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 АНОНС  НАЛАГОДЖУЄМО ЗВ’ЯЗКИ

 КОМУНАЛКА

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОФІЦІЙНО

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Яготинський м. Яготин 30.10.2017 10:30
Районний 

будинок культури               
вул. Незалежності, 87

Бориспільський
с. Любарці 31.10.2017 10:00 Сільська рада

с. Іванків 31.10.2017 11:30 Будинок культури

Згурівський с. Любомирівка 01.11.2017 11:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Рогозів 02.11.2017 10:00 Сільська рада

с. Глибоке 02.11.2017 11:30 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Помоклі 06.11.2017 10:30 Сільська рада

с. Строкова 06.11.2017 11:30 Сільська рада

с. Велика 
Каратуль 06.11.2017 12:30 Сільська рада

Шановні громадяни!
Народний  депутат України Міщенко Сергій Григорович 

інформує, що з 30.10.2017 по 02.11.2017 та 06.11.2017 проводити-
ме прийоми  громадян з особистих питань в м. Яготин та селах 
Згурівського, Переяслав-Хмельницького, Бориспільського 

районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!

Сергій КРУЧИНІН

22 жовтня у Бориспільській міській бібліотеці 
відбулася зустріч з письменником, дослідником 
традиційної культури українців, кандидатом істо-
ричних наук, доцентом кафедри етнології та краєз-
навства істфаку Київського національного універ-
ситету ім.Шевченка, видавцем Іриною Ігнатенко. 

Вона приїхала презентувати репринтне (передрук 
відзнятого оригіналу зі збереженням виду сторін-
ки, шрифту тощо) перевидання книги Марка Грушев-
ського та Зенона Кузелі «Дитина у звичаях і віруван-
нях українського народу», що буде корисним не ли-
ше тим, хто цікавиться історією та звичаями нашого 
народу, а й педагогам і психологам. Адже в їхній що-
денній роботі необхідно враховувати досвід минулих 
поколінь українців аби нинішній процес становлення 
України був неперервним. Книга є унікальною збір-
кою матеріалів, зібраних священиком, етнографом, 
єпископом УАПЦ Марком Грушевським у кінці ХІХ 
ст. та упорядкованих вченим-етнологом, академіком 
Зеноном Кузелею. Вперше видання побачило світ у 

Львові в 1906 році та упродовж тривалого часу лиша-
лося недоступним широкій аудиторії.

Фактично, презентація перетворилася на лекцію, і 
гості майже дві години уважно слухали цікаву розпо-
відь про життя української дівчини минулих століть, про 
материнство, про ініціацію у доросле життя, медичну і 
практичну магію наших предків. Зустріч відбулася за іні-
ціативи голови творчого клубу «Спілка митців Бориспо-
ля» Олени Кравчун й була організована бібліотекою.

Книги Ірини Ігнатенко, присвячені традиційним на-
родним віруванням, світоглядним уявленням україн-
ців про жіночу тілесність, фізіологію та сексуальність, 
стають етнографічними бестселерами.

Автор приїздить до Борисполя вже втретє. У 2013 
році вона презентувала бориспільським читачам свою 
працю «Жіноче тіло у традиційній культурі українців».

Цього разу лектор привезла з собою кілька книг, 
які миттю розібрали. Один примірник двотомної пра-
ці «Дитина у звичаях і віруваннях українського наро-
ду» залишився у бібліотеці і найближчим часом буде 
доступний у читальному залі.

Відеозапис лекції можна переглянути  на нашій 
сторінці у Фейсбук — fb.com/vistisite

СКАРБИ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ Й ДОСВІДУ

1 листопада о 16:00 у Бориспільській місь-
кій бібліотеці (вул. Європейська, 6, тел.: 
(4595) 6-10-24) відбудеться презентація ви-
ставки картин художниці Марини Попович. 
Молода мисткиня народилася у Рогозові, 
навчалася в Національній академії мистецтв 
і архітектури Україїни, мала кілька персо-
нальних виставок. Вхід вільний.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Протягом року в Україні відкрито три по-
чесних консульства: 28 квітня — у Вінниці, 
21 вересня — у Львові, а 19 жовтня — у Бо-
рисполі. Таким чином Бориспіль став тре-
тім містом в Україні, де відкрито Почесне 
консульство Республіки Молдова.

На урочисту церемонію з нагоди від-
криття почесного консульства респу-
бліки Молдова в місті Бориспіль завіта-
ли Надзвичайний і Повноважний Посол 
Молдови в Україні, представники по-
сольства, почесні консули із Вінниці та 
Львова. Мер Борисполя Анатолій Федор-
чук і гості міста, коментуючи подію, від-
значали, що це знакова подія у Київській 
області і в Україні, оскільки цей регіон 
відіграє важливу роль у загальнонаціо-
нальному економічному розвитку. І те, 
що Бориспіль опинився в одному ряду 
із такими великими містами, як Вінниця і 
Львів — це високий статус. 

Почесне консульство Республіки Мол-
дова, насамперед, покликане сприяти 
розвитку економічних та культурних 
зв’язків. Окрім того, до його функцій вхо-
дить надання консультативної допомоги 
громадянам Молдови та людям, у яких 

виникають питання у сфері стосунків з 
Молдовою. 

— Дипломатія будується не лише на рів-
ні міністрів закордонних справ, — зазна-
чив Бориспільський міський голова Ана-
толій Федорчук. — Часто розвиток ди-
пломатичних стосунків залежить безпосе-
редньо від кожного з нас. У Борисполі це 
перше, але, сподіваюся, не останнє почес-
не консульство, і місто буде відомим у сві-
ті не тільки завдяки аеропорту, а й завдя-
ки культурним та економічним зв’язкам… 
Відкриття почесного консульства матиме 
величезне значення для подальшого роз-
витку Борисполя. Це обмін досвідом, ціка-
вими проектами, збагачення двох культур, 

збагачення двох націй. Ми повинні вибудо-
вувати стосунки з сусідами на всіх рівнях. 
Чим більше буде таких стосунків, тим кра-
ще нас розумітимуть.

Одним із перших етапів роботи кон-
сульства має стати підписання договору 
про співпрацю з міською владою. Усі пов-
новаження для цього тепер має Почес-
ний консул Молдови у Борисполі Олег 
Владиславович Циганенко. Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Молдови в 
Україні Руслан Болбочан урочисто пере-
дав Олегу Циганенку печатку. 

Почесне консульство Республіки Мол-
дова у місті Борисполі розташоване на 
вулиці Київський Шлях, 1Д. 

ВІДТЕПЕР МОЛДОВА МАЄ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО У БОРИСПОЛІ

 У цьому році ми відзначаємо 
25 років встановлення диплома-
тичних відносин між Україною та 
Молдовою. І 2017 рік став зна-
ковим для поглиблення і розши-
рення співпраці. 

ПРО РОБОТУ 
СВІТЛОФОРІВ

На щотижневій нараді у міського голови поруши-
ли питання режиму роботи бориспільських світло-
форів. Навіть після заміни старих регулювальників 
руху, які вже давно віджили своє, на сучасні, працю-
вати вони краще все ж не стали. Так, наприклад, ми-
нулими вихідними вулицю Київський Шлях перейти 
було дуже важко, адже майже кожен другий світло-
фор не працював. Тому прозвучала рекомендація 
представникам патрульної поліції накладати штра-
фи на фірму, яка обслуговує світлофори, за регуляр-
ні збої у їхній роботі. Також міський голова Анато-
лій Федорчук дав доручення керівництву ЖКГ вжи-
ти заходи щодо накладення стягнень на фірму, яка 
неефективно обслуговує світлофори у Борисполі. 

ЗВІТ КП «ЖЕК-1»: 
УСІ РОБОТИ 
ЗАВЕРШЕНО

Минулого тижня працівниками цього житло-
во-комунального підприємства були завершені 
усі роботи по поточних ремонтах дахів багатопо-
верхівок. Стосовно теплопостачання у оселі бо-
риспільців, то директор КП «ЖЕК-1» Володимир 
Вошкулат прозвітував на понеділковій нараді у 
міського голови, що усі будинки вже підключено 
до опалення. Але проблеми з окремими стояка-
ми усунути вдалося не відразу. Хоча на сьогодні, 
за словами Володимира Вошкулата, основні пи-
тання вже вирішено.

ПРО СТАН ХАРЧУВАННЯ 
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Минулого тижня, за ініціативи керівництва 
управління освіти міста, була проведена пере-
вірка усіх освітніх закладів на предмет належно-
го харчування дітей у їдальнях. 

Про це у понеділок, на плановій нараді у місь-
кого голови, повідомив заступник начальника 
управління освіти і науки Володимир Письмен-
ний. Він розповів, що до кількох закладів невели-
кі зауваження все ж були, але на сьогодні всі про-
блеми повністю усунено. Їдальні бориспільських 
закладів освіти працюють у звичайному режимі.

ЩО РОБИТИ З 
НЕУТЕПЛЕНИМИ 
ПІДВАЛАМИ? 

У місті є будинки, де підвали, а, точні-
ше, труби теплопостачання, зовсім не 
утеплені. Це давно наболіла проблема. 
Необхідно ізолювати труби, закривати 
доступ до підвалів, у тому числі через 
вентиляційні отвори, бо безпритульні 
тварини знищують теплоізоляцію. 

Такі будинки є на обслуговуванні, зо-
крема, і у КП «ЖРЕУ». «Ми неодноразово 
пробували перекривати доступи до під-
валів, але жителі будинків постійно зла-

мують усе, мовляв, котам треба десь хо-
ватися взимку», — говорить директор 
підприємства Іван Хворостянка. 

На ізоляцію труб потрібні кошти, яких ні 
місто, ні підприємство сьогодні не мають. 
Тому на нараді міського голови цього по-
неділка було прийнято рішення, що гроші 
від оренди приміщень у будинках міста бу-
дуть спрямовуватися на утеплення труб у 
підвалах. Залишиться тільки вигадати за-
хист ізоляції від гострих котячих кігтів.

РОБОТА КП «ЖРЕУ» 
Директор КП «ЖРЕУ» Іван Миколайович 

Хворостянка на щотижневій нараді місь-
кого голови прозвітував, що його підпри-

ємство працює у штатному режимі. Ста-
ном на понеділок завершено роботи з ас-
фальтування вулиці С. Камінського та те-
риторії поряд із спортшколою. 

Ситуація щодо опалення трішки гірша. 
«Кілька під’їздів будинку на вулиці Бабкі-
на, 12 досі не опалюються. Все через те, 
що там встановлено специфічний котел, 
який потребує більше часу для запуску», 
— говорить Іван Миколайович.

Також ще однією проблемою у кварти-
рах є потрапляння повітря у труби опа-
лення. За словами Хворостянки, дуже ча-
сто мешканці не допускають комуналь-
ників до квартир, щоб спустити повітря 
із стояків. Одні аргументують це тим, що 
вони не власники помешкання, інших ду-
же важко застати у їхніх квартирах. 



3№41 (900), 27 жовтня 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»На часі

 МЕДИЦИНА

 АКТУАЛЬНО

Валентина ОЛІЙНИК

Сьогодні в Україні на утримання 
мережі лікарень виділяється 80 мі-
льярдів гривень на рік. І оскільки 
це фінансування досить часто по-
криває «порожні лікарняні ліжка», 
куди майже ніхто не ходить, у МОЗ 
запропонували виділяти ці кошти в 
міру потреби самим пацієнтам. Та-
ким чином, згідно з нововведенням, 
для самого хворого лікування буде 
безкоштовним, а от його лікарю за 
надані послуги платитиме держа-
ва. Зрозуміло, чим більше до лікаря, 
зважаючи на його професійні і люд-
ські якості, приходитиме пацієнтів 
(згідно з підрахунками, в середньо-
му, це 2000 осіб, а, отже, 420 тисяч 
гривень щороку і 35 тисяч у місяць), 
тим більша у нього буде зарплата.

«Час казати правду. В Україні не-
має безкоштовної медицини. Ми 
даємо «хабар» за все», — заявила 
нещодавно очільниця МОЗ Уляна 
Супрун на засіданні у ВР.

Як сподіваються чиновники, но-
ва система функціонування медич-
ної галузі нарешті поставить кра-
пку в закоренілих тутешніх стерео-
типах, коли без хабара до пацієнта 
мало хто взагалі підійде. Причому 
його величина часом в рази біль-
ша, аніж офіційна ціна послуги!

900 додаткових 
поправок

Згідно з медичною реформою, 
а в законопроект внесли близь-

ко 900 поправок у другому читан-
ні (на платні і безплатні медпослу-
ги), кожен українець отримує від 
держави гарантований безкош-
товний пакет послуг. Його собі-
вартість — близько 210 гривень 
на рік. Сюди увійшли 80% найпо-
ширеніших звернень (порятунок 
чи невідкладна допомога, первин-
на та паліативна допомога, допо-
мога дітям до 16 років та медич-
на допомога у зв’язку з вагітністю 
та пологами, а також низка най-
більш поширених медичних дослі-
джень). Серед платних послуг, хо-
ча обидва списки іще будуть уточ-
нюватися два наступні роки, вже 
сьогодні називають, головно, ес-
тетичну медицину та всі додатко-
ві послуги до державного базово-
го пакета (саме некритичні).

Звичайні українці, геть розчаро-
вані у житті та своїй рідній країні в 
цілому, мало вірять в те, що щось 
насправді зміниться, окрім хіба са-
мих «вивісок». А тим часом у Дер-
жавному бюджеті на наступний 
рік вже передбачено понад 13 мі-
льярдів гривень на реформу пер-
винної ланки медицини.

Нагадаємо, за першої спроби 
ввести медреформу взагалі йшло-
ся про те, аби медичні заклади в 

маленьких селах закрили, мотиву-
ючи тим, що селянам нададуть в ра-
зи кращу допомогу в поліклініках у 
найближчих містечках чи облас-
ті. Проте таку пропозицію народні 
обранці хотіли проштовхнути, геть 
«забувши» про плачевний стан ав-
топарку і, звісно, самих доріг у гли-
бинці. Дістатись туди на екстрений 
виклик пацієнта бригада просто не 

встигла б! Тому ця нереально «кре-
ативна» ідея на благо свого народу 
благополучно і прогнозовано лоп-
нула, як булька на воді…

Контракт із лікарем
Іще однією основною зміною в 

системі охорони здоров’я, яка чекає 
на українців, є те, що медична ре-
форма передбачає створення ново-
го органу виконавчої влади — Наці-
ональної служби здоров'я. Перед-
бачається, що саме ця служба бу-
де укладати договори про медичне 
обслуговування населення в рам-
ках гарантованого державою паке-
ту з установами охорони здоров'я 
будь-якої форми власності та фізич-
ними особами-підприємцями. Та-
ким чином, служба одноосібно має 
виконувати функції оплати, контро-
лю та вибору медичних послуг.

Українці, аби встигнути підпи-
сати контракт (щоб обрати ко-
гось конкретного, а не з тих, кого 
ще можна буде), масово кинулись 
оббивати пороги до «свого» сімей-
ного лікаря вже зараз. Його, нага-
даємо, можна обирати будь-де, не 
залежно від місця прописки.

Оскільки наразі всі сили МОЗ ки-
нуті, головно, на глибинку, вже у 

близькому майбутньому, аби сти-
мулювати (або залучати) кваліфіко-
ваних фахівців до роботи в селах, 
«вгорі» мають намір зробити ставку 
на створення комфортних умов на 
місцях. Так, окрім якісного мобіль-
ного зв’язку, житла та автівки, робо-
че місце медика має бути забезпе-
чене й іншим усім необхідним. 

Вже незабаром серед обов’яз-
кового переліку в усіх первинних 
медичних закладах мають бути мі-
ні-лабораторії, спецємності для збе-
рігання та перевезення ліків, су-
часні рентгени та всілякі портатив-
ні засоби для діагностики і подаль-
шої передачі даних через Інтернет у 
рамках телемедицини тощо. 

Спецінтернет-
платформи і 
телемедицина

Що стосується телемедицини, то 
йдеться як про зв'язок медиків між 
собою, так і самого лікаря з пацієн-
том. Але, звісно, не згадується, якою 
саме технікою має володіти сіль-
ський мешканець, а також те, що чи-
мало з них (головно, через поваж-
ний вік) їх не те що не мають взагалі, 
але навіть не уявляють, який ті ма-
ють вигляд і як ними користуватися.

У рамках реформи для збере-
ження даних про пацієнта плану-
ють використовувати спеціалізо-
вані інтернет-платформи. Це все 
зроблено для додаткової зручнос-
ті пацієнта, адже платформа дає 
змогу під’єднатись і ознайомити-
ся з потрібною інформацією про 
недугу чи загальний стан пацієнта 
будь-якому лікареві, до якого б не 
звернулася людина.

