та все ж у Бори-
сполі цілий рік витрати батьків на 
дитяче харчування у дошкільних та 
шкільних комунальних закладах осві-
ти залишаються незмінними. Скіль-
ки коштує дитячий сніданок і що саме 
їдять у бориспільських освітніх закла-
дах, журналісти «Вістей» вирішили 
почути з перших вуст.

У школах безкоштовно харчуються:
• сироти та інваліди; 
• діти, позбавлені батьківського піклування; 
• діти із особливими освітніми потреба-

ми, які навчаються в інклюзивних класах; 
• діти військовослужбовців, які брали чи 

беруть участь в АТО або ж загинули під час 
виконання бойового завдання.

У дитячих садках звільнені від пла-
ти за харчування ті самі категорії дітей, 
що і у школах. Це рішення було прийняте 
виконавчим комітетом Бориспільської 
міської ради. Також батьки, у яких троє і 
більше дітей, сплачують за харчування на 
50% менше.

ДО ТЕМИ
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Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

Цьогорічним радам-призерам, як відо-
мо, райдержадміністрація запропонувала 
підтримку у створенні спортивної інфра-
структури при формуванні бюджету на на-
ступний рік. Наскільки вона буде відчутною, 
говорити зарано, утім те, що на неї справ-
ді покладають великі сподівання керівни-
ки сіл-переможців і самі спортсмени різних 
поколінь, ні для кого не стане новиною.

Гарант результатів — 
матеріально-технічна база

— Те, що ми серед стількох сільських рад 
зайняли друге місце, є достойним результа-
том. Дуже добре попрацювали і учні шко-
ли, і жителі села, які теж долучились до зма-
гань, — коментує сільський голова Мико-
ла Миколайович Дженжебір. — Водно-
час, щоб були спортивні досягнення, треба 
мати достатню матеріальну базу. У свій час 
наш місцевий птахоплемзавод, який очолю-
вав Базюченко Петро Максимович, сам ба-
гаторазовий чемпіон України, Європи і сві-
ту, приділяв велику увагу матеріально-тех-
нічній базі. Тому є певні результати і в нас. 

Що стосується важкої атлетики, тут на 
сьогодні вже підготували кілька спортсме-
нів, кандидатів у майстри спорту та май-
стрів спорту. Є тут і відомий легкоатлет. 
Це Руслан Дмитренко, учасник олімпій-
ських ігор, володар Кубка світу зі спортив-
ної ходьби. Також може похвалитися село 
футболістами, які зараз грають у вищій лізі. 
Узагалі село має для розвитку футболу гідну 
базу. Це, до всього, і стадіон зі штучним по-
криттям, мати який у себе щастить все ж по-
одиноким селам…

— Нещодавно ми допомогли нашій фут-
больній команді форму купити, потім — ко-
сарку, аби косити траву тощо. Так, мабуть, 

це порівняно мізер, — зауважує сільський 
голова, — але таке життя. На жаль, у нас за-
раз немає такого виробника-бюджетона-
повнювача, який міг би дати відчутну під-
тримку для розвитку спорту. Тому, що сто-
сується підтримки від нас, все більше по 
дрібницях. Звісно, допомагають орендарі 
земельних ділянок, але багато і соціальних 
проблем, для вирішення яких доводиться 
їх смикати.

«Бої» тривалістю в роки
Після розпаду птахоплемзаводу у Лебе-

дині за місцевий спорткомлекс владі до-
велося добре повоювати. Попри те, що 
знайшлися люди, які хотіли його забрати у 
приватну власність, комплекс вдалося пе-
редати на баланс сільської ради. З часом 
було виготовлено свідоцтво на право влас-
ності громади, проте зазіхання, як і інший 
вплив «доброзичливців», як з’ясувалося, 
тривають досі. 

Тим часом ззовні спорткомплекс, як пере-
коналась репортерська група «Вістей», пов-
ністю по-сучасному відремонтований (та-
кож будівлю було додатково утеплено, пе-
рекрито дах). Зараз триває капітальний ре-
монт всередині. Поки що на 80% виконано 
заміну електропроводки. Вже найближчим 
часом робоча група має взятися за інші пла-
нові роботи (систему каналізації, водопо-
стачання тощо) на цьому об’єкті. 

