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 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 ОСВІТНІ ОБНОВИ

 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ

НЕБЕЗПЕЧНА 
ЗЕБРА НА ДОРОЗІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

В одному із номерів «Вістей» ми вже підні-
мали питання актуальності встановлення «ле-
жачих поліцейських» на дорогах Борисполя, 
про що нас прохали наші читачі. Сьогодні цю 
проблему порушила і громадськість міста у 
соціальній мережі Facebook.

Хоча перший заступник міського голови Мико-
ла Корнійчук і говорить, що світлофорів у Бори-
сполі вже вдосталь (і не погодитися з цим твер-
дженням просто неможливо), та у випадку безпе-
ки життя — краще більше, аніж недобір. Жителі 
міста погоджуються з думкою Миколи Петрови-
ча, тому просять встановити на окремих вулицях з 
інтенсивним рухом автівок хоча б примусові при-
строї зниження швидкості або, як на них ще ка-
жуть, «лежачі поліцейські» — наприклад, по вули-
ці Маяковського, Толстого, Володимира Момота 
чи Тараса Шевченка. Та сьогодні вдруге хочу пору-
шити питання необхідності лежачих поліцейських 
по вулиці Київський Шлях. 

Мабуть ніхто із містян не стане сперечатися, 
що саме тут найбільш інтенсивний рух транспор-
ту. А от водії погодяться, що на центральній вули-
ці міста подекуди за потреби вдається перевищу-
вати швидкість. Найпростішим прикладом є по-
чаток Борисполя з боку Іванкова. Після першого 
світлофора, що на в’їзді у місто, наступний аж на 
Розвилці. Саме через це люди, які проживають на 
вулиці Пушкіна (і на прилеглих до неї) стурбовані 
безпекою перетину Київського Шляху по наявній 
зебрі біля зупинки «Ринок». Вони кажуть, що зви-
чайного пішохідного переходу тут замало і необ-
хідне більш конкретне вирішення цієї проблеми. 

«Тут безпечно дорогу перейти майже неможли-
во, автівки летять із великою швидкістю і ніяка зе-
бра для них не є авторитетом», — так кажуть стур-
бовані батьки школярів, які щодня вимушені пере-
тинати Київський Шлях біля зупинки «Ринок».

За роз’ясненням щодо встановлення у цьому 
місці «лежачих поліцейських» я звернулася до 
відділу безпеки дорожнього руху управління па-
трульної поліції міста Бориспіль. За їхньою інфор-
мацією, згідно з Державними стандартами України 
(ДСТУ 4123-2006), такі примусові прилади змен-
шення швидкості не можна встановлювати по цен-
тральній вулиці міста, оскільки вона є магістраль-
ною вулицею на дорозі державного значення.

Іншим же варіантом вирішення безпеки пере-
тину цієї ділянки дороги є встановлення шумово-
го покриття безпосередньо перед зеброю. За сло-
вами патрульних, таке покриття сповіщає водіїв 
пильніше слідкувати за дорогою. Цим самим мо-
же попередити небезпечну ситуацію. Такий при-
стрій вже є, наприклад, на пішохідному переході 
біля АТБ в районі ринку «Зоряного».

Чи будуть встановлювати шумове покриття біля 
зупинки «Ринок», невідомо, адже начальник ЖКГ 
Бориспільської міської ради В’ячеслав Толкач, на 
жаль, відмовився це коментувати, хоча днями у 
соцмережі говорив про початок робіт зі встанов-
лення такого покриття на дорогах міста. Як напи-
сав В’ячеслав Миколайович, перше шумове по-
криття буде на вулиці Шевченка, 4 біля централь-
ної аптеки №24.

Павлина ОСТРОЗОРА, фото автора

У ЗОШ №1 предмет «Захист Вітчиз-
ни» відтепер вивчають не на словах, 
а на практиці. Напередодні Дня захис-
ника України в навчальному закладі 
відкрили перший у Борисполі сучас-
ний електронний тир.

У комплексі — сучасна тренажерна за-
ла для старшокласників та кабінет Захисту 

Вітчизни. Стрічку для останнього не пере-
різали, тому що залишилося пофарбувати 
стіни, однак адміністрація запевняє: після 
канікул школярі побачать нову навчальну 
аудиторію. Раніше уроки Захисту Вітчизни 
проводили прямісінько в підвалі, де спеці-
ально для цього поставили парти.

Ціна питання — більше ніж 700 тисяч 
гривень. «Це того варте! — перекона-
ний міський голова Анатолій Федорчук. 
— І всі побачили, що ми займаємося не 

тільки фасадами і дахами будівель, бо це 
першооснова, а й спускаємося у підвальні 
приміщення. ЗОШ №1 — перший навчаль-
ний заклад, де ми починаємо наводити 
лад, щоб приміщення слугувало дітям і во-
ни тут отримували комфортне виховання».

Роботи виконувало ТОВ «ПМК-10» на 
чолі з Володимиром Гнатком. За два міся-
ці у підвальному приміщенні відновили 
штукатурку, пофарбували стіни, зробили 
нову електропроводку, вентиляцію і по-
клали підлогу.

Першими продемонстрували свою 
вправність у стрільбі школярі. До них 
радо долучилися представники міської 
влади. Особливість електронного тиру у 
тому, що для його використання потріб-
на лише зброя і спеціальна комп’ютерна 
програма, що відображається на елек-
тронній дошці. Такий варіант є дово-
лі економним, тож, як зазначив «Вістям» 
заступник начальника управління осві-
ти і науки Володимир Письменний, схо-
жі об’єкти згодом відкриють і в інших на-
вчальних закладах. Поки ж  лише в пер-
шій з усіх восьми шкіл міста є тир.

Не розчарувала і тренажерна зала. Ди-
ректор ЗОШ №1 Людмила Шевченко зізна-
лася: ще не встигла випробувати нове об-
ладнання особисто, однак їй дуже кортить. 

У ЗОШ №1— СУЧАСНИЙ ТИР І НОВА 
ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА

Безпечний пішохідний перехід біля Безпечний пішохідний перехід біля 
АТБ в районі ринку «Зоряного».АТБ в районі ринку «Зоряного».

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

В очікуванні результатів
Спочатку сесійне засідання довело-

ся відкласти на півтори години, оскільки 
зранку відбувалася нарада за участі голо-
ви Київської облдержадміністрації Олек-
сандра Горгана, де, у тому числі, були при-
сутні Бориспільський міський голова Ана-
толій Федорчук та голова Бориспільської 
районної державної адміністрації Олек-
сандр Туренко. Віче бориспільської гро-
мади, яке відбулося 10 жовтня, сприяло 
тому, що перереєстрацію призупинили, 
а з Борисполем почали розмовляти. Із ті-
єї наради мер нашого міста привіз небага-
то. Тільки те, що у облдержадміністрації на-
магатимуться допомогти, щоб податки, які 
місто не отримає, якщо аеропорт перере-
єструють у район, не враховувалися у до-
хідній частині місцевого бюджету. Це до-
поможе зменшити вилучення, але ново-
створених фінансових проблем міста та-
кий крок не вирішить. Та ще й питання, чи 
погодиться на нього фінуправління. Від-
стоювати фінанси Борисполя залишилася 
заступник міського голови, яка опікуєть-
ся економічними питаннями, Людмила Ко-
вальова. Анатолій Соловйович мав надію, 
що ситуацію вдасться врегулювати, і сесія 
зможе повноцінно працювати. Але втіш-
них новин отримати не вдалося. Тому деякі 
ключові питання довелося відкласти. У то-

му числі планувалося розглянути допомо-
гу комунальним підприємствам, яка б до-
зволила відмінити рішення виконавчого 
комітету про підвищення тарифів. Тож усі 
питання, які залежать від бюджету наступ-
ного року, довелося відкласти, офіційно 
— відправити на довивчення. Разом із ни-
ми на довивчення відправили і всі земель-
ні питання.

Мовою цифр
Анатолій Федорчук озвучив ті втрати 

для міста, які спричинить перереєстра-
ція аеропорту «Бориспіль». А це не лише 
100 тис. грн податків з доходів фізичних 
осіб, які надходять напряму з аеропорту, 
але й 50 млн. грн., які сплачують підпри-
ємства, розташовані на території аеро-
порту, та 60 млн грн запланованого вилу-
чення до Державного бюджету — зага-
лом майже 210 мільйонів гривень. 

Офіційно, начебто все по закону. Ае-
ропорт знаходиться на території 5 ад-
міністративних одиниць. Одна з яких — 
місто Бориспіль. Але крісло генераль-
ного директора аеропорту територі-
ально розташоване на землях Гірської 
сільської ради. Проте саме Бориспіль з 
екологічної точки зору потерпає най-
більше. І найбільш прикро, що робиться 
усе те у нецивілізований спосіб.

Про меблі для спортзалу 
та його власника

Спортивний зал, побудований на те-
риторії ліцею «Дизайн-освіта», виявив-
ся воістину багатостраждальним. Бо-
риспільський міський голова озвучив 
результати перевірки меблів, закупле-
них для нього за системою «Прозоро». 
Він повідомив, що, згідно з протокола-
ми випробування державної устано-
ви «Київський обласний лабораторний 
центр» Міністерства охорони здоров’я, 
показники міграції формальдегіду із 
зразків меблів у атмосферне повітря у 
рази перевищують норму.  Тож сьогод-
ні стоїть питання, що меблі зі спортзалу 
потрібно виносити і висувати претен-
зію виробнику. 

Але найбільші пристрасті розгоріли-
ся навколо питання, хто керуватиме но-
возбудованим спортивним залом. За ло-
гікою речей, він мав би належати ліцею 
«Дизайн-освіта». Але Анатолій Федорчук 
має з цього приводу певні застережен-
ня. У порядку денному сесії стояло пи-
тання про передачу спортивного залу на 
баланс Бориспільській дитячо-юнацькій 
спортивній школі. Депутати з цього при-
воду єдиної думки не досягли, і питання 
відправили на довивчення. 

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 
ТА СЕСІЙНІ ПРИСТРАСТІ

 Проблеми, пов’язані із пер-
спективою перереєстрації аеро-
порту «Бориспіль», та питання, 
хто буде господарем новозбудо-
ваного спортивного залу, вияви-
лися найрезонанснішими на се-
сійному засіданні Бориспільської 
міської ради, яке відбувалося 12 
жовтня 2017 року.
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 АКЦІЯ НЕПОКОРИ  НАРЕШТІ

 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Мар’яна СОНЯЧНА, фото Сергій БАРБУ

Шість громадських організацій, дев’ять 
політичних партій та 11 народних депута-
тів абсолютно різних політичних поглядів 
і просто небайдужі люди, що прийшли під 
стіни ВР, вимагають ухвалити нове виборче 
законодавство, створити антикорупційний 
суд та позбавити депутатів недоторканно-
сті. Уночі мітингувальники виставили там 60 
наметів і зауважили, поки їхні вимоги не бу-
дуть виконані, ті не зрушать з місця. Попри 
те, що закидалася і тема можливої пропла-
чуваності, зі всього видно — люди налашто-
вані дуже рішуче.

Перед акцією в урядовому кварталі пере-
крили вулиці. На сам мітинг стягнули понад 
3500 поліцейських та нацгвардійців, тоді як 
самих мітингувальників вдень було ледь за 
три тисячі осіб (передбачалося до 10 тисяч 
вже у післяробочий час). Масштабність сво-
їх сил під ВР у МВС пояснили тим, що до них 
насправді надійшло кілька заявок на про-
ведення акцій. Також додали, що такі масш-
табні заходи безпеки зумовлюються ще й ві-
зитом президента Мальти.

Як уже повідомлялося, люди, що зібрали-
ся на площі Конституції, хочуть негайного 
запровадження відкритих виборчих спис-
ків партій. Також вони очікують зняття де-
путатської недоторканності. Пояснюють, 
що кожен народний обранець, що оступив-
ся, нарешті має відповісти перед законом 

за свої дії уповні. Ще українці покладають 
великі сподівання на створення антикоруп-
ційного суду, пояснюючи його необхідність 
тим, що Феміда, зважаючи на те, що відбува-
ється навколо, навіть не підозрює про існу-
вання судової системи в нашій країні!

Тим часом деякі незалежні аналітики ка-
жуть, що ця акція непокори може бути лише 
грою, черговим обманом для людей.

Водночас Президент України вважає мі-
тинг, який проходить під стінами Верхов-
ної Ради, важливим елементом демокра-
тії. Про цю подію він сказав так: «Я дуже 
втішений, що мої ініціативи знайшли та-
кий відгук і в серцях людей, і в організато-

рів акцій. Хочу наголосити, що ще два ро-
ки тому я вніс проект змін до Конституції, 
які передбачали скасування депутатської і 
суддівської недоторканності», — зазначив 
Петро Порошенко.

Попри те, що Петро Порошенко нага-
дав про ці свої «козирі» в рукавах, він жод-
ним словом не обмовився про вимогу мі-
тингувальників щодо… свого імпічменту і 
розпуск його партії в майбутньому. 

В усіх ЗМІ повідомляється, хоча акція бу-
ла заявлена як мирна і ніч на 18 жовтня ми-
нула спокійно, сутички протестувальни-
ків із правоохоронцями все ж відбулися. 
Є постраждалі.

НЕВЖЕ В УКРАЇНІ НАЗРІВАЄ 
ЧЕРГОВА РЕВОЛЮЦІЯ?!

 17 жовтня під будівлею Верхов-
ної Ради розпочався багаточисель-
ний мітинг «Всеукраїнська акція 
непокори», який, швидше за все, 
має затягтися, надовго… Невже 
він нарешті все змінить?

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Проблеми, пов’язані зі спробою пере-
реєструвати аеропорт «Бориспіль» із мі-
ста у район, продовжують тримати бо-
риспільців у напрузі. На понеділок, 16 
жовтня, було оголошено загальноміське 
віче. На жаль, серйозність ситуації, яка 
загрожує добробуту нашого міста, усві-
домили не всі.

Ажіотажу не сталося
Друге віче виявилося більш багатолюд-

ним, ніж перше зібрання, що проходило 10 
жовтня. Прикро було бачити людей, які по-
спішають у своїх справах, які повагом про-
гулюються парком і не бачать необхідності 
вийти на площу, щоб долучитися до вирі-
шення загальноміських проблем.

Свою справу зробили і виступи псевдо-
патріотів у соцмережах, які з усіх сил до-
водили, що питання стоїть у тому, хто змо-
же «роздерибанити» ласий шматок під 
назвою «податки аеропорту». От тіль-
ки у бюджеті Борисполя наступного року 
ці податки уже розписані по статтях. Без 
них місто не просто не зможе розвивати-
ся. Без них не вистачить коштів навіть на 
обов’язкові виплати: заробітну плату, фі-
нансування шкіл та дитсадків. Не кажучи 
вже про будівництво нових дитячих за-
кладів. А от у районному бюджеті — на-
вряд чи ці кошти принесуть якусь користь 
громаді. Щось не чути, щоб Бориспіль-

щина хоча б намагалася розвивати свою 
інфраструктуру.

Разом із тим активно поширювалася де-
зінформація, що питання вже вирішене, 
аеропорт перереєстровано, і ніякі віче нічо-
го вже змінити не можуть. 

Але найактивніша частина бориспіль-
ської громади таки зібралася на площі.

«Бориспіль, не спи! Ми 
мусимо відстояти зароблені 
нами податки!»

Саме ці слова були лейтмотивом усіх ви-
ступів, які звучали на майдані перед примі-
щенням райдержадміністрації. Шкода тіль-
ки, що слова, адресовані пану Туренку та 
його послідовникам,  були промовлені в 
нікуди. У вихідний день приміщення стоя-
ло порожнім. Та й навіть якщо опоненти з 
району і переглянуть відео із зібрання Бо-
риспільської громади, найімовірніше, про-
довжуватимуть гнути свою лінію. Адже у 
цьому році ласий шматок податків аеро-
порту ще не встигнуть вилучити до Дер-
жавного бюджету.

Бориспільський міський голова Анатолій 
Федорчук та його заступник Людмила Кова-
льова доступно і наглядно проінформували 
учасників віче про наслідки, які матиме Бо-
риспіль через підступні дії сусідів з району. 
Мер Борисполя запевнив містян, що аеро-
порт поки що є бориспільським підприєм-

ством, і сьогодні багато що залежить від ак-
тивної позиції громади.

Дуже прикро було, що представників 
аеропорту на віче не було. А якщо й були, 
то не наважилися назвати себе. Це у той 
час, як тільки за офіційною інформацією, 
57% працівників міжнародного аеропор-
ту проживає у Борисполі. І сьогодні сто-
їть питання, у скільки змін у школах навча-
тимуться діти цих працівників, чи будуть 
для них місця у дитячих садочках? Разом із 
тим, у бориспільських школах навчається 

майже півтори сотні дітей із сіл Бориспіль-
ського району. У результаті, геть не зро-
зуміло, кому вигідна така пертурбація з 
аеропортом.

Хоча, здається, відповідь на це питання 
очевидна, і вона прозвучала на сесії Бори-
спільської міської ради 12 жовтня: нашому 
місту просто заздрять. Бориспіль створює 
комфортні умови для інвесторів, активно 
заробляє гроші і активно розбудовує місто. 
Хто сам не хоче заробляти, вважає за дозво-
лене забрати те, що заробив сусід.

ВІЧЕ У БОРИСПОЛІ ОБ’ЄДНАЛО НАЙБІЛЬШ АКТИВНИХ

ДОРОГУ НА РИНОК 
«НОВИЙ» ОНОВЛЕНО, 
АЛЕ ЧАСТКОВО

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Багатостраждальний в’їзд до ринку 
«Новий» неодноразово потрапляв під 
критику засобів масової інформації, зо-
крема і «Вістей». Нарешті у міста до цієї 
дороги дійшли руки. 

Щоправда, проблему вирішили частко-
во. Допомоги від ринку дочекатися так і 
не вдалося. Спочатку планувалося вирі-
шити проблему комплексно, з водовід-
веденням, асфальтуванням усієї території 
перед ангарами, де розташовані торго-
ві приміщення. Але організувати підпри-
ємців так і не вдалося. Тому міська вла-
да виконала тільки ту частку роботи, яку 
взяла на себе: заасфальтували в’їзд, тери-
торію під аркою, довели дорогу до воріт 
ринку. А площа перед ангарами так і за-
лишилася уся в ямах. Підприємець, який 
здає в оренду приміщення, виявився не-
зацікавленим у благоустрої території 
перед ними.

Неважко здогадатися, який вигляд ма-
тиме та територія, коли почнеться осін-
ньо-зимова негода. Нова дорога знахо-
диться трохи вище, ніж площа, тож усі 
зливові води стікатимуть туди. І покуп-
цям знову доведеться маневрувати між 
калюжами… 

До 3 тисяч мітингувальників під ВР стягли 3500 поліцейських і нацгвардійців.До 3 тисяч мітингувальників під ВР стягли 3500 поліцейських і нацгвардійців.