• • •
Звісно, людям дуже хочеться ві-

рити в усі позитивні процеси ре-
форми і, попри скепсис, таки очі-
кувати їхнього втілення. Чому? Бо 
ж іще зовсім недавно своїм робо-
чим інструментарієм самі лікарі в 
селах називали хіба зеленку і бинт. 
Та що там, часто і в районних по-
ліклініках, як жалілися люди, стаці-
онарному хворому не робили ку-
плений ним укол, якщо той раптом 
забував в аптеці спирт, щоб змочи-
ти вату, а ви кажете — зміни…

МЕДРЕФОРМА НАРЕШТІ СТАРТУЄ?
 «Революційні зміни» у 

галузі медицини, як їх уже 
встигли охрестити скептики, 
чекають на первинну лан-
ку в сільській місцевості уже 
з січня 2018-го. Чиновники 
пояснюють — там ситуація 
найгірша, то і починати, зро-
зуміло, треба звідти. А от у 
всіх інших ланках зміни від-
будуться трохи пізніше, але 
до 2020 року.

Валентина ОЛІЙНИК

Опалювальний сезон «увімкнув» непо-
мірні витрати. Надто для сільських жите-
лів, які і так заледве зводять кінці з кін-
цями, не маючи роботи, а, отже, і гро-
шей. Цьогоріч, незалежно від типу їхньої 
системи опалення, здається, зекономити 
на теплі не вдасться зовсім.

Більше десяти років тому селяни з вели-
кою радістю сприймали те, що села газифі-
кували фактично масово. Чи не кожна, на-
віть найбідніша родина, тяглася і, добряче 
заощадивши, таки проводила газ. Так, спо-
чатку це справді було престижно і вигідно.

Словом, людям було тепло і дуже ком-
фортно, бо вже не треба було повсякчас (а в 
сильні морози то і вночі) слідкувати за тим, 
аби вчасно підкласти палива. Але з кож-
ним роком ціни на газ почали розбухати 
все більше. Люди пошкодували, що на хвилі 
ейфорії від «цивілізації», що дійшла і до них, 

колись повикидали зі своїх будівель печі, 
грубки. Не дивно, що кілька останніх років 
українці в селах уже масово повертаються 
до традиційного для них способу опалення 
— дровами — назад, старанно вимуровую-
чи те, що раніше так необдумано знищили.

А от 68-річний Михайло Любарський, на ве-
лике здивування сусідів, колись не викинув з 
хати грубку. Також він не піддався загальному 
настрою і щодо газової справи в своєму селі.

— Завжди палив дровами. Сьогодні на зи-
му, хоча і живу вже один, треба дві машини 
дров. Мої діти заготовили для мене дрова 
іще влітку. Я туди жодною копійкою не до-
клався, але знаю, що одна машина сухих 
рубаних дров твердих порід зараз коштує, 
максимум, 6500 гривень.

Як свідчать реалії, люди, які традицій-
но опалювали газом, зараз трохи затягнуть 
паски. Раніше їх добре виручала субсидія, 
а тепер, коли норму скоротили, всім стало 
зрозуміло — газу не вистачить. Продумую-
чи альтернативу, більш заможні люди зупи-

няються на тому, що міняють котел і запаса-
ються дровами. Також варіантом для них є 
електричні обігрівачі. Але попри те, що їх за-
раз чимало, в тому числі і буцімто «економ-
них», про яку там економію насправді може 
йтися, коли треба ними топити фактично ці-
лодобово, аби в хаті було справді тепло і не 
доводилося спати в куфайках, заспокоюючи 
себе тим, що відносна прохолода в кімнаті 
позитивно впливає на наше здоров’я.

— У нас газ, — розказує мама 12-річної Олі 
Валерія Крижанівська, — але ми ще жодного 
разу не протоплювали, бо цього року ще не 
відомо, що там буде з нашою субсидією. То і 
не ризикуємо, ще ж не замело на вулиці, то 
терпимо… Гріємося тим, що «напарує» з ка-
струль, поки варимо їсти. Ми усією родиною 
гарно утеплили вікна і так собі живемо...

Коли подорожуєш країною, маєш знайо-
мих чи родичів у багатьох областях, то мож-
на переконатися, що опалення людям зараз 
обходиться дуже дорого практично в усіх 
регіонах. Водночас, як би сутужно не бу-
ло, варіанти здешевлення ціни, зокрема, на 
дрова все ж є.

— Якщо брати метрами, а не вже поруба-
ними, — зауважує дядько Микола, біля дво-
ру якого ми зупинились, бо побачили ме-

трові кругляки, — то дров у результаті вихо-
дить у рази більше. А от рубані продавці на-
вчились складати на машину таким чином, 
щоб просто виглядало, що їх багато, та на-
справді це геть не так. Я вже був свого часу 
переконався в цьому, тому зараз купую ли-
ше от такими колодками.

Цей простий сільський дядько розказав 
«Вістям», що хоча мороки з такими метрови-
ми дровами більше — їх треба різати, коло-
ти, зате однозначно вигідніше виходить у ре-
зультаті. І, до слова, коштують такі стоси від 
4800 гривень за машину. А от, якщо поблизу 
розчищають молодий ліс, то машину з довги-
ми і тонкими палицями можна пригнати і за 
3600 гривень. Потім ці палиці залишається 
лише порізати на кражики, які вже і так, без 
рубки, добре увійдуть і в грубу, і в котел.

У битві за опалення селяни роблять став-
ку на тверду породу дерев: бук, граб, дуб. 
Причина у тому, що чим твердіша порода, то 
тим більше жару, а, отже, й тепла вона дасть. 
А от колись таке популярне вугілля чи бри-
кет, яке масово «виписували» жителі сіл, 
сьогодні майже ніде не пропонують. Навіть 
якщо хтось і має бажання купити таке пали-
во замість дров, то його в дрібних містечках, 
а селах і поготів, вдень з вогнем не знайти.

А СЕЛА ЩЕ МЕРЗНУТЬ
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На перший погляд здається, що цей 
масштабний план — фантастика. Але са-
ме такі перспективи обіцяють американ-
ські інвестори, які планують будівниц-
тво сміттєпереробного заводу. До речі, 
співпраця з ними у питанні будівництва 
розпочалася вже давно. Сьогодні ж іще 
триває етап підготовки документації та 
робота над проектом.

17 жовтня у приміщенні Бориспіль-
ського міськвиконкому проходила зу-
стріч американської делегації із Бори-
спільським міським головою Анатолієм 
Федорчуком, керівним складом міста, 
представниками виконавчого коміте-
ту та депутатського корпусу. До складу 
американської делегації входили пред-
ставники посольства Америки в Україні, 
представники керівництва компанії-ін-
вестора та інших підприємств, задіяних у 
проекті. Під час зустрічі відбулася і пре-
зентація проекту майбутнього заводу. 

Результати цієї зустрічі прокоменту-
вав «Вістям» мер Борисполя Анатолій 
Федорчук. Очільник міста зазначив, що 
сьогодні американська компанія руха-
ється у напрямку того, щоб розпочати 
будівництво сміттєпереробного заво-
ду. На нинішньому етапі триває імпле-
ментація — узгодження американсько-
го законодавства, норм, передбаче-

них проектом, з українськими законо-
давчими вимогами.

Також міський голова зазначив, що під 
час презентації ставили багато питань, які 
викликані, швидше, перестраховкою, ніж 
думкою про перспективу. Але ми мусимо 
визнати той факт, що сьогодні у Бориспо-
ля немає можливості вибирати. Тим біль-
ше, що до нас прийшов потужний інвес-
тор, і він розробляє проект, враховуючи 
реальні потреби міста і нашого регіону.

У ході попередніх зустрічей перед ін-
весторами ставилося завдання стосов-
но утилізації «нестандартних» побутових 
відходів. Зокрема, вікон, дверей, дива-
нів, столів — масивного непотребу, який 
люди викидають, коли роблять ремонт у 
квартирах. Місту підтвердили, що розро-
бляється проект окремої лінії для пере-
робки цих проблемних відходів. 

Під час зустрічі ставили питання, чи го-
товий буде новий завод переробляти 
сміття, яке уже знаходиться на полігоні 
під Глибоким. У відповідь прозвучало за-
певнення, що одним із завдань цього за-
воду, в тому числі, є переробка сміття, яке 
вже накопичилося на існуючих полігонах.

На першому етапі підприємство пла-
нує переробляти 150 тис. тонн на рік. Це 
те сміття, яке ми сьогодні маємо з ураху-
ванням побутових відходів з Борисполя, 

Бориспільського району та, частково, із 
Києва. Але завод буде вдосконалювати-
ся, тож і потужності розширюватимуться.

Судячи з інформації, яка прозвучала 
під час презентації, навіть ті заводи, які 
є в Німеччині, по своїх екологічних по-
казниках будуть значно поступатися за-
воду, побудованому за американською 
технологією. У ході переробки сміття 
планується отримувати електроенер-
гію і не лише забезпечувати нею влас-
не виробництво, але і реалізовувати її 
по зеленому тарифу, подаючи в загаль-
ну електромережу.

Підсумовучи розмову, міський голо-
ва зазначив, що дуже хотілося б, щоб ми 
своїми «перестраховками» не злякали 
американських бізнесменів. Адже йдеть-
ся про серйозні інвестиції. Орієнтовна 
вартість заводу складає 108 млн доларів. 
А вкладати такі кошти без застережень 
жоден інвестор не наважиться, повинні 
бути певні гарантії. 

Американці уважно відслідковують 
події та ситуацію в Україні. Наразі вони 
готові навесні 2018 року вже розпочати 
будівництво і завершити його наприкінці 
2019 року. Але до весни ще півроку... Тож 
дуже важливо, щоб за цей період ми не 
зробили таких кроків, які можуть вияви-
тися фатальними.

БОРИСПІЛЬСЬКЕ СМІТТЯ 
ПЕРЕРОБЛЯТИМУТЬ АМЕРИКАНЦІ

 На землях Бориспільщини 
збудують сміттєпереробний за-
вод, який даватиме викиди в ат-
мосферу у рази менші, ніж вики-
ди машин, що привозитимуть це 
сміття. Інвестори вже викупили 
земельну ділянку, а із Бориспіль-
ською міською радою підписа-
но інвестиційну угоду, у якій, зо-
крема, йдеться, що місто всіляко 
сприятиме, аби максимально за-
безпечити підприємство сміттям.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Протягом вересня — жовтня в усіх 
селах, що підпорядковуються Сень-
ківській сільській раді (Андріївка, Ве-
лика Стариця, Перегуди, Горобіївка, 
Григорівка), відзначили День села. Фі-
нальним акордом святкової естафе-
ти став фестиваль «Калинова осінь» у 
Сеньківці. Він об’єднав усіх друзів на-

селеного пункту в місцевому будинку 
культури, давши старт новій традиції.

Організатори потрудилися на славу і під-
готували справжнє дійство, участь в якому 
взяли і співочі перли краю, і школярі, і на-
віть вихованці дитячого садочка. Окрасою, 
звісно, були відомий гурт «Черешенька» з 
Великої Стариці та нещодавно створений 
— «Джерело». Художній керівник Анатолій 

Денисюк у сфері культури все життя, а тро-
хи більше місяця тому отримав пропози-
цію від сільського голови Сеньківки Юрія 
Ляшенка створити вокальний колектив. Із 
завданням справився на «ура»: «Джерело» 
неабияк полюбилося публіці.

З авторською піснею завітав на свято 
підполковник Олександр Больків та ке-
рівник ГО «Бориспільська Січ» Наталія 
Андрощук. Саме для пана Олександра 
сеньківці кількаразово збирали гумані-
тарну допомогу, тож він був радий ощас-
ливити їх своїм виступом.

Не обійшлося і без нагород. Завідувач 
Сеньківською медамбулаторією Сергій Пе-
трович Чабак отримав загальноукраїнську 
відзнаку — медаль «Знання, душу, серце — 
людям». Для нього нагорода була приєм-
ною несподіванкою. Сергій Петрович вва-
жає її символічною, нещодавно відсвятку-
вав 30-річчя праці в Сеньківці, зізнається: 
«Вже третє покоління односельців лікую. 
Давно б, може, вже не працював, але ме-
ні подобається моя робота, я нею надзви-
чайно задоволений. Багато вкладаю в неї».

На хвилі щастя і єдності концерт три-
вав більше двох годин, та жодні клопо-
ти не завадили сеньківцям заповнити за-
лу вщерть. Окрім пісенно-танцювальних 
дарунків односельці переглядали деко-
ративно-мистецьку виставку, смакува-
ли кулішем і короваєм та висловлювали 
найрадісніші відгуки про свято.

СЕНЬКІВКА ЗІБРАЛА ДРУЗІВ

ЧИ ВПЛИНЕ 
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ 
НА РОЗМІР СУБСИДІЙ?

Валентина ОЛІЙНИК

Нещодавнє підвищення пенсій сколихнуло 
у суспільстві хвилю занепокоєння. Люди похи-
лого віку стали неабик перейматися, чи впли-
не це на субсидії, які їм нараховані на цей опа-
лювальний сезон? Як усе є із цим питанням на-
справді, намагалися розібратись на прохання 
своїх читачів і «Вісті».

— Зараз дуже багато розмов про субсидію. Мов-
ляв, у зв'язку з підвищенням пенсії зменшиться 
субсидія на опалювальний період, — прокомен-
тував ситуацію міністр соціальної політики Андрій 
Рева. — Офіційно хочу заявити: це неправда. Но-
вий підвищений розмір пенсії не впливає на роз-
мір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 
2017 — 2018 років. Як додав очільник Мінсоцпо-
літики, новий розмір пенсії буде враховано лише 
при призначенні субсидії з травня 2018 року.

Нагадаємо, за даними Держкомстату, з початку 
2017 року субсидії призначені більше ніж 7,7 міль-
йона українських сімей, а це у 1,6 рази перевищує 
показник січня — вересня 2016 року.

ФАСАД З ЕФЕКТОМ 
АНТИДЕПРЕСАНТУ 

Ольга ОГНЯНИК, фото автора 

Саме так називають зовнішній вигляд ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. Костянтина Могилка (НВК «СШ 
І-ІІІ ступенів») у стінах цього ж закладу. Протя-
гом кількох місяців містяни спостерігали, як 
будівля навчального закладу перетворюєть-
ся на веселкову абстракцію, а нещодавно було 
зроблено останні штрихи.

«Ми давно хотіли, щоб у школі було тепло і світ-
ло. А сьогодні щасливі від того, що в нас і тепло, 
і красиво, і радісно, — розповідає директор НВК 
Світлана Мазур. — Те, що ми бачимо сьогодні на 
стінах будівлі, я називаю антидепресантом. Поди-
вишся — і вже сонячніше на душі. 

Спочатку ми думали, як краще прикрасити фа-
сад, радилися з учителями щодо кольорової гами. 
Коли говорили з Ігорем Володимировичем Шалімо-
вим, підприємство якого є виконавцем робіт, дійш-
ли єдиної думки: вирішили спробувати асиметрію. 
З перших штрихів стало зрозуміло, що ми не поми-
лилися, цей стиль наш. Усе зроблено не просто для 
краси: як мені розповіли, такі лінії означають рух, а 
це психологічно налаштовує людей іти вперед».

Світлана Григорівна пишається тим, що ще не зу-
стріла жодну людину, якій не сподобався б онов-
лений фасад. До того ж, кольорів додали і коридо-
рам закладу. Перетворили батареї на олівці (ідея 
належить мамі учня закладу, яка активно долучи-
лася до її втілення), цим же різнокольоровим кан-
целярським приладдям прикрасили лавки і схо-
ди. Онука Світлани Григорівни «підкинула ідею» 
із-за кордону: запропонувала написати на сходах 
фрази -стимули англійською. 

Як зазначила заступник міського голови Люд-
мила Пасенко: «Утеплення шкіл і садочків здійсню-
ється відповідно до міської програми, розробле-
ної управлінням освіти спільно з виконкомом та 
затвердженою міською радою ще три роки тому». 
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 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

 КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Керівник Бориспільського 
міськрайонного центру зайнято-
сті Євгеній Самойленко розповів 
«Вістям», де сьогодні варто шукати 
роботу, кому платять найбільше та 
на кого слід вчитись. А також тест 
на профдіагностику та інші новин-
ки центру зайнятості.

— Який стан ринку праці на 
сьогодні на Бориспільщині? Чи 
покращилась теперішня ситу-
ація у порівнянні з минулорічни-
ми показниками?

— Так, рівень офіційно зареє-
строваного безробіття за 9 міся-
ців цього року зменшився і, в се-
редньому, по місту і району скла-
дає 0,7 %. Це враховуючи офіційні 
дані і відштовхуючись від чисель-
ності працездатного населення 
67 829 чоловік: 36718 — місто і 
31111 — район. Сьогодні ми мо-
жемо запропонувати майже 400 
актуальних вакансій, з них лише 
близько 30 % із мінімальною за-
робітною платою – наприклад, 
це молодший медичний персо-
нал, двірники чи прибиральники. 
Статус безробітного станом на кі-

нець жовтня мають 408 осіб, у по-
рівнянні з минулим роком, це на 
340 безробітних менше. За місяць, 
у середньому, ми працевлаштову-
ємо 30-37 чоловік. З початку року 
за допомогою центру зайнятості 
роботу знайшли 389 чоловік, в то-
му числі 12 учасників АТО та 13 ви-
мушено переміщених осіб (ВПО). 
41 особа взяла участь в оплачу-
ваних громадських роботах. Про-
фнавчання пройшли 147 осіб.