— Усе це ми виконуємо за кошти район-
ної субвенції, — сказав голова. — Свої гро-
ші, які накопичували декілька років, ми на-
правили на виготовлення генеральних пла-
нів населених пунктів, тому що не можемо 
гальмувати і сам розвиток територій… 

— А так, на перспективу, — запитую я, ог-
лядаючи велике приміщення комплексу, — 
чи зможуть сюди приїздити займатися, на-
приклад, спортсмени з району? 

— Так, — відповідає Микола Миколайо-
вич. — В районі немає своєї бази і він по-
стійно, задля проведення спортивних захо-

дів, орендує її в місті. А чому б не проводи-
ти їх у нашій місцевості, — це місце було б 
чудовою базою! Крім того, у Лебедині є ще 
і прекрасний стадіон. Але його теж потріб-
но реконструювати, зробити певну части-
ну трибун, приміщення роздягальні, душо-
ві, в тому числі й адміністративні кімнати… 
Свого часу там планувався легкоатлетич-
ний манеж і басейн, але не склалося. А по-
тім це майно потрапило не в руки громади, 
а до приватної іноземної фірми.

Першооснова спорту — 
дитячі майданчики 

Активна робота, аби діти були завантаже-
ні справді чимось корисним, триває тут по-
стійно: організовуються дитячі майданчики, 
якісь ігри чи змагання, приурочені до пев-
них свят чи подій. А тим часом у цілому по 
всій Україні розбухає давня суспільна про-
блема — брак уваги до дітей з боку батьків, 
які мусять цілими днями заробляти гроші, 
аби їхні сім’ї хоча б виживали у цей скрут-
ний час. Чада, на жаль, позбувшись контро-
лю, нерідко долучаються до негативних 
явищ, серед яких грабунки та розбої, пияц-
тво, наркоманія тощо.

— Дитячі майданчики, як відомо, — пер-
шооснова здоров’я наших дітей, так звані 
перші кроки для їхнього спортивного ста-
новлення в майбутньому, — резюмував го-
лова. — Цього року ми прийняли рішен-
ня зробити дитячий майданчик у Кучако-
ві (має бути за школою), на який бюджетом 
уже передбачено 100 тисяч гривень. Також 
я звертався і до народного депутата Сергія 
Міщенка з проханням допомогти. За його 
сприяння Кабмін уже виділив на цю справу 
40 тисяч гривень. Ще 32 тисячі гривень зі-
брали наші жителі… Знаєте, в мене ця дум-
ка давно крутилася в голові, тому я дуже 
вдячний місцевій молоді, що вони мене під-
штовхнули до активніших дій, адже у нас тут 
живі села!

Принагідно зауважимо, влітку цього ро-
ку дитмайданчик уже встановили у Лебеди-
ні. Рішення щодо потреби такого місця при-
йняли і Мала Стариця, і Сулимівка (попри те, 
що дитячий майданчик тут уже є біля цер-
кви, селянам хочеться, аби місце для здоро-
вих дитячих розваг було і біля будинку куль-
тури чи, наприклад, у будь-якій іншій точці 
села, щоб це було зручно для всіх). А от за 
вдосконалення-розширення маленького 
дитячого майданчика в Артемівці, як пові-
домила місцева влада, мабуть, візьмуться 
вже з наступного року.

СПОРТИВНИЙ ЦВІТ СЕЛА КУЧАКІВ
 Нещодавно на Бориспільщи-

ні відбулася традиційна Спартакіа-
да серед сільських рад району. «Ві-
сті» вирішили більше дізнатися про 
спортбудні одного з фаворитів за-
ходу. Тому днями поїхали на гости-
ну в села Кучаківської сільради, яка 
цього сезону в загальнокомандно-
му заліку зайняла високе II місце.