Сьогодні багато що залежить від активної позиції громади.Сьогодні багато що залежить від активної позиції громади.
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 АКТУАЛЬНО

 БЛАГОУСТРІЙ

 БУДІВНИЦТВО

 НОВИНИ «СЕКТОРА БЕЗПЕКИ»

ЩЕ ОДНА 
НОВОБУДОВА 
У БОРИСПОЛІ?

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Відкриття магазину АТБ замість обіцяного 
в міській раді культурно-розважального цен-
тру розчарованими залишило чимало міс-
тян. Саме тому цього разу нове будівництво 
в Борисполі ще не розпочалося, а люди поча-
ли бити на сполох.

Нещодавно на вулиці Володимира Момота роз-
почалися земляні роботи. Територію обгородили 
парканом і почали щось копати. Тамтешні мешкан-
ці відразу ж почали ставити чимало питань і шу-
кати на них відповідь. Так, наприклад, пенсіонер-
ка Зоя Михайлівна стверджувала, що поруч з її бу-
динком невдовзі виросте мало не хмарочос, яких 
тут і без того вдосталь, що зданих, що недобудов. 
Навіть деякі мешканці прилеглих будинків вийш-
ли на акцію протесту, перекривши вулицю Воло-
димира Момота, щоб не допустити техніку до зем-
ляних робот.

Щоб достеменно розібратися із різними здо-
гадками місцевих жителів, я вирушила до пер-
шого заступника міського голови Миколи Пе-
тровича Корнійчука, який порадував мене сво-
їм роз’ясненням:

— Розпочато будівельні роботи довгоочікувано-
го дитячого садочка. Будівельні роботи дошкіль-
ного навчального закладу розраховані на 2017 — 
2019 рр. Саме у вересні 2019 року заклад має бути 
введений в експлуатацію та зможе прийняти пер-
ших 165 вихованців у дев’ять різних груп. 

Замовником цього будівництва є управління ка-
пітального будівництва Бориспільської міської ра-
ди, а виконавцем робіт стало київське ТОВ «ІБК 
«Укртехспецбуд-ТД», яке виграло процедуру тен-
дерних торгів за системою ProZorro. Відомо, що 
кошторисна вартість садочка від самого початку бу-
ла розрахована на 51 млн грн, а запропонована пе-
реможцем сума складає майже на десять мільйонів 
менше, всього 42,5 млн грн. Це товариство ввійш-
ло на будівельний ринок Борисполя вперше, тому 
і міській раді, і усім мешканцям міста залишається 
лише слідкувати за ходом нового будівництва. 

У цьому році, як запевнив Микола Петрович, ма-
ють зробити фундамент: «Якщо дозволить погода 
та й будівельники будуть працювати згуртовано, 
можливо, виведуть несучі стіни — кошти на ці ро-
боти є у повному обсязі. Тому хай щастить!»

… В результаті відпрацювання оперативної ін-
формації було затримано молодого зловмисника, 
який уже неодноразово попадався на крадіжках у 
Борисполі. Потім він почав переховуватися від су-
ду. Весь цей час чоловік продовжував злочинну ді-
яльність у Дарницькому районі Києва.

… На залізничному вокзалі було затримано гро-
мадянина, який мав при собі коноплі, про що сам 
повідомив активістів «Сектора Безпеки».

… Патруль помітив, як уночі з машини в машину на 
околиці Борисполя перевантажували дрова, на які не 
було жодних документів. Передали справу поліції.

… Під час пішого патрулювання Соцмістеч-
ка активісти почули дуже сильний запах газу. Бу-
ла підозра про пошкодження газопроводу. З’ясу-
валося, що газ «травив» з машини Ауді. Викликали 
пожежників, разом знайшли власника, який у той 
день ремонтував машину на СТО.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Напередодні Дня захисника Вітчиз-
ни у Борисполі висаджували дере-
ва, які стануть частиною майбутньо-
го дендропарку. До справи долучили-
ся мер Борисполя Анатолій Федорчук, 
його заступники та представники де-
путатського корпусу.

Книшовий меморіально-парковий 
комплекс у місті Борисполі від самого по-
чатку задумувався як Парк пам’яті. Він уві-
ковічнює сумні і трагічні сторінки жит-
тя нашого міста. Але, окрім пам’ятників, 
пам’ятних знаків та алей, комплекс має ще 
й велику паркову зону, де було виріше-
но розбити дендропарк, засадивши його 
незвичайними деревами, які зроблять це 
місце оригінальним і неповторним. 

На Книшовому комплексі уже вима-
льовуються обриси майбутнього зелено-
го парку, підростають раніше висадже-
ні дерева і кущі, але вони розташовані, 
переважно, у зоні пам’яті. Нині ж засад-
жують парк у глибину, закладаючи ланд-
шафт майбутнього дендропарку. 

Створення дендропарку — це бу-
ла ідея Бориспільського міського голо-
ви Анатолія Федорчука, яку підтрима-
ли депутати міської ради. У цьому році 
Бориспіль виділив на закупівлю дерев 
199 тисяч гривень. Це сума допорого-
вих закупівель, яка дозволяє не заходи-
ти в тендери, а обирати дерева для пар-
ку не за мінімальною вартістю, а за якіс-
тю та відповідно до задумів дизайнерів. 
На ці кошти було закуплено 50 дерев та 
кущів. Вартість рослин коливається від 
700-800 і до 4 тисяч гривень. Це не ма-
ленькі пагонці, а рослини семирічного 
віку, у горщиках, адаптовані до наших 
кліматичних умов. Серед них були де-
коративні дуби, сливи, кущі горобини, 
магнолії тощо.

Слід зазначити, що, наприклад, деко-
ративна слива, листочки якої мають фіо-
летовий відтінок, має надзвичайно живо-
писний вигляд.

Того дня було висаджено 25 дерев. 
Решта потребувала додаткової підго-
товки території. Їх висаджували пізні-
ше самі працівники зеленого господар-
ства Бориспільського міськкомунгос-

пу. А коли підбивали підсумки роботи 
передсвяткового дня, прозвучала ідея 
встановити біля кожного дерева таб-
личку-паспорт із назвою та інформаці-
єю, коли воно було висаджене. Думаю, 
цю ідею обов’язково буде втілено у жит-
тя, оскільки і задум самого дендропар-
ку полягає в тому, щоб зберегти для на-
щадків пам’ять про наше нинішнє по-
коління. Адже дерева живуть набагато 
довше за людей.

ПАМ’ЯТЬ ПРО НАС ЗБЕРІГАТИМУТЬ 
ДЕРЕВА У ДЕНДРОПАРКУ

Валентина ОЛІЙНИК

Вже кілька років поспіль в Україні до-
сить активно функціонують точки зі збо-
ру батарейок. Переважно цим займають-
ся волонтери. А це прибічники якихось 
екологічних організацій та просто місце-
ві на рівні певних райончиків чи навіть 
просто під’їздів. Скриньки, куди люди мо-
жуть приносити відпрацьовані батарей-
ки, як правило, зустрічаються у місцях, де 
дуже чисельний людинопотік: метро, тор-
гові мережі, центри розваг тощо. Але не-
рідко небайдужі роблять такі «ящики для 
збору» просто з підручних засобів, напри-
клад, з великих ПЕТ-пляшок від води, під-
вішуючи ті біля сміттєвих баків у двори-
ках. Досить часто ще й коротко додають 
супроводжуючу інформацію про шкоду 
від таких відходів для природи, якщо рап-
том необдумано їх і досі хтось викидає 
просто у відро для сміття.

Звичайно, інтуїтивно ми всі розуміє-
мо, що шкода якась від того є, але реаль-
ні масштаби, як правило, для більшості з 
нас часто є досить шокуючими: одна ба-
тарейка, зауважують фахівці, викинута у 
відро для сміття, отруює 400 літрів води і 
близько 20 квадратних метрів ґрунту.

— Люди зносять батарейки досить ак-
тивно. Хтось вкидає у скриньку лише од-
ну, а хтось, буває, зразу кілька, — роз-
казує «Вістям» Юрій, мобільний експерт 
в одному зі спеціалізованих магазинів у 
центрі Борисполі. — Але іноді такий від-
працьований матеріал приносять вже 

у пакетиках до десятка. Видно, що деякі 
батарейки вже навіть починають окис-
люватись — як я розумію, часом люди і 
роками їх у себе складують.

— Зараз споживач став більш мисля-
чим, — коментує Олександр Решетнік, 
співробітник компанії «Vodafone». — А 
тому батарейок на наших точках назби-
рується більше. На столичних навіть не 
скажу скільки в результаті виходить за 
рік, але дуже багато. А що стосується Бо-
рисполя, то минулого року, наприклад, 
з наших точок я вивіз аж 30 кілограмів. 
Цього року з вашого міста ми батарейки 
ще не забирали.

В Україні, як з’ясувалося, державної 
програми зі збору та утилізації батаре-
йок ніколи не існувало. Більше того, кіль-
ка років тому вони раптом чомусь зміни-
лись і в класифікації. Тепер це не небез-
печні відходи, а (що досить дивно і, ма-
буть, неабияк зручно для когось вгорі) 
побутові відходи.

Як дізнались «Вісті», у сам розпал «ба-
тарейчаної кампанії», років 5-6 тому, пові-
домлялося, що відпрацьовані батарейки, 
які збирали по всій країні небайдужі, пе-
рероблялися на єдиному тоді державно-

му заводі «Аргентум» у Львові. (Проте є ін-
формація, що їх насправді таких два, про-
сто інший об’єкт засекречений). Але сьо-
годні «Аргентум» у напрямку переробки 
практично не працює, бо нікому прода-
вати отриману сировину (активна маса, 
яку використовують у металургії). Рані-
ше «продукт» збували донецьким партне-
рам, які її потребували, але через події в 
країні співпраця давно припинена.

Тим часом пункти зі збору батарейок 
функціонують. Їх нараховується десь пів-
тори тисячі. Отриману відпрацьовану 
продукцію волонтери (і, як виявляється, 
далекоглядні підприємці ) зараз складу-
ють з надією на переробку. Активісти за-
уважують, що все одно такі тимчасові пе-
ревалочні пункти для батарейок є кра-
щим варіантом, аніж загальні полігони зі 
сміттям. Пояснюють, таким чином жоден 
хімічний елемент із батарейок не потра-
пить у ґрунт і воду.

За даними Державної фіскальної служ-
би України, волонтери збирають по кіль-
ка тонн батарейок щороку. Утім, як заува-
жують незалежні аналітики, це мізер по-
рівняно з тим, що до нас ввозять з інших 
країн «на зберігання». 

 УТИЛІЗАЦІЙНА «КЛОАКА», або КУДИ 
ДІВАТИ ВІДПРАЦЬОВАНІ БАТАРЕЙКИ

 Попри те, що свідомість лю-
дей давно прокинулася, реалії 
збору й утилізації (ред. — чи-
тай «переробки») батарейок в 
Україні не надто обнадійливі. Але 
це не заважає нам приймати до 
себе «на зберігання» десятки 
тонн цього відпрацьованого про-
дукту з-за кордону.

Один із двориків Борисполя, де «ящик для збору» батарейок (ПЕТ-пляшка Один із двориків Борисполя, де «ящик для збору» батарейок (ПЕТ-пляшка 
з-під води) закріплено на сітці, в яку місцеві викидають непотріб.з-під води) закріплено на сітці, в яку місцеві викидають непотріб.
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НАША АДРЕСА:

 ОБИРАЄМО ЯКІСТЬ

 ПОСЛУГИ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

Як з’ясувалося, всі вони на-
лежать одним людям — родині 
Давиденко. 

— Я закінчила Харківський 
торгово-економічний інститут у 
1980 році і ось уже 25 років пра-
цюю у цій сфері, — розповідає 
Ніна Миколаївна. 

Поки ми розмовляємо обабіч 
всіх біля стіни, навколо снують 
мами з дітками. Це вихідний, тож 
зала переповнена. Дорослі при-
дивляються товар, одразу даю-
чи його намірювати своїй малечі. 
Тим часом моя співрозмовниця 
розказує, що починала свою ді-
яльність із Бориспільського місь-
кого споживчого товариства. По-
тім на кілька років відійшла від 
цього «курсу». Подалась у буді-
вельну контору, де працювала 
бухгалтером. Утім, все ж не зміг-
ши працювати не за покликан-
ням, невдовзі знову повернула-
ся у торгівлю. У 1991 році, коли 
на законодавчому рівні дозволи-
ли займатись підприємницькою 
діяльністю, жінка започаткувала 
маленьку власну справу.

— Це сьогодні у нас три вели-
кі магазини, де дітям, хлопчикам і 
дівчаткам від народження і до 16 
років, можна купити абсолютно 
все: білизну, одяг, взуття. А от ко-
ли тільки починали, то в нас була 
лише дрібна точка на ринку, де ми 
продавали кімнатні капці...

Сьогодні Ніна Миколаївна і її 
син Євген згадують з посмішкою, 
що, перейшовши у свій перший 
магазин, а це було 15 років тому, 
їм доводилось всіх своїх клієнтів з 

точки на ринку майже за руку при-
водити на нове місце.

— Мені казали, і я звернула 
увагу вже й сама, що у Ваших ма-
газинах, як правило, ніде і яблу-
ку впасти… У чому секрет? 

— Завжди беру доступною ці-
ною, але при цьому високою якіс-
тю всіх своїх товарів, — пояснює 
пані Ніна. — І так було завжди. Уза-
галі, дуже прискіпливо вивчаю но-
вий асортимент, який мені пропо-
нують торгові представники, бо 
відчуваю велику відповідальність 
перед клієнтами. Багато з них хо-
дять до нас роками. Хтось скупо-
вувався дітям, а тепер вже і для 
онуків щось підкуповує. Марку 
треба тримати завжди. Раз попу-
стиш і це може спричинити непо-
правне, адже авторитет поверну-
ти дуже складно, якщо це взагалі 
можливо для торгівлі. Наприклад, 
якщо у мене купили чоботи і вино-
сили їх, залишившись задоволе-
ними, обов’язково прийдуть зно-

ву, але вже приведуть й когось 
іще. Словом, сарафанне радіо — 
найбільш дієвий спосіб поширен-
ня інформації. Нічого кращого до 
сьогодні так і не вигадали.

— Чи цікавитесь Ви, звідки Ва-
ші клієнти? Це, переважно, міс-
тяни чи є люди й з інших районів?

— З часу, коли ми почали вида-
вати дисконтні картки (їх роздано 
майже 10 тисяч), знаємо вже на-
певно, що до нас спеціально їздять 
зі всіх найближчих районів. А це і з 
Переяслава-Хмельницького, і з Бе-
резані та Баришівки, велика части-
на людей і з Яготинського району. 
Та що там казати, досить часто у нас 
скуповуються навіть кияни! Люди 
дуже звикли до наших магазинів, 
тому що товар у нас завжди якіс-
ний, зручний, модний і стильний.

— Зараз, коли люди масово 
починають утеплюватися, що 
нового пропонуєте клієнтам?

— У нас дуже широкий асорти-
мент шкіряного взуття провідних 

фабрик України (Бровари, Харків, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя). Ці-
на, для хлопців і для дівчат, коли-
вається залежно від розмірів — 
від 800 до 1500 гривень. Також 
ми завезли осінньо-зимовий одяг 
українського, польського і ту-
рецького виробництва: утеплені 
джинси, светри, реглани, кальсо-
ни, лосини, теплі колготи тощо. Є 
також куртки харківських фабрик 
(осінь — зима). Їхня ціна від 800 до 
1150 гривень. 

Неабиякою приємною новиною 
є те, що у торговельному комплек-
сі «Брест» («Ліолі», зал №4) нещо-
давно відкрито інтернет-магазин. 

— Сайт ми ще поки не встигли 
створити, але це відбудеться вже 
зовсім скоро, — резюмує Євген 
Олексійович. — Весь товар, що 
там представлений, уже зараз по 
інтернетівських цінах! Будь ласка, 
заходьте у наш магазин, там є все, 
що ви шукаєте. 

— І все ж, чимало людей за-
ймаються підприємницькою ді-
яльністю, але до вашого рівня 
їм далеко. Може, окрім торгі-
вельних азів, допомагає і якась 
життєва філософія? — насамкі-
нець запитую я.

— Звичайно. От ми, наприклад, 
допомагаємо у будівництві храмів 
та займаємося благодійністю. Зокре-
ма, стараємося допомагати всім, чим 
можемо, Будинку сімейного типу 
Зубчуків із Ревного, які виховують 10 
дітей. То помітили, що в житті і справ-
ді так є — чим більше даєш комусь, 
тим більше повертається і до тебе… 
Якби ж кожен з нас пам’ятав, що всі 
хороші і великі справи починають-
ся лише з однієї дрібної цеглинки, то 
і світ ставав би добрішим.

Ніна Давиденко: «ЗАВЖДИ БЕРУ ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ, 
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ СВОЇХ ТОВАРІВ»

 Чимало доводилось чути 
від людей, що, якби не кілька 
магазинів у центрі, то Бори-
спіль можна вважати в рази 
дорожчим містом щодо ку-
півлі дитячого одягу і взуття, 
аніж навіть сам Київ. «Вісті» 
вирішили вивідати секрет 
торгівельного успіху у влас-
ників трьох магазинів, які 
нам нахвалювали. 

• «Дитячий трикотажний всесвіт»: м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 76, «Сільпо», 2-й поверх, біля ательє.

• Інтернет-магазин «Ліолі»: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76, 
«Сільпо», 2-й поверх, зала №4.

• «Світ дитячого взуття»: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84 
(ВАТ «Бориспільсільбуд», другий поверх, ліве крило).

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 19:00, у суботу та 
неділю з 9:00 до 18:00. Без перерви. Ми завжди раді бачити вас! Купуй-
те! Тут завжди дешевше!

Шановні покупці! Звертаємо 
вашу увагу на те, що частина ко-
штів — 2% від продажу товару 
— спрямовуються на утримання 
Будинку сімейного типу Зубчуків. 
Для багатодітних родин (при на-
явності відповідних документів) 
у магазинах пропонуються соці-
альні знижки. Також тут активно 
допомагають сиротам і нужден-
ним людям.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Марку треба тримати завжди. Раз попустиш і це може спричинити непоправне, адже автори-
тет повернути дуже складно, якщо це взагалі можливо для торгівлі.

Олександр МАТВІЄНКО

Нині в багатьох населених пунктах 
України існує проблема з видачею біо-
метричних та закордонних паспортів. На 
жаль, не оминув її і Переяслав. 

Районний сектор Державної міграційної 
служби України через організаційні та тех-
нічні причини не справляється з покладе-
ними на нього завданнями і не може вчас-
но та якісно надавати населенню послуги з 
видачі найважливіших документів, що по-
свідчують особу. Як реакція на неякісні по-
слуги сектору ДМС на сайті міської ради з’я-
вилася електронна петиція «Про придбан-

ня та встановлення необхідного обладнан-
ня для оформлення, виготовлення та видачі 
паспорта громадянина України та паспорта 
для виїзду за кордон». 