— Чи є дефіцит фахівців? Яких 
найбільше? 

— Звичайно, дефіцит існує завж-
ди. В останній час найзатребувані-
шими стали медичні працівники, 
вихователі, теплоенергетики, інже-
нери-енергетики, водії, кухарі та, 
навіть, продавці продовольчих то-
варів. Великим попитом користу-
ються зараз робітничі професії.

— Що таке Центр професій-
но-технічної освіти служби за-
йнятості? Чи є такий центр у 
нашому місті або районі? 

— Центр професійно-технічної 
освіти — це такий навчальний за-

клад, який здійснює курсову профе-
сійну підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації безробіт-
них, у тому числі робітників високо-
го рівня кваліфікації з технологічно 
складних професій. Іншими слова-
ми — це структура, що дає знання 
із різних спеціальностей на основі 
короткострокових курсів (від 1,5 мі-
сяця до року) за рахунок служби за-
йнятості та із наданням житла. 

Ми можемо направляти наших 
безробітних на курси у будь-які 
області України, але не кожен 

має змогу їхати на такий трива-
лий строк далеко від дому. Хо-
ча «далеко» поняття відносне. З 
сумом констатуємо факт виїзду 
наших людей за кордон. Майже 
кожного тижня хтось відмовля-
ється від послуг центру зайнято-
сті і вказує причину — у зв’язку з 
виїздом за кордон. 

Серед наших клієнтів попитом 
користуються курси в сфері на-
дання послуг: перукар, візажист, 
швачка, штукатур, кухар, бухгал-
тер та інші. Повний перелік можна 
отримати у нас або на сайті Дер-
жавної служби зайнятості. Задля 
підвищення конкурентоздатно-
сті наших клієнтів ми забезпечує-
мо можливість для всіх бажаючих 
безкоштовно пройти онлайн-кур-
си іноземної мови або вибрати на 
свій смак один з найкращих на-
вчальних курсів університетсько-
го рівня на порталі «Prometheus».

— Чи можна у Бориспільсько-
му міськрайонному центрі за-
йнятості пройти тест на 
проф діагностику? Наскільки він 
є ефективним? 

— Так, у нас дійсно можна про-
йти такий тест. За його допомогою 
в режимі комп’ютерного тестуван-
ня можна визначити найважливі-
ші показники професійної орієн-
тації кожної людини, тобто до чо-
го найбільш здібний кожен із нас. 
Тоді буде легше зрозуміти, на що 
ти здатен, та знайти підходящу ро-
боту. На сьогодні це є актуально 
та дуже цікаво. А для школярів, які 
ще не визначились з майбутньою 
професією, це просто необхідно.

• • •
«Робота існує для тих, хто її шу-

кає. У нас не стоять на «біржі». Ми 
шукаємо роботу безробітним, а 
роботодавцям працівників», — го-
ворить Євгеній Вікторович.

Тож, якщо вас здолала лінь чи 
ви просто хочете пересидіти вдо-
ма за рахунок виплат від держа-
ви, пам’ятайте — це не вихід. Сьо-
годні осучаснені центри зайнято-
сті дають чимало можливостей не 
лише в пошуку роботи, а і в отри-
манні нових знань та досягнень. 

Євгеній Самойленко: «РОБОТА 
ІСНУЄ ДЛЯ ТИХ, ХТО ЇЇ ШУКАЄ»

 Державна служба зайня-
тості поступово руйнує сте-
реотипи, і вже рідше мож-
на почути відому всім фразу 
«піду постою на біржі». Про-
те чимало умільців і зараз 
звертаються сюди, щоб от-
римувати допомогу по без-
робіттю, і зовсім не для того, 
щоб знайти собі роботу. 

Олександр МАТВІЄНКО

Автор цих рядків побував у «Скарбни-
ці Бабая», яка нещодавно з’явилася у Пе-
реяславі-Хмельницькому. У цьому за-
кладі химерних дивовиж він зустрічався 
з цікавими людьми та милувався оригі-
нальними витворами мистецтва. Один із 
співзасновників нового креативного про-
стору Влад Шекмар.

— Владиславе Володимировичу, хто 
організував такий оригінальний заклад?

— Громадська організація «Арії», засновни-
ками якої є переяславці Валентин Рутвян, Сер-
гій Хрін та я. Наша мета — культурно-духовний 
розвиток жителів міста, у першу чергу молоді, 
збереження національних традицій, автентич-
них артефактів, популяризація та поширення 
національної ідеї через витвори мистецтва. Че-
рез це місце, цю «Скарбницю Бабая», ми втілю-
ватимемо наші ідеї. Тут представлені народне 
мистецтво, вишивки, картини, предмети побу-
ту, народні інструменти, зокрема, дримби, вар-
гани, сопілки, бандури. Ми хочемо пробудити 
родову пам’ять переяславців та гостей міста.

— Який розпорядок дня має заклад?
— Ми працюємо щодня з 12-ї години дня 

до 20-ї вечора. Крім виставок робіт народ-

них майстрів, пропонуватимемо відвідува-
чам чай, каву, солодощі. Ми працюємо як 
шоурум. Це демонстраційна, показова кім-
ната чи зала, де представлені певні зраз-
ки продукції. Тобто, ми самі не займаємося 
продажем якихось речей, а надаємо май-
данчик усім охочим пропонувати свої това-
ри, зокрема, вироби мистецтва.

— Чому ви обрали такого екзотично-
го персонажа — Бабая?

— Бабай — це дух, який охороняє та збері-
гає скарби нашого народу. З тюркських мов 
перекладається як «дід», «шанований чоло-
вік». Це як старійшина роду. Бабай — образ 
міфічний. Кожен його уявляє по-своєму. Не 
знаю, хто придумав лякати ним дітей. Як на 
мене — це абсолютно позитивний дух.

— Що ви на сьогодні можете запропо-
нувати відвідувачам?

— Маємо естампи, картини, зразки ви-
шивки, музичні інструменти, вироби з гли-
ни. Чайні чашки презентував умілець Нікіта 
Джеб. Його лейбл називається «Пройди світ». 
Кожний його виріб — неповторний, ексклю-
зивний. Є художниця з Гречаників, яка нам 
привозить картини, підтягуються люди зі 
столиці, інших населених пунктів. Маємо 
два лицарські шоломи, які охороняють наш 
мистецький простір. Ось домовик із ліхта-

рем, який підсвічує людям дорогу. Такий собі 
гном, що закликає у нашу печеру. А в другій 
залі демонструється виставка флуоресцент-
них картин. Їх потрібно роздивлятися в тем-
ряві. Створює ці картини один художник із 
правого берега Дніпра. Це певна техніка, яка 
передбачає створення ефекту 3D.

— Які ваші найближчі плани?
— Хочемо привезти сюди митця Ігоря Гор-

бова, який входить у харківський цех май-
стрів автентичної бандури. Він має свою сту-
дію, робить чудові музичні інструменти. Є до-
мовленість, що він привезе до нас свою ви-
ставку інструментів різних народів. Також 
збираємо народних умільців Переяславщи-
ни, хочемо представити їхню продукцію. 

Нещодавно наша громадська організа-
ція влаштувала приїзд до Переяслава відо-
мої української співачки Каті Чілі (Катерини 
Кондратенко). Вона виступила в універси-
теті, а потім завітала до «Скарбниці Бабая». 
Згодом плануємо привезти сюди колектив 
«Хорея Козацька», який виконує стародав-
ню українську музику, а також її лідера, бан-
дуриста Тараса Компаніченка. 

Наша перевага у неформальності, ми не 
підв’язані до державної чи міської системи 
влади. Такий розрив шаблону створює нові 
можливості, нові зв’язки.

— Вхід до «Скарбниці…» для відвідува-
чів безкоштовний?

— Ми — неприбуткова організація, в нас 
немає якихось конкретних розцінок. Тому 
вхід безкоштовний. Проте це не означає, що 
вихід також безплатний. Люди мають розу-
міти, що повинен бути обмін енергіями, то-
му слід робити пожертви для продовження 
функціонування закладу. Ми маємо неве-
личку скарбничку і з вдячністю приймаємо 
певні суми від наших відвідувачів.

— Не переживаєте, що для масових зі-
брань тут не вистачатиме місця?

— Так, тут заклад для камерних заходів. Суть 
же не в кількості, а в якості. Кожен переясла-
вець може прийти в хату до діда Бабая і при-
нести щось своє. Ми його уважно вислухаємо і 
зрозуміємо як брата по духу. А публічні дійства 
ми проводитимемо у великих залах міста.

— З якими побажаннями Ви б звернули-
ся до читачів?

— До своїх земляків звертаюся із пропо-
зицією. Пропоную їм любити своє місто, пи-
шатися ним, розуміти древність і потужність 
переяславського духу. Зараз він знаходиться 
в деякому анабіозі. Це як замулене джерело. 
Його потрібно чистити, його потрібно люби-
ти. Починати слід із себе, своєї сім’ї, вулиці. 

Окремим громадянам та громадським ор-
ганізаціям слід об’єднуватися, бути активни-
ми, підніматися до розуміння своєї відпові-
дальності перед нащадками. Бо, як казали ін-
діанці, ми взяли цю планету в оренду у сво-
їх дітей. Вони підростуть і запитають, як ми 
тут хазяйнували. Тому в наше місто потрібно 
вдихнути нове життя. Адже Переяслав — мі-
сто надзвичайне. Це потужне місце сили.

Влад Шекмар: «ПОЧИНАТИ СЛІД 
ІЗ СЕБЕ, СВОЄЇ СІМ’Ї, ВУЛИЦІ…»
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 СУМУЄМО  СЕМІНАР

 ПРАВООХОРОНЦІ ІНФОРМУЮТЬ НЕВДАЛА КРАДІЖКА

 НОВИНИ «СБ»

В УСІХ ОДНА МЕТА – 
ДОПОМОГА ДИТИНІ!

Наше місто живе насиченим життям у різних сфе-
рах. І вперше в Будинку дитячої та юнацької твор-
чості «Дивоцвіт» 17 жовтня 2017 року відбувся не-
стандартний захід — семінар-практикум для прак-
тичних психологів загальноосвітніх, дошкільних 
та позашкільних навчальних закладів Борисполя 
«Особливості роботи психолога на сучасному етапі 
розвитку освітньої системи». 

Сьогодення вимагає від психологів постійного нав-
чання, розвитку та вдосконалення, щоб адаптувати-
ся до сучасних реалій. Психолог БДЮТ «Дивоцвіт» Шу-
менко Л.Д. поділилася своїм досвідом роботи. Леся 
Шуменко особливу увагу приділяє дітям внутрішньо 
переміщених категорій населення, дітям воїнів АТО та 
дітям, які потрапили у надзвичайні ситуації, адже са-
ме в них рівень тривог і страхів найвищий. На практи-
ці вона представила деякі методики, які використовує 
найчастіше у своїй роботі. Її досягнення в діагностиці 
та корекції тривожності у дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку варті узагальнення та поширен-
ня серед колег. 

Директор Центру психологічної та дефектологіч-
ної допомоги дітям та дорослим «Діамант» Олексан-
дра Вікторівна Спаська та практичний психолог ре-
абілітаційної установи «Наш дім» Катерина Сергіїв-
на Устименко також поділилися своїми надбаннями. 
Катерина Устименко розповіла про власний досвід 
психологічного супроводу дітей з особливими по-
требами через використання інтерактивних мето-
дик. Олександра Спаська вказала шляхи допомоги 
дітям з певними хворобливими проявами, яких мож-
на успішно адаптувати до соціуму завдяки професій-
ній підтримці.

Семінар був надзвичайно інформаційно насиченим, 
цікавим, практично значущим. Хоча учасники мають 
різну специфіку і особливості в роботі, проте в усіх од-
на мета — допомога дитині.

Підготовлено за матеріалами БДЮТ

ГРАБІЖНИКІВ 
ЗАТРИМАЛИ ПО 
ГАРЯЧИХ СЛІДАХ 

21 жовтня близько 5-ї ранку до па-
трульної поліції на спецлінію 102 за до-
помогою звернувся розгублений чо-
ловік. Він повідомив про те, що на ву-
лиці Київський Шлях двоє невідомих 
напали на нього, побили та відібрали 
мобільний.

Отримавши такий виклик, патрульні 
відразу виїхали на місце події. Заявник 
розповів, що після скоєного злочину 
правопорушники пішли в бік загально-
освітньої школи №1. Чоловік описати 
зловмисників не міг, проте запам’ятав 
їхні обличчя.

На пошуки грабіжників вирушили 
чотири екіпажі патрульної поліції та 
наряди Загону територіальної оборо-
ни, які допомагають патрулювати мі-
сто. Спільно та злагоджено охорон-
ці порядку оглянули прилеглі до міс-
ця скоєння злочину території. І вже за 
півгодини імовірних злочинців затри-
мали. Під час поверхневої перевірки 
у вказаних осіб патрульні виявили ви-
крадений телефон.

На місце події викликали слідчо-
оперативну групу, яка надалі з’ясову-
ватиме всі обставини події.

П’ЯНІ ЗА КЕРМОМ
У п’ятницю, 20 жовтня, близько 17-ї

години патрульні помітили автомо-
біль «Ланос», який підозріло мане-
врував вулицею Шевченка. Інспек-
тори зупинили транспортний засіб, 
в якому знаходилося двоє чолові-

ків з явними ознаками алкогольно-
го сп’яніння.

Водій відмовився пройти перевірку 
за допомогою тестера на місці, нато-
мість погодився здійснити огляд у ме-
дичному закладі. Патрульні доставили 
чоловіка до Бориспільської централь-
ної районної лікарні, де стан сп’яніння 
підтвердився. Тестер Драгер показав 
результат — 2,97 проміле із дозволе-
них 0,2 проміле.

Патрульні склали на водія прото-
кол за ст. 130 КУпАП (керування у ста-
ні сп’яніння). Автомобіль залишили на 
місці події без порушень ПДР.

ЗІТКНЕННЯ ІЗ 
МАРШРУТКОЮ

Дорожньо-транспортна пригода тра-
пилася 21 жовтня, близько 16-ї години, 
на вулиці Головатого. Водій автомобіля 
Chevrolet Aveo не дотримався бокового 
інтервалу та виїхав на зустрічну смугу, 
що спричинило зіткнення із маршрут-
ним транспортним засобом. У цей час 
в автобусі перебували пасажири, серед 
яких багато дітей. На щастя, в ДТП ніхто 
не постраждав.

Патрульні, які працювали на міс-
ці події, помітили, що водій лег-
кового автомобіля має явні озна-
ки алкогольного сп’яніння. Підоз-
ри інспекторів підтвердилися в цен-
тральній районній лікарні, де водій 
пройшов огляд на стан сп’яніння. Дра-
гер показав позитивний результат — 
2,30 проміле.

На винуватця ДТП поліцейські склали 
адмінматеріали за ст.124 КУпАП (пору-
шення ПДР, що спричинило ДТП), за ч.1 
ст.130 КУпАП (керування у стані сп’янін-
ня) та вилучили посвідчення водія.

ЗНАЙШЛИ 
ЗНИКЛУ 
ЛЮДИНУ

На перехресті вулиць Київський 
Шлях — Європейська 22 жовтня близь-
ко 10 години ранку патрульні помітили 
хлопця, який йшов проїжджою части-
ною. Він не реагував на зауваження, 
що здалося патрульним підозрілим.

Коли інспектори вийшли із служ-
бового автомобіля та наблизилися до 
громадянина, то помітили, як з його ки-
шень виднілися зім’яті грошові купю-
ри. Згодом вдалося з’ясувати, що сума 
складала більше 16 тисяч гривень.

Особа була не спроможна щось по-
яснити самостійно, тож її перевірили 
по всіх наявних оперативних базах. 
Завдяки цьому поліцейські дізналися, 
що 21 жовтня до Павлоградського від-
ділу поліції, що в Дніпропетровській 
області, звертався батько хлопця із за-
явою, що його син зник і не виходить 
на зв’язок.

Поліцейські оперативно зв’язалися 
із заявником. Із його слів стало відомо, 
що хлопець хворіє на шизофренію, а 
знайдені кошти належать його рідним.

Аби приїхати за сином, чоловіку бу-
ло необхідно не менше 8 годин, тож 
патрульні привезли хлопця до Управ-
ління патрульної поліції Бориспо-
ля. Там про нього подбали поліцей-
ські – напоїли його чаєм та погодува-
ли. А близько 19-ї години вечора рідні 
забрали хлопця додому в Дніпропе-
тровську область.