Микола Миколайович Дженжебір, сіль-
ський голова с. Кучаків, про своє дитинство і 
любов до спорту:

«Коли я був десь у сьомому класі, саме 
формували футбольну команду нашої шко-
ли, куди відібрали і мене. І от потрібно бу-
ло їхати на районні змагання. Наш тре-
нер Гайдук Віктор Миколайович, побачив-
ши мене у дворі, крикнув зі шляху, що ти ж 
там, мовляв, готуйся на завтра! А моя мати, 
яка була великою противницею цього мо-
го захоплення, почула і каже: «Я тебе по-
їду!» Оскільки в товариша була така ж ситу-

ація, ну, боялися матері за нас, бо це ж до-
сить травматичний вид спорту, ми тихень-
ко зробили в болоті будку, куди ще звечора 
принесли чистий одяг. Вже вранці там пе-
ревдяглися, сіли на електричку і поїхали… 
Свого часу була така газета «Совєтський 
спорт». Я її виписував, бо був затятим уболі-
вальником всіх видів спорту. Завжди, коли 
приходив зі школи, поки геть всю її не пе-
речитаю, то і їсти не сідав. Дотепер люблю 
спорт. І хоча цього року участі в Спартакіа-
ді не брав, та у попередні у команду з шахів 
нашої сільської ради входив.»

Геннадій Віталійович Яцюта, керівник ра-
йонного методичного об'єднання вчителів 
фізкультури, вчитель фізкультури про уч-
нів-спортсменів Кучаківської ЗОШ I-III ступе-
нів імені гетьмана І. Сулими:

«Найвищі досягнення школи та і села теж 
пов’язані саме з футболом, волейболом і 
легкою атлетикою. Цього року, наприклад, 
ми з футболу зайняли першість у районі. 
Тамтешні волейбольні команди теж завжди 
виступають на високому рівні, а кращі їхні 
учасниці-дівчата навіть входять до збірної 
району… Якщо говорити про легку атлети-

ку, то, наприклад, Рудий Андрій є багатора-
зовим чемпіоном Київської області. У сво-
їй віковій категорії на дистанції 400 і 800 
метрів він входить до десятки, якщо не до 
5-ки кращих в Україні! Також чемпіоном об-
ласті неодноразово ставав його одноклас-
ник Боренков Дмитро. Узагалі, їм є на кого 
рівнятися, адже їхнім нині знаменитим зем-
ляком є член олімпійської збірної України 
Руслан Дмитренко. Також не можна не зга-
дати і трьох сестер Скакун, передусім саме 
Наталю, рекордсменку світу, олімпійську 
чемпіонку 2004 року…»

Валентина ОЛІЙНИК, фото з архіву Бо-
риспільського клубу «Грифон»

На Кубку Обухова з таеквон-до ІТФ ко-
манда Бориспільського клубу «Грифон» 
виборола 5 золотих, 3 срібних і 10 брон-
зових медалей.

—У цьому турнірі, — коментує  Андрій 
Дрофяк, тренер і президент СК «Грифон», 
—  окрім спортсменів з нашого міста, участь 
взяли клуби з Обухова, Березані, Боярки, 

Яготина, Хмельницького та Івано-Франків-
ська. В цілому з нашого клубу на змагання 
поїхало 15 осіб, а відтак те, що ми посіли 4-те 
залікове місце серед 10 команд, є дуже хоро-
шим результатом. 

У коментарях газеті «Вісті» Андрій Івано-
вич особливо відзначив вихованку клубу  Ко-
цар Ангелію. Як зауважив тренер, ця шести-
річна дівчинка вже встигла стати чемпіон-
кою серед дівчат 7-8 років! Також президент 
СК «Грифон» неабияк схвально відгукувався 
про Сімонова Іллю. Цей юнак, будучи багато-

разовим чемпіоном, виборов у турнірі ще дві 
золоті медалі до своєї колекції нагород. Як за-
уважив Андрій Дрофяк, Сімонов Ілля  є поки 
що єдиним з настільки гучним іменем у клубі. 
Також, як додав він, у грудні юнак представля-
тиме рідний клуб на міжнародному Кубку ми-
ру (в контексті «без війни») у Мінську.

А от для всіх вихованців клубу найближ-
чою подією, де ті знову демонструватимуть 
свої уміння і навички, має стати Кубок феде-
рації. Цей захід відбудеться 20-22 жовтня у 
Івано-Франківську.