У петиції говориться: «У зв'язку з виник-
ненням соціальної напруги у громадян мі-
ста стосовно оформлення, виготовлення 
та видачі паспорта громадянина України, 
оформлення та отримання паспорта гро-
мадянина для виїзду за кордон, а також не-
можливістю забезпечити в повній мірі про-
цес виготовлення та видачі паспортів ра-
йонним сектором ДМС України у зв'язку з 
відсутністю кількості необхідного облад-
нання, прошу підтримати петицію стосов-
но придбання та встановлення відповідно-

го обладнання в міській раді для покращен-
ня та зручності жителів міста».

У відведений законодавством термін пе-
тиція набрала необхідні 120 підписів і бу-
ла розглянута на черговій сесії міської ра-
ди. За її підтримку проголосували 20 депу-
татів. Прийнятим рішенням фінансовому 
управлінню міської ради спільно з комісі-
єю міської ради з питань бюджету та фінан-
сів доручено віднайти можливість щодо ви-
ділення коштів на придбання обладнання 
для оформлення та видачі паспортних до-
кументів громадян, забезпечення реєстра-
ції їх місця проживання. Питання щодо виді-
лення коштів буде винесене на розгляд чер-
гової сесії міської ради у жовтні 2017 року і 

включене в рішення про внесення змін до 
бюджету міста.

Фінансове управління міської ради, фі-
нансово-господарський відділ, юридич-
ний відділ, відділ комунального майна, 
відділ інформації та комп’ютерного забез-
печення виконкому міської ради зобов’я-
зані забезпечити підготовку документів та 
нормативних актів для фінансування, при-
дбання та встановлення вказаного облад-
нання, передбачивши всі етапи проход-
ження виділення і використання бюджет-
них коштів згідно з чинним законодав-
ством. Для облаштування робочого місця 
для надання адміністративних послуг що-
до оформлення та видачі паспортних до-
кументів буде визначене відповідне при-
міщення. Центр надання адміністративних 
послуг після встановлення обладнання 
забезпечуватиме надання адміністратив-
них послуг щодо оформлення та вида-
чі паспортних документів відповідно до 
переліку послуг, затверджених законо-
давчими та нормативними актами.

СКОРО ПАСПОРТИ ВИДАВАТИМУТЬ 
У ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ МІСЬКРАДІ
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 Є ТАКА ДУМКА

 ПОКРАЩЕННЯ

 БЛАГОДІЙНИЙ ЗАХІД

 СУМУЄМО  СТОП-КАДР

СТВОРЮЄТЬСЯ ЄДИНИЙ 
ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЦЕНТР

Олександр МАТВІЄНКО

Рішення про створення Єдиного диспетчерського цен-
тру координації роботи комунальних служб (ЄДКРКС) 
було прийняте на останньому черговому виконкомі.

ЄДЦ створюється для покращення надання житлово-ко-
мунальних послуг та роботи міського транспорту загально-
го користування, поліпшення безпеки громадян, координа-
ції роботи комунальних служб міста. Замовником створен-
ня центру визначене виробниче управління комунального 
господарства. Воно повинне розробити технічні вимоги що-
до створення Єдиного диспетчерського центру та погодити їх 
із відділами економіки та зовнішніх зв’язків, а також  капіталь-
ного будівництва та житлово-комунального господарства ви-
конавчого комітету міської ради. Крім цього, працівники ВУКГ 
мають розробити посадову інструкцію диспетчера ЄДЦ, здійс-
нити закупівлю товарів, робіт, послуг, необхідних для створен-
ня центру, передбачити дві посади диспетчера та одну поса-
ду старшого диспетчера. А ось комунальне підприємство 
«Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-ко-
мунального господарства» у своєму штатному розписі повин-
не передбачити лише дві посади диспетчера. 

Функціонувати Єдиний диспетчерський центр буде в при-
міщенні виконкому міської ради на вул. Богдана Хмельниць-
кого, 27/25. Виконком забезпечить виділення окремої теле-
фонної лінії та придбання мобільних телефонів для надхо-
дження і опрацювання звернень мешканців.

Будемо сподіватися, що ЄДЦ КР КС працюватиме ще ефек-
тивніше, ніж диспетчери ВУКГ та аварійно-диспетчерська 
служба ВУЖКГ.

«5 КАРТОПЛИН» — 
ТЕРИТОРІЯ ПІДТРИМКИ!

З початком навчального року лідери «Асоціації учнівського 
самоврядування» розпочали активні дії по організації роботи 
з національно-патріотичного напряму. З 2 по 10 жовтня 2017 
року вони організували та провели акцію «5 картоплин». Уч-
ні шкіл збирали овочі, фрукти, олію, крупи, солодощі. Овочі та 
фрукти були передані громадській організації «Територія під-
тримки — Бориспіль» для виготовлення сухих борщів, які пе-
редаються в зону АТО. Інші продукти були передані Глущенку 
Олександру та Потапенку Олександру, які з 2014 року активно 
працювали як волонтери «Території підтримки», а вже на сьо-
годні підписали контракт як військовослужбовці. І 15 жовтня 
доставлять продукти на схід України у 72-гу окрему механізо-
вану бригаду імені Чорних запорожців.

Величезна подяка дітям, батькам та педагогам загальноос-
вітніх навчальних закладів міста Борисполя, які відгукнулись 
і взяли участь в акції: Бориспільський навчально-виховний 
комплекс «Гімназія «Перспектива» імені Володимира Моно-
маха; ЗОШ №1 імені Ю.Головатого; ЗОШ №3; Бориспільський 
навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів» імені Костянтина Могилка; ЗОШ №6; ЗОШ №7; ЗОШ №8.

Найбільше відзначились лідери ЗОШ №6, які зібрали най-
більше продуктів.

Такі заходи виховують у дітей почуття патріотизму, відчут-
тя відповідальності за свою країну та її майбутнє.

За матеріалами БДЮТ

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Молодий і амбіційний професіо-
нал, він воював на Сході, повернувся 
й тепер власними руками розбудовує 
Бориспіль. 

Зустрілися ми на Покрову — 14 
жовтня. Люди вітають зі святом захис-
ника України. «Яке взагалі може бути 
свято, якщо досі йде війна», — каже 
Валерій Нікітюк. Він народився у 1991 
році і виріс у Тетієві. Має диплом зва-
рювальника, три роки навчався у лі-
цеї. «Одного разу викладач запитав у 
нас, хто після навчання хоче працю-
вати за спеціальністю. Нас з усієї гру-
пи підняло руки четверо. Решта — хто 
водієм, хто таксистом. Я тоді заявив, 
що зароблю мільйон своїми рука-
ми, працюючи зварювальником. Хо-
тів встигнути до 25. Не вийшло, бо два 
роки забрала війна. До тридцяти, ду-
маю, зароблю. Навіщо мені мільйон? 
У руках потримати. Хоча що таке міль-
йон — крута машина, наприклад, но-
венький «Ренж Ровер», дві нові квар-
тири, два хороших ремонти.

Під час навчання ми самі купували 
все: карбід, електроди, комбінезони, 
напівавтомати тощо. «Зварювальник» 
була «найдорожчою» спеціальністю. 
Перші два роки я гуляв, а потім зрозу-
мів, що якщо за третій рік не візьмуся 
за навчання, то ніхто мені не допомо-
же. І я став одним з п’ятьох кращих.

Як і хотів, поїхав шукати роботу до 
Києва. Трохи попрацював, мене «ки-
нули», і я зрозумів, що столиця — це 
«місто акул». Повернувся я додому і 
перезимував, щоб з новими силами 
взятися до роботи. Влаштувався до 
нормального хазяїна, але в нього був 
серйозний недолік — тричі на рік він 
йшов на кілька тижнів у запой. В цей 
час клієнти починали дзвонити мені. 

Там я навчився спілкуватися з людь-
ми, приймати замовлення. Та врешті 
подумав — чого я «вкалую», а він бу-
хає? Пішов від нього і два роки пра-
цював на себе.

Почалася війна, бізнес не йшов. Друг 
приїхав і запропонував піти на вій-
ну. Каже: «Пішли, зброю дадуть, можна 
нормально постріляти». Продав облад-
нання та інструменти і поїхав. Зрештою, 
кому, як не нам країну захищати. Підпи-
сав контракт до кінця особливого пе-
ріоду, тобто до кінця війни.

Півтора місяця забрала підготов-
ка. Допомагали всі, бо розуміли, що 
буде важко — нас прийшло шестеро 
на зміну 35-и бійцям. Тож вони стара-
лися передати нам свій річний досвід 
ведення війни. Без їхніх порад було б, 
дійсно, важко. Ми вивчали всі види 
зброї, кожен розказував щось своє, 
що знав найкраще. Фактично, нас го-
тували як штурмовиків. Мене поста-
вили кулеметником. Це відповідаль-
но, бо кулеметник і снайпер прикри-
вають усю групу, і саме їх прибирають 
першими. Якщо кулеметник зі снай-
пером добре спрацьовані, то це сила. 
Так почалася служба.

Під обстрілом у Попасній я отри-
мав поранення. У госпіталі зробили 
операцію, лишився шрам. У 2016 році 
знов повернувся на передок. Воював 
у званні старшого солдата. Звання ме-
ні не давали, хоча подавали шість ра-
зів — «брили» на рівні штабу. Бо бага-
то знав і люблю поговорити.

11 квітня 2017 року у мене був дем-
бель, я звільнився з контракту і приїхав 
до Борисполя. Сьогодні немає стабіль-
ності, ми мало працюємо. Для освіти у 
«Сонечку» почали робити павільйон, у 
шостій школі зробили паркан.

Тут у Борисполі мені реально до-
помагають мама Надя (Надія Литви-
ненко — ред.), Рустам (Хамракулов), 
Ашот (Айрапетян), Бодя (Богдан Мета-
шоп), батько та син Грони.

Якось Ашот питає: «Чим займаєш-
ся ввечері? Поїхали з нами». Так я при-
йшов у «Сектор Безпеки». Це нормаль-
но — прибирати наркотики, алкоголь, 
це має бути в кожному місті. Ця бо-
ротьба гуртує людей. Одному важко 
щось зробити — я по собі знаю. Тому, 
як тільки щось починається, всі мають 
збиратися разом. І я скажу, що це пра-
вильно — в «Секторі» є хлопці з АТО, є 
афганці, разом ми сильна команда.

Аеропорт — це хліб насущний Бори-
споля. Я живу тут, виконую держзамов-
лення, стараюсь своєю працею зроби-
ти місто кращим. Цього всього не буде 
без цих грошей. Якщо вимкнуть світло, 
лікарня буде десь у Броварах, то вин-
ними будуть не Гройсман, Порошенко, 
Туренко, винними будуть самі люди, са-
мі прості люди, які полінувалися підня-
ти свій зад з дивана і просто прийти на 
площу. Це люди, які тут живуть, ходять 
щодня вулицями, вони не розуміють, що 
забирають не просто аеропорт, забира-
ють нашу лікарню, наші дороги, школи, 
садочки. Бо грошей на медсестру, на по-
жежника, на поліцейського, який охоро-
няє порядок, не буде. А всі сидять вдома 
і кажуть: «Хай забирають аеропорт, що 
мені від того». Люди жаліються, що під-
няли комуналку — але якщо тобі не по-
добається, то вийди на площу і скажи це. 
До тебе приєднаються інші. Це і є народ, 
влада народу. На жаль, бориспільцям ці-
каво когось облити брудом, перемити 
комусь кісточки, але при цьому нічого 
не робити і чекати, поки зробить хтось 
інший. Я хочу, щоб було інакше».

Валерій Нікітюк: «АЕРОПОРТ — 
ХЛІБ НАСУЩНИЙ БОРИСПОЛЯ»

 З Валерієм ми познайоми-
лися на одному з рейдів Сек-
тора Безпеки. Потім я щось 
чув про толкового молодо-
го зварювальника (відомо, як 
важко знайти майстра), і тут 
з’ясувалося, що це він і є. При-
йшов Валерій і на народне 
віче, бо вважає, що кожен по-
винен мати свою позицію...

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Сірі похмурі стіни вуличних будівель в останні роки 
усе частіше прикрашають яскравими малюнками — 
муралами. Наприклад, у Києві їх уже більше сотні. Зде-
більшого мурали створюють відомі художники з усього 
світу, які дарують українцям частинку свого серця. 

У Борисполі теж трапляються кольорові написи на ра-
дянських будівлях. От тільки муралів, на жаль, поки що ме-
ні не вдалося зустріти. Попри це на вулиці Старокиївській 
(на стіні будівлі теплового пункту №612) побачила цілу сю-
жетну картину, на якій зображені яскраві, веселі казкові ге-
рої. І відразу хочеться посміхнутися та знову стати безтур-
ботною дитиною, що бігає босоніж поруч з такою красою. 
А в похмурий осінній день наче світило літнє сонце.

Місцеві мешканці не знають, чиїх рук ця справа, хоча са-
мі собі часто ставлять таке питання. Але кажуть, уже кілька 
років тут цей малюнок і приємно проходити повз це місце.

МУРАЛ У БОРИСПОЛІ?



СКАНДАЛЬНА ЦІНАТЕЛЕФОНУЙ НЕ ЗВОЛІКАЙ
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(067) 238-88-58
(04595) 6-62-23
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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

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 16стор. 16

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 23 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК, 24 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 12.20 "Міняю жінку "
13.55 Т/с "Свати - 4"
14.55 Т/с "Свати - 5"
15.55 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Танці з зірками"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.55 Т/с "Свати - 5"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
22.00 "Життя без обману 2017"
23.20 00.10 Х/ф "Озброєні і 

небезпечні" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

01.30 Сьогодні

09.30 02.30 Зірковий шлях

11.45 Х/ф "Кульбаба"

13.40 15.30 Т/с "Тато-одинак" 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+

23.30 Х/ф "Цар скорпіонів 4: 

Втрачений трон" 16+

04.00 Реальна містика

04.50 Т/с "Адвокат" 16+

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

03.15 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 04.00 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "Цар скорпіонів 4: 

Втрачений трон" 16+
04.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.30 12.25 Х/ф "Шукайте жінку"
14.15 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
16.00 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.05 "Подробиці"
20.40 Т/с "Спокуса2"
00.20 Т/с "Друге життя" 12+
03.55 "Скептик 3"

05.45 Мультфільм
06.20 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2"
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 "Спокуса2" 

12+
13.00 13.55 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.00 "Подробиці"
00.20 Т/с "Друге життя" 12+
03.50 "Скептик 3"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Барбі Дрімтопія"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.00 Країна У
14.30 02.50 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Листоноша Пет"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.00 Країна У
14.30 02.50 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 13.10 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
14.00 16.10 Х/ф "Останній король" 

16+
16.25 Х/ф "Особливо небезпечний" 

16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.30 Т/с "Невиправні" 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф "Сім'янин"
02.15 Т/с "Слідчі" 16+
04.05 Скарб нації

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше ніж правда
11.10 13.10 Х/ф "Сім'янин"
12.45 15.45 Факти. День
14.10 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.25 01.15 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.25 Х/ф "Термінова доставка" 16+
02.10 Т/с "Сьома категорія. Кінець 

світу" 16+
03.55 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 "Великі українці"
09.55 Х/с "Гетьман"
13.35 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.15 Х/ф "Доля людини"
17.15 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
21.00 02.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Хід конем"
00.30 Х/ф "Охоронець для дочки"
04.10 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.15 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телемагазин
07.50 "Академія сміху"
09.45 "Своя роль"
10.35 01.05 "Позаочі"
11.30 00.15 "Моя правда"
12.20 Х/с "Банкирши"
14.10 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
16.00 Х/ф "Шукайте жінку"
21.00 01.55 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "У квадраті 45"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Божевільний світ"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
16.00 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Божевільний світ"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.05 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 09.49 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/ф "Балерина"
09.50 Х/ф "Маска Зорро"
11.30 Х/ф "Легенда Зорро"
14.00 Х/ф "Оз: Великий і Могутній"
16.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
19.00 Ревізор
21.50 Страсті за Ревізором
00.00 Зірки під гіпнозом
02.00 Служба розшуку дітей

03.00 02.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.05 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"
12.10 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Половинки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

04.40 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

06.35 Х/ф "Мій ласкавий і ніжний 
звір"

08.35 Т/с "СБУ. Спецоперація"
12.20 "Наші"
13.00 "2 кінські сили"
13.40 15.05 21.30 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.40 Т/с "Розвідники" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.20 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.55 "Правда життя. Професії"

04.25 03.40 "Легенди бандитської 
Одеси"

04.50 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

06.40 Х/ф "Найостанніший день"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Табір іде в небо"
10.50 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.50 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"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
13.20 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" 

(16+)
15.10 Х/ф "Спека" (16+)
17.20 "Загублений світ"
19.10 "Бандерлоги"
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки " (16+)
23.20 Х/ф "Голодний кролик 

атакує" (16+)
01.20 Т/с "Вікінги 3" (18+)
02.15 Х/ф "Лісова пісня"
03.45 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.25 17.20 "Загублений світ"

13.05 Х/ф "Залишені" (16+)

15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.40 Т/с "Кістки " (16+)

23.20 Х/ф "Шлях війни" (18+)

01.10 Т/с "Вікінги 3" (18+)

02.00 Х/ф "Москаль-чарівник"

03.15 "Облом.UA."

07.10 15.25 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
11.05 Х/ф "Балада про відважного 

лицаря Айвенго"
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"

06.50 15.25 "Все буде добре!"
08.50 "Все буде смачно!"
09.50 "Битва екстрасенсів 15"
12.05 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.30 07.00 08.20 М/с "Чорний 
пірат"

07.30 08.00 08.20 08.50 10.50 14.20 
16.35 Смакота

07.30 Від першої особи
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.00 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.50 Перша шпальта
15.15 00.05 Д/с "Історичні 

розслідування"
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 02.20 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 01.25 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.30 The Best FIFA Football Awards 

2017 (Трансляція)
22.55 Роздягалка

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.30 07.00 08.20 М/с "Чорний 
пірат"

07.30 08.00 08.20 08.50 14.20 16.35 
23.20 Смакота

07.30 Від першої особи
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 The Best FIFA Football Awards 

2017
11.10 Т/с "Епоха честі"
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 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
20.25 Наші гроші
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Супервідчуття"

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 10.55 "Чотири весілля"
12.20 "Міняю жінку "
13.55 Т/с "Свати - 5"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
22.00 23.30 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.10 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.40 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

04.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.40 Мультфільм
06.20 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2"
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 "Спокуса2" 

12+
13.00 13.55 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.05 "Подробиці"
00.20 Т/с "Друге життя" 12+
03.55 "Скептик 3"

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

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 10.00 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.00 13.20 Х/ф "Термінова 

доставка" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.20 Скетч-шоу "На трьох"
15.10 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 01.35 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.20 Х/ф "Конго" 16+
02.20 Т/с "Сьома категорія. Кінець 

світу" 16+
03.45 Скарб нації
03.55 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телемагазин
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.20 01.50 "Позаочі"
11.10 01.00 "Моя правда"
12.00 Х/с "Банкирши"
13.50 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.40 Х/ф "Хід конем"
17.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"
21.00 02.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Застава в горах"
04.10 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Божевільний світ"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Якісне життя"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "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"
12.10 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зіркові яйця
01.40 Служба розшуку дітей

04.25 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

06.20 09.00 Х/ф "Зворотного шляху 
немає"

08.30 Ранковий "Свідок"
10.40 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 02.25 "Свідок"
15.30 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.25 17.20 "Загублений світ"
12.30 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
15.05 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
19.05 1/8 фіналу Кубка України з 

футболу: "Зоря"-"Шахтар"
21.05 Т/с "Кістки " (16+)
22.40 Х/ф "Чужий проти Хижака" 

(18+)
00.30 Х/ф "100 градусів нижче 

нуля" (16+)
02.15 Х/ф "Двойник"
03.25 "Облом.UA."