Підготувала Тетяна ХОДЧЕНКО

ГОСПОДАР ЗАТРИМАВ 
ЗЛОВМИСНИКА 

Олена КРАВЧУК, Бориспільський ВП

Житель першого поверху багатоповерхівки в 
с. Чубинське прокинувся через гуркіт, який надходив 
із підвального приміщення. Не вагаючись, чоловік спу-
стився у сховище та виявив там невідомого, який на-
магався викрасти його майно. Відважний господар са-
мостійно затримав зловмисника та одразу ж викликав 
поліцію.

Серед награбованих речових доказів були різноманіт-
ні господарчі речі: обприскувач для рослин, молоток, ме-
талева драбина та дві пари роликових ковзанів.

Підозрюваним виявився раніше судимий 62-річний 
мешканець м. Кіровоград, який приїхав до столиці на 
заробітки. Поліцейські затримали його у порядку ст.208 
Кримінально-процесуального кодексу України та по-
містили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчими 
відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.15 (замах 
на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу 
України. Досудове розслідування триває.

НЕБЕЗПЕЧНА ЗНАХІДКА
Сергій КРУЧИНІН

Нещодавно під час нічного патрулювання екіпаж ГФ 
«Сектор Безпеки» здійснював піший обхід вулиці Но-
ва ІІ. Біля гаражів, розташованих поруч, помітили чоло-
віка, який поводився підозріло — постійно озирався та 
дивився в бік чагарників. Оскільки він міг влаштувати 
або шукати наркотичну «закладку», хлопці перевірили 
місце й знайшли пакет, вміст якого їх здивував. Там було 
дві гранати та декілька набоїв часів Другої світової вій-
ни. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце, під-
твердила це. Небезпечну знахідку  було утилізовано са-
перами.

Будьте пильні, у разі підозри на небезпеку одразу ви-
кликайте поліцію.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Формувальника ЗБВ
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Такелажників
Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 

виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів
Електрозварювальника
Охоронця   
Водія кари
Електрика з кранового 
господарства

Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Тракториста
Енергетика
Майстра арматурного 
цеху

50
-7

00
 • 

097-767-9999
50

-7
00

 • 
097-767-9999

kvantro.com

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 30 ЖОВТНЯ

ВІВТОРОК, 31 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 14.55 Т/с "Свати - 5"
16.00 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 "Гроші"
23.15 00.10 "Танці з зірками"
02.05 Т/с "Пончик Люся" (16+)

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 10.45 "Чотири весілля"
11.50 12.20 13.45 "Міняю жінку"
14.55 Т/с "Свати - 5"
16.00 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 "Модель XL"

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 03.00 Зірковий шлях

11.35 Х/ф "Фото на документи"

13.35 15.30 Т/с "Пограбування 

по-жіночому" 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+

23.30 Х/ф "Мумія" 16+

04.00 Реальна містика

04.45 Агенти справедливості 16+

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.40 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 04.30 Реальна містика

13.30 15.30 05.30 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

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 "Мумія" 16+

05.50 "Мультфільм"
06.20 23.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.30 12.25 Т/с "Ганна Герман" 16+
13.10 Х/ф "Холодне літо 53-го"
15.10 "Речдок"
16.10 "Чекай на мене"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Я прийду сама" 16+
01.10 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
03.45 "Готуємо разом"

05.50 Мультфільм
06.20 23.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.25 12.25 20.40 Т/с "Я прийду 

сама" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
01.10 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
03.45 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Пригоди монстро - 

подружок. День усіх 
монстрів"

11.45 М/ф "Дюймовочка"
13.00 23.00 02.50 Казки У Кіно
14.30 Казки У
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30 ЛавЛавCar 2
22.00 Танька і Володька

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 2"
12.00 Панянка-селянка
13.00 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30 02.50 Казки У
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

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

вампірів" 16+

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

Підсумки
10.15 Антизомбі
11.10 13.20 Х/ф "Джуманджи" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Протистояння" 16+
15.40 16.10 Х/ф "Стрілець" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Невиправні" 16+
22.25 Свобода слова
00.50 Х/ф "Залізний лицар" 18+
02.50 Т/с "Слідчі" 16+
04.05 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти
04.40 Т/с "Відділ 44" 16+

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 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.10 13.20 Х/ф "Протистояння" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 01.30 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.15 Х/ф "Великі гроші" 16+
02.15 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.15 "Позаочі"
11.10 "Моя правда"
12.05 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловікова"
13.55 Х/ф "Білі вовки"
15.40 Х/ф "Золоте теля"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 01.25 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Зникла експедиція"
03.10 Кіноляпи
04.00 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.10 01.20 "Позаочі"
11.00 00.30 "Моя правда"
11.55 Х/ф "Мамо, я льотчика 

люблю"
13.50 Х/ф "Кровні брат"
15.20 Х/ф "За вітриною універмагу"
17.15 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 02.10 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Між високих хлібів"
03.50 Кіноляпи
04.30 Саундтреки

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 "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"
18.10 "Світ примар"
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 "Світ примар"
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 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.00 М/с "Історії Тома і Джеррі"
09.00 М/ф "Упс… Ной виплив"
10.50 Х/ф "Каблучка дракона"
12.40 Х/ф "Король Артур"
15.00 Х/ф "Помпеї" 16+
17.10 Х/ф "Шрек 2"
19.00 Ревізор
21.20 Страсті за Ревізором
00.20 Х/ф "Братерство по крові" 

16+
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 01.50 Зона ночі
04.10 Абзац
06.10 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"
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Кохання на виживання
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

05.15 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Захар Беркут"
08.50 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.20 "Наші"
13.00 "2 кінські сили"
13.40 15.05 20.20 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.25 Т/с "Розвідники" (16+)
19.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+)
23.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя. Професії"
04.25 "Легенди бандитської Одеси"

05.35 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.45 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Розслідування"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 19.30 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
14.35 15.05 20.20 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 12" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
16.25 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"
13.15 Х/ф "Супер циклон" (16+)
15.05 Х/ф "Вулкан"
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 "Чужі проти Хижака 2" 

(18+)
01.20 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.20 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.25 17.20 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Ерагон"
15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.45 Т/с "Кістки " (16+)
23.20 Х/ф "Вулкан"
01.20 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.25 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.35 "Облом.UA."

06.15 15.25 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
09.15 Х/ф "Скринька Марії Медічи"
11.10 Х/ф "Коник-стрибунець"
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"
03.15 "Найкраще на ТБ"

06.45 15.25 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.45 "Битва екстрасенсів 14"
12.00 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 10.55 16.35 
23.20 Погода

07.34 Від першої особи
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Д/ф "Хроніка Української 

повстанської Армії. 1942-
1954" 1с.

11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Д/ф "Історичні 

розслідування"
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 02.50 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 02.00 
Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 10.55 23.20 
Погода

07.34 Від першої особи
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Д/ф "Хроніка Української 

повстанської Армії. 1942-
1954" 2с.

11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Покоління Z
17.15 М/с "Книга джунглів"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.45 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 02.25 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дикі тварини"

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 10.45 "Чотири весілля"
11.45 12.20 13.45 "Міняю жінку"
14.55 Т/с "Свати - 5"
16.00 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 23.20 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.15 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.50 

02.40 Сьогодні

09.30 03.25 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.30 Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА 

"Шахтар" - "Феєнорд"

00.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Мультфільм
06.20 23.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.25 12.25 20.40 Т/с "Я прийду 

сама" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
01.10 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
03.45 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Блакитна свічка"
12.00 Панянка-селянка
13.00 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30 02.50 Казки У
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

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

вампірів" 16+

05.30 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 17.35 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.10 13.20 Х/ф "Великі гроші" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 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+
23.25 Х/ф "Життя за брата" 16+
02.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
09.55 01.50 "Позаочі"
10.40 Х/с "Моя правда"
11.20 Х/ф "Смертельно живий" 

(16+)
13.05 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
14.30 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
16.20 Х/ф "Зникла експедиція"
21.00 02.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
00.55 "Моя правда"
04.10 Кіноляпи

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 "Світ примар"
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"
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
17.00 Аферисти в мережах
19.00 Вар'яти
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зоряні яйця
01.40 Служба розшуку дітей

05.15 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.25 Х/ф "Постріл у спину"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Засуджений"
10.40 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 19.30 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
14.35 15.05 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

12" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
16.25 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13" 

(16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)

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 "Один шанс на двох" 

(16+)
15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
19.30 20.40 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки " (16+)
23.15 Х/ф "Пограбування казино" 

(16+)
01.10 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.15 Х/ф "Камінна душа"
03.50 "Облом.UA."

07.05 15.25 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 14"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 10.55 16.35 
23.15 Погода

07.34 Від першої особи
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 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
23.25 Мегалот

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 2 ЛИСТОПАДА

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 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

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

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 00.00 

02.50 Сьогодні

09.30 03.40 Зірковий шлях

11.30 04.00 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.50 Футбол. Ліга Європи УЄФА 

"Герта" - "Зоря"

00.15 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Мультфільм
06.20 23.20 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.25 12.25 20.40 Т/с "Я прийду 

сама" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 05.10 "Подробиці"
01.10 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
03.45 "Готуємо разом"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Попелюшка"
12.00 Панянка-селянка
13.00 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30 02.50 Казки У
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 21.00 Одного разу під 

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

вампірів" 16+

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

16+
12.00 13.20 Х/ф "Життя за брата" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
15.10 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 01.10 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.25 Х/ф "Підривник" 16+
02.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.05 01.30 "Позаочі"
10.55 00.35 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" 

(16+)
13.30 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.20 Х/ф "Золота річка"
17.15 Х/ф "Знайти і знешкодити"
21.00 02.20 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Здається квартира з 

дитиною"
04.00 Кіноляпи
04.30 Саундтреки

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Світ примар"
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 01.40 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"
12.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.50 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
21.50 Суперінтуїція
01.35 Служба розшуку дітей

05.45 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.55 Х/ф "Суто англійське 
вбивство" 1 c.

08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Суто англійське 

вбивство" 2 c.
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 19.30 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
14.35 15.05 20.20 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
16.25 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)

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"
13.15 Х/ф "Пограбування казино" 

(16+)
15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
18.40 "ДжеДАІ"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.35 Т/с "Кістки " (16+)
23.15 Х/ф "Термінова доставка" 

(16+)
01.25 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Страчені світанки"
03.55 "Облом.UA."

06.15 15.25 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
09.15 "Битва екстрасенсів 14"
11.40 "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"
23.25 "Один за всіх"

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 10.55 16.35 
23.20 Погода

07.34 Від першої особи
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 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 "Радянське"
19.15 Д/ф "Комуналка"
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

ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
Тел.: 050-357-43-86, Анатолій Володимирович

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

надається гуртожиток.

На СТО м. Бориспіль ПОТРІБНІ

АВТОСЛЮСАР
ВОДІЙ кат. «D»

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

ПОВІДОМЛЕННЯ
про погодження зовнішніх 
меж земельної ділянки.

У зв'язку з проведенням робіт із 
землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки для ведення 
свдівництва, площею 0,1034 га, що 
знаходиться у власності гр. Павлен-
ка Олександра Анатолійовича, роз-
ташованої за адресою: Бориспіль-

ський р-н, Гнідинська сільська рада, 
СТ «Калина», ділянка №18.
Прохання з'явитися власників 

суміжних ділянок Циганок Л.В., 
Резніченко С.М., Зінченко Н.С., По-
горєлов О.В., Спінова Ю.О., Спінов 

О.В. та Шафран М.І. 3 листопа-
да 2017 року о 13:00 за вказаною 

адресою.
Тел.: 050-109-12-24.
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СУБОТА, 4 ЛИСТОПАДА

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИСТОПАДА

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 21.15 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 "Модель XL"
02.00 "Вечірній Київ"
05.30 "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 "Міняю жінку - 5"
13.45 "Міняю жінку - 4"
15.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху 3"
22.20 "Ігри приколів"
23.20 "Вечірній Київ"
01.20 "Ліга сміху"
05.05 "Неділя з Кварталом"

07.00 15.00 19.00 02.20 Сьогодні

07.15 04.30 Зірковий шлях

08.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 12+

12.00 15.20 Т/с "Каблучка з 

бірюзою"

16.00 19.40 Т/с "Присягаюсь кохати 

довіку"

21.00 Х/ф "Бестселер по коханню" 

12+

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 03.00 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 

03.15 Сьогодні
09.30 05.40 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 "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Каблучка з 

бірюзою"
23.20 Слідами
01.45 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.55 Мультфільм
07.15 03.25 Док.проект "Битва за 

Київ"
08.10 Х/ф "Доля людини"
10.15 Х/ф "На війні як на війні"
12.10 04.05 Х/ф "Йшов четвертий 

рік війни"
14.00 20.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина" 12+
20.00 02.50 05.30 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Ларго Вінч 2: Змова в 

Бірмі" 16+
00.50 Х/ф "Другий шанс" 16+

05.50 Мультфільм
06.20 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.25 12.25 Т/с "Я прийду сама" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
23.50 Х/ф "Гу-Га"
02.20 Х/ф "Міський романс"
03.55 "Чекай на мене"
05.00 "Подробиці тижня"

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

місті"
11.20 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

загубленого королівства"
13.00 Х/ф "Шайбу, шайбу!"
14.40 02.00 Країна У
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
19.00 Танька і Володька
22.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 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 "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
12.00 Панянка-селянка
13.00 19.30 ЛавЛавCar 2
14.30 02.50 Казки У
15.30 03.40 Віталька
16.50 02.00 Країна У
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
23.00 Х/ф "Едвард Руки-Ножиці"
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.20 04.35 Скарб нації
05.30 04.40 Еврика!
05.35 04.50 Факти
05.55 Більше ніж правда
07.30 Я зняв!
09.25 13.10 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

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

Підсумки
20.05 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" 

16+
22.45 Х/ф "Глибоководний 

горизонт" 16+
00.45 Х/ф "Лейк Плесід: Озеро 

Страху" 16+

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 17.30 Т/с "Невиправні" 16+
12.10 13.25 Х/ф "Зоонаглядач"
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
15.10 16.10 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комік на мільйон
02.00 Факти
02.20 Х/ф "Підривник" 16+
03.40 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Невідома версія. Дівчата"
10.20 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
11.45 Х/ф "Політ золотої мушки"
13.30 Х/ф "Такі добрі люди"
15.25 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.20 Х/ф "Чорний принц"
19.00 Х/ф "Оцеола"
21.00 Х/ф "Текумзе"
22.50 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
23.35 Х/ф "Стряпуха"
00.50 Х/ф "Якщо є вітрила"
02.10 "Позаочі"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 "Своя роль"
10.10 "Позаочі"
11.00 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Заграва" (16+)
13.30 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.20 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
17.15 Х/ф "Між високих хлібів"
21.00 02.35 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Повернення немає"
01.00 Х/ф "Тривай, тривай, 

зачарування..."
04.15 Кіноляпи

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.55 "Мультляндія"
15.05 "Приречений на любов"
16.15 "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 05.05 "Дикі тварини"
19.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Поневіряння китайця в 

Китаї"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Розриваючи тишу"
02.15 Х/ф "Смертельна ізоляція"

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 "Світ примар"
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 02.05 Зона ночі
05.50 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.49 07.49 Kids Time
06.50 М/с "Лунтик і його друзі"
07.50 Дешево та сердито
08.50 Ревізор
11.15 Страсті за Ревізором
14.15 Вар'яти
16.10 Зоряні яйця
18.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Прокляття чорної 
перлини" 16+

21.00 Х/ф "Пірати Карибського 
моря: Скриня мерця" 16+

00.00 Х/ф "Угода з дияволом" 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"
06.55 08.19 Kids Time
07.00 М/с "Лунтик і його друзі"
08.20 22.45 Половинки
10.20 Кохання на виживання
12.10 21.40 Київ вдень та вночі
16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи
00.20 Х/ф "Братерство по крові" 

16+
02.20 Служба розшуку дітей

05.15 04.45 "Правда життя. 
Професії"

06.15 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
12.00 02.55 "Речовий доказ"
15.00 Свідок. Агенти
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
21.00 Х/ф "Королева бензоколонки 

- 2"
22.45 Х/ф "Тіло"
00.45 "Мисливці за привидами"
02.40 "Випадковий свідок"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

05.30 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.40 Х/ф "Морський характер"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 19.30 Т/с "Елементарно - 4" 

(16+)
14.35 15.05 20.20 Т/с "CSI: Лас-

Вегас - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
16.25 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
01.25 Т/с "Коджак"
02.50 "Випадковий свідок"

06.00 Мультфільми
08.00 01.35 "Цілком таємно"
09.35 "Загублений світ"
16.50 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв" (16+)
18.50 Х/ф "Школа бойових 

мистецтв 2" (16+)
20.45 Х/ф "Петля часу" (16+)
22.55 Х/ф "Діамантові пси" (18+)
00.50 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
01.55 Х/ф "Вишневі ночі"
03.20 "Облом.UA."
05.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

217. Титульний бій: Майкл 
Біспінг vs Жорж Сен-П'єр. 
Пряма трансляція з Нью-
Йорку (США)"

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

(16+)
15.10 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
19.10 Х/ф "Ерагон"
21.10 Х/ф "Сім хвилин" (16+)
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі двобої Конора 
МакГрегора"

01.50 Х/ф "Лісова пісня"
03.20 "Облом.UA."