«МЕДАЛЕПАД» БОРИСПІЛЬСЬКИХ ТАЕКВОНДИСТІВ
 ТАЕКВОН-ДО

 ІНТЕРВ'Ю
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З повагою Валерій Ксьонзенко, 
депутат Київської обласної ради, голова фракції 

ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Київщини

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину захищати Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину захищати 
нашу країну, свято, яке увібрало в себе багаті й нашу країну, свято, яке увібрало в себе багаті й 
славні козацькі традиції та уособлює силу, мужність славні козацькі традиції та уособлює силу, мужність 
і героїзм оборонців та визволителів рідної землі і героїзм оборонців та визволителів рідної землі 
протягом всієї багатовікової української історії.протягом всієї багатовікової української історії.
Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. 
І бажаємо вам міцного здоров’я на довгі роки, І бажаємо вам міцного здоров’я на довгі роки, 
оптимізму, сімейного затишку, успіхів у повсякденному оптимізму, сімейного затишку, успіхів у повсякденному 
житті та у військовій службі.житті та у військовій службі.
Нехай завжди панують мир, добро і спокій, а Божа Нехай завжди панують мир, добро і спокій, а Божа 
Матір огортає вас своїм Покровом!Матір огортає вас своїм Покровом!

У день великого православного свята — Покрови Пресвятої У день великого православного свята — Покрови Пресвятої 
Богородиці — щиро вітаю вас із Днем захисника України і Днем Богородиці — щиро вітаю вас із Днем захисника України і Днем 

Українського козацтва!Українського козацтва!

Шановні захисники України!Шановні захисники України!

Депутат Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ «БКБМ» 

Ігор Шалімов

У День захисника України віддаємо данину поваги У День захисника України віддаємо данину поваги 
всім чоловікам, які відстоюють незалежність нашого всім чоловікам, які відстоюють незалежність нашого 
народу, втілюють мужність, силу та героїзм.народу, втілюють мужність, силу та героїзм.
Від усього серця вітаю з цим святом всіх Від усього серця вітаю з цим святом всіх 
громадян України, гідних нащадків великих громадян України, гідних нащадків великих 
прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька прадідів, у чиїх жилах тече гаряча козацька 
кров і живе дух наших героїчних предків.кров і живе дух наших героїчних предків.
Нехай же ваша сила буде завжди заснована Нехай же ваша сила буде завжди заснована 
на любові. Нехай мир буде аксіомою, а на любові. Нехай мир буде аксіомою, а 
не винятком. Нехай удома на Вас завжди не винятком. Нехай удома на Вас завжди 
чекають.чекають.

Шановні бориспільці!Шановні бориспільці!

Депутат Бориспільської міської ради, голова 
правління ПрАТ «АгроБудМеханізація»  

Володимир Шалімов

Від усього серця вітаю вас зі святом — Від усього серця вітаю вас зі святом — 
Днем захисника Вітчизни! Днем захисника Вітчизни! 

Це свято символізує любов і шану українців до  Це свято символізує любов і шану українців до  
визволителів рідної землі.визволителів рідної землі.

Особливі слова подяки адресую ветеранам війни. Ваш Особливі слова подяки адресую ветеранам війни. Ваш 
подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, подвиг завжди залишатиметься взірцем патріотизму, 

мужності й самопожертви. Низький вам уклін,  найкращі мужності й самопожертви. Низький вам уклін,  найкращі 
побажання здоров’я, довголіття і злагоди.побажання здоров’я, довголіття і злагоди.

Бажаємо успіху, сили, оптимізму всім, хто служив, Бажаємо успіху, сили, оптимізму всім, хто служив, 
служить чи збирається, солдатам та офіцерам. Особливі служить чи збирається, солдатам та офіцерам. Особливі 

вітання та подяка тим,  хто захищає наш кордон.вітання та подяка тим,  хто захищає наш кордон.

Шановні захисники Вітчизни!Шановні захисники Вітчизни!

Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
Олександр СичОлександр Сич

Ми вам завдячуємо нашим мирним Ми вам завдячуємо нашим мирним 
небом, ми вам вклоняємося за ваш небом, ми вам вклоняємося за ваш 
ратний труд!ратний труд!
Нехай охороняє вас Господь, Нехай охороняє вас Господь, 
нехай завжди підтримують кохані, нехай завжди підтримують кохані, 
дарують ніжність, ласку і тепло. дарують ніжність, ласку і тепло. 
Щоб під Покровом Пресвятої Щоб під Покровом Пресвятої 
Богородиці вам жити в щастіБогородиці вам жити в щасті
у щасливій вільній Україні!у щасливій вільній Україні!

Дорогі наші захисники!Дорогі наші захисники!
Щиро вітаю вас із Днем захисника Вітчизни!Щиро вітаю вас із Днем захисника Вітчизни!