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

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

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.30 07.00 08.20 М/с "Чорний 
пірат"

07.30 08.00 08.20 08.50 10.50 14.20 
16.35 23.15 Смакота

07.30 Від першої особи
09.05 23.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.00 Т/с "Епоха честі"
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 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 23.30 Культурна афіша 

здорової людини
19.25 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
20.25 Слідство. Інфо
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 26 ЖОВТНЯ

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля "
12.20 13.55 "Міняю жінку "
15.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "Радник" (18+)
04.40 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.40 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

04.50 Т/с "Адвокат" 16+

05.45 Мультфільм
06.20 22.30 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2"
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 "Спокуса2" 

12+
13.00 13.55 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.05 "Подробиці"
00.20 Т/с "Друге життя" 12+
03.55 "Скептик 3"

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

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

Полтавою
20.00 23.00 Танька і Володька
22.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
11.05 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.00 13.10 Х/ф "Конго" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.10 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 01.50 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.30 Х/ф "Селфлес. Ціна 

безсмертя" 16+
02.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телемагазин
07.50 "Академія сміху"
10.00 "Своя роль"
10.50 01.40 "Позаочі"
11.40 00.50 "Моя правда"
12.30 Х/с "Банкирши"
14.15 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
16.05 Х/ф "Люди в океані"
17.30 Х/ф "У квадраті 45"
21.00 02.20 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
04.00 Кіноляпи
04.30 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Божевільний світ"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна 

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

03.00 01.20 Зона ночі
03.15 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+
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.15 Служба розшуку дітей

04.35 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

06.40 Х/ф "Білоруський вокзал"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Сашка"
10.35 17.25 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 02.25 "Свідок"
15.30 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.25 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.20 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.20 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "100 градусів нижче 

нуля" (16+)
15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
18.40 "ДжеДАІ"
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки " (16+)
23.20 Х/ф "Без правил 3" (18+)
01.15 "Територія обману"
02.15 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.25 "Облом.UA."

06.55 15.25 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.55 "Битва екстрасенсів 15"
12.20 "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"
23.30 "Один за всіх"

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.30 07.00 08.20 М/с "Чорний 
пірат"

07.30 08.00 08.20 08.50 10.50 14.20 
16.35 23.20 Смакота

07.30 Від першої особи
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.00 Т/с "Епоха честі"
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 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Д/ф
19.25 23.30 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ у м. Бориспіль

ПОКОЇВКУ У ГОТЕЛЬ
графік роботи: 2/2

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна

ПОМІЧНИК 
КЕРІВНИКА-КАДРОВИК

д/р не менше 2 р.

Тел.: 050-352-15-92, Ольга

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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П'ЯТНИЦЯ, 27 ЖОВТНЯ

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.50 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 "Життя без обману 2017"
11.00 23.10 "Світське життя"
12.00 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал 2017"
00.10 "Вечірній Київ"
02.10 "Ліга сміху"
05.55 "Неділя з Кварталом"

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

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 10.55 "Чотири весілля "
12.20 13.55 "Міняю жінку "
15.15 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 Прем'єра! "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.15 "Вечірній Київ"
01.15 "Ліга сміху"
05.10 "Неділя з Кварталом"

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 05.20 Зірковий шлях

08.40 Х/ф "Пігулка від сліз" 16+

10.40 15.20 Т/с "Коротке слово "Ні" 

12+

18.15 19.40 Т/с "Щоб побачити 

веселку" 16+

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

01.20 03.50 Т/с "Моя велика 

родина" 16+

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

03.25 Сьогодні
09.30 05.40 Зірковий шлях
11.30 04.10 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" 12+
23.20 Слідами
00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.55 Мультфільм
06.20 Док.проект "Визволення"
07.20 Х/ф "Алегро з вогнем"
09.10 03.25 Х/ф "Балада про 

солдата"
11.00 04.45 Х/ф "Ати-бати, йшли 

солдати..."
12.50 Х/ф "В бій ідуть тільки 

"старики"
14.30 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
20.00 02.30 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Ларго Вінч: Початок"
00.35 Х/ф "Сліпий обрій"
03.00 Х/ф "Викрадений поїзд"

05.45 Мультфільм
06.20 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським 2"
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 "Спокуса2" 12+
13.00 13.55 "Життя на грані"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 01.25 04.15 "Подробиці 

тижня"
23.45 Х/ф "Викрадений поїзд"
03.05 "Чекай мене"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.20 М/ф "Школа монстрів. 

Пригоди загону вампірів"
12.20 М/ф "Дюймовочка"
14.00 21.15 Танька і Володька
18.00 Х/ф "Ніч у музеї"
20.00 М/ф "Порося, що кричало: 

Вовк! Вовкулака!"
20.05 М/ф "Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-
мутанти з космосу"

20.30 М/ф "Ніч живих морквин"
20.45 М/ф "Король Хеловіну"
22.45 Казки У Кіно

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "П'ятеро друзів"
12.00 Панянка-селянка
13.00 Казки У
13.30 16.50 00.00 02.00 Країна У
14.30 02.50 Одного разу в Одесі
15.30 03.40 Віталька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00 Х/ф "Ніч у музеї"
22.00 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" 16+
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.20 04.05 Скарб нації
05.25 04.15 Еврика!
05.35 Факти
05.55 04.20 Більше ніж правда
07.25 Я зняв!
09.20 13.55 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
15.15 Комік на мільйон
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Три ікси" 16+
22.35 Х/ф "Три ікси-2. Новий 

рівень" 16+
00.35 Х/ф "Залізний лицар" 16+
01.35 Провокатор
03.05 Анекдоти по-українськи

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
11.05 17.30 Т/с "Невиправні" 16+
12.00 13.20 Х/ф "Селфлес. Ціна 

безсмертя" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 02.25 Комік на мільйон
02.05 Факти
04.10 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.50 01.55 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.10 "Невідома версія. 

Брильянтова рука"
11.00 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
12.50 Х/ф "Мама, я льотчика 

кохаю"
14.45 Х/ф "Люди в океані"
16.10 Х/ф "Випадок у квадраті 

36-80"
17.30 Х/ф "Смертельна помилка"
19.30 Х/ф "Білі вовки"
21.25 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
22.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.10 "Позаочі"
11.10 "Моя правда"
12.00 Х/с "Банкирши"
13.50 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.40 Х/ф "Випадок у квадраті 

36-80"
17.00 Х/ф "Застава в горах"
21.00 02.35 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Час бажань"
01.00 Х/ф "В четвер і більше 

ніколи"
04.15 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.00 "Мультляндія"
15.15 "Хіти М.Поплавського"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 04.00 "Дикі тварини"
19.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "На дерево видершись…"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Моя дивна дружина"
02.05 Х/ф "У пошуках метелика"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 01.15 

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 04.05 "Божевільний 
світ"

14.00 15.10 01.35 "Громадська 
приймальня"

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

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Місто добра"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.55 "Мультляндія"

03.00 02.00 Зона ночі

05.59 07.59 Kids Time

06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"

06.50 М/с "Лунтик і його друзі"

08.00 Дешево й сердито

09.30 Ревізор

12.10 Страсті за Ревізором

14.15 Зірки під гіпнозом

16.15 Зіркові яйця

18.10 Х/ф "Ной" 16+

21.00 Х/ф "Боги Єгипту" 12+

23.30 Х/ф "Книга Ілая" 16+

03.00 02.25 Зона ночі

03.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+

04.10 Абзац

06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"

06.59 08.09 Kids Time

07.00 М/с "Лунтик і його друзі"

08.10 22.40 Половинки

12.10 21.40 Київ вдень та вночі

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.30 Зіркові яйця

02.20 Служба розшуку дітей

04.20 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Хазяїн тайги"
06.50 Х/ф "Зникнення свідка"
08.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
10.10 Х/ф "Чорний принц"
12.00 03.10 "Речовий доказ"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Круті 90-ті"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00 02.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "За двома зайцями"
21.00 Х/ф "Професор у законі"
23.20 Х/ф "Комісований" (16+)
00.55 "Мисливці за привидами"
02.55 "Випадковий свідок"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"

04.35 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (16+)

06.35 Х/ф "Смішні люди!"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "На Вас чекає 

громадянка Никанорова"
10.35 17.25 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+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 09.30 01.35 "Цілком таємно"

10.00 "Загублений світ"

16.15 Х/ф "Ерагон"

18.15 Х/ф "Битва драконів" (16+)

20.05 Х/ф "Миротворець" (16+)

22.00 Х/ф "Чужі проти Хижака 2" 

(18+)

23.50 Х/ф "Замовлений убивця" 

(16+)

02.00 Х/ф "Чотири листи фанери"

03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.25 17.20 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Замовлений убивця" 

(16+)
15.05 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
19.10 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
21.00 Х/ф "Вулкан"
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі двобої Конора 
МакГрегора"

02.00 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.15 "Облом.UA."

06.00 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
07.55 "Караоке на Майдані"
08.55 "Все буде смачно!"
10.50 "Сюрприз, сюрприз!"
13.40 "Зважені та щасливі - 7"
16.20 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

06.25 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
08.05 23.15 Х/ф "П"ять років та 

один день"
10.05 Х/ф "Провідниця"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.00 07.05 09.40 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 08.25 М/с "Чорний пірат"
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
07.30 08.05 08.25 09.30 Смакота
07.30 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
13.00 Х/ф "Золото"
15.10 Д/с "Смаки Джиньяна"
15.40 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
20.25 Роздягалка
21.35 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
01.35 Світло
02.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.30 07.00 08.20 М/с "Чорний 
пірат"

07.30 08.00 08.20 08.50 10.50 14.20 
16.35 Смакота

07.30 Від першої особи
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.00 Т/с "Епоха честі"
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 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Супервідчуття"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф "Жива Ватра"
00.10 Д/с "Орегонський путівник"
02.50 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Металообробному підприємству у м. Бориспіль 

ПОТРІБНІ 
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК 
ЩИТОВОГО ОБЛАДНАННЯ, 
ЩИТІВ УПРАВЛІННЯ

Вимоги: 
Освіта середня спеціальна або вища технічна, вміння 
читати електрорадіосхеми, гарні знання елементарної бази 
ПУЕ, навички роботи з електроінструментом та слюсарним 
інструментом. 
Гарантуємо: 
Офіційне працевлаштування. Г/р пн-пт, 8-годинний 
робочий день, забезпечуємо спецодягом, інструментами.
З/п від 8000 грн.

Співбесіда проводиться при наявності трудової книжки, 
паспорта, ідент. коду. 

Розвозка підприємства по маршруту: 
П.-Хмельницький—Бориспіль—П.-Хмельницький 

Тел.: 093-198-17-71, 050-239-86-88,
з 9.00 до 17.00
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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 "Світ навиворіт - 9"
11.50 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
12.50 13.50 14.55 16.00 Т/с "Свати 

- 5"
17.05 "Ліга сміху 3"
19.30 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.20 "Ігри приколів"
00.20 "Сватики "
01.20 "Аргумент кiно"

06.50 Сьогодні
07.40 Зірковий шлях
09.30 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" 12+
11.30 Т/с "Щоб побачити веселку" 

16+
15.20 Х/ф "Пігулка від сліз" 16+
17.20 20.00 Т/м "Пограбування 

по-жіночому" 16+
19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
22.20 Т/с "Чужа жінка" 16+
02.15 Т/с "Жіночий лікар 3" 16+
04.50 Т/с "Жіночий лікар 3"

06.10 Х/ф "В бій ідуть тільки 
"старики"

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

Перезавантаження"
12.15 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
13.15 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
18.30 "Крутіше всіх"
20.00 03.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Холодне літо 53-го"
22.30 Док.проект "Анатолій 

Папанов. Від комедії до 
трагедії"

23.35 Х/ф "Справи сердечні"

07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.55 Х/ф "П'ятеро друзів"
12.45 Х/ф "П'ятеро друзів 2"
14.30 19.15 Одного разу під 

Полтавою
16.30 Танька і Володька
18.00 М/ф "Монстри проти 

прибульців. Гарбузи-
мутанти з космосу"

18.25 М/ф "Порося, що кричало: 
Вовк! Вовкулака!"

18.30 М/ф "Ніч живих морквин"
18.45 М/ф "Король Хеловіну"
21.15 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" 16+
23.15 Казки У Кіно

05.40 Факти

06.10 Т/с "Слідчі" 16+

08.10 Т/с "Відділ 44" 16+

12.00 13.00 Х/ф "Джуманджи" 16+

12.45 Факти. День

14.15 Х/ф "Три ікси-2. Новий 

рівень" 16+

16.15 Х/ф "Три ікси" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Стрілець" 16+

23.10 Комік на мільйон

01.20 Х/ф "Нічне чергування" 18+

03.05 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Академія сміху"
10.20 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
11.15 Х/ф "Сповідь Дон Жуана"
13.10 Х/ф "Смертельно живий"
14.55 Х/ф "Золоте теля"
18.15 Х/ф "Кровні брат"
20.00 Х/ф "Смертельна помилка"
22.00 "Невідома версія. 

Брильянтова рука"
22.50 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
00.20 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
01.55 "Позаочі"
02.35 "Своя роль"

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 04.50 "Мультляндія"
15.10 "Рецепт успіху М.

Поплавського"
15.40 "Дикі тварини"
16.40 Х/ф "На дерево видершись…"
18.20 01.30 Х/ф "Історія черниці"
21.00 00.40 04.00 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.30 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Брудні справи"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 Зона ночі

05.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+

05.59 07.10 Kids Time

06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"

07.15 Топ-модель по-українськи

10.00 М/ф "Упс… Ной сплив"

11.50 М/ф "Шрек 2"

13.40 Х/ф "Ной" 16+

16.30 Х/ф "Боги Єгипту" 12+

19.00 Х/ф "Помпеї" 16+

21.00 Х/ф "Король Артур"

23.20 Х/ф "Плоть + кров" 18+

04.25 "Правда життя. Професії"
05.20 Х/ф "Не журись!"
07.00 Х/ф "Кухарка"
08.20 Т/с "Черговий ангел - 2" 

(16+)
11.50 Х/ф "За двома зайцями"
13.10 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Розвідники" (16+)
23.00 Х/ф "Американська 

пастораль" (16+)
01.05 Х/ф "Професор у законі"

06.00 Мультфільми

08.00 "Бандерлоги"

09.45 "Він, Вона і телевізор"

13.00 Х/ф "Битва драконів" (16+)

14.50 Х/ф "Миротворець" (16+)

16.50 14 тур ЧУ з футболу "Зоря" - 

"Олександрія"

19.15 14 тур ЧУ з футболу 

"Карпати" - "Динамо"

21.25 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі двобої Конора 

МакГрегора"

02.00 Х/ф "Лісова пісня"

03.30 "Облом.UA."

06.55 "Хата на тата"

08.55 "Все буде смачно!"

10.15 "Караоке на Майдані"

11.10 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.30 "Один за всіх"

22.40 "Х-Фактор - 8"

06.00 07.05 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 08.25 М/с "Чорний пірат"
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
07.30 07.30 08.05 08.25 16.20 23.20 

Смакота
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Д/с "Скарби та смертельні 

таємниці морів"
10.50 Х/ф "Золото"
13.00 Д/с "Смаки Джиньяна"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.30 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
17.30 Т/с "Бодо"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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.

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

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Січнева, 1

можлива

ДОСТАВКА

«Афганець» пропонує

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

www.igris.com.ua
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Питання освіти — одне з найактуальніших  питань 
сьогодення. На сторінках газет, в ефірах телекана-
лів висвітлюється інформація про «Концепцію нової 
школи», реформаторські ідеї, новаторський підхід до 
навчання. Та суть обговорень полягає в тому, що ро-
зумні, успішні люди — це цвіт нашої держави, краса 
і гордість України. Цього прагнемо й ми, батьки пер-
шокласників.

Перші п’ять років дитини психологи називають 
«роками чудес». Так хочеться, щоб вони мали своє 
продовження у початковій школі та й упродовж 
всього навчання наших дітей. Нам пощастило — ми 
привели своїх першокласників до Бориспільської 
загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 8, яку очо-
лює Гавазюк  Людмила Олексіївна. На загальношкіль-
них батьківських зборах вона сказала: «У «сьогодні 
є «завтра». Робіть все з радістю й задоволенням, на-
лаштовуйтесь щоранку на позитив, вселяйте віру й 
надію у власних дітей, даруйте їм свою любов і під-
тримку, промовляючи:

— Я люблю тебе!  — Пробач мені! 
— Я пишаюся тобою!  — Все буде добре!
— Тобі все вдається!  — Ти просто диво!
Навіть, якщо цій «дитині» 30 років.
Тож з ентузіазмом ми взялися до справи. Вже в 

серпні, переступивши поріг 1-Б класу, ми зрозумі-
ли, що кожен куточок повинен стати для наших си-
нів і донечок цікавим, яскравим, кольоровим, непо-
вторним і функціональним. Зробили фотовиставку 
«Радо зустрічає нас перший клас!», де розмістили 
фотографії наших творчих і талановитих дітей на 
спортивних змаганнях, у художніх і хореографічних 
класах, на концертах і відпочинку... Куточки релак-
сації із кольорових намистинок забезпечуватимуть 
емоційний стан дітей, заохочуватимуть до навчання,
спілкування, бажання йти вперед, не боятись не-
вдач. Обновили меблі в роздягальні — і все це 

золотими руками наших татусів і матусь. Ми стали 
єдиною командою однодумців, справжніми бать-
ками майбутніх першокласників. Наша вчителька 
Брусило Наталя Іванівна, посміхаючись, говорила:

«У розумних батьків — розумні діти;
у добрих батьків — добрі діти;
у мудрих батьків — мудрі діти;
а в хороших батьків і діти хороші!»
Вересень місяць у школі був щедрим на похвалу, 

заохочення до навчання й пізнання світу, на друж-
ні стосунки між дітьми, веселим, дзвінкоголосим, 
сонячним і теплим. Ми зрозуміли, що наші творчі й 
талановиті діти ще й розумні, добрі, мудрі й хороші! 
Про це нам нагадувала Наталія Іванівна, підтримую-
чи словом і ділом.