06.10 Х/ф "На вас чекає 
громадянка Ніканорова"

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.05 "Сюрприз, сюрприз!"
12.55 "Зважені та щасливі - 7"
15.50 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

06.20 Х/ф "Кохана жінка механіка 
Гаврилова"

08.05 23.20 Х/ф "Коханий за 
наймом"

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!"

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с "Чорний пірат"
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?
12.50 Х/ф "Джейн Ейр"
15.15 Д/ф "Смаки Джиньяна"
15.45 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/ф "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
01.35 Світло
02.35 Д/с "Дороги до Мемфіса"
04.10 Д/с "Латиноамериканська 

музика"

06.30 07.00 15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 10.55 16.35 
Погода

07.34 Від першої особи
08.07 Ера бізнесу
08.10 Агроера
08.15 Спорт
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "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"
19.55 Д/с "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Фільм

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"
12.55 13.55 15.00 16.00 Т/с "Свати - 

5"
17.05 "Ліга сміху 3"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос. Діти 4"
23.20 "Ігри приколів"
00.20 "Сватики "
01.20 "Аргумент кiно"

06.50 Сьогодні

07.40 Зірковий шлях

09.10 Х/ф "Фото на документи"

11.10 Т/с "Присягаюсь кохати 

довіку"

15.10 Х/ф "Бестселер по коханню" 

12+

17.10 20.00 Т/с "Протистояння" 12+

19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

22.20 Т/с "Чужа жінка" 16+

02.15 04.50 Т/с "Лікар Ковальчук" 

12+

06.00 Мультфільм
06.20 01.00 Х/ф "Сім старих і одна 

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

Перезавантаження"
12.10 Т/с "Крапля світла" 16+
16.00 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" 16+
20.00 02.25 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Суєта суєт"
22.20 Док.проект "Галина 

Польських. За сімейними 
обставинами"

23.20 Х/ф "Нічна подія"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
11.00 М/ф "Школа монстрів: 

Великий монстровий риф"
12.20 Х/ф "Король повітря: Ліга 

чемпіонів"
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф "Едвард Руки-Ножиці"
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Х/ф "Залізна сотня"
03.40 Віталька

05.15 Більше ніж правда

06.55 Т/с "Слідчі" 16+

09.00 Т/с "Відділ 44" 16+

11.50 13.00 Х/ф "Зоонаглядач"

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф "Глибоководний 

горизонт" 16+

16.05 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Всесвітня війна Z" 16+

22.55 Комік на мільйон

01.00 Х/ф "Незвичайна подорож" 

16+

02.40 Провокатор

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

балада"
10.50 Х/ф "Капітан Крокус"
12.05 Х/ф "Якщо є вітрила"
13.25 Х/ф "Привид замка 

Моррисвіль"
15.15 Х/ф "Чорний принц"
17.10 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
19.00 Х/ф "Ульзана"
20.50 Х/ф "Оцеола"
22.50 "Невідома версія. Дівчата"
23.40 Х/ф "Перевесниці"
01.10 Х/ф "Шукаю людину"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Паспортний стіл"
14.40 04.30 "Мультляндія"
15.15 "Вікно в Європу"
15.40 "Дикі тварини"
16.35 Х/ф "Поневіряння китайця в 

Китаї"
18.35 Х/ф "Казино "Рояль"
21.00 00.40 03.40 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Війна однієї людини"
23.35 Українська Національна 

Лотерея"
01.30 Х/ф "Казино Рояль"

03.00 Зона ночі
05.14 06.29 Kids Time
05.15 М/с "Пригоди кота в чоботях"
06.30 Топ-модель по-українськи
09.10 Х/ф "Сонна лощина" 16+
11.20 Х/ф "Каблучка дракона"
13.10 М/ф "Шрек 3"
15.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: Прокляття чорної 
перлини" 16+

18.00 Х/ф "Пірати Карибського 
моря: Скриня мерця" 16+

21.00 Х/ф "Учень чаклуна"
23.10 Х/ф "Темний ліс" 18+
01.00 Х/ф "Угода з дияволом" 16+

05.45 Х/ф "31 червня"
08.15 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
13.20 Х/ф "Королева бензоколонки 

- 2"
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 Свідок. Агенти
19.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
23.00 Х/ф "Паяльна лампа" (16+)
00.50 Х/ф "Тіло"
02.40 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
217. Титульний бій: Майкл 
Біспінг vs Жорж Сен-П'єр. 
Пряма трансляція з Нью-
Йорку (США)"

08.00 "Бандерлоги"
09.45 "Він, Вона і телевізор"
13.10 Х/ф "Сім хвилин" (16+)
14.50 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
19.20 15 тур ЧУ з футболу 

"Динамо"- "Ворскла"
21.25 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

217. Титульний бій: Майкл 
Біспінг vs Жорж Сен-П'єр.

02.00 Х/ф "Захар Беркут"
03.35 "Облом.UA."

06.20 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

11.00 "Караоке на Майдані"

11.55 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
08.30 М/с "Чорний пірат"
09.10 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Д/с "Дика планета"
10.35 Х/ф "Джейн Ейр"
13.00 Д/ф "Смаки Джиньяна"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.20 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
17.15 Т/с "Бодо"
20.25 Слідство. Інфо. Спецвипуск
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка

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.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ «Укройлхім» (юр. адреса: 08131, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця 

Завокзальна, будинок 15) заявляє про наміри будівництва газонаповнювальної 
станції на вул. Завокзальна, 15 у м. Бориспіль, Київської області. Будівництво 
ГНС відбувається в дві черги. Перша черга – будівництво всіх будівель та споруд з 
базою зберігання ЗВГ на 2000 м3. Друга черга – збільшення бази зберігання ЗВГ 
до 3000 м3. Максимальна річна потужність ГНС – 180 000 тонн ЗВГ на рік. Потреба 
в ресурсах при експлуатації об’єкту становить: земельних – будівництво ведеться 
на орендованих земельних ділянках загальною площею 2,4148 га, залучення до-
даткових земельних ресурсів не потребує; енергетичних: електроенергія – згідно 
наданих лімітів; водних: 0,8375 тис. м3/рік; трудових: 29 робочих місць. Вплив за-
планованої діяльності на навколишнє природне середовище (гідрологічні умови, 
клімат та мікроклімат, повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослин-
ний і тваринний світ, заповідні об’єкти) знаходиться в межах нормативів чинно-
го законодавства. Всі відходи ГНС вивозяться за договорами спеціалізованими 
організаціями. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян з 
приводу будівництва проводиться протягом 30 днів з дати подання повідомлен-
ня. Зауваження приймаються за адресою: 08300, Київська область, м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72, тел.: (04595) 6-13-47, (04595) 6-02-35
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

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

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

www.bkbm.ua

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

Триває програма акційних знижок!

Повний пакет документів, 

сертифікована якість

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

ВИРОБНИЦТВА:
днища для колодязів

оки
тя, сходові марші, перемички
г та тротуарів та ін.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

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

БМВ-520, 1990 р, б/г, IV покоління, гарний 
стан, господар, 91800 грн (еквівалентно 3400 
у.о.). Тел.: 0 67 2004935.

Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, цен-
тральний замок, сигналізація, кондиціо-
нер, 156600 грн (еквівалентно 5800 у.о.). 
Тел.: 0 66 2524396.

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 «Муравей»,«Восход» ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2344349.

Продам мотоцикл Днепр-11 та запчастини 
до нього. Тел.: 0 73 4457748.

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

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

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

Бориспіль
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.

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

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

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
Європейська 4 вул., 2/5, 46/27/6, кімнати 

окремі, б/з, гарний стан, 756000 грн (еквіва-
лентно 28000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650. 

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічиль-

ники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, 
вбудовані меблі, 918000 грн (еквівалентно 
34000 у.о.). Тел.: 0 67 9663374. 

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «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 за-
склені, м/п вікна, с/в окремо, 927000 грн (екві-
валентно 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.

БУДИНКИ

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

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

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

Тел.: (067) 567�86�81
КАБІНА від КРАЗ 65055
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Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 2 ве-
ранди, зручності, ціна договірна. Тел.: 0 97 
9665312.

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

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

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

Камінського вул. р-н, 93 кв.м, 5 кімнат, ван-
на в будинку, потребує ремонту, газ, сверд-
ловина, 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 ре-
монту, свердловина, погріб, 7 соток, 520000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

Глибоке с., Вишнева вул., червона цегла, 3 
кімнати, кухня, веранда, сарай, погріб, світло, 
вода у будинку, газ поруч, 6 соток, асфальто-
вана вулиця, 324000 грн (еквівалентно 12000 
у.о.). Тел.: 0 97 4002771.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будин-

ку, гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 
соток, під забудову. Тел.: 0 95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

стан, господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
кооп. «Схід», 4х6, ціна договірна. Тел.: 0 93 

9982409.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 

0 68 3278353.
Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 со-

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

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

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 
4094765.
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Мечнікова вул., 10 соток, держакт під забу-
дову, поруч сусіди, світло по вулиці, 297000 
грн (еквівалентно 11000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650.

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

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, приватизована, держакт, 230000 
грн, господар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

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 комунікаціями або зі старим будин-
ком, у господаря, розгляну пропозиції, посе-
редникам не турбувати, викуп за 2 дні, готів-
ка. 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 у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

Здам
Бориспіль

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

2-к.кв., ціна 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ПРОВЕДЕННЯ ОВНС ДІЮЧОГО ОБ’ЄКТА

ТОВ «Морозівська птахофабрика» замовило проведення розробки матеріалів ОВНС діючої 
птахофабрики, розташованої в с. Головурів Бориспільського району Київської області, для ви-
значення масштабів та рівнів впливів господарської діяльності на навколишнє середовище і 
обгрунтування заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Обсяги вико-
нання ОВНС — відповідно до вимог Рекомендацій щодо змісту матеріалів оцінки впливів діючих 
об’єктів на навколишнє середовище (ОВНС). Правила проведення робіт. Розроблених УкрНДІ-
ЕП Мінприроди України м.Харків. 

Основним напрямком діяльності ТОВ «Морозівська птахофабрика» є вирощування птиці 
(курчат та курей-несучок) та виробництво яєць. Річний випуск яєць — 26800000 штук, утриман-
ня курей-несучок — 98980 голів. Розмір СЗЗ — 300 м витримано. 

Потреба в ресурсах при експлуатації: земельних — використовується 12,03 га земель від-
повідно до Державного акту на право постійного користування землею І-ЖТ №000881 від 
4.11.1998р.; енергетичних — споживання електроенергії для забезпечення роботи виробничого 
та технологічного обладнання для освітлювальних приладів приміщень птахофабрики в обся-
зі 2895 тис. кВт/год від існуючої електромережі Київобленерго; водних — господарсько-питні 
потреби — 4,62 куб. м/добу, 8,0 тис куб.м/рік та виробничі потреби — 115,79 м3/доб, 40,8 тис 
куб.м/рік забезпечуються з двох артезіанських свердловин; трудових — 109 співробітників за 
рахунок місцевого працездатного населення; транспортне забезпечення — орендованим авто-
мобільним транспортом місцевими дорогами. 

Впливи здійснюваної діяльності на навколишнє середовище: клімат і мікроклімат — відсутні; 
геологічне середовище — під час діяльності птахофабрики вплив відсутній ; повітряне — викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин від джерел викидів в межах ГДК; водне — внас-
лідок забору води артезіанськими свердловинами та внаслідок відведення господарсько-побу-
тових стоків у вигріб та вивезення на очищення відповідно до договору; грунт — в допустимих 
межах; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — проявивсь у вигляді прямого фізичного 
і ландшафтно-формуючого впливу на флору і фауну району робіт, фактори зміни умов існуван-
ня рослин і тварин безпосередньо на тереторії птахофабрики в період проведення розміщення 
(будівництва) об’єкту в допустимих межах. Враховуючи те, що діяльність здійснюється в ме-
жах існуючої птахоферми, яка орендується, виснаження або деградація сформованих у райо-
ні рослинних та фауністичних співтовариств у результаті планованої діяльності не очікується. 
За період функціонувння птахофабрики вплив незначний. Території об'єктів ПЗФ та території, 
перспективні для заповідання, відсутні; навколишнє соціальне середовище (населення) — ді-
яльність не змінює сформовану інфраструктуру соціального середовища та умови проживання 
населення. Позитивний вплив внаслідок діяльності виробничого об’єкта, працевлаштування — 
109 працівників, у тому числі 11 — ІТП, і сплата податків до бюджету, допомога місцевій громаді 
у вирішені нагальних питань; навколишнє техногенне середовище — вплив відсутній. Відходи 
виробництва, їх повторне використання, утилізація, знешкодження або безпечне захоронення 
— на підприємстві організоване поводження з відходами (збір та використання для власних по-
треб при вирощувані с/г культур, передача на утилізацію захоронення відповідно угод з органі-
заціями, які мають ліцензію на поводження з відходами), що відповідає вимогам нормативних 
документів. 

Подати запитання та пропозиції до замовника щодо впливу діяльності птахофабрики на на-
вколишнє природне середовище ТОВ «Морозівська птахофабрика» можливо за адресами: 
07526, Київська область, Баришівський район, с. Морозівка, вул. Садова, 9; 08353, вул. Лісо-
ва, 1 в с. Головурів, Бориспільський район, Київська область. Телефон 04445527190. А також 
розробнику матеріалів ОВНС ТОВ «ЕКО-МБ» м. Житомир, тел.: (0412) 46-16-60, факс.: (0412) 
42-56-39, Е-mail: EKO-MB@ukr.net. Керівництво ТОВ «Морозівська птахофабрика» гарантує на-
дання зацікавленим громадянам інформації щодо матеріалів ОВНС, проведення громадського 
обговорення, яке відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 15.00 у приміщенні контори за адресою: вул. 
Лісова, 1 в с. Головурів Бориспільського району Київської обл. 

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.

здам в оренду кіоск під ремонт одягу, 20 
кв.м, м. Київ, ст.м. «Позняки». Тел.: 0 67 
4432449.
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кімната в 4-к.кв., Головатого вул., меблі, 
техніка, ціна 2200 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

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

Найму

Бориспіль

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

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

квартиру або будинок у м. Бориспіль. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
найму житло у м. Бориспіль чи районі, не-

дорого, у господаря. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959,063 8851779

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

Міняю

Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні пра-
цівники! Якщо ви цілеспрямована, відпо-
відальна особа з бажанням працювати 
та розвиватися — ми шукаємо саме Вас! 
Запрошуємо до співпраці адміністратора, 
бухгалтера, кухаря, оператора, механіка, 
менеджера по чистоті, бармена, офіціан-
та. Тел.: 0 67 6927708, (04595) 47047.

В кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. 
С.Бандери, 3-А) на постійну роботу по-
трібен бармен, посудомийниця-приби-
ральниця, кухар. Тел.: 0 66 0976913, 0 67 
3235454, (4595) 9-13-30.

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

В магазин «Автотовари» потрібен про-
давець-консультант (без д/р — навчає-
мо). Тел.: (4595) 60470, 0 50 9479047, 0 50 
6572532.

В продуктовий магазин на вул. Нова по-
трібен продавець зі знанням касового 
апарату. Тел.: 0 67 3235454.

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

В торгово-роздрібну мережу Пар-
фюм-Бар запрошується комунікабель-
ний, цілеспрямований продавець-кон-
сультант. З/п висока, ставка+%, від 7000 
грн, гнучкий графік роботи. Тел.: 0 67 
4600216.

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

Запрошуємо на постійну роботу пли-
точника, будівельника, д/р, з/п договірна, 
працевлаштування. Тел.: 0 66 9099669, 0 
67 5561977.

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні 
прибиральниці службових приміщень, двір-
ник, 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, ТЕРМІ-КОМПАНІЇ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ, ТЕРМІ-
НОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР НОВО ПОТРІБЕН ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР 
НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ НА АВТО КОМПАНІЇ, КАТ. «В», ЗНАННЯ 
М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. М. БОРИСПІЛЬ ТА КИЇВ, З/П ВІД 7000 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766.

Монтажники та замірники м/п вікон потрібні 
на постійну роботу, а також зварювальники. 
Тел.: 0 97 9008101.

На меблеве виробництво потрібні столяри 
з д/р, з/п від 15000 грн, с. Кучаків. Тел.: 0 67 
4977993.

На постійну роботу в автотранспортне 
підприємство, розташоване поруч із с. 
Гнідин, потрібен автослюсар з ремонту 
вантажних автомобілів. Тел.: 0 67 6655589, 
(044) 5912567, Микола Володимирович.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІ-
ЦІАНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ЦІАНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 
ДО 24.00, З/П ВІД 3500 ГРН, СПІВБЕСІДА. ДО 24.00, З/П ВІД 3500 ГРН, СПІВБЕСІДА. 
ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 4075992.ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 4075992.