Дорогі захисники України!Дорогі захисники України!

У час, коли на Сході триває війна, цей день набув особливого У час, коли на Сході триває війна, цей день набув особливого 
значення. Адже свято не тільки військовослужбовців, які  значення. Адже свято не тільки військовослужбовців, які  
зараз борються за мирне небо над Україною та спокій у зараз борються за мирне небо над Україною та спокій у 

наших домівках. Це свято і мільйонів українців, які роблять наших домівках. Це свято і мільйонів українців, які роблять 
свій внесок для захисту та зміцнення нашої держави, свій внесок для захисту та зміцнення нашої держави, 

бережуть її мир, вірять та наближають перемогу.бережуть її мир, вірять та наближають перемогу.
Символічно, що День захисника України співпадає зі Символічно, що День захисника України співпадає зі 

святом Покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна була святом Покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна була 
заступницею українського козацтва, а тепер і українського заступницею українського козацтва, а тепер і українського 

війська. Тож нехай у цей світлий день на всіх нас зійде Божа війська. Тож нехай у цей світлий день на всіх нас зійде Божа 
благодать, а душі наповняться любов’ю, щирістю і в усьому благодать, а душі наповняться любов’ю, щирістю і в усьому 

нам допомагає високе заступництво Божої Матері. нам допомагає високе заступництво Божої Матері. 
Зі святом, дорогі захисники! Слава Україні!Зі святом, дорогі захисники! Слава Україні!

З повагою Сергій МІЩЕНКО

Прийміть щиросердечні вітання з нагоди свята мужності Прийміть щиросердечні вітання з нагоди свята мужності 
та відваги — Дня захисника України!та відваги — Дня захисника України!

Шановні захисники України!Шановні захисники України!

З повагою Бориспільський міський голова Анатолій ФедорчукЗ повагою Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук

Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого 
комітету вітаю вас із святом Покрови Пресвятої комітету вітаю вас із святом Покрови Пресвятої 
Богородиці, Днем Українського козацтва та Днем Богородиці, Днем Українського козацтва та Днем 
захисника України.захисника України.

Здавна на Покрову українці вшановували своїх Здавна на Покрову українці вшановували своїх 
захисників, бо вважали Богородицю заступницею захисників, бо вважали Богородицю заступницею 
українського війська. Для кожного з нас це свято стало українського війська. Для кожного з нас це свято стало 
особливим і набуло важливого змісту з початком російської особливим і набуло важливого змісту з початком російської 
агресії на сході України та в Криму. Лише переживаючи ці агресії на сході України та в Криму. Лише переживаючи ці 
тяжкі моменти нашої історії, ми почали по-справжньому тяжкі моменти нашої історії, ми почали по-справжньому 

цінувати тих, хто справою свого життя обрав захист цінувати тих, хто справою свого життя обрав захист 
рідної землі. Тож у цей день ми дякуємо рідної землі. Тож у цей день ми дякуємо 

українським воїнам, які стримують ворога у зоні українським воїнам, які стримують ворога у зоні 
АТО, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, тим, АТО, ризикуючи своїм життям і здоров’ям, тим, 
хто займається волонтерством, хто допомагає хто займається волонтерством, хто допомагає 
матеріально нашим захисникам. Ми низько матеріально нашим захисникам. Ми низько 
вклоняємося пам’яті тих, хто віддав життя вклоняємося пам’яті тих, хто віддав життя 

за те, щоб Україна не просто була, а стала символом за те, щоб Україна не просто була, а стала символом 
незламності, сили і процвітання. Український народ має незламності, сили і процвітання. Український народ має 
пишатися своїми героїчними синами і доньками, сила духу пишатися своїми героїчними синами і доньками, сила духу 
яких врятувала нашу країну і зруйнувала плани ворогів. Ці яких врятувала нашу країну і зруйнувала плани ворогів. Ці 
герої сучасної України беруть  приклад із своїх мужніх герої сучасної України беруть  приклад із своїх мужніх 
пращурів козацької доби, національно-визвольних пращурів козацької доби, національно-визвольних 
змагань, Другої світової війни, адже любов до рідної змагань, Другої світової війни, адже любов до рідної 
землі та  батьківської хати генетичним кодом землі та  батьківської хати генетичним кодом 
вплетена у свідомість кожного українця.вплетена у свідомість кожного українця.