 Наближається час осінніх канікул, і ми з радістю й 
гордістю усвідомлюємо: наші діти — першокласники, 
школярі, учні! Самостійні, впевнені, активні, енергійні 
іноді неслухняні... Які щоранку залюбки йдуть до шко-
ли, вчаться, фантазують, ростуть і мріють!

Подаруємо їм спокій, любов, радість під мирним не-
бом України.

Пам’ятаймо: зробити добро — іноді не вистачає 
хвилини, а на зло завжди знайдеться час. Ми — за До-
бро, Гармонію й Порозуміння!

  З великою цікавістю і з неабияким хвилюванням 
збиралися наші діти до 1-Б класу Бориспільської шко-
ли №8. Згуртувалися батьки класу перед навчальним 
роком завдяки нашому класному керівнику — Бруси-
ло Наталі Іванівні. Відчувши підтримку, дружнє став-
лення і відповідальність з боку вчителя, ми швидко 
порозумілися і стали одним цілим — щитом для на-
ших дітей і підтримкою для нашого класного керів-
ника.  Ми із задоволенням взяли участь у підготовці 
класу до нового навчального року. Дружно вирішили 
всі питання щодо чистоти, охайності, розвитку, заці-
кавленості та заохочуваності у навчальному процесі.

Великий досвід і сумлінна праця Наталі Іванівни 
дає нам велику надію, що наші діти будуть справжні-
ми людьми з великої літери. Ми з упевненістю може-
мо сказати, що ми щасливі батьки, адже наші діти в 
надійних та дбайливих руках незрівнянного нашого 
класного керівника. Хочеться подякувати Наталі Іва-
нівні за наших старших вже дітей, які навчилися від-
повідати за свої вчинки, за працьовитість, доброту, 
розуміння та людяність, співчуття до інших... Тому для 
нас Наталя Іванівна така дорога та рідна! Дякуємо за 
наших дітей, мудра, люба вчителько 1-Б класу!

Колектив батьків 1-Б класу
Бориспільської ЗОШ I-III ст. №8

ЩИРА ВДЯЧНІСТЬ МУДРІЙ ВЧИТЕЛЬЦІ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

вал, стартер, генератор, корзина зчеплення, 2 головки, бор-
това, заднє 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.

Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, центральний замок, 
сигналізація, кондиціонер, 156600 грн (еквівалентно 
5800 у.о.). Тел.: 0 66 2524396.

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.

Москвич, 1990 р.; причіп до ЗІЛ-130; рама до осьового 
причепа; причіп 2ПТС4 на кругу, 2ПТС4 на тягах; тракторна 
косарка. Тел.: 0 66 9121103.

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

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

4 колеса R14, зимова гума, на Сеат-Фольксваген 
(нова), шруз (граната), стартер б/в. Тел.: 0 67 2344349.

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварювальний 
апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер «Мура-
вей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю
Бориспіль

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують 
фарбування, 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 вік-
на, поруч школа, садочок, магазини, ринок, парк, 567000 
грн (еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія».

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 
ремонт, 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, 
велика лоджія засклена, з документами, частково ре-
монт, 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, холо-
дильник, необхідні меблі, є можливість прибудувати кімнату 
та погріб, 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.

Оголошення та реклама

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

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

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, 

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

Європейська 4 вул., 2/5, 46/27/6, кімнати окремі, б/з, гар-
ний 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, лічиль-
ники, 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 вік-
на, 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, 
зупинка, 405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія». 

Франка вул., 5/5, 52/30/8, ремонт, житловий стан, б/з, по-
руч школа, садок, магазини, ринок, парк, 702000 грн (екві-
валентно 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 
(еквівалентно 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 
(еквівалентно 40000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Ім-
перія».

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

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, кімнати 
окремо, балкон та лоджія засклені, м/п вікна, с/в окремо, 
927000 грн (еквівалентно 35000 у.о.). 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 (екві-
валентно 35000у.о). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

БУДИНКИ

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

греби, 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, 
капремонт, погріб, сарай, гараж, 10 соток, 1250000 
грн (еквівалентно 50000 у.о.). Тел.: 0 67 8878538, 0 95 
5687744. 

Коцюбинського вул., 60 кв.м, 3 окремі кімнати, кухня, світ-
ло, 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 со-
ток. Тел.: 0 66 4094765.

Левадна вул., тупик, 1975 року, 75 кв.м, цегляний, потре-
бує ремонту, газ, світло, сарай, погріб, свердловина, 10 со-
ток, 867000 грн (еквівалентно 32000 у.о.). Тел.: 0 96 3615816.
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Менделєєва вул., 70 кв.м, ремонт, с/в, кухня-студіо, 2 кім-
нати, 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, 
кухня, 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, 
душова кабіна, бойлер, газ, світло, центральне водопоста-
чання, 8 соток з госп. будівлями, город, сад, гарний район, 
асфальтована вулиця, все поруч, 675000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія». 

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

центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту, свердло-
вина, 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 ре-
монт, 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 
вулиці, 10 соток, поруч школа, садок, магазини, 675000 грн 
(еквівалентно 25000 у.о.), без торгу. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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.

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

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, по-
греб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під забудову. Тел.: 
0 95 3433304.

Тургенєва вул., 48 кв.м, 3 окремі кімнати, кухня, с/в, 10 со-
ток, 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, госпо-

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

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

кооп. «Схід», 4х6, ціна договірна. Тел.: 0 93 9982409.

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, крокви, 
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 

соток, вода, газ, світло, ціна договірна, господар, недо-
рого, або здам в оренду. Тел.: 0 97 7379763.

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.
Голосіївська вул., 10 соток, під будівництво, 216000 грн 

(еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. 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 
поруч, 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 по-
руч, 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 
будинку, 324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Козацька вул., 10 соток, газ, світло біля ділянки, фунда-
мент 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, ас-

фальт 100 м, газ та світло поруч, є можливість підключи-
тися, 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 су-
сіди, 174000 грн (еквівалентно 6500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 
0 63 7576869, АН «Гранд».

М.Залізняка вул., 10 соток, під будівництво, вулиця актив-
но 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 су-
сіди, світло по вулиці, 297000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650.

Михайлівська вул., 6 соток, знаходиться між житловими 
будинками, 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». 

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

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, комуніка-
ції 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, вули-
ця активно забудовується, 270000 грн (еквівалентно 10000 
у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Сосюри вул., 8 соток під будівництво житлового будинку, 
асфальтований 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 
(еквівалентно 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».

Франка вул., 10 соток, кутова, фасад виходить на обидва 
боки, можна розділити на дві ділянки, газ та світло по ву-
лиці, 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 вули-
ці, 243000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

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

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

Світлана. 

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

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 світ-
ло, газ за 80 м, господар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.

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

тоноша, 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 готів-
ку. 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 остан-
нього поверху, у господаря, розгляну всі пропозиції, посе-
редникам не турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

будинок у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. 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 комуні-
каціями або зі старим будинком, у господаря, розгляну про-
позиції, посередникам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку в Борисполі, у господаря, розгляну всі 
пропозиції. 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. 

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»

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

Найму

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

умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

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

Найму кімнату для дівчини. Тел.: 0 63 0328118.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

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

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

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівники! Якщо 
ви цілеспрямована, відповідальна особа з 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 кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. С.Бандери, 
3-А), на постійну роботу потрібен бармен, посудомий-
ниця-прибиральниця, кухар. Тел.: 0 66 0976913, 0 67 
3235454, (4595) 9-13-30.

В магазин одягу потрібен продавець-консультант, з/п 
від 4000 грн. Тел.: 0 98 6829320.

В продуктовий магазин на постійну роботу потрібен 
продавець, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00, сб-нд — вихідні. 
Тел.: 0 67 3235454.

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 
службових 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 потрібні мийники автомобілів. 
Тел.: 0 68 6875604.

На роботу в торгово-роздрібну мережу Парфюм-Бар 
запрошується комунікабельний, цілеспрямований про-
давець-консультант. З/п висока, ставка+%, 6000 грн, 
гнучкий графік роботи. Тел.: 0 98 5221604, Інна.

На роботу потрібен сантехнік, г/р пн-пт з 8.00 до 17.00, 
розвозка, харчування, з/п 5000 грн. Тел.: 0 93 3563410.

На роботу у м. Бориспіль терміново потрібні тепло-
технік, теплоенергетик, змінний інженер котельні, з/п 
договірна, 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.

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

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

Потрібен робітник, г/р пн-пт з 8.00 до 17.00, розвозка, хар-
чування, з/п 4900 грн. Тел.: 0 93 3563410.

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

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

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

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

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

Робота в Польщі, Чехії. Все оформлення за наш рахунок. 
Дуже великий вибір вакансій. З/п від 17000 грн. Безко-
штовне проживання. Ліц. АЕ №460927 видана Державним 
центром зайнятості 25.11.2014 р. Тел.: 0 98 1822929, 0 66 
3244522.

Салон краси запрошує на роботу перукарів-стиліс-
тів, майстрів манікюру та педикюру. Тел.: 0 93 5172923, 
Ліна.

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

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 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 кафе-їдальню «Домашня кухня», с. Іванків по-
трібен кухар та помічник кухаря, можливо без д/р, г/р тиждень/
тиждень, з/п від 250 грн/зміна. Іногороднім надається житло та 
харчування безкоштовно. Тел.: 0 97 6421754, 0 63 2666906.

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!!! 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 магазин «Світ чаю», супермаркет «ЕКО», потрібен 
продавець-консультант, г/р тиждень/тиждень, з 10.00 
до 20.00, з/п достойна. Тел.: 0 67 8117140.

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; арма-
тура 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 огород-
жувальна, оцинкована від 280 грн/рулон. Доставка по Бори-
сполю та району. 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, розмір 70 см, 80 см, 
гарний 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. 

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 

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

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, Ольга

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, Ольга

Тел.: (093) 690-65-50, АртемТел.: (093) 690-65-50, Артем

ТЕРМІНОВО!
в цехПРИБИРАЛЬНИЦІ

ДВІРНИК

Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди 

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ 
СЛЮСАРІ-МАЛЯРИ 
ВОДІЙ кат. «С»

Тел.: 099-387-46-95

Ресторанно-готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

КУХАРЯ, 
д/р від 3 р., з/п висока+премії
ПОМІЧНИКА КУХАРЯ з д/р
ОХОРОНЦЯ, г/р позмінний 
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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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

3907074.

МЕБЛІ

Бориспіль
2-спальне ліжко з матрацом «Венето»; диван 1,5х2 м. 

Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 
Диван б/в, холодильник «Норд», ціна договірна. Тел.: 0 68 

3448233.
Диван-ліжко, б/в, недорого. Тел.: 0 98 7432834.
Комп’ютерний стіл, б/в, гарний стан, колір — світлий горіх, 

400 грн, комп’ютерне крісло до нього, б/в, 150 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361.

ОБЛАДНАННЯ

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

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

Холодильна вітрина, б/в, холодильник «Рось», 2-камер-
ний, холодильник «Снайге», 1-камерний, під воду, зі скля-
ними дверями, ваги, ціна договірна. Тел.: 0 50 1666893, 0 
68 4457485.

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
Козел ламанча, козел зааненської породи з «золотої 

кози». Тел.: 0 96 3541247, 0 63 3493100.
Корова з 3 телям, чорноряба. Тел.: 0 66 6521844.
Корова чорно-ряба за 3 телям, теличка джерсийської по-

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

Корова, 6 років. Тел.: 0 67 7629731.

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

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 стільни-

ках; воскові фігурні свічки. Тел.: 0 67 5014732.

РІЗНЕ

Бориспіль
Вікно м/п, нове, двокамерне, 96х173 см, 900 грн, вікдри-

вається 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.

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

Втрачене свідоцтво про право на спадщину, серія ВАР 
№818432, видане на ім’я Сивка Григорія Тарасовича держав-
ним нотаріусом Бориспільської міської державної нотаріаль-
ної контори Дідок В.В. 18.11.2003 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку, серія ЯМ №451085, виданий на ім’я Лайшева 
Володимира Петровича управлінням Держкомзему у Бори-
спільському р-ні 12.09.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на земель-
ну ділянку, серія ЯМ №451086, виданий на ім’я Литвина 
Юрія Миколайовича управлінням Держкомзему у Бори-
спільському р-ні 12.09.2012 р., вважати недійсним.

Втрачену картку водія, серія UAD №00000114650, видану 
на ім’я Мінєва Ігоря Дмитровича ДП «ДержавтотрансНДІ-
проект» 2013 р., вважати недійсною. 

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

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»)

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

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

Пальто драпове, нове, яскраво-синього кольору, 46-48 р., 
400 грн; жіночі чоботи-ботфорти, натуральна шкіра, чорні, 
36 р, 1600 грн; шуба із нутрії, темно-коричнева, довга, б/в, 
гарний стан, комір та манжет із песця, 46-48 р, 6000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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.

Шуба із хутра чорнобурки, нова, 46-48 р., довга, 2500 грн; 
плащ шкіряний, новий, чорний, довгий, 46 р, 3000 грн; паль-
то драпове, нове, темно-фіолетового кольору, 46-48 р., 600 
грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю металошукач. Тел.: 0 66 4094765.
Куплю ячмінь. Тел.: 0 97 2378240
Циркулярку з фуганком, рейсмусний верстат у гарному 

стані. Тел.: 0 98 9342408.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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
Землевпорядна організація ПП «Рінар-Бориспіль», як 

уповноважений представник Бондар Анни В’ячеславівни 
повідомляє, що 23.10.17 р. о 7.00 відбудеться закріплення 
в натурі меж земельної ділянки, розташованої за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Городня 11, а саме: межо-
вими знаками встановленого зразка. Також буде підписа-
но акт передачі межових знаків на зберігання. Тел.: 0 63 
2521895, 0 93 5571587.

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.

Шукаємо людина по догляду за хворим чоловіком, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 2498202, 0 50 6006165.

Бригада будівельників виконує всі види ремонтно-оздо-
блювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж металоп-
ластикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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

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

Будівництво приватних будинків, котеджів, дач, 
комплексний ремонт квартир із доставкою будматеріа-
лів. Ліц. АВ №109352 від 10.05.2006 р. Тел.: 0 67 6095529. 

Кредит до 100000 грн, без справки та залогу. Кредитна кар-
та до 50000 грн. Ліц. серія АВ №580561, видана ДКРРФПУ 
11.01.2012 р. Тел.: 0 93 0964344, 0 98 4456667, 0 50 4807707. 

Фундаменти, власна опалубка, кладка газоблока профе-
сіоналами, дах, професійні покрівельники. Якість гарантує-
мо. Тел.: 0 68 6071394, Андрій.

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.

Втрачене свідоцтво про право власності, серія ВАР №818431, 
спадкова справа №390, реєстраційний №3441, видане на ім’я 
Сивка Григорія Тарасовича державним нотаріусом МДНК м. 
Бориспіль Дідок В.В. 18.11.2003 р., вважати недійсним.

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

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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ДАВНЄ МИСТЕЦТВО: 
СКЛАДАЄМО ОРИГАМІ

1. Технологія наклеювання 
паперу на якусь поверхню.

2. Папір, з якого, зазвичай, 
виготовляють новорічні 
гірлянди.

3. Техніка виготовлення листі-
вок з пергаментного паперу 
методом тиснення по ньому.

4. Мистецтво виготовлення 
пласких чи об’ємних компо-
зицій зі скручених у спіралі 
смужок паперу.

5. Давнє мистецтво складання 
фігурок із паперу.

Розмалюй та  проведи мишку до сируРозмалюй та  проведи мишку до сиру

Розгадай

(Папір)

П

(Гопак)

Г К,
,,

,, ,,

Осінь — це не привід для суму, це час для роздумів. 
Саме восени ми починаємо цінувати тепло скупого 
сонячного проміння. Ця золота пора дарує нам дов-
гі вечори для спілкування з рідними людьми. Окрім 
настільних ігор, час удома урізноманітнюють ви-
готовленням різних виробів з кольорового паперу. 
Ними можна прикрасити власну оселю, також вони 
стануть чудовим подарунком для друзів.

Оригамі
Це дуже давнє мистецтво складання різних фі-

гур. Виникло воно у Китаї разом із винайденням 
буддійськими монахами паперу — десь у 105 р. н. е. 
У 7 ст. один з них, потрапивши до Японії, розкрив 
секрет виготовлення паперу, а заразом і створен-
ня оригамі японцям.

 Складання фігур з паперу — дуже цікаве занят-
тя. Воно розвиває дрібну моторику рук, конструк-
тивне і просторове уявлення, покращує концен-
трацію уваги, стимулює розвиток пам’яті, логічне 
мислення дитини.

Цікаво
• Спочатку оригамі використовували при здійс-

ненні релігійних обрядів. Виготовлені з паперу ко-

робочки (санбі) слугували підносами для овочів та 
риби, що призначалися богам.

• Секрети виготовлення фігурок передавалися 
в родині із покоління у покоління. Заняття орига-
мі вважалося ознакою аристократичності і давності 
певного роду. 

• У 1797 році вийшла книга «Як скласти тисячу 
журавлів». Тут описується 49 способів виготовлен-
ня паперових птахів. Це відлуння народної япон-
ської легенди, яка стверджує, що у того, хто зробив 
тисячу журавлів-оригамі, здійсняться усі бажання.

• Відродження оригамі у минулому столітті 
пов’язане з трагедією Хіросими, коли на япон-
ців скинули ядерну бомбу. Тоді відразу загинуло 
кілька сотень тисяч мешканців міста. Ще стіль-
ки ж померло пізніше від опромінення. Серед 
хворих дітей поширилася легенда про тисячу 
журавлів. Вони думали, що це їм допоможе ста-
ти здоровими. Японці самі почали виготовляти 
паперових журавликів, до них долучилися не-
байдужі з усього світу: з усіх куточків землі поча-
ли приходити посилки із гірляндами паперових 
птахів надії. Відтоді журавлики стали символом 
протесту проти війни.

• Акіра Йошидзава створив унікальну «Азбуку 
оригамі», що дозволило займатися цією технікою 
широкому колу людей.
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 СТАРТАП

 ВИХОВАННЯ

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото автора

На німе запитання кореспон-
дента «Вістей» щодо цього факту 
Максим, який з весни планує за-
початкувати вже і оренду велоси-
педів, зізнається, що тоді, в дитин-
стві, любив просто кататись.