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

На постійну роботу потрібні мийники ав-
томобілів. Тел.: 0 68 6875604.

На роботу потрібен бухгалтер на повний ро-
бочий день, з/п за домовленістю. Тел.: 0 95 
9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

На роботу потрібен майстер по ремонту 
одягу, павільйон 20 кв.м, з/п договірна, м. 
Київ, ст.м. «Позняки». Тел.: 0 67 4432449. 

На роботу у м. Бориспіль терміново по-
трібні теплотехнік, теплоенергетик, змін-
ний інженер котельні, з/п договірна, офі-
ційна. Тел.: 0 67 2206347, 0 66 6125838.

На СТО у м. Бориспіль потрібні меха-
нік; моторист; зварювальник; маляр. Се-
редня з/п від 10000 грн. Тел.: 0 63 8159650.

Оголошення та реклама

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

ТЕРМІНОВО у кафе ПОТРІБНІ
КУХАРІ
ПОМІЧНИКИ КУХАРЯ
БАРМЕНИ 
ПОСУДОМИЙНИЦІ
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Підприємству в м.Бориспіль потрібні во-
дій — з/п 7000 грн; вантажник — з/п 6000 
грн; менеджер з продажу - з/п 10000 грн; 
оператор обладнання - з/п 9000 грн; бух-
галтер - з/п 10000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Тел.: 0 67 5382982, з 10.00 до 
17.00 у будні. E-mail: director@4514981.com 

Підприємству на твердопаливну котель-
ню потрібні оператори. Д/р, оплата за до-
мовленістю. Тел.: 0 50 4433575.

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

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

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

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

Потрібні монолітники із опалубкою для пе-
рекриття та монтажники з/б сходів, різноро-
бочі та водії зі своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

Потрібні працівники на СТО: автослю-
сар-ходовик, моторист, шиномонтажник, 
розвальщик, д/р, з/п договірна, м. Бори-
спіль. Тел.: 0 99 2233367, Євгеній Микола-
йович, 0 68 1191979.

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

РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПОКОЇВОК, Д/Р ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПОКОЇВОК, Д/Р 
1 РІК, Г/Р 2/2, 3/3, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 99 1 РІК, Г/Р 2/2, 3/3, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 99 
3874695. 3874695. 

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

Салон краси запрошує на роботу перу-
карів-стилістів, майстрів манікюру та пе-
дикюру. Тел.: 0 93 5172923, Ліна.

Терміново на роботу потрібен продавець. 
Тел.: 0 67 2340932.

Терміново потрібні продавець на продо-
вольчу 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 кух-
ня», с. Іванків потрібен кухар та помічник ку-
харя, 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 «Ве-
гас» потрібна сестра медична (фельд-
шер). Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.

Терміново! У магазин квітів потрібен 
продавець, бажано з д/р, г/р доба/дві або 
день/ніч, з/п висока. Тел.: 0 96 2647721, 0 
95 1223870.

Терміново!!! У м.Бориспіль у супермар-
кет на постійну роботу потрібні приби-
ральники, г/р 2/2, 3/3; 12-годинний робо-
чий день. Стабільна з/п, гарний колектив! 
Чекаємо на вас із нетерпінням! Тел.: 0 68 
0017299, 0 93 4919662, Інна. 

ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА 
ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; 
ОБВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИ-ОБВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИ-
КА; МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД КА; МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД 
2 Р., З/П ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА 2 Р., З/П ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА 
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВ-
ЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗ-ЛАШТУВАННЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗ-
КА, ОБІДИ. ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. КА, ОБІДИ. ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. 

У зв’язку з відкриттям нового магазину за-
прошуємо на роботу: продавця-консультанта; 
оператора ПК; товарознавця (дитяча група 
товарів). Тел.: 0 95 9059779, 0 73 1260990, 0 
67 1130295.

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

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-
лярна сосна, 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 панель 1 шт. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

Стовпи залізобетонні 17х17,3, 300 грн. 
Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

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

МЕБЛІ

Бориспіль
2-спальне ліжко з матрацом «Венето»; ди-

ван 1,5х2 м. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959. 
Диван б/в, холодильник «Норд», ціна дого-

вірна. Тел.: 0 68 3448233.
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.

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
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР

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 
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
ОФІЦІАНТ КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
ЗАВГОСП БУХГАЛТЕР

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

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»

ПІДРОБІТОК

Тел.: 096-112-59-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Зручний графік, швидкий розрахунок.

РОБІТНИКІВ ТОРГОВОЇ ЗАЛИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
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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

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

2 кози, одна з 4 окотом, друга — з 2 окотом; 
молоко без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 
(04595) 52071, 0 67 8982125.

Козел ламанча, козел зааненської породи з 
«золотої кози». Тел.: 0 96 3541247, 0 63 3493100.

Корова з 3 телям, чорно-ряба. Тел.: 0 66 
6521844.

Корова чорно-ряба за 3 телям, теличка 
джерсійської породи на корову, теличка 
голштинської породи на корову. Тел.: 0 96 
3541247, 0 63 3493100.

Корова, 6 років. Тел.: 0 67 7629731.
Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мі-

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

Кукурудза з качанами, 25 соток. Тел.: 0 96 
3907074.

Своя пасіка. Мед з доставкою, 100 грн/1 л; 
мед у стільниках; воскові фігурні свічки. Тел.: 
0 67 5014732.

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

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

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

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

СОРТУВАЛЬНИЦЯ
з/п від 7000 грн

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»)

РІЗНЕ

Бориспіль

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

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

Оліфа натуральна, 120 кг, 20 грн; фарба олій-
на в асортименті, 10 грн/1 кг. Тел.: 0 63 0585498.

Пальто драпове, нове, яскраво синього ко-
льору, 46-48 р., 400 грн; жіночі чоботи-бот-
форти, 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.

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.

Фінські будиночки, 7х6, фундаментні блоки 
45 штук, ціна договірна. Тел.: 0 97 3123272.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю кни-
ги серії «Литературные памятники» та видав-
ництва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Куплю металошукач. Тел.: 0 66 4094765.
Циркулярку з фуганком, рейсмусний вер-

стат у гарному стані. Тел.: 0 98 9342408.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Компанії ТОВ «Ін Тайм» НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

ПРИЙМАЛЬНИК-
ВАНТАЖНИК 

ОБОВ’ЯЗКИ:
приймання та видача посилок упакування відправлень

виконання завантажувально-розвантажувальних робіт

Адреси відділень: м. Бровари, вул. Кутузова, 8-Б
м.Бориспіль, вул. Броварська, 46
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

МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВУ
у м. Бориспіль потрібні

ЗБІРНИК МЕБЛІВ
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
Заробітна плата за домовленістю

Тел.: 066-990-36-74, 098-042-35-88

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

Музичний супровід, тамада. Тел.: 0 99 
6188838.

Фундаменти, власна опалубка, кладка га-
зоблока професіоналами, дах, професійні 
покрівельники. Якість гарантуємо. Тел.: 0 68 
6071394, Андрій.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Здам в оренду будівельне риштування, 
вишку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 
0 93 7840089.

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

Шукаємо людину по догляду за хворим чо-
ловіком, ціна договірна. Тел.: 0 67 2498202, 0 
50 6006165.
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Допитливим читайликам
Кросворд Родичі гарбузові

1

5

6

2

3

4

ХЕЛЛОВІН: 
ЯЗИЧНИЦЬКЕ КОРІННЯ

1. В діжці ми їх засолили,
І тоді всю зиму їли.
Солоненькі та хрумкі
Зелененькі…

2. Примостився на баштані
У смугастенькій піжамі.
Підставляє сонцю бік,
Щоб солодшим ставав сік.

3. З цього гарбуза індіанці
Виготовляли калебас.
Із цього посуду уранці
Пили чай і квас.

4. Осінь вже прийшла на грядку,
Все зростає по порядку:
Зліва зріє часничок,
Справа – жовтий…

5. Біля нашої оселі
Овоч цей росте з пустелі.
Кабачок смачний цей міні
Називається …

6. На городі восени
Лежать жовті кабани,
Прив’язані за хвости,
Щоб не думали втекти.

Проведи кажана до подарункаПроведи кажана до подарунка

Хелловін — це відгомін давнього кельтського 
свята Самайн (листопад), яке відзначалося у ніч 
з 31 жовтня на 1 листопада. У цей період закінчу-
вався сільськогосподарський рік. Також цього дня 
вшановували пам'ять предків. Кельтські жерці, 
друїди, проводили різні обряди, щоб їх задобри-
ти. Уночі, окрім померлих, могли з’явитися відьми, 
домовики, бісенята та інші бешкетники. Щоб об-
дурити злих духів, переодягалися у нечисть. А ще 
від потойбічних сил можна було відкупитися, наси-
павши в торбу ласощів.

Для давніх слов’ян ніч із 31 жовтня на 1 листо-
пада була теж важливою. Вона називалася Веле-
совою. Цієї ночі Білобог передає Колесо року Чор-
нобогу, а ворота в інші світи широко відчинені до 

перших півнів. Духи предків можуть увійти через 
них до нащадків, щоб благословити весь рід.

Цікаво
• Хелловін — це модифікована назва Вечора усіх 

святих.
• Гарбуз із вирізаними отворами і свічками за-

мість очей називали «ліхтарем Джека». За леген-
дою, Джек був п’яницею і скнарою, який двічі об-
дурив смерть і підписав угоду з дияволом. Коли ж 
він нарешті помер, його душу не захотіли прийма-
ти ні в пеклі, ні в раю. Так і ходить його неприкая-
ний дух землею, присвічуючи своїм пекельним лі-
хтарем із гарбуза.

• Гарбуз народи культивують більше 5000 років. 
Найдревнішій посудині із цього овоча (калебасу) 
8000 років.

• Деякі народи Азії вважають гарбуз своїм пра-
родителем.

• Японці у вересні відзначають свято Хіган – 
День родового овоча. Вважають, що гарбуз прино-
сить добробут і благополуччя.

• У Китаї із гарбузів робили ночви і купали там 
немовлят, щоб були щасливі.

 Кожен народ переживав часи язич-
ництва, коли людина вважала себе части-
ною природи. Тоді дерева говорили, в річ-
ках та на полях водилися русалки. У чистій 
блакиті неба жило божество, яке давало 
тепло і ріст усьому живому, — Сонце.

(Хелловін)

Х, ,,,,
,,, ,,

(Кажан)

Ж,,, ,,,

Розгадай
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Ольга ОГНЯНИК, фото автора

Розвиток ІТ-технологій не розлучив міс-
тян з бібліотекою, але вони не завжди мо-
жуть знайти тут необхідне. «Розмаїття су-
пермаркетів — не показник цивілізації, — 
розповідає Жанна Борисівна. — І те, що ми 
живемо поруч із п’ятьма магазинами, що 
на відстані витягнутої руки, пікреслює, що 
ми споживачі. Замість, наприклад спілку-
вання, людина вишукує, в якому супермар-
кеті купити певний товар за дешевшу ці-
ну. Це говорить про зубожіння духовності. 
А розвиток країни вимірюється, насампе-
ред, рівнем її духовності. Де ж її віднайти? 
В першу чергу, у книгах. А сьогодні купити 
книгу — розкіш... За «паперовими друзя-
ми» йдуть до бібліотек…»

І вислухають, і порадять
Про це не з розповідей знає її господиня.
— Буває, до нас приходять і заявляють: «Я 

хочу працювати в бібліотеці!» В такому ви-
падку завжди запитую: «Що ж ви будете ро-
бити?» Відповідають: «Як що? Книжки вида-
вати!» Люди думають, що бібліотекарі не зна-
ють, що таке втома. Наша робота багатогран-
на. Ми і психологи, і лікарі душі, і актори, і 
вчителі водночас. Як-то кажуть: місце нашої 
роботи — аптека душі. І це правда: лікар ви-
писав тобі рецепт і ти — вільний. Ідеш в ап-
теку, а там нікого не цікавить, є в тебе щось 
у кишені чи ні. Заходиш до крамниці по хліб: 
продавець з тобою розговорюватися не бу-
де, он черга яка. Тоді йдуть до бібліотеки і 
розповідають все це нам. А ми й вислухаємо, 
й пораду дамо, й чаєм пригостимо.

Часом, бібліотекарям і сісти ніколи. Ро-
бота, проведення заходів, надання послуг у 
різноманітних сферах… Тут по-справжньо-
му кипить життя в усіх його проявах, а іноді 
справжні перипетії відбуваються, тож жит-
тєвий досвід буде неабияким.

Ми ведемо індивідуальну роботу з чита-
чами. Основна група, що потребує уваги — 
підлітки: в когось проблеми в сім’ї, когось 
душить несправедливість у суспільстві — 
переломних моментів дуже багато. До пси-
холога поговорити такі діти самі не підуть. 
А вони повинні відчувати, що є люди, гото-
ві вислухати їх. Тож ми тут справжніми дру-
зями стаємо: і переносимо стелажі, і книги 
розкладаємо, а потім влаштовуємо спільне 
чаювання.

Та не все так гладко. Нещодавно стався 
прикрий випадок, коли ми позбавили люди-
ну права користуватися бібліотекою через 
регулярне порушення правил поведінки. 
Постійні лайки з нецензурними висловами, 
завади працювати іншим читачам допекли.

Читали б, та нема чого!
Сьогодні полиці бібліотеки новими над-

ходженнями поповнюються повільно. В ос-
новному, це відбувається завдяки програмі 
«Українська книга».

— Щороку маємо приблизно 300-500 ек-
земплярів на три бібліотеки: центральну, 
дитячу і бібліотеку-філію, — продовжує роз-
повідь Жанна Борисівна. — Найкращі пер-
ли літератури до нас приходять у вигляді 
подарунків. Борис Абрамович Шапіро тіль-
ки побачить достойну новинку, що засвіти-
лася на ярмарку, виставці чи в серйозному 

видавництві, одразу нам приносить. Часто 
навіть з автографом автора.

Приносять книги і читачі. Ми ретельно 
розглядаємо такі: одні беремо на облік, ін-
ші або збираємо, щоб передати в зону АТО 
чи в шпиталі (нас часто про це просять), або 
виставляємо на стелажі у фойє, де кожен, не 
переступаючи поріг абонементу, може за-
брати їх собі або обміняти. Іноді така книга  
— знахідка для людей.

Нині інформаційний потік настільки бурх-
ливий, що за ним важко навіть слідкувати. Є 
книги, про які говорять скрізь, а в нас їх і в 
руках не тримали. Молодь хоче читати су-
часну літературу, а ми не можемо задоволь-
нити їхні потреби, тому й втрачаємо читачів. 
Хтось зазирне в бібліотеку один раз, другий 
— у нас немає цієї книги, а втретє він просто 
не прийде. Хочеться, щоб у програмі роз-
витку міста кожного року була закладена 
певна сума коштів на придбання нової літе-
ратури. Якби виділялася хоча б символічна 
сума, ми були б щасливі, адже могли б задо-
вольнити попит читачів принаймні по одно-
му примірнику на кожного автора.

Буває, забирають назавжди
Всі знають, що багатство бібліотеки вимі-

рюється її книжковим фондом. Здавалося б, 
черпаючи воду з океану, його не висушиш. 
Однак книгозбірня — не водойма, тут ко-
жен примірник на вагу золота, адже часто 
«мешкає» у закладі лише в одному екземп-
лярі. Люди не враховують цих фактів і не по-
вертають книги назад. А робити що? 

— Раніше повернути книгу було прості-
ше: обходили в санітарний день місця про-
писки, як бідні родичі з мішками в руках. За-
раз телефонуємо за номером, зазначеним 
у формулярі, а він уже є недійсним. Адреси 
теж змінюються, до того ж, потрапити додо-

му до читачів заважають домофони, високі 
паркани та інші обставини, — розповідають 
бібліотекарі. — Ця проблема не афішується, 
але вона існує. Думаємо, як з нею боротися. 
Як варіант розглядаємо можливість вистав-
ляти списки боржників у Facebook. Тож як-
що у вас залежалася книга (неважливо: на 
кілька місяців чи років), принесіть її. Ми не 
будемо нікого «виховувати», нам важливо, 
щоб примірник повернувся додому і ще ко-
мусь послужив.

Періодика не «доходить»
— Це дуже наболіле питання, — бідкаєть-

ся Жанна Борисівна. — Велика кількість чи-
тачів зазирає до бібліотеки саме задля зна-
йомства зі свіжою пресою. Періодику тут 
зберігають протягом 5 років, після чого від-
правляють на макулатуру. А місцеву пресу 
бережуть як зіницю ока, тож за бажанням 
у читальному залі можна знайти примірник 
будь-якого бориспільського ЗМІ «надцяти-
річної» давності.

Лише останнім часом «Укрпошта» підво-
дить: на традиційно оформлену підписку до-
водиться чекати тижнями. Бібліотекарі нама-
гаються самотужки забирати свіжі випуски з 
поштового відділення, та не завжди вдаєть-
ся: газети не розкладені, бо працівників не-
ма, тож брати їх «не положено», як кажуть.