Шановні захисники, дякую вам за вашу Шановні захисники, дякую вам за вашу 
відданість і любов до України. Хай Свята Покрова відданість і любов до України. Хай Свята Покрова 
оберігає вас і нашу країну від ворожих посягань та, оберігає вас і нашу країну від ворожих посягань та, 
найголовніше, посилає мир на нашу землю. Вірю, найголовніше, посилає мир на нашу землю. Вірю, 
що завдяки вашій силі, мужності та героїзму ми що завдяки вашій силі, мужності та героїзму ми 
подолаємо будь-які випробування і переможемо будь-подолаємо будь-які випробування і переможемо будь-
якого ворога.якого ворога.

Слава Україні! Слава нашим захисникам!Слава Україні! Слава нашим захисникам!

Голова Бориспільської районної ради 

Владислав БАЙЧАС

Прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисника України! Прийміть щиросердні вітання з нагоди Дня захисника України! 
Це свято відзначається в українському суспільстві в день Це свято відзначається в українському суспільстві в день 

великого православного свята — Покрови Пресвятої великого православного свята — Покрови Пресвятої 
Богородиці. Саме Свята Покрова здавна була захисницею Богородиці. Саме Свята Покрова здавна була захисницею 
українського козацтва, а нині й Українського війська. Це українського козацтва, а нині й Українського війська. Це 
свято має символізувати нерозривний зв’язок усіх поколінь свято має символізувати нерозривний зв’язок усіх поколінь 
захисників України. Шановні наші захисники! Дякуємо вам захисників України. Шановні наші захисники! Дякуємо вам 

за відданість Україні та її народу! Нехай наша священна за відданість Україні та її народу! Нехай наша священна 
українська земля назавжди буде благословенною, вільною українська земля назавжди буде благословенною, вільною 

та незалежною! Бажаємо вам і вашим родинам та незалежною! Бажаємо вам і вашим родинам 
міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і 

миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій 
службі в ім’я розбудови Українського війська!службі в ім’я розбудови Українського війська!

Шановні військовослужбовці і ветерани Української Шановні військовослужбовці і ветерани Української 
армії, представники волонтерських організацій, молодь, армії, представники волонтерських організацій, молодь, 

мешканці району!мешканці району!
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Корисні поради
 НАПОЇ ЦІЛЮЩА АПТЕКА

 ДО СТОЛУ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Узвар
До звичаєвої української кухні входить 

узвар. Його готували з різних фруктів, які 
росли у саду. Іноді до складу напою входи-
ли і лісові ягоди (горобина, шипшина, глід), 
а також трави (васильки, базилік, фенхель, 
чорнобривці). І, звичайно, мед! Цей напій, 
який, переважно, п’ють прохолодним, спри-
яє омолодженню організму, додає бадьоро-
сті, сили, покращує роботу мозку. Регуляр-
не вживання узвару підвищить імунітет і є 
чудовою профілактикою від застуди. 

Дбайлива господиня знала, що дода-
ти до узвару, аби уся сім’я була здоро-
вою. Яблука і чорнослив сприяють робо-
ті шлунково-кишкового тракту, виведуть 
шлаки, допомагають врегулювати вагу 
при схудненні і попереджають цукровий 
діабет. Родзинки корисні для нормалізації 
роботи серцево-судинної системи і щито-
видної залози. Абрикоси врегульовують 
тиск, додають енергії, покращують робо-
ту серця, поліпшують пам’ять і продовжу-
ють життя. Груші покращать обмін речо-
вин, полікують кишківник, печінку, нирки 
і сечостатеву систему. Теплий напій зни-
зить температуру. Особливо корисні узва-
ри з груші-дички (яку саме час збирати!) 
для чоловіків: лікують простатит і підви-
щують чоловічу силу.

Зараз ще є можливість, поки не вда-
рив великий мороз, заготовити трави і ли-
стя для чаїв. Адже відомо, що рослини, ви-
рощені на рідній землі власними руками,  
значно корисніші. Готувати такий чай мож-
на за смаком: хтось любить міцніший, інші 
— солодший. 