— І все ж, — кажу я, роззира-
ючись довкола у маленькій май-
стерні мого співрозмовника, — Ви 
взяли ключі у руки. Як так трапи-
лося, що, ніколи не проявляючи 
особливої цікавості до «нутрощів» 
великів, тепер Ваша власна спра-
ва побудована саме на цьому?

— Все почалося зі студентських 
років у 2005-му, — згадує Максим. 
— Я тоді навчався у Новоград-Во-
линському технікумі на Житомир-
щині. Влітку треба було десь пра-
цювати. Поблизу був велосипед-
ний магазин. І от я просто пішов і 
запитав, чи можна буде у них пра-
цювати після навчання. Мені від-
повіли, що можна. Я настільки втяг-
нувся, що до сьогодні працюю у цій 
сфері. Скажу навіть більше, сам не 
сподівався, але моя робота прино-
сить мені величезне задоволення!

Весь час, поки ми розмовляємо, 
Максим не відволікається від сво-
єї справи. Ось зайшов молодий та-
то — саме привіз на ремонт під-
літковий байк. Оскільки роботи 
порівняно небагато, молодий чо-
ловік чекає всередині. Він контро-
лююче позирає на майстра, а я — 
на них обох і, звісно, на велик та 
інструменти, якими послуговуєть-

ся Максим. Хоча, поклавши руку 
на серце, хіба я там насправді ро-
зуміюся на тому всьому залізяччі? 
Тим часом мій співрозмовник, від-
повідаючи на моє питання щодо 
першої поломки у своїй практиці, 
яку йому довелося усувати, дивує 
неабиякою відвертістю:

— Все було інтуїтивно. Біль-
ше того, у мене тоді навіть ключів 
не було. Пригадую, якійсь людині 
треба було поміняти підшипники 
на передньому колесі... Але нічо-
го, поміняв.

«Радянських майже 
не беремо....»

Веломайстерня функціонує пів-
тора року. Це сьогодні, за словами 
власника, клієнтів не бракує. Буває, 
особливо влітку, з самого ранку і 
до пізнього вечора двері не зачи-
няються. А от перші кілька тижнів 
навесні були дуже важкими — хіба 
хтось один зайде вряди-годи. Це 
була неабияка новація для міста.

— Ваша дружина, мабуть, 
— жартую я, — тоді всю голову 
«прогризла»? Певно, дорікала, 

що можна було б на затрачені 
кошти вже й авто купити?

— Зовсім ні, — спокійно відпо-
відає той. — Ми розуміли, що по-
винно минути достатньо часу, аби 
клієнти потяглися. Крім того, ідея 
відкрити майстерню належить са-
ме дружині. Узагалі, у нас з нею 
повне порозуміння в усьому.

Прямої і однозначної відповіді 
щодо затрачених фінансів на влас-
ну справу Максим уникає. Водночас 
толерантно пояснює, що заощаджу-
вали-відкладали сімейні кошти да-
леко не один рік, адже станки і всі-
лякі необхідні матеріали коштують 
не так уже й дешево. Чоловік заува-
жив, що додаткові деталі він систе-
матично підкуповує на «Ардісі», од-
ному з кращих велосипедних за-
водів України, або вже по дрібних 
фірмах у Інтернеті. Паралельно за-
цікавлено роздивляюся контингент 
тимчасових сталевих жильців Мак-
симової майстерні і враз носталь-
гійно розпливаюся в посмішці — це 
ж агрегати! І вже за мить вказую се-
ред багатьох сучасних саме на тих 
два коня, які галопом мчали верт-
кими вуличками зірвиголів 80-х, до 
яких належу і сама.

— Ми спеціалізуємося на сучас-
них велосипедах. Радянських май-
же не беремо, — повертає мене у 
реальність голос співрозмовни-
ка. — По-перше, немає деталей. 
А по-друге, ці велосипеди вже на-
стільки проіржавіли, що з однією 
поломкою раптом проявляється 
ще декілька...

— «Десна», майже такий, як один 
з цих, був моїм першим велосипе-
дом, — долучається до розмови 
колега Максима Віктор Миронен-
ко. — Правда, його мені купили то-
ді, коли мене з мамою ще й з поло-
гового не виписали. Але нічого, він 
все ж дочекався на горищі у воще-
ному папері. Узагалі, велосипед — 
це моя «болячка». Мабуть, саме то-
му я зараз тут, а не десь інде.

Майстер Максим пояснює, що Ві-
ктор спочатку був його клієнтом. Піс-
ля того він кілька разів заходив пого-
ворити чи у чомусь допомогти. Та 
коли власник побачив, що руки у Ві-
ктора з потрібного місця ростуть, за-
пропонував йому постійну роботу.

Максим каже, що оказіональних 
ситуацій у їхній роботі вистачає. На-
приклад, часом за великом власни-
ки можуть більше місяця не прихо-

дити. Хоч бери та на металолом те 
все здавай... Хтось, коли всі необхід-
ні і узгоджені роботи виконані, на-
магається «збити» ціну, бо чомусь 
раптом вирішує, що виходить доро-
го. Але приємностей, звісно, у спра-
ві більше — чи не кожен десятий 
залишає чайові за добре виконану 
роботу. До того ж, ціни тут і справді 
демократичні. Наприклад, заклеїти 
камеру коштує якихось 15 гривень. 
Тому, якщо хтось вважає, що вело-
майстри, зважаючи на велосипедне 
засилля в країні, гребуть гроші ло-
патою, то це зовсім не так.

Найбільша проблема 
— відсутність 
велодоріжок

Коли ми заговорили про нюанси 
навколо велосправи, Максим роз-
казав, що для нього було неочіку-
ваним, що в Борисполі люди най-
частіше звертаються у веломай-
стерню щодо пробитого колеса, 
тоді як, наприклад, у Новограді-Во-
линському це була рідкість.

Також Максим звернув увагу, 
що більшість місцевих велосипе-
дистів (в т.ч. і клієнтів) у Бориспо-
лі це чоловіки. Але вони, швидше, 
їздять заради відпочинку. Тоді як 
представниці жіночої статі, пере-
важно, економлять.

— На Вашу думку, — запитую 
я, — які проблеми велосипеди-
стів у Борисполі існують?

— Звісно, відсутність велодорі-
жок, — зауважують в один голос чо-
ловіки-майстри. — Але шансів, що 
вони все ж з’являться, майже немає...

— Узагалі єдине, що наразі убез-
печить велосипедистів, — додає 
Максим, — то це хіба більш жор-
сткі правила і чітке їхнє дотриму-
вання. Але, що обов’язково, з боку 
всіх учасників дорожнього руху!

Насамкінець, аби трохи розряди-
ти атмосферу, запитую про наймен-
ших клієнтів, згадавши, що напере-
додні, проїжджаючи в авто, бачила, 
як хлопчик років трьох, ідучи з ма-
мою за руку в напрямку веломай-
стерні, вів і свій дрібненький велик.

— Діти, попри те, що приходять 
з батьками, самостійно пояснюють 
поломку. Але часто і самі по 5 разів 
на день прибігають, щоб підкачати 
пробите колесо. Сказати, що треба 
заклеїти, не кажуть. Чи то бояться, 
чи не розуміють ще. Ну, вони мов-
чать і я мовчу, адже бажання клі-
єнта, хай навіть він і розплачується 
звичайним «дякую», — закон всмі-
хаючись каже Максим.

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ВЛАСНИКІВ 
УКРАЇНСЬКИХ ВЕЛОМАЙСТЕРЕНЬ

 Максим Алексейчук — 
сьогодні власник невеликої 
веломайстерні у Борисполі, 
каже, що це зараз він про-
фесіонал і може блискави-
чно відремонтувати будь-
який велик. А от у роки 
дитинства, юності і вже на-
віть старшого віку всі нега-
разди з його двоколісним 
конем усував батько… 

Максим (ближче), на відміну від Віктора, ніколи не цікавився ремонтом велотехніки у дитинстві.Максим (ближче), на відміну від Віктора, ніколи не цікавився ремонтом велотехніки у дитинстві.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Якщо весь світ — театр, а ми тут лише 
актори, то, мабуть, найкращі актори — 
це діти. Вони справжні, вони бачать цей 
світ «чистими» очима, розуміють його 
без прикрас чи фальші, а головне — во-
ни не грають, а живуть...

«Діти мають навчатися не лише шкіль-
ної програми із табличкою множення та 
правилами поведінки. Вони обов’язково 
повинні вміти спостерігати, робити ви-
сновки і творчо мислити — саме це і є за-
порукою успішного майбутнього для кож-
ного». Такої думки дотримується Галина 
Поминальна, викладач дитячої театраль-
ної студії «Бориспільські діамантики», ху-
дожній керівник та актриса муніципаль-

ного театру «Березіль», виконавець ро-
лей кіно українського виробництва. Нам 
вдалося зустрітися з цією мудрою жінкою 
і трохи поспілкуватися.

— Галино Сергіївно, що діти отриму-
ють від навчання у Вашому театраль-
ному гуртку?

— Найголовніше — це їхній усебічний 
розвиток. У театрі дітлахи можуть бути не 
лише учнями, як у школі, де вони навчають-
ся рівно сидіти, правильно тримати ручку 
або відповідати біля дошки. Тут вони мо-
жуть відчути себе в ролі дорослого, спробу-
вати зіграти тваринку чи навіть рослину. На-
вчаю їх не лише логічно, а й творчо мисли-
ти, вміти спостерігати та бачити те, чого інші 
не помічають.

— Як, на Вашу думку, це може допомог-
ти їм у житті?

— Той, хто навчиться уважно спостерігати, 
із легкістю зможе аналізувати будь-які ситуа-
ції. Таке вміння, наприклад, дає змогу вдало 
вирішувати проблеми. А вміння грати різні 
ролі, міняти образи надалі допоможе легко 
знаходити спільну мову з різними людьми.

— Що найважче дається у навчанні 
малечі? Адже у вас немає парт, ніхто не 
відповідає піднявши руку та й самі діти 
вкрай непосидючі.

— Навчати театральної майстерності — 
це означає постійно імпровізувати і, зда-
валось би, важкого в цьому немає нічого. 
Але з дітьми потрібно вміти налаштуватися 
на їхній настрій та бажання, тому що ми не 
навчаємося за якоюсь конкретною програ-
мою. Під час моїх уроків вони можуть гра-
ти будь-яку роль, яка їм до душі, так, як во-
ни це бачать.

— Хто може прийти до Вас навчати-
ся, існує якийсь відбір чи критерії окре-
мих талантів?

— Навчатися тут може кожен бажаючий, 
навіть той, хто дуже сором’язливий. Дуже ча-
сто до мене приходять замкнуті і малокон-
тактні діти, а вже після кількох занять вони 
розкриваються, стають зовсім іншими, зна-
ходять тут собі друзів. Так, відомими театра-
лами стануть далеко не усі, але театр кожно-
му допоможе знайти себе справжнього.

У театрі діти можуть сміятись і плакати, по-
казувати свій гнів чи доброзичливість, бути 
водночас і дітьми, і дорослими… Тільки тут 
вони навчаться по-справжньому жити, від-
чувати і бути справжніми. І, можливо, саме 
після відвідувань театрального гуртка вони 
стануть, як каже Галина Сергіївна: «Майбутні-
ми зірочками нашого Борисполя!»

Галина Поминальна: «НАВЧАТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ — 
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ПОСТІЙНО ІМПРОВІЗУВАТИ»
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ДОСВІД

 ТЕСТ-КОНТРОЛЬ

 ГАРНА СПРАВА

Сертифікація вчителів у США 
Щоб учителювати, американський 

педагог має отримати професійну лі-
цензію. Для цього й запроваджена сер-
тифікація. Професійні вимоги на вида-
чу сертифікатів установлені на держав-
ному рівні. Водночас педагог має вра-
ховувати й вимоги того штату, де волів 
би вчителювати. Для цього є всі інстру-
менти онлайн, як-от: карта сертифікації, 
де можна дізнатися подробиці освітньої 
політики кожного штату.

Підготовка. Однією із загальних 
вимог до сертифікації в усіх штатах є 
обов’язок пройти курси за акредито-
ваною програмою підготовки вчителів. 
Для цього кандидат визначає для себе, 
що він хоче викладати, де й кому. Потім 
заповнює анкету та отримує персоналі-
зовану дорожню карту навчання.

Тестування. Опісля відбувається ба-
зове тестування — читання, письмо та 
математика. Потім — спеціальне тесту-
вання за обраним навчальним предме-
том. Деякі штати додають особливі ви-
моги. Наприклад, в Алясці вчителі по-
винні пройти курси з історії штату та 
мультикультурного навчання, а у Калі-
форнії — курсові та вступні тести з Кон-
ституції США. Здавши тести, педагог по-
дає заяву до штату на отримання засвід-
чувальних документів. Сертифікація 
має визначений строк чинності.

Національна сертифікація. Пропра-
цювавши, мінімум, три роки, вчитель 
може пройти національну сертифіка-
цію. Це не обов’язково, але завершен-
ня цього складного процесу вважають 
престижним досягненням, яке надає 
зростання зарплати, більше професій-
них можливостей, полегшення проце-
дури сертифікації поміж штатами. 

Як бачимо, у США сертифікація також 
є системою забезпечення якості освіти. 
Педагог тут є нібито автономною ланкою 
освітнього процесу, який сам вирішує: 

• де йому працювати — від території 
до рівня навчального закладу,

• що викладати — від елементар-
них знань до вузькоспеціалізованих 
предметів,

• на якому рівні викладати — хоч у 
дошкільній, хоч у бізнес-освіті.

За матеріалами pedrada.com.ua

Лариса ГРОМАДСЬКА

Вчитель, який успішно пройшов сертифіка-
цію, може не атестуватися, а до його заробітної 
плати буде нараховуватися 20 відсотків. 

Та нововведень, як завжди, бояться, не 
сприймають. Особливо тоді, коли немає чіткої 
програми, не виписані положення… Хто роз-
роблятиме питання для тестування? І як пере-
вірити тестами практичні уміння? Адже не се-
крет, що сьогоднішні тести ЗНО, іспити у ВНЗ 
не сприяють розвитку мовлення випускників. 
Особливо це важливо для педагогів, які мають 
вільно володіти українською мовою, мати до-
статній словниковий запас і цікаво розпові-
дати! Хтось говорить, що сертифікація буде 
більш об’єктивною, аніж атестація…

У деяких областях України вже запрова-
джували ЗНО для педагогів, до якого входив 
диктант українською мовою і контрольні пи-
тання з профільного предмета. Та результати 
були зовсім невтішними. Більшість вчителів 
не впоралися з поставленими завданнями… 
То що може навчити педагог своїх учнів, якщо 
сам не володіє знаннями, не має педагогічно-
го хисту, майстерності наставника і вчителя? 

Та і чому батьки мають віддавати своїх ді-
тей до репетитора перед складанням ЗНО, 
якщо вчитель не може навчити, дохідливо 
пояснити свій предмет? Тож чи потрібне тес-
тування для вчителя? Саме таке запитання 
ми поставили вчителям Бориспільщини.

Надія Іванівна Гриценко, вчитель укра-
їнської мови та літератури Вороньківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (стаж роботи — 41 рік):

— На мою думку, таке нововведення по-
трібне. Молодим вчителям варто показати 
свої знання, які вони отримали в педагогіч-
ному виші. А педагоги зі стажем мають під-
твердити свої знання відповідно до змін 
програми, до впровадження сучасних ме-
тодів навчання. Сертифікація вчителів — 
це не тільки знання предмета, який він ви-
кладає. Це перевірка і практичних умінь, і 
знань педагогіки, і психології, і застосуван-
ня новітніх методів навчання на уроках. На 

мою думку, нічого страшного у цьому не-
має, тому що вчитель просто зобов’язаний 
знати свій предмет. Чому усі бояться цього? 
Бо й досі ще не відомо, як і де та сертифі-
кація буде проходити. Міністерство освіти 
не пояснило, у якій формі це буде проведе-
но. Хто розроблятиме ці питання? Звичай-
но, знати предмет — це обов’язково! Та бу-
ває, що вчитель бездоганно знає предмет, 
але навчити дітей не вміє. Питання з пред-
метів — це зрозуміло; вони мають відпові-
дати шкільній програмі. Але з педагогіки і 
психології мають розробити перелік пи-
тань, які вчитель повинен знати.

Олена Миколаївна Оляніна, вчитель ма-
тематики та інформатики Бориспільської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (стаж роботи — 20 років):

— Минулого року я пройшла атестацію, 
тому над цим питанням ще не міркувала. 
Вважаю, що достатньо тієї підготовки, яку ми 
проходимо на атестації: відвідування курсів, 
роботи, які ми здаємо… Думаю, кожен пра-
цюючий вчитель знайомиться з новинками. 
Тестування для вчителя, зокрема, для мате-
матика, не зовсім доцільне. Як і мої колеги, я 
навчалася в інституті. Маю 20 років педаго-
гічного стажу. І необхідно ще перевіряти мої 
математичні здібності? Чи знаю я математи-

ку? Чи можу навчати учнів? Думаю, що якби 
її не знала, то у цій галузі я б не працювала. 

Щодо тестування суто з педагогіки… Лю-
ди з великим стажем знають, як зацікави-
ти, як навчити учнів. Вважаю, що справжній 
вчитель завжди стежить за всіма інновація-
ми, які запроваджуються в освіті.

Лариса Віталіївна Цілик, вчителька по-
чаткових класів Великоолександрівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (стаж роботи — 27 років):

— Питання спірне… Я вже для себе запиту-
вала, чи можна пройти сертифікацію? І гроші 
мені не завадять. Але не розумію, які там ме-
ханізми. Якщо залишили старий підхід до но-
вої сертифікації, то тоді вона не потрібна. Як-
що сертифікація об’єктивна, то хай вона буде 
замість атестації. Це буде стимулом для отри-
мання добавки до зарплатні. Важливо також, 
як саме буде організовано сертифікацію. Як-
що вона буде проходити максимально зруч-
но для вчителя, не буде заважати виконанню 
професійних обов’язків — тоді я «за». Але як-
що це буде багато паперів, непотрібної писа-
нини — то таке непотрібне. Я вимог не боюся, 
мені шкода витрачати час даремно. Хотілося, 
щоб перевірка була максимально швидкою і 
об’єктивною. Наприклад, це може бути тесту-
вання, результати якого видає комп’ютер.

ЧИ ПОТРІБНЕ ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ?
 У новому законі про освіту 

йдеться про сертифікацію вчите-
лів (один раз на три роки). Спочат-
ку тестування педагоги будуть про-
ходити за бажанням, а з 2020 року 
воно буде обов’язковим. І пара-
лельно буде проходити атестація 
вчителів (один раз на п’ять років). 

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Над тим, що шкільні стіни існують не 
лише для розміщення оголошень, у НВК 
«Гімназія «Перспектива» ім. В. Мономаха 
роздумували давно. Тож з ідеєю додати 
барв до буденності навчального проце-
су не барилися: на одну зі стін будівлі мо-
лодшої школи, що навпроти входу, «посе-
лили» веселих мультяшних персонажів.