А у приміщенні бібліотеки вже черга. Аль-
тернатив немає. Комусь терміново потрібен 
останній випуск газети. Можемо запропо-
нувати інтернет-версію, та вона, як прави-
ло, з’являється через кілька днів після вихо-
ду паперового варіанту. Можемо оформити 
інтернет-підписку, тоді видання надходити-
ме одразу, коли ще його відправлятимуть 
до друку. Однак деякі читачі не визнають 
онлайн-версій: сприймають текст з друко-
ваних носіїв. Ми втрачаємо читачів! При-
кро, та деякі постійні гості вже до нас не за-
зирають, одразу відправляються у магазин 
преси. На носі чергова кампанія передпла-
ти. Відверто не знаю, як бути.

Комп’ютери важко дихають
На запитання, як у закладі з бібліотечними 

меблями, Жанна Борисівна відповіла, що во-
ни прослужать ще довго, а змінювати щось 
лише тому, що мода вже інша, не варто.

Нещодавно закупили нові стільці. Ні для 
кого не секрет, що саме ці меблі — голов-
на морока закладу. Вони постійно курсують 
з однієї зали до іншої (то на захід, то на засі-
дання), тож швидко ламаються. Нового «за-
пасу», як сподіваються бібліотекарі, виста-
чить з головою.

Однак уже назріває інша проблема — 
комп’ютерна. Завдяки участі в Міжнародно-
му проекті бібліотека збагатилася на 15 та-
ких агрегатів. Їх поділили на дитячу бібліоте-
ку, бібліотеку-філію та центральну. Один вже 
відслужив своє, а іншим 9, що розмістилися в 
читальному залі центральної бібліотеки, ди-
хати важко: відвідувачі не дають. Ще не було 
й години, щоб хоч один стояв вільним. 

— Раніше нас обслуговували спеціаліс-
ти-партнери конкурсу, — пригадує Жан-
на Борисівна. — Вони завжди дивувалися: 
«Що Бориспіль робить? Чому по всій Україні 
комп’ютери тримаються, а у нас «лягають». 
А коли побачили на власні очі, були враже-
ні, що онлайн-послуги користуються у нас 
великим попитом. Цього року виконавчим 
комітетом міської ради бібліотеці виділили 
кошти на обслуговування комп’ютерів.

Бібліотекарі мають вдосталь навичок і 
фантазії для створення ноу-хау: мріють і 
буктрейлери створювати, і відео з різно-
манітних заходів колекціонувати. Тільки 
ресурсів не вистачає: потужність наявних 
комп’ютерів не дозволяє закачувати від-
повідні програми, тож мріють працівни-
ки хоча б про один новенький. А ще дуже 
хочуть, щоб до їхніх лав долучалося біль-
ше молоді, щоб повчитися креативу й но-
восприйняття світу. Та от, на жаль, низька 
зарплата відлякує молоде покоління від 
праці в книжковій царині.

МІСЦЕ РОБОТИ — АПТЕКА ДУШІ
 Посадіть перед глядачами ор-

кестр, що складається із найтала-
новитіших музикантів, і попросіть 
заграти мелодію, не давши в їхні 
руки жодного музичного інстру-
мента. Таке порівняння для сучас-
ного життя центральної бібліотеки 
міста навела директор Бориспіль-
ської центральної бібліотечної сис-
теми Жанна Кручиніна.

Часом бібліотекарям і сісти ніколи. Робота, проведення заходів, 
надання послуг у різноманітних сферах… Тут по-справжньому кипить 
життя в усіх його проявах, а іноді справжні перипетії відбуваються, 
тож життєвий досвід буде неабияким.
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 МУЗЕЙ

 ЦІКАВІ ЕКСПОНАТИ

Ірина ЛОБАЧ, фото автора

У музей, що розташований у центрі міста 
на вулиці Героїв Небесної Сотні, 22, прихо-
дять поодинці й сім’ями, тут бувають деле-
гації з місцевих організацій і гості з інших 
міст. Кожного відвідувача радо зустрічає ди-
ректор, почесний житель міста, заслужений 
працівник культури України Галина Лаврен-
тіївна Рих. Вона є незмінним від часу засну-
вання директором, а весною цього року 
стала ще й рекордсменкою Національного 
реєстру рекордів України у номінації «Ди-
ректор музею найповажнішого віку — 95 
років». Колишня вчителька історії Березан-
ської середньої школи №1 Галина Рих є й іні-
ціатором створення цього музею.

«У 1968 році разом з учнями, що відві-
дували історичний гурток, краєзнавцями-
аматорами почала збирати матеріали й 
експонати для музею, — пригадує дирек-
тор. — Спочатку це була невеличка кімнат-
ка при школі, потім змінилось ще два при-
міщення, бувало, нас затоплювало, ми горі-
ли, й от нарешті виділили це велике і про-
сторе приміщення...»

Унікальні експонати музею
Діти і дорослі з великою повагою захо-

дять до музею. У приміщенні площею 570 
кв.м знаходиться понад 6 тис. експонатів. 
Більшість з них є справжніми скарбами ма-
теріальної і духовної культури народу. Се-
ред них є унікальні: рештки кісток мамонта, 
речі вжитку козацького періоду, а також 18 
— 19 століття. 

У музеї діють відділи природи та побу-
ту, шевченкознавства, довоєнного періоду 
(20-30 роки), козацтва, історії Другої світо-
вої війни, народної творчості й виставкова 

зала. Побут старовини передають традицій-
на піч, іконостас, кухонний мисник, меблі, 
килимки та народні знаряддя праці. Пофо-
тографувати старожитності можна досхочу, 
в прямому сенсі доторкнутись до давнини.

Для юних відвідувачів найцікавіше у від-
ділі природи, де дітлахи мають нагоду озна-
йомитися з різноманіттям місцевих флори 
та фауни. Із захопленням вони розглядають 
опудала кабана, козулі, зайця, вивчають зна-
хідки — кістки і бивень мамонта, роги тура 
та оленів, милуються колекціями комах та 
каменів тощо.

Відвідувачі затамовують подих і слухають 
цікаві лекції про історію міста з найдавніших 
часів і до сьогодення, які проводить Галина 
Рих. У своєму поважному віці вона дивує 
надзвичайною пам’яттю. Впродовж екскур-
сії сипле віршами та вражає цікавими факта-
ми. «Ось пральна машина наших прабабусь 
— жлукто, ось старовинний ткацький вер-
стат, — показує Галина Лаврентіївна. — Усі 
ці речі я збирала у місцевих старожилів…» 

Поволі поринаєш у ті далекі часи, і обра-
зи предків, що жили, кохали, трудились і бо-
ролись за свою свободу, оживають прямо 
на очах.

І у Березані бував 
Великий Кобзар

Окремі експозиції музею присвячені пе-
ребуванню в місті Тараса Шевченка, зокре-
ма, виставлене факсимільне видання його 
твору «Розрита могила» (1843), написаного 
в Березані. Дуже цікава експозиція — вша-
нування Шевченка. Портрет Великого Коб-
заря, втілений у металі, гіпсі, дереві і навіть 
написаний зі слів невмирущих поезій. 

У кімнаті 1920 — 1930-х років акцентова-
но увагу на трагізмі зазначеного періоду, 
зокрема, висвітлено тематику Голодомору 
1932 — 1933 рр. Також тут зібрані предме-
ти побуту тих часів: рідкісний календар «300 
років будинку Романових», будьонівка і ша-
блі, реманент селянина тощо.

У кімнаті народної творчості представле-
ні численні вироби народних умільців з де-
рева, глини, соломи, пластиліну, а також по-
дарунки з міст-побратимів та інших країн. 
Привертають увагу різножанровістю виши-
ті рушники. Варто відзначити майстерне ви-
конання троянд на тканому рушнику, котро-
му вже понад сто років.

Відгомін війни
Кожен, хто побував у Березанському кра-

єзнавчому музеї, з особливим хвилюванням 
зупиняється в кімнаті бойової слави, при-
свяченій Другій світовій війні, Афганістану й 
АТО. Тут можна побачити одяг солдат, гільзи 
артилерійських снарядів, кулемет, міномет, 
зенітку та багато іншого з військового арсе-
налу, а також світлини воїнів різних часів. «Не 
повірите, але ось цю протитанкову рушницю 
я привезла на велосипеді», — вказує на габа-
ритну зброю пані директор. До речі, під час 
наших відвідин Галина Лаврентіївна показа-
ла юному відвідувачу пістолет, розповіла про 
нього і навіть дозволили потримати.

Є у цій кімнаті і хвилююча вітрина листів во-
їнів з фронту. Думаю, це важливо, бо через 
особистості, долі бійців, їхні втрати, надії і спо-
дівання простежується і сама доля народу.

Музей не залишається осторонь трагіч-
них подій, що відбуваються нині на Сході 
України. Експозиційна площа з матеріалами 
із зони АТО стала майданчиком, де відвіду-
вачі та воїни згадують загиблих, розмірко-
вують над сучасним, мріють про майбутнє. 
«Перші експонати, які надійшли до музею, 
були від волонтерів, пахли димом і смертю, 
— згадує Галина Лаврентіївна. — Вони були 
вихоплені з полум’я бою. Серед них осколки 
«Градів», патрони та інші боєприпаси».

Від минулого до сучасності
У виставковій залі простежується зв'я-

зок поколінь. Поряд із сучасними картина-
ми ми бачимо старовинний одяг, якісь речі з 
історії підприємств. Тут організовуються ви-
ставки місцевих майстрів та приїжджих з ін-
ших міст Київщини. Музейні експозиції при-
крашають численні роботи народних уміль-
ців А. Бушлі та П. Федоткіна.

Схожий зв'язок поколінь ми спостерігаємо 
і у відділі козацтва, де поряд з речами вжит-
ку козацького періоду знаходимо і відомості 
про козаків сучасності, які у 2007 році наси-
пали шапками курган і встановили пам’ятний 
знак «Розрита могила» поблизу Березані.

• • •
Години під час екскурсії музеєм спливають 

непомітно. Наприкінці своєї розповіді Галина 
Рих кожному відвідувачу пропонує написа-
ти відгук вже до 12-го тому відповідної книги. 
Перегорнувши її сторінки, бачиш лише пози-
тивні враження, написані різними мовами: 
українською, російською, німецькою тощо.

Побувавши у Березанському народному 
краєзнавчому музеї, переконалась, що не ли-
ше змістовно провела вільний час, а й доторк-
нулась до невичерпного джерела духовності, 
збагатила знання з історії й пройнялась глибо-
кою повагою до віковічних народних традицій.

КУДИ ГАЙНУТИ ВИХІДНИМИ? 
У ДУХОВНУ СКАРБНИЦЮ БЕРЕЗАНІ!

 Осінь дарує останні теплі дні. 
Тому є чудова можливість прове-
сти вихідні не в чотирьох стінах, а 
відвідати одне з цікавих місць Ки-
ївщини — місто Березань, розта-
шоване за 40 км від Борисполя. 
Якихось півгодини автомобілем чи 
автобусом — і мандрівка підніме 
настрій і додасть яскравих барв у 
життя. Окрасою міста та центром 
культурного життя є Березанський 
народний краєзнавчий музей.

Музей працює щоденно з 08:00 до 16:00, 
у суботу з 08:00 до 14:00. Вхід коштує 5 грн 
для дорослих і 2 грн для дітей.

Вихідні: неділя і понеділок.

Іванківський історико-краєзнавчий музей відкрито 1982 р. Звання на-
родного закладу культури було присвоєно 1993 р. В 2007 — 2009 рр. у 
музеї зроблено капітальний ремонт і виготовлено нові вітрини. В 2009 р. 
Іванківський музей отримав перемогу на І Всеукраїнському конкурсі на 
кращий громадський музей. 

Адреса музею: Бориспільський район, село Іванків, вул. Шевченка, 13.

Відвідувачі затамовують подих і слухають цікаві лекції про історію міста з 
найдавніших часів і до сьогодення, які проводить Галина Лаврентіївна Рих. 

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Кількість експонатів істори-
ко-краєзнавчого музею, що зна-
ходиться у селі Іванків, вражає: 
понад 5 тисяч. Близько половини 
предметів представлено у вистав-
кових залах. Цю установу назва-
но кращим громадський музеєм 
України.

В музеї представлено експона-
ти, починаючи з епохи палеоліту 
(15-10 тисяч років). Це кістки ске-
лету мамонта, які знайдені при 
проведенні гідромеліоративних 
робіт на південно-східній околиці 
села Рогозів у 1984 р. Також кіль-
ка експонатів доби палеоліту на 
території Бориспільщини, які ви-
ставлені у музеї, були знайдені під 

час забору піску в Дударкові, Гні-
дині та інших селах району. 

До пізньотрипільської культу-
ри (ІІІ — поч. ІІ тис. до н. е.) і епохи 
бронзи (ІІ — поч. І тис. н. е.) відно-
сяться різні предмети, серед яких 
знаряддя праці, наконечники спи-

сів, бронзові сокири, крем’яні ви-
роби, посуд. 

Представлена в Іванківському 
музеї Черняхівська культура (ІІ — 
V ст. н. е.), поселення якої виявлені 
в урочищах Нечаївщина і Макарів-
щина в адміністративних межах 

Іванківської сільської ради, а та-
кож поселення на північно-захід-
ній околиці села Любарці. А зага-
лом на території Бориспільщини і 
Переяслав-Хмельниччини вияв-
лено близько 17 поселень, які від-
носяться до цього періоду. 

В експозиціях музею також пред-
ставлена Київська Русь (XI —  поч. XIII 
ст.). На території нашого краю зафік-
совано близько 10 укріплених горо-
дищ, а також понад 17 поселень, які 
відносяться до цього періоду. Це го-
родища в Іванкові, Любарцях, Старо-

му, Головурові, Воронькові, Рогозові, 
Процеві, Гнідині тощо. А поселення 
зустрічаються майже у кожному селі. 

Не обминув увагою музей пе-
ріод козацтва. Поблизу Іванкова 
існували дві козацькі сотні: Бори-
спільська і Вороньківська. У музеї 
є козацькі глиняні люльки, рушни-
ці-фузеї, знаряддя праці.

Тут зберігається багато експона-
тів ХІХ — поч. XX ст. Готується екс-
позиція до 100-річчя Української 
революції 1917 — 1921 рр. Також 
представлені періоди колективі-
зації, голодомору, Другої світової 
війни. Є експозиція, присвячена 
сьогоднішній війні на Донбасі.

ВІТРИНИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
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 ФУТБОЛ ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

 ІНТЕРВ'Ю

Валерій ГІРЧЕНКО

Після вдалого виступу за гравцями про-
вінційної команди вітчизняні гранди вла-
штували справжнє «полювання». У підсумку 
лідери «Борисфена» уклали угоди з провід-
ними клубами. Серед них був і вихованець 
ДЮСШ (Щасливе) Денис Стоян, який перей-
шов в одеський «Чорноморець». Надалі він 
змінить багато команд, а по-справжньому 
заграє у полтавській «Ворсклі». Є у кар’єрі 
футболіста і виступи у молодіжних і юнаць-
ких збірних України. Зокрема, у складі 
юнацької збірної до 19 років Денис дійшов 
до фіналу чемпіонату Європи у Німеччині у 
2000 році. У 2012 році він завершив висту-
пи у професійному футболі, зосередившись 
на аматорському. В інтерв’ю нашому корес-
понденту 36-річний Денис Стоян розповів, 
як склалася його кар’єра у великому спорті.

— Денисе, на початку 2000-х Ви захи-
щали кольори «Борисфена», були одним 
із лідерів колективу. Що змусило Вас за-
лишити команду?

— Нам платили у «Борисфені» копійки, ми 
ж непогано проявили себе у вищій лізі. Хлоп-
ці хотіли отримувати за свою роботу при-
стойні кошти. До того ж, нам надійшли за-
прошення із сильних клубів. Зокрема, Руслан 
Бідненко перейшов у київське «Динамо», я ж 
поїхав у одеський «Чорноморець».

— На жаль, закріпитися в основі «Чор-
номорця» Вам не вдалося?