Чай з листя малини
Такий напій, до якого можна додати і гіло-

чок, не тільки підвищить імунітет, а й допомо-
же вивести токсини, допоможе при розладах 
травлення, геморої, шлункових колітах. Чай з 
малинового листя корисний вагітним жінкам 
незадовго до пологів. Таким чаєм можна про-
полоскати ротову порожнину, щоб зняти за-
палення ясен і позбутися стоматиту. 

Чаї з гілочок
Такі напої можна приготувати у будь-яку 

пору року. Молоді (краще дворічні) гілоч-
ки кип’ятити на маленькому вогні близько 5 
хвилин. Настояти і вживати теплим. У вигля-
ді ароматного чаю…

… гілочки яблуні (можна з додаванням 
листя) — від застуди і кашлю; 

… гілочки смородини — помічний при 
діатезах, алергічних висипах; знижує темпе-
ратуру, насичує організм вітамінами;

… гілочки горобини (можна з листям) 
заварювати жінкам, щоб було пружне і 
струнке тіло;

… гілочки верби містять у собі природ-
ний анальгін і аспірин, тому такий чай допо-
може при застуді: знизить високу темпера-
туру, зменшить головний біль. Верба поміч-
на при подагрі, ревматизмі, захворюваннях 
шлунка і печінки;

... гілочки калини разом із листям і яго-
дами (краще не кип’ятити, а залити окро-
пом, закутати і настояти) — жіночий напій, 
який корисний для краси, молодості, стате-
вої системи і молочних залоз;

… гілочки вишні — добре втамовують 
спрагу і втому, знімає симптоми застуди. До 
речі, при розладі шлунку можна взяти сухі 
гілочки вишні, подрібнити, чайну ложку су-
міші залити склянкою кип’ятку, варити на 
повільному вогні 5 хвилин і вживати протя-
гом дня у декілька прийомів.

Звичайно, можна змішувати вищезгада-
ні чаї, додавати мед чи цукор. Чаї з гілок 
фруктових дерев, на відміну від придба-
них у супермаркеті, практично не мають 
протипоказань.

Але пам’ятайте! Найбільш цілющий напій 
— джерельна вода. Будьте здорові!

ЛІКУВАЛЬНІ ЧАЇ І НАПОЇ
 Ще з прадавніх часів українці ко-

ристувалися дарами природи не 
лише для звичайного харчування, а 
й для лікування. Та найбільше в оз-
доровчих цілях вживають напої і чаї.

ЗДОРОВ'Я У 
ЧАШЦІ З ЧАЄМ

У чашці правильно завареного чаю є 
вітаміни всіх груп: каротин, В1, В2, РР, С і 
Р. Улюблений для багатьох напій спри-
ятливо впливає на обмін речовин, попе-
реджує хвороби, пов’язані з порушен-
ням обміну. 

• Теплий не дуже міцний чай із лимон-
ником, чорним перцем і медом — осо-
бливо дієвий сечогінний і потогінний за-
сіб під час застуди.

• При отруєнні алкоголем і деяки-
ми ліками допоможе дуже міцний чай 
із молоком. 

• Міцний ароматний чай позбавляє 
втоми, головного болю, бадьорить, про-
ганяє сон. Гарячий і солодкий чай підні-
має тиск у гіпотоніків.

• При кон’юнктивітах, втомі і набряках 
спитий чай у вигляді компресів прикла-
дають до очей. 

• Розтерте на порошок листя чаю чу-
довий болезаспокійливий засіб. 

• Щоб вилікувати виразки на шкірі, ура-
жені місця протирають зеленим чаєм. 

• Жування зеленого сухого чаю поз-
бавляє від нудоти під час поїздки авто-
мобілем, при морській хворобі та токси-
козі у вагітних.

Крім того, що ця капуста неймовірно ко-
рисна, вона ще й дуже смачна. А у госпо-
динь є багато можливостей експерименту-
вати з нею на кухні. Капусту можна варити, 
смажити, тушкувати, подавати окремо як 
гарнір до м’яса і риби. З броколі готують не 
лише салати, але і супи, й омлети, і пироги, 
і смачні соуси.

1. Капусту нарізати кубиками і підсмажи-
ти в олії з додаванням свіжого подрібнено-
го часнику.

2. Стебло відварити до повної готовності. 
Можна використати як гарнір до птиці чи 
риби у вершковому або сметанному соусі. 

3. Можна приготувати суп-пюре з вареної 
капусти броколі, збиваючи її міксером.