«Ідея розпису стін гімназії визріла не 
спонтанно. Як відомо, реформа з прова-
дження Нової української школи почнеться 
з учнів молодшої ланки. Щоб дітям було ці-
кавіше переступати шкільний поріг, ми ви-
рішили створити таку картину, яка і гарний 
настрій подарує, і бажання ходити до шко-
ли, щоб «привітатися» з улюбленими пер-
сонажами підвищить», — розповідає но-
вопризначений директор закладу Неоніла 
Клименко. Разом з педагогічним колекти-
вом вирішили зобразити на стіні всім відо-
мих героїв мультиків про дружбу: Капіто-
шку з Вовчиком, Єнота, який запевняє, що 

«від посмішки стане всім світліше», та інших. 
З усіма ними добре знайомі учні, що навча-
ються за програмою «Інтелект України»: ці 
персонажі з’являються чи не на кожному їх-
ньому уроці.

Аби ініціатива керівництва гімназії втіли-
лася в життя, потрібна була підтримка. Ви-
пускник навчального закладу Володимир 
Борисенко, дитина якого навчається в дру-
гому класі НВК, запропонував фінансову до-
помогу і кандидатуру художника.

Взялася за справу Маріанна Синіци-
на, яка добре знає, що у стінопис важливо 
вкласти позитив. Жінка вже має досвід роз-
пису стін у школах: працювала в ЗОШ №1 та 
№3. Гімназійний ескіз одразу нанесла олів-
цем прямісінько на стіну і почала дивува-
ти дітлахів.

Своє захоплення не приховують і бать-
ки, хоча поза диктофоном працівники гім-
назії зізнаються: часом вони нарікають на 
несучасність героїв мультиків (хочуть бачи-
ти роботів, мінйонів тощо) або закликають 
«українізовувати» всі малюнки. Однак го-
ловні судді — учні 1-4 класів — не прихову-

ють радості від побаченого. Художниця пра-
цює в гімназії на вихідних, та вже встигла по-
бачити реакцію учнів на стінопис. Запевняє: 
«Ці емоції не передати словами! Діти навіть 
олівці дістають з пеналів і починають щось 
своє на стіні малювати — такий потяг відчу-
вають. Бачили б ви, які вони щасливі!»

У тому, що «диво» прослужить довго, сум-
нівів немає: по завершенню роботи Маріан-
на покриє стіну спеціальним лаком. Керів-
ництво гімназії планує розписати ще кілька 
стін навчального закладу, адже такі елемен-
ти шкільного інтер’єру точно не зітруться з 
пам’яті підростаючого покоління.

СТІНИ ГІМНАЗІЇ ОЖИВАЮТЬ 
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ДО ТЕМИ

 ШАХИ ЛЕГКА АТЛЕТИКА 

 ІНТЕРВ'Ю

Валерій ГІРЧЕНКО

— Руслане Михайловичу, до перехо-
ду в київське «Динамо» Вами цікавили-
ся європейські клуби. Зокрема «Інтер», 
«Аустрія», «Вердер», «Ланс». До якого єв-
ропейського клубу Ви були найближче?

— До французького «Ланса». Два міся-
ці тренувався разом з ними. Хотіли зали-
шати, але не домовилися. Пам'ятаєте, то-
ді були автобуси двоповерхові, іномарки? 
Так ось, спочатку за мене просили автобус. 
Французи були не проти, але потім керів-
ництво «Борисфена» попросило за перехід 
гроші — вони платити не захотіли. Я опи-
нився заручником ситуації. У моїх батьків 
був контракт із президентом «Борисфена» 
Ігорем Ковалевичем — не з самим клубом, 
а з ним. Ті суми, що пропонували європей-
ські клуби, його не влаштовували. Якби бу-
ла можливість — залишився б у Лансі не 
роздумуючи. Їздив також на перегляд до 
Греції. Щоправда, сам не дуже хотів грати 
у цій країні. Мені «Дніпро» тут в Україні та-
ку ж зарплату пропонував, що і греки. Міг 
у російський ФК «Сибір» поїхати, але ме-
не тодішній тренер Олександр Рябоконь 
відмовив.

— Що найбільше запам'яталося з пе-
регляду у «Лансі», який на той час був се-
ред лідерів французького футболу?

— Ставлення тренера до гравців, трену-
вальний процес. Постійно стояв з відкри-
тим ротом — усе нове і цікаве було. Прихо-
диш після тренування і не падаєш, бо сил 
немає, а навпаки відчуваєш ще більший ен-
тузіазм. Жив у кімнаті з афроамериканцем, 
але вже не пригадаю, як його звали. Спілку-
валися англійською, французькою теж під 
кінець перегляду почав говорити.

— Ви опинилися в «Динамо», але могли 
перейти і в «Шахтар».

— Так. Мене запрошували власники цих 
двох клубів. Президент «Динамо» Григорій 
Суркіс ходив на всі ігри молодіжної збірної 
України. Так само, як і президент «Шахта-
ря» Рінат Ахметов — заходив у роздягаль-
ню після матчів, руку тиснув. Спочатку мені 
з Донецька зателефонували. Сказали, мов-
ляв, завтра зранку висилаємо за тобою при-
ватний літак. Увечері набрали з «Динамо», і 
я підписав контракт з ними.

— Коли Ви стали гравцем «Динамо», йо-
го тренував Олексій Михайличенко. Які 
враження від співпраці з цим фахівцем?

— У нього грали ті, хто віддавався на тре-
нуваннях. Тому з усіма у нього були гарні 
стосунки — справедливий тренер.

— Є думка, що Олексій Олександрович 
— занадто м'який тренер. Вам так не 
здалося?

— Футболістів не потрібно змушувати гра-
ти за «Динамо». Якщо не хочеш — до побачен-
ня. А те, що були ті, кому рівень дозволяв до-
бре виступати, а вони не хотіли — це так.

— Іноземці?
— Так. Багато легіонерів починали тре-

нуватися тільки, коли Ліга чемпіонів набли-
жалася. А так — то одне у них болить, то ін-
ше. Всі тести біжать, а в іноземців виникали 
якість проблеми, і вони сходили з дистанції.

— Як на це реагував тренер?
— Олексій Михайличенко таких гравців 

просто не ставив на матчі. Але не все так 
просто. Багато людей крутилося навколо 
тренера, вказували, показували.

— Наприклад?
— Прізвища називати не хочу. Просто у 

клубі такого рівня кожен хоче когось підси-
діти. Михайличенко — хороший фахівець, 
для якого головним чинником була готов-
ність футболіста.

— Хто з легіонерів не відбував номер 
на тренуваннях?

— Гіоане. На тренуваннях повністю відда-
вався, після того ще щось доробляв. І Бадр 
Ель-Каддурі. З ним можна було і в побуті по-
спілкуватися, і по Києву проїхатися.

— Що змінилося з приходом на тренер-
ський місток Йожефа Сабо?

— Тут взагалі цікава історія. Якось він ска-
зав, що у мене буде шанс проявити себе в 
грі з «Карпатами». Ясна річ, ти летиш з Ки-
єва до Львова, налаштовуєшся. У підсумку, 
тебе не те, що тримають на лавці, — навіть у 
заявку не вносять! Треба бути людиною. Як-
що тобі хтось не подобається — скажи це ві-
дразу, прямо в очі. Так правильно.

— Які претензії були у Сабо конкретно 
до Вас?

— Ніяких. Претензія була в тому, що повинні 
були грати тільки легіонери. Хто іноземців зна-
ходив, привозив у «Динамо»? Сабо. Прийняв 
команду — одразу почав ставити тільки своїх.

— Ваш найяскравіший момент у збір-
ній Україні — вихід у грі проти чемпіонів 
світу Франції у Парижі…

— Так. Бігав по полю, дивився і дивував-
ся, як французькі майстри відкриваються, 
як передачі дають. Ти начебто і поруч, а ні-
чого зробити не можеш.

— З ким помінялися амуніцією після гри?
— Мені не до обміну на пам'ять було. У ме-

не під кінець гри Лізаразю в'їхав — ногу ледь 
не зламав, забій сильний був. Лікарі заморо-
зили, вранці до Києва прилетіли — нога синя 
була, але набряк зійшов. Відразу ж і розпочав 
тренування. Взагалі та гра — гарний спогад.

— Що найбільше запам'яталося від ро-
боти з Олегом Блохіним?

— Суворий, чесний. Те, що обіцяв, Блохін 
завжди виконував. Налаштовував на ігри, 
мотиватор сильний. Що треба гравцям — 
діставав. Тренувальний процес у збірній не 
головне — ти вже з клубу повинен підготов-
леним приїздити.

— Професійну кар’єру Ви завершили у 
Казахстані?

— Перед цим відомий тренер Анатолій 
Бузник покликав мене у кіровоградську 
«Зірку», попросив допомогти. Перші пів-
року без зарплати сидів. Потім ще півроку 
дрібниці якісь платили. А вже на наступний 
сезон запросили в Казахстан. Виступав за 
«Восток» і «Окжетпес». А кар’єру завершив 
все ж в Україні, у ФК «Полтава» у 2012 році.

Руслан Бідненко: «ФУТБОЛІСТІВ НЕ ПОТРІБНО ЗМУШУВАТИ 
ГРАТИ… ЯКЩО НЕ ХОЧЕШ — ДО ПОБАЧЕННЯ»

 36-річний Руслан Бідненко є 
одним із найвідоміших футболістів 
бориспільського «Борисфена», що 
колись виступав у вищій лізі чемпі-
онату України… В інтерв’ю нашому 
кореспонденту Руслан Михайлович 
розповів про основні перипетії сво-
єї футбольної долі.

Після шести успішно проведених сезо-
нів у складі бориспільського «Борисфе-
на» у 2003 році Руслан Бідненко перей-
шов до гранда вітчизняного футболу — 
київського «Динамо». Після цього в його 
кар’єрі були топові українські клуби — 
дніпропетровське «Дніпро» і одеський 
«Чорноморець». Бідненко був провідним 
гравцем молодіжної збірної України, ви-
ступав за національну команду. Після за-
вершення ігрової кар’єри уродженець 
Ревного тренував дітей у футбольній 
школі «Княжа» (Щасливе), а до недавньо-
го часу входив у тренерський штаб кро-
пивницької «Зірки».

Галина КРИВОШЕІНА, тренер 
із шахів Бориспільського міського 
центру спорту 

Нещодавно з нагоди 72 річ-
ниці Дня визволення Бориспо-
ля проходив турнір із швидких 
шахів серед школярів 2004 р.н. 
та молодших.

У турнірі брали участь 25 шко-
лярів. Змагання проходили за 
швейцарською системою. І міс-
це посів Дитюк Роман (Гімназія 
«Перспектива», 5 клас), ІІ — Яцюк 
Денис (ЗОШ №1, 5 клас), ІІІ місце 
виборов Молож Микита (Гімназія 
«Перспектива», 6 клас).

Серед дівчат найкращу гру 
продемонструвала Дзюбенко 
Ганна (ЗОШ №1, 4 клас), яка за-
йняла І місце. Відповідно ІІ міс-
це завоювала Александро-
ва Софія (ЗОШ №1, 3 клас), а ІІІ 
— Бірюкова Анастасія (Гімназія 
«Перспектива», 4 клас).

Гарну гру продемонстрували 
Стецюк Олександр (Гімназія «Пер-
спектива», 6 клас), Юхимчик Кири-
ло (ЗОШ №1, 4 клас), Юнель Даніїл 
(ЗОШ №1, 6 клас), Бірюкова Наталія 
(Гімназія «Перспектива»). Відзна-
чимо майстерну гру на обласному 
чемпіонаті серед шахістів-школя-
рів 2005 р.н. (та молодших) Трофім-
чика Андрія (Гімназія «Перспекти-
ва», 5 клас), який виграв золоту ме-
даль та став чемпіоном області у 
своїй віковій категорії. Окрім цьо-
го, з 25 по 28 вересня Андрій Труш-
ко був представником від шахової 
секції Бориспільського міського 
центру спорту на чемпіонаті Укра-
їни серед школярів і знаходиться 
у першій десятці лідерів. Дебюту-
вав на Чемпіонаті України Трохим-
чик Андрій і серед 65 учасників по-
сів 35 місце.

Побажаємо нашим юним ша-
хістам та їхнім родинам міцно-
го здоров’я, успіхів у навчанні та 
майбутніх перемог.

СВЯТКОВІ ТУРНІРИБЕЗКОМПРОМІСНА БОРОТЬБА
Валерій ГІРЧЕНКО, фото автора

В Яготині відбулася відкрита першість Київ-
ської області з легкоатлетичного кросу. Участь у 
змаганнях взяли шість команд у чотирьох віко-
вих категоріях — 2001 — 2002, 2003 — 2004, 2005 
— 2006, 2007 років народження і молодші. 

Загалом на старт вийшло 100 дітей зі спортивних 
шкіл Яготина, Борисполя, Переяслава-Хмельниць-
кого, Березані. Яготинців до турніру готували відомі 
тренери Олена Осауленко і Світлана Яценко. Спор-
тивний захід пройшов у цікавій і безкомпромісній 
боротьбі. Юні атлети намагалися продемонструвати 
усі свої найкращі здібності. У підсумку переможця-
ми змагань стали А. Рудий, С. Скринник, Б. Павленко, 
К. Крилевська, С. Пиріг, Т. Лизун, Б. Лазорка, А. Сторо-
женко, В. Близнюк, А. Хольченко, А. Сахно. Усі призе-
ри отримали нагороди, про які подбала спортивний 
меценат Людмила Ольшевська.

— Вісім років тому я познайомилася з тренером з 
легкої атлетики Яготинської ДЮСШ Світланою Яцен-
ко. Вона мені сказала, що легка атлетика — це ко-
ролева спорту. Відтоді, я закохана у цей вид спорту. 
Ці змагання напередодні Покрови проводяться не 
вперше. Займатися спортом — це не лише задово-
лення, це прояв наполегливості, витримки, сили. А 

для того, щоб ці якості витренувати, потрібні настав-
ники, ті люди, які приведуть юних спортсменів до пе-
ремог, — зазначила Людмила Ольшевська. І подару-
вала тренерам невеличкі символічні подарунки — 
обереги. 

Після нагородження директор Яготинської ДЮСШ 
Юрій Стовбчатий побажав учасникам олімпійського 
кросу вдалих стартів, росту у спортивній майстер-
ності. Та, як зазвичай, навів у приклад юним атлетам 
вихованок місцевої спортшколи, учасників Олімпій-
ських ігор 2012 року Олену Бурковську та Людмилу 
Йосипенко.
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ДОВІДКА

 ПРИВІТАННЯ БІЙЦЯМ СВЯТКУВАННЯ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОЛОРИТ

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Вже понад 20 років поспіль шко-
лярі ЗОШ №3 на один день забува-
ють про уроки й домашні завдан-
ня, щоб відчути смак козацьких 
традицій, звитяг і таємниць. Ко-
жен клас перетворюється на рій, 
а викладачі — на найпалкіших 
уболівальників за своїх вихован-
ців. Спортивно-розважальне свя-
то «Козацькі забави» по-справж-
ньому єднає всі покоління. Тож 
не дивно, що під час цьогорічної 
конкурсної програми не пас за-
дніх і педагогічний колектив: ди-
ректор Ірина Панкявічене стріля-
ла з лука, а педагог-організатор 
Алла Загородня приміряла роль 
спритної козачки.

Учні 1-4 класів змагалися між со-
бою за окремою програмою, яка 
проходила в приміщенні навчаль-
ного закладу, а от школярі 5-11 кла-
сів вправлялися у спортивних ета-
пах просто неба. Метання довбні, 
«переправа» на ходулях, стрибки 

через скакалку, естафета з доправ-
лення чавунів до печі — від запро-
понованої програми було жарко в 
прямому сенсі слова.

Чи не найвидовищнішим стало 
перетягування канату, до середи-
ни якого прив’язали мішок з на-
писом «Сало». Чи поклали україн-
ський смаколик всередину, пере-
вірити не вдалося, а от яким був 
запал до перемоги, чули, напевно, 
всі, хто знаходився на околиці.

Національного колориту теж 
позичати не доводилось: і піч зімі-
тували, і у вишиванки одяглися, і 
рушники постелили, і знамена ро-
їв підготували.

Не стала на заваді й погода: обі-
цяний дощ відступив перед опти-
містичним настроєм школярів, 
тож результати змагань оголосили 
після повноцінного завершення 
всіх конкурсних етапів — аж після 
обідньої пори. 

Традиційно школярі змагалися 
за перемогу і в особистих заліках, 
і в командних конкурсах. За оваці-
ями для себе вони піднімалися на 
п’єдестал, сходинками якого слу-
гували дерев’яні пеньки. Окрім 
дипломів, кращі з кращих отриму-
вали супер-браслети  з бубликів, а 
колективи класів-переможців цілу 
в’язку кулінарного виробу.

Цікаво, що один з переможців, 
восьмикласник Максим, ще коли 
навчався у п’ятому класі, виготовив 
дерев’яні ходулі, на яких проходили 
конкурсний етап деякі учасники.

Чемпіонами у трьох вікових ка-
тегоріях стали колективи 5-А, 7-Б 
і 9-А класів. Останній отримав не 
лише солодкий подарунок, а й 
жартівливий бонус від класного 
керівника — право прибрати те-
риторію проведення заходу.

Проте, чим живе навчальний за-
клад, крім козацької візитівки? Тра-

дицій ЗОШ №3 має удосталь, і кож-
на з них унікальна. Детальніше про 
шкільні родзинки «Вістям» розпові-
ла заступник директора з виховної 
роботи Тамара Миколаївна Швачко.

Не «забавами» 
єдиними, або Чим 
живе ЗОШ № 3

Фестиваль учнівської творчості 
«Дивосвіт». «Місце зустрічі» талано-
витих школярів, переможців міських 
творчих конкурсів. Танці, пісні, де-
кламація, художня гімнастика, сцен-
ки та театральні номери, малюнки, 
фотоекспозиції, виставка декоратив-
но-вжиткового напрямку — ось що 
чекає на всіх учнів та гостей закладу, 
які вирішать завітати на фестиваль. 
Такого коктейлю емоцій, перемог і 
щасливих миттєвостей навряд ску-
штуєш ще десь. Найголовніше, що 
дарують такі заходи — відчуття того, 
що навчальний заклад по-справж-
ньому пишається своїми учнями, а 
для них це можливість укотре вийти 
на сцену засвідчити свою любов до 
обраної справи.

У цей день жоден переможець 
міських творчих конкурсів не за-
лишається поза увагою: кожен ви-
рушає додому з подарунком і від-
чуттям щастя.

Вперше фестиваль відбувся у 
2009 році, організували його того-
часні заступник з виховної роботи 
ЗОШ Надія Володимирівна Шев-
чук та вчитель музики Тамара Ми-
колаївна Швачко.