Броколі у клярі
Броколі з часником у клярі — корисна і 

вельми поживна страва для ситного і смач-
ного сніданку.

Броколі — 500 г, борошно — 1 ст. ложка, 
вершки — 50 мл, два яйця, олія, часник і сіль 
за смаком.

Броколі слід ретельно вимити у холодній 
воді, суцвіття відокремити. Збити яйця, до 
них додати (по черзі) — вершки, сіль і бо-
рошно. Усе слід ретельно перемішати. Те-
пер суцвіття умочувати в кляр і обсмажува-
ти в олії. Готову страву посипати дрібно на-
різаним часничком.

Сирний омлет із броколі

Броколі — 750 г, яйця — 4 шт., сир — 
100 г, мелені сухарі — 3-4 ст. л., сметана — 
250 г, масло.

Суцвіття броколі миють і варять у трохи 
підсоленій киплячій воді близько 7 хвилин. 
Капусту виймають і кладуть на сковорідку, 
намащену вершковим маслом. Яйця ретель-
но збивають, а потім додають до них смета-
ну і знову збивають. Сир, натертий на дріб-
ній тертці, додають у збиту основу для омле-

ту. Заливають отриманою сумішшю капусту. 
Зверху посипають омлет тертими сухарика-
ми, на 20 хвилин ставлять страву в розігрі-
ту духовку. Дуже смачно вийде, якщо дода-
ти філе курки.

ПЕРЕХОДИМО НА БРОКОЛІ
Як вибрати капусту 
броколі

Вона має яскраве забарвлення, неве-
ликі суцвіття, пахне зеленню і має прива-
бливий зовнішній вигляд, на дотик пруж-
на. Після покупки свіжу капусту броколі 
краще не зберігати в холодильнику, а ві-
дразу використовувати.



24 №39 (898), 13 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті»

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

ОВНИ. Настав час 
щось змінювати, і в, пер-
шу чергу, в собі. Ваші не-
доліки будуть помічати 
всі, окрім вас. Поміркуй-
те над цим.

ТЕЛЬЦІ. На роботі й у 
навчанні нагромадилося 
багато питань. Їх краще 
вирішити не відкладаючи 
на потім і не перекладаю-
чи на інших.

БЛИЗНЯТА. Рішуче 
відмітайте зайві справи 
та розмови, будьте по-

слідовні у стосунках із 
близькими людьми, ко-
легами та партнерами. 
Приділіть увагу рідним.

РАКИ. Цього тижня 
навряд чи вдасться по-
бути на самоті, навіть як-
що ви цього дуже захо-
чете. У вихідні будете по-
дібні до розбурханого 
вулкана.

ЛЕВИ. Навіть якщо ви 
абсолютно впевнені в со-
бі, прислухайтеся до за-
уважень, які зроблять 

близькі люди. Проявіть до-
брозичливість і терпіння.

ДІВИ. Зберігайте емо-
ційну рівновагу, але при 
цьому більше довіряй-
те інтуїції. Наприкінці 
тижня зверніться за під-
тримкою до друзів.

ТЕРЕЗИ. Реалізація 
давніх ідей принесе мо-
ральне й матеріальне 
задоволення. Не спере-
чайтесь зайвий раз і не 
покладайтеся на чужі 
обіцянки.

СКОРПІОНИ. Відкри-
ються нові перспекти-
ви для професійного та 
кар'єрного росту. Вихід-
ні присвятіть спокійному, 
комфортному відпочинку.

СТРІЛЬЦІ. Більше до-
віряйте власній інтуїції, а 
не чужим обіцянкам. Ро-
боти буде багато, дове-
деться подвоїти терпін-
ня та працьовитість.

КОЗОРОГИ. Сприят-
ливий час для роботи. 
Якщо прислухатиметесь 

до слів навколишніх, змо-
жете почути багато ціка-
вого для себе й про себе.

ВОДОЛІЇ. Цього тиж-
ня зможете реалізувати 
практично все, що приду-
мали й запланували. Доз-
вольте собі розслабитися 
у вихідні, сходіть у гості.

РИБИ. Бурхливий 
тиждень. Хтось або щось 
змусить вас втратити рів-
новагу, але все швидко 
стане на свої місця, тому 
не втрачайте витримку.

Астрологічний прогноз на 16 — 22 жовтня

Наостанок