Творчий проект «Вишивка в 
моєму домі». Започаткований у 
2010 році з метою визначити цін-
ність української вишивки як одно-
го із засобів виховання дитини. А 
учням для цього потрібно поглиби-
ти знання про вишивку, поспілку-
ватися з мамами, бабусями, навчи-
тися створювати власні шедеври і 
проявити власну творчість у креа-
тивній формі.

Учасники проекту презентують 
виставку, на якій представлені ро-
боти і дітей, і дорослих. Кожно-
го року вона має різні напрямки і 
тематику, наприклад, цьогоріч де-
монструвалися роботи у номінації 
«Рушники, виготовленні різними 
видами техніки», в минулому році 
— «Квіти, вишиті стрічками, бісе-
ром, нитками», а до 1000-ліття Бо-
рисполя було представлено виро-
би, вишиті винятково бісером.

Концерт інструментальної му-
зики «Музико, ти — мої крила». 
Вперше відбувся у жовтні цього 
року спеціально до Міжнародного 
дня музики й засвідчив: навчаль-
ному закладу є ким пишатися! Пе-
дагогічний колектив сподіваєть-
ся, що це свято стане ще однією 
шкільною традицією і розкрива-
тиме нові таланти навчального 
закладу.

ЗАБАВЛЯЛИСЬ ПО-КОЗАЦЬКИ
 Детально про козацьку 

вдачу й кмітливість учні Бо-
риспільської ЗОШ №3 зна-
ють не лише з підручників 
історії. Щорічно на Покро-
ву вони перевтілюються у 
тогочасних «лицарів» і де-
монструють, як фізична 
культура й духовність гори 
підкорюють. Як не див-
но, «Козацькі забави» ста-
ли символом Дня захисника 
України ще до офіційного 
запровадження свята.

Загальношкільне спортив-
но-розважальне свято «Козацькі 
забави» було започатковане у 
1993 році. Організатор та ідейний 
натхненник — вчитель-методист, 
викладач дисциплін фізичного 
виховання та Захисту Вітчизни 
Григорій Маліченко. Свої дороб-
ки та нові ідеї він передає мо-
лодому спеціалісту — вчителю 
фізичного виховання Максиму 
Черкунову. Свято проводиться 
традиційно в День  українського 
козацтва, День захисника України 
та свята Покрови.

Цьогоріч з’явилася нова тра-
диція: випускні класи переда-
ють прапор свого козацького 
рою в музей школи, який педа-
гогічний колектив ЗОШ №3 го-
тує до відкриття.

Родинні традиції
Для родини Мельників ЗОШ № 3 — справжнє 

родинне гніздечко. Дев’ятикласник Володимир 
до школи йде з задоволенням і не приховує: пи-
шається, що стіни навчального закладу пам’ята-
ють його рідних. Тут навчалися бабуся Наталія 
Володимирівна (за збігом обставин, дідусь був її 
однокласником) і батько Сергій. Останньому по-
щастило навчатися у кабінеті, де пройшли шкіль-
ні роки батьків.

Тож родина Мельників добре знає, як змінювалися 
традиції начального закладу, як приживалися ново-
введення, що стали родзинками школи.

Наприклад, «Козацькі забави» стартували під час 
шкільних років Володимирового батька Сергія. Чо-
ловік пригадує, що концепція заходу не змінила-
ся, постійно додавалися, вдосконалювалися фор-
ми проведення, конкурси тощо. Навіть батьки, бува-
ло, дрова приносили, щоб куліш варити. Та й на зу-
стрічах випускників, як правило, найчастіше згадують
про цей захід.

Павлина ОСТРОЗОРА, фото автора 

Напередодні Дня захисника Вітчизни 
та Дня українського козацтва на Євро-
пейській площі зібралися представники 
навчальних закладів міста, аби довести: 
у пісні — сила і міць людства. Підтвер-
дженням цього стало проведення першо-
го міського фестивалю патріотичної стро-
йової пісні «В єдності наша сила». 

Ідея проведення заходу належить БДЮТ 
«Дивоцвіт» та управлінню освіти і науки Бо-
риспільської міської ради. Спочатку при-
сутніх привітали представники виконавчо-
го комітету та депутатського корпусу. По-
тому розпочалося основне дійство: рої всіх 
навчальних закладів по черзі представляли 
свої стройові пісні, крокуючи центральною 
площею. Варто відзначити, що кожна шко-
ла підготувалася до заходу серйозно: вдало 
обрала собі одяг, українську символіку, дея-
кі заклади принесли стяги, які їм подарували
воїни АТО.

«Вражений вашою підготовкою і ставлен-
ням до заходу. Головний фактор, який вирі-
шує питання перемоги на полі бою, патріо-
тизм. Добре, що це слово знаходиться на то-

му рівні, на якому воно має бути, як у мирний 
час, так і у військовий. Сила незалежної Укра-
їни за вами», — підсумував Герой України, По-
чесний громадянин Борисполя Валерій Гудзь.

Організатори зазначили, що фестиваль 
може не просто прижитися в місті, а й пе-
ретворитися на конкурс між навчальними 
закладами.

ВИХОВАНЦІ БДЮТ 
ВІТАЮТЬ ЗІ СВЯТОМ!

З Днем захисника Вітчизни та Днем укра-
їнського козацтва вирішили привітати бійців, 
які захищають нашу державу в зоні проведен-
ня АТО, вихованці бориспільського Будин-
ку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт». 
Протягом двох тижнів діти разом з батьками, 
керівники гуртків готували подарунки, яким 
найбільше радіють наші захисники: малюнки, 
обереги, листи з найщирішими побажання-
ми миру і здоров'я. Але як же без смаколиків 
на свято? Тому був організований і збір про-
дуктів, солодощів та теплих речей. 11 жовтня 
2017 року всі подарунки передали волонте-
рам: Сичовій Наталії Іванівні та Нікітюку Сер-
гію Анатолійовичу (громадська організація 
«Територія підтримки — Бориспіль»). Вони 
усе доставили на схід України у 72-гу ОМБ іме-
ні Чорних запорожців.

Ми впевнені, що такі акції необхідні, 
перш за все, нашим дітям і батькам, які пе-
реймаються долею нашої держави, долею 
тих, хто на волосину від смерті захищає на-
ше мирне життя.

За матеріалами БДЮТ

В ЄДНОСТІ — СИЛА
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Корисні поради
 СМАЧНОГО! ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

 ЗБЕРІГАННЯ

МУС ЖУРАВЛИНОВИЙ

Журавлина — 200 г, цукор — 200 г, манна 
крупа — 60 г, вода — 450 г.

Журавлину перебрати, помити і віджати 
сік. Тримати його у холодильнику, в посу-
дині, яка не окислюється. Жмих залити ки-
плячою водою, проварити 10 хв. і проціди-
ти. В отриманий відвар додати цукор, до-
вести до кипіння, тоненькою цівкою вси-
пати, постійно помішуючи, манну крупу і 
проварити 10-15 хв. до загустіння. Охоло-
дити до 800 С і збити до стійкої піни. Маса 
збільшиться у 2-3 рази. Мус викласти у ва-
зочку і полити сиропом.

КАЧКА ІЗ ЖУРАВЛИНОЮ

Качка — 1 шт., бекон — 100 г, масло 
вершкове — 50 г, коренеплоди (морква, пе-
трушка) — 100 г, цибуля — 50 г, кислі яблука 
— 2 шт., помідори — 2 шт., вино червоне — 
100 г, борошно — 30 г, лимон — 1 шт., журав-
лина — 2 ст. ложки, гвоздика — 4 шт., пе-
рець чорний — 6 шт., лавровий листок, сіль.

Качку натерти сіллю зверху і всередині.

Для соусу підсмажити порізаний на шма-
точки бекон, додати вершкове масло і об-
смажити дрібно накришені коренеплоди 
та цибулю. Влити трохи води, додати почи-
щені від шкірки і накришені шматочками 
помідори та яблука. Приправити спеціями, 
влити вино. У жаровню із соусом поклас-
ти качку і тушкувати в духовці до готов-
ності. Коли качка буде майже готова, зня-
ти кришку і дати птиці підрум’янитися. Го-
тову качку вийняти і поділити на порційні 
шматки. У соус додати підсушене борошно, 
попередньо розведене водою, і прокип’я-
тити на слабкому вогні. Процідити, дода-
ти журавлину, прогріти і знову покласти 
в соус качку. Протушкувати протягом 5-7 
хвилин. Подавати, поклавши на кожний 
шматок качки по кружальцю лимона.

МОРС ІЗ ЖУРАВЛИНИ
Журавлина свіжа — 125 г, цукор —110 г, 

вода — 1 л.
Ягоди перебрати, помити і віджати сік. 

Тримати його у холодильнику, в посудині, 
яка не окислюється. Жмих залити кипля-
чою водою, проварити 5-7 хв. і проціди-
ти. В отриманий відвар  додати цукор, до-
вести до кипіння, щоб цукор повністю роз-
чинився, і влити отриманий сік. Охолодити 
при закритій кришці.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Червона горобина 
Кущі і дерева цієї рослини можна зустрі-

ти у лісосмугах, гаях, у ярах. Зривати черво-
ні ягідки потрібно не всі, обов’язково варто 
залишити для пташок, які ласуватимуть ни-
ми сніжної зими. 

За народним повір’ям, горобина є обере-
гом, коли її посадити поблизу двору, непода-
лік хвіртки: відлякує нечисту силу і притягує 
позитивну енергію (бо ж справді красиво!).

Найбільш цілющим є свіжий сік із ягід. Йо-
го споживають для виведення каменів з ни-
рок і сечового міхура, для виведення з орга-
нізму шкідливих речовин і холестерину, при 
атеросклерозі, недокрів’ї, подагрі, запорах, 
геморої, захворюваннях шлунково-кишко-
вого тракту. Корисний сік при серцево-су-
динних захворюваннях, ревматизмі, гіпер-
тонії та ожирінні. Хоча найбільш цілющий 
саме свіжий сік, його можна прокип’ятити з 
цукром і законсервувати.

З плодів горбини готують також чай (на 
1 ч. л. ягід склянка окропу). Такий настій поміч-
ний при захворюваннях серця, печінки, шкі-
ри, алергічних реакціях, є чудовою профілак-
тикою застуди. Для зниження артеріального 
тиску до чаю з плодів можна додати ще й від-
варену кору дерева, а при лікуванні цинги — 
листя рослини. Щоденне вживання ягід горо-
бини (10-15 штук) поліпшує зір, припиняє роз-
виток пухлин і грибкових захворювань. Жін-
кам корисно пити відвари з плодів, гілочок і 
листочків горобини. У народі кажуть: скільки 
б разів жінка не народжувала, а споживання 
горобини зробить тіло струнким і пружним.

З плодів горобини готують смачні корис-
ні морси, варять варення і джеми. Пучечки 
червоних ягід горобини, як і калини, можуть 
бути окрасою вашої кухні. А при потребі — 
під рукою цілющі ліки.

Будьте уважні! Плоди горобини не мож-
на споживати після інсульту, при підвище-
ній кислотності шлунка та підвищеному 
згортанні крові.

Грецький (волоський, 
царський) горіх

Ще в давнину підмітили, що зернятко во-
лоського горіха не лише схоже на головний 
мозок людини, а і є чудовим харчовим про-
дуктом, який стимулює роботу головного 
мозку. Цей плід покращує пам’ять, увагу, по-
зитивно впливає на кровоносні судини, зні-
має нервове напруження. 

Щоденне споживання горіхів є відмін-
ною профілактикою застуди, покращує лак-
тацію у породіль, підвищує гемоглобін, до-
бре впливає на м’язову систему організму, 
допомагає відновити сили після важких за-
хворювань. Плоди горіхів корисні для трав-
лення, покращують гостроту зору, зміцню-
ють імунітет. Вони добре впливають на ро-
зумову діяльність людини, додають енергії. 
Горіхи рекомендують вводити до раціону 
при цукровому діабеті, захворюваннях щи-
товидної залози, печінки.

Волоські горіхи додають до суміші ра-
зом з курагою, родзинками, інжиром, ме-
дом та іншими горіхами, яка зміцнює орга-
нізм і наповнює його необхідними вітамі-
нами і корисними речовинами. Для приго-
тування суміші сухофрукти і горіхи беруть 
у рівних пропорціях, перемелюють на м’я-
сорубці. Для швидкого відновлення сил 
потрібно вживати тричі на день. Зберігати 
у холодильнику.

Будьте уважні! Обмежити споживання 
горіхів варто людям, у яких є алергічні реак-
ції та захворювання шкіри (псоріаз, екзема, 
діатез), а також тим, хто страждає на ожирін-

ня. Потрібно знати, що корисно з’їдати лише 
3-6 горіхів на день.

Шипшина
Ця рослина має корисні не лише плоди, але 

й цвіт і коріння. Для лікування шипшину засто-
совували ще у прадавні часи: проти запальних 
процесів, сухот, для зцілення шлунку і печінки.

Чаї і відвари з плодів та квітів шипшини ко-
рисні навіть малим дітям і вагітним, адже під-
вищують імунітет, зміцнюють організм. Важ-
ливо споживати настої породіллям відразу 
після пологів і під час годування дитини.

Шипшина покращує обмін речовин, виво-
дить токсини і шлаки, лікує печінку і серце-
во-судинну систему, гіпертонію, анемію, є не-
замінним засобом при авітамінозі. Відвари і чаї 
(найкраще настоювати у термосі) допомагають 
подолати пневмонію, бронхіт, грип. Їх спожи-
вають від кашлю, при запаленнях ясен, для ви-
ведення піску з нирок і сечового міхура. Зазви-
чай, настої з шипшини п’ють із медом. 

Корінь шипшини, який саме час копати, вжи-
вають при проносах, маткових кровотечах, 
циститі, для лікування захворювань нирок.

Шипшину додають до узварів і чаїв разом 
із сухофруктами, горобиною, чорною смо-
родиною. Такі напої особливо корисні у пе-
ріод весняного авітамінозу.

Будьте уважні! Шипшина протипоказана 
при індивідуальній непереносимості, алер-
гічних реакціях, гастриті, виразці дванадця-
типалої кишки, тромбофлебіті. Міцний на-
стій негативно впливає на зуби, тому після 
його споживання варто прополоскати рото-
ву порожнину.

ЦІЛЮЩІ ДАРИ ОСЕНІ
 Кожна пора року прекрасна 

по-своєму. Осінь — особлива ще й 
тим, що це час збирати врожай ба-
гатьох культур. І хоча дні вже про-
холодні, варто відшукати момент і 
запастися цілющими плодами го-
робини, шипшини, горіхів… Заго-
товлені дари осені взимку-навесні 
будуть як знахідка: смачні і корисні.

При зберіганні в сухому погребі морква 
в’яне, у вологому — пошкоджується гриб-
ками і гниллю. Але зберегти надовго якісні 
коренеплоди можливо. Для цього необхід-
но відібрати здорові неушкоджені моркви-
ни, помити їх. Потім зробити розчин приліп-
лювача ліпосам і біофунгіциду фітоциду (по 
10 г на відро води). У цьому розчині потріб-
но замочити моркву на 10-15 хв. Просушити 
коренеплоди і скласти у решітчастий ящик. У 
погребі моркву можна обгорнути поліетиле-
ном, зробивши у плівці кілька отворів. Фун-
гіцид захистить її від хвороботворних мікро-
організмів, а ліпосам, висихаючи, утворює 
тонку плівку і не дає втрачати вологу.

• Можна зберігати моркву, обпудривши 
коренеплоди крейдою і пересипавши цибу-
линням. Якщо погріб дуже сухий, щоб мор-
ква не в’янула, потрібно встановити непо-
далік посудину з водою і періодично поли-
вати нею земляну підлогу.

• Відомий спосіб зберігання моркви у во-
логому піску, обпудривши її гашеним вап-
ном. Але цей спосіб потрібно застосовувати 
дуже обережно, щоб не допустити хімічних 
опіків. Насамперед, потрібно дотримуватись 
норми: 1 кг гашеного вапна на 50 кг піску. 
Не можна застосовувати використану вап-
няно-піскову суміш повторно в наступному 
році. Потрібно переконатись, що придбане 

вами вапно добре погашене. Для цього до-
статньо на невелику кількість вапна капну-
ти води. Якщо проба почне пінитися і шипі-
ти, значить у ній є домішки негашеного вап-
на, яке може пошкодити коренеплоди.

МОРКВА БЕЗ ВТРАТ
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ОВНИ. На роботі то 
приємні сюрпризи, то не-
порозуміння. Не звертай-
те увагу на критику, пра-
цюйте на совість, і гроші 
не змусять себе чекати.

ТЕЛЬЦІ. Імовірні змі-
ни у службовій кар'єрі. 
Чи будуть вони позитив-
ними, залежить від вашої 
ретельності. Утримай-
тесь від зайвих покупок.

БЛИЗНЯТА. Особли-
вої напруги на роботі не 
буде, у вас з'явиться час 

на себе. У вихідні вима-
льовується цікава подо-
рож або важлива справа.

РАКИ. Не беріть на се-
бе чужих обов'язків та 
турбот, нічого не відкла-
дайте на потім, не зв'я-
зуйте себе обіцянками. У 
вихідні сходіть у гості.

ЛЕВИ. Цього тижня 
бажано стримати бійців-
ський запал і працювати 
в дружній команді. Не-
сподіванок і нових про-
блем не передбачається.

ДІВИ. Ваші задуми бу-
дуть реалізовуватися на-
багато легше, якщо ви 
знайдете однодумців і по-
мічників. У вихідні не роз-
порошуйте сили та час.

ТЕРЕЗИ. Тиждень до-
ведеться присвяти-
ти роботі, можливі змі-
ни також в особистому 
та сімейному житті. Пе-
ревіряйте будь-яку ін-
формацію.

СКОРПІОНИ. Якщо 
творчо й сміливо підійде-

те до вирішення проблем, 
вважайте цей тиждень 
переможним, а життя — 
прекрасним і цікавим.

СТРІЛЬЦІ. Ситуація 
може повернути вас до 
невирішених раніше пи-
тань. Але інтуїція не дрі-
матиме, і ви спрямує дії у 
правильному напрямку.

КОЗОРОГИ. Тиж-
день обіцяє зміцнення 
ваших позицій на робо-
ті й у бізнесі. Найвдалі-
ше піде самостійна робо-

та. У неділю не пропустіть 
своє щастя.

ВОДОЛІЇ. Ймовір-
ні розчарування у дея-
ких колегах чи ділових 
партнерах. Не скрив-
діть близьких людей 
гострими, в'їдливими 
зауваженнями.

РИБИ. Напружений 
тиждень, накопичило-
ся багато справ, дове-
деться забути про спо-
кій. Від вас вимагаєть-
ся рішучість і швидка 
реакція.

Астрологічний прогноз на 23 — 29 жовтня

Наостанок