— Я був молодим гравцем. Тренери 
«Чорноморця» вважали, що я ще не гото-
вий виступати в основному складі. Зви-
чайно, кожному гравцеві хочеться постій-

но виходити на поле. Згодом відгукнувся 
на запрошення полтавської «Ворскли». Там 
пограв під керівництвом відомих тренерів 
Віктора Носова та Володимира Мунтяна. 
Був капітаном команди. До речі, після ме-
не капітанська пов’язка полтавського клу-
бу перейшла до нинішнього голкіпера на-
ціональної збірної України та донецького 
«Шахтаря» Андрія П’ятова. Запам’яталося, 
коли президентом «Ворскли» призначили 
Олега Бабаєва. Зізнаюсь, настрій у футбо-
лістів був тривожний. Нам, звичайно, роз-
повідали, що він не тільки любить дивитися 
футбол, а й сам непогано у нього грає, але 
для всіх це була нова людина. За підсум-
ками першого тренувального збору стало 
зрозуміло, що амбіцій у нього достатньо. 
В Олега Мейдановича відразу підкупило 
те, що він не почав запрошувати у коман-
ду тренера з революційними ідеями. «Ме-
ні потрібен здоровий колектив», — сказав 
президент, представляючи Віктора Носова. 
Багато футболістів тієї «Ворскли» безмірно 
вдячні Бабаєву за те, що він покликав цього 
наставника. Інший тренер почав би прово-
дити широкомасштабну селекцію, намага-

тися досягти результату за будь-яку ціну, а 
Віктор Васильович завжди цінував поетап-
ність. Йому вдалося створив здорову ат-
мосферу всередині колективу, про яку го-
ворив президент. Колектив у нас тоді був, 
дійсно, божевільний! Мені є що пригадати і 
розповісти молодим футболістам.

— Футбольні фахівці твердять, що 
фундамент нинішнього успіху полтав-
ської «Ворскли» заклав саме Олег Бабаєв…

— Так. За команду він переживав 
по-справжньому, ніколи нас не обманю-
вав. Все, що обіцяв, виконував. Але і запи-
тати вмів. Мені добре запам'ятався один 
матч, перед яким він зайшов у роздягаль-
ню не у найкращому настрої. Сказав, мов-
ляв, є у нього якась погана інформація. І до-
дав: «Тільки спробуйте мене підвести…» Зі-
знатися, це був один з найскладніших по-
єдинків у моїй кар'єрі. Важке, в'язке поле, 
симпатії арбітра на боці суперника. Будь-
яке падіння, будь-який неправильний під-
кат міг викликати такі підозри! Ми пада-
ли, вставали і знову відбивалися, а потім 
забили переможний гол. Ви б бачили йо-
го очі після матчу! Він зайшов у роздягаль-

ню і сказав: «Спасибі, хлопці. Я тепер точно 
знаю, що у нас буде команда.» А потім підій-
шов до кожного, потиснув руку і по-бать-
ківськи обійняв. Таким я його і запам'ятав 
— вимогливим, але справедливим. Якщо 
ми зовсім уже погано грали, то він ніколи 
після матчу не заходив. Мудрий був — не 
те слово.

— Що можете сказати про свій виступ 
у Казахстані ?

— У Казахстані грав у клубі «Кайсар». У 
складі цієї команди, окрім мене, виступали 
чотири легіонери: троє росіян та наш футбо-
ліст Валентин Горкун, який зараз грає у ама-
торському чемпіонаті Черкаської області. 
Рівень казахстанського чемпіонату досить 
таки пристойний.

— Ви довго грали у вищому дивізіоні, а 
як опинилися у першоліговій чернівецькій 
«Буковині»?

— Чернівецька «Буковина» шукала грав-
ця на позицію центрального захисника. Ме-
ні запропонували спробувати свої сили у 
буковинській команді, тож і підписав контр-
акт із клубом. Команда мала склад, який міг 
здобути путівку у першу лігу. Адаптуватися 
у Чернівцях мені допомогло те, що деяких 
хлопців я знав ще за виступами у полтав-
ській «Ворсклі». Я грав у основі «Ворскли», 
а, наприклад, Сергій Дяченко та Олександр 
Донець виступали, переважно, за дублюю-
чий склад. З тодішнім тренером «Буковини» 
Сергієм Черняком ми трохи розминулися. 
Я тільки прийшов у «Ворсклу», а Сергій Во-
лодимирович поїхав грати в азербайджан-
ський «Інтер». 

— У 2000 році юнацька збірна України 
(U - 19) здобула срібні нагороди чемпіонату 
Європи. У складі нашої команди виступали 
і Ви. Напевно, це були найприємніші мит-
тєвості у Вашій футбольній кар’єрі…

— Таке не забувається ніколи. У Німеч-
чині ми показали силу українського футбо-
лу. Цікаво, що після кожної перемоги до на-
шого тренера Анатолія Крощенка телефо-
нував сам Валерій Лобановський та вітав 
наших хлопців із успіхом. Одним із лідерів 
української збірної був Олексій Белік, яко-
го вже тоді залучав до основного складу до-
нецького «Шахтаря» Віктор Прокопенко. На 
жаль, тоді у фіналі ми поступилися збірній 
Франції 0:1.

— Нині бориспільський футбол, якому 
Ви колись присвятили багато сезонів, 
переживає не найкращі часи. Вірите, що 
вони зміняться на краще?

— Так. Думаю у Борисполі через певний 
час з’являться справжні футбольні мецена-
ти, великі поціновувачі цього виду спорту, 
які зуміють відродити у місті найпопулярні-
шу гру на планеті.

Денис Стоян: «МЕНІ Є ЩО ПРИГАДАТИ І 
РОЗПОВІСТИ МОЛОДИМ ФУТБОЛІСТАМ»

 У 2003 році бориспільсько-
му «Борисфену» вдалося посісти 
друге місце у першій лізі і завою-
вати путівку до вищої ліги чемпіо-
нату України. Наступні два сезони 
команда провела в елітному укра-
їнському дивізіоні, посівши сьо-
ме місце у сезоні 2003 — 2004. Це 
найкращий результат в історії бори-
спільського футболу.

ВІДКРИЛИ 
МАЙДАНЧИК

Валерій ГІРЧЕНКО

В Яготині відбулося відкрит-
тя футбольного майданчи-
ка зі штучним покриттям. По-
руч запрацювали ще й сучасні 
тренажери. 

Крім того, введено в експлуата-
цію другу чергу реконструйова-
ної частини центрального стаді-
ону «Колос», встановлену за кош-
ти міського бюджету. Нова гляда-
цька трибуна під зручним дахом з 
індивідуальними сидіннями роз-
рахована на півтисячі місць.

На спортивному майданчи-
ку вже відбулися перші змаган-
ня з міні-футболу серед місцевих 
аматорських команд — «Рятівни-
ка», Збірної команди держслуж-
бовців, «Фаворита» та «Газови-
ка».Турнір пройшов у запеклій, 
безкомпромісній боротьбі, кож-
ний матч тримав у напрузі. За ре-
зультатами змагань перше місце 
посіли гравці «Газовика».

ТУРНІР ЮНИХ ГРАЦІЙ У ЯГОТИНІ
Валерій ГІРЧЕНКО, 
фото автора

У Яготинській ДЮСШ відбула-
ся відкрита першість з худож-
ньої гімнастики «Яготинська 
осінь 2017». 

У змаганнях взяли участь ко-
манди з Перечина (Закарпатська 
обл.), Мукачевого, Ужгорода, Білої 
Церкви, Черкас, Броварів, Укра-
їнки, Щасливого, Києва, Фасто-
ва, Бортничів, Яготина. Загальна 
кількість — 175 учасниць (12 віко-
вих категорій від 4 до 16 років). На 
відкритті змагань директор Яго-
тинської ДЮСШ Юрій Стовбча-
тий привітав усіх учасниць із вда-
лим стартом, побажав гарних ви-
ступів та подякував батькам гім-
насток, які в усьому підтримують 
своїх дітей. Серед вихованок яго-
тинського тренера Жанни Чер-
ненко переможницями турніру у 
своїх вікових категоріях стали Ні-
ка Романій, Настя Климович, Діана 
Шейко, Софія Невмержицька, На-

стя Полікарпова, Ліза Шулла, Да-
ша Бондаренко, Меланія Середюк, 
Катя Бережна, Настя Коновал, Ма-
рина Савкун, Настя Шкварько та 
Даша Ковель. Другі місця здобули 
Даша Стороженко, Саша Самофал, 

Настя Головата, Настя Аврамен-
ко, Діана Макарчук, Єва Литовчен-
ко. Треті місця посіли Світлана Си-
сун, Софія Комаренко, Софія Пи-
дяк, Настя Твердохліб, Маргарита 
Барило, Аліна Русіна, Дар'я П'ята.

— Турнір пройшов на високо-
му рівні. Усі учасниці та їхні на-
ставники залишилися задоволе-
ними тим, як їх приймали у Яготи-
ні. Боротьба на килимі між юними 
граціями була чесною і безком-
промісною. Кожна з гімнасток на-
магалася продемонструвати свої 
найкращі навички. Задоволена 
виступами своїх вихованок. Вони 
дуже старалися, адже за них убо-
лівали батьки, рідні, друзі. Всі при-
зери отримали медалі, грамоти, 
статуетки на згадку про змагання 
та подарунки. Адміністрація Яго-
тинської ДЮСШ та я особисто ви-
словлюю велику подяку всім бать-
кам, які взяли на себе фінансові 
витрати в організації цього спор-
тивного заходу. Уся виконана ро-
бота — це заради наших дітей, во-
ни наша гордість, і ми пишаємось 
ними! Попереду на дівчаток чека-
ють нові цікаві і відповідальні тур-
ніри. Вірю, що яготинські гімна-
стки зможуть вирости у хороших 
майстринь, — зазначила Жанна 
Черненко.
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 ЛЮДИ РІДНОГО КРАЮ

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Феодосія Тимофіївна Шлапак 
народилася 17 червня 1924 ро-
ку на Вінниччині. У 1980 році з ро-
диною переїхала до села Глибоке 
Бориспільського району, де вже 
мешкала старша донька.

Милозвучна українська мова 
Феодосії Тимофіївни суттєво від-
різняється від місцевої. І хоча май-
же чотири десятиліття вона меш-
кає на Бориспільщині, мелодика і 
м’якість вимови не втратилися. 

В оселі бабусі височать вишиті 
подушки, на підлозі — плетені гач-
ком килимки. Все те витвори натру-
джених рук старенької, яка ніколи 
не нарікала на долю. А доля й не 
жаліла її за таке довге життя, в яко-
му було всього… Та Феодосія Ти-
мофіївна усі життєві випробування 
зустрічала спокійно, з посмішкою. І 
сьогодні, у свої 93, на її обличчі ча-
сом пробігає щирий усміх, ніби смі-
ються квіти на її вишивках. А виши-
вала вона подушки, рушники, кар-
тини, сорочки до самої старості. 
Навчила вишивати і шити своїх до-
ньок. Пригадує, як вишила для сіль-
ського жіночого ансамблю фарту-
хи. Показує подушку, яку створила 
ще у 90 літ, до того ж, без окулярів. 
Феодосія Тимофіївна і нині читає, 
дивиться телевізор, не одягаючи 
окулярів. Орієнтується вона у полі-
тичній ситуації, добре пам’ятає, ко-

ли у своїх рідних день народження, 
загортає листочки перекидного ка-
лендаря, щоб нікого не забути при-
вітати. А родина у неї і справді ве-
лика: 5 дітей, 11 внуків і 9 правну-
ків. Лише зовсім недавно нарешті 
дочекалася звання матері-героїні.

У житті — як на 
довгій ниві

Пригадує бабуся роки Голодо-
мору: «Я, маленька, вижила, мама і 
тато померли. Вимерли усі рідні. А 
я одна вижила. У школі давали їс-
ти якийсь суп, і ми вижили. 5 ро-
ків я була у дитячому будинку». На-
завжди закарбувалося в її уяві, як 
мати у печі варила супи з полину 
та інших трав, — і впала біля печі... 
А батько, голодний, наловив риби, 
наївся і теж помер. Вона навіть не 
знає, де могила батьків.

Бабуся закінчила 7 класів. По-
тяг до знань, любов до книги зали-
шилися на все життя. Донька гово-
рить, що у своєму віці жінка добре 
орієнтується по карті, покаже мо-
ря й океани... А ще Феодосія Тимо-
фіївна красиво пише. Для підтвер-
дження доньчиних слів вивела у 
моєму блокноті каліграфічним по-
черком власне прізвище.

У роки Другої світової війни мо-
лоду вродливу Феодосію разом із 
односельцями гітлерівці забира-
ли на роботу до Німеччини. Дівчи-
на шила на фабриці військову фор-
му. Та про чужину бабуся має тільки 
гарні спогади. Господарі ставилися 
до них, остарбайтерів, добре. А до-
помагала їй вижити, давала енер-
гію (як і в усі інші часи) любов до на-
родної пісні. Співала і танцювала в 
Німеччині навіть на концертах.

Феодосія Тимофіївна вийшла за-
між у 25 років, після повернення в 

Україну. Доньку-первістку народи-
ла після 30-ти. Наймолодшого сина 
— у 44-літньому віці вже у Глибо-
кому. Чоловік Феодосії Тимофіївни 
пройшов дорогами війни, декіль-
ка років сидів у в’язниці. Можли-
во, за те, що був у німецькому по-
лоні. Але, за словами старшої донь-
ки Анни Митрофанівни, достемен-
но вони так нічого і не знають…

Життя загартувало жінку, зро-
било її сильною і мудрою. Діти ні-
коли не чули, аби вона сварила-
ся, підвищувала голос, говорила 
на когось щось лихе. Завжди була 
у щоденних клопотах: діти, велике 
господарство вдома (корова, сви-
ні, кури, город), колгосп, а чоловік 
ще й у чарку заглядав. Усе життя 
пропрацювала у колгоспній лан-
ці, полола буряки за трудодні. Де 
й бралися ті сили ночами шити-ви-
шивати, наспівуючи пісень. Дітей 
виховувала у суворій дисциплі-

ні, привчала до роботи. За це, го-
ворить донька Анна Митрофанів-
на, вони щиро вдячні своїй матері, 
яка навчила їх життєвої мудрості.

Феодосія Тимофіївна ніколи не 
вживала ліків, і діти росли здоро-
вими. А недуги минали самі по со-
бі. Лише декілька років її підво-
дять тиск і слух. І хоча у житті ба-
чила більше смутку і горя, та й сьо-
годні привітно дивиться на світ, 
терпляче переносить свої душевні 
і фізичні болі.

То в чому ж секрет 
довголіття?

На це питання намагаюся знай-
ти відповідь, розмовляючи із жін-
кою, яка стільки пережила, але 
не розгубила любові й щирості 
за свій довгий вік. Може, у добро-
му ставленні до світу? У любові до 
пісні і праці? До речі, Феодосія Ти-
мофіївна і цього літа допомагала 
доньці на городі полоти.

Розповідає старенька, що не 
їсть свинини, а лише яловичи-
ну і курятину. Все життя до раціо-
ну входить коров’яче молоко або 
страви з нього. Але ніколи бабуся 
не вживала спиртного! Можливо, 
саме це допомогло зберегти світ-
лу пам’ять?

Феодосія Тимофіївна не пере-
стає дякувати Богу за те, що сьо-
годні має пенсію, дякує рідним, 
що допомагають, дбають про неї. 
Каже, що негоже нарікати на жит-
тя-долю, коли над головою мирне 
небо, а люди не знають голоду.

Біля ліжка Феодосії Тимофіївни 
лежить вишивання і плетіння. Ще 
у 90 років вона вишивала, але за-
раз покинула, каже, хоча й очі доз-
воляють, та руки не дуже слуха-
ються. Часом розглядає пожовтілі 
родинні фото, свої знімки з Німеч-
чини, де вони з дівчатами танцю-
ють в українських строях. При-
гадує молодість і прожиті роки. І 
продовжує співати пісень, які ви-
вчила ще у юності на Вінниччині.

ЖИТТЯ ВИШИТЕ НА РУШНИКАХ
 У чому секрет довго-

ліття? Одні кажуть, у пози-
тивному погляді на людей 
і саме життя, які б випро-
бування не дарувала доля. 
Інші додають, що важливо 
вести здоровий спосіб жит-
тя. А, можливо, довголіття 
тісно пов’язане з любов'ю 
до праці й рідної пісні?

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото Чалмерс БАТТЕРФІЛД

Марія Олексіївна пропрацю-
вала вчителем української мо-
ви та літератури понад 40 років. 
Була справжнім наставником і 
старшим другом для своїх уч-
нів: навчала дітей співати, помі-
чати красу навколо, прищепила 
любов до рідної мови й України. 

За радянських часів Марія Олек-
сіївна часто помічала за собою сте-
ження. Якісь невідомі відслідкову-
вали: з ким спілкується, хто при-
йшов до них, про що розповідає 
педагог учням на перерві чи під 
час прогулянки до лісу... А вдома 
у жінки збиралася сільська інтелі-
генція — люди, які шукали прав-
ду, вивчали українську історію і 
культуру. Вона читала їм свої вір-
ші, у яких сміливо виступала про-
ти совєтської влади, проти зросій-
щення молоді. От і вирішила вона 
якось на початку 80-х років орга-
нізувати у школі вечір, присвяче-
ний Тарасові Шевченку. Учні одяг-

ли вишиті сорочки, знайдені у ба-
бусиних скринях. Декламували 
напам’ять твори з «Кобзаря», а на 
завершення свята всі стоячи спі-
вали «Заповіт».

Вже другого дня Марію Олексіїв-
ну викликав парторг, назвав її на-
ціоналісткою і почав погрожува-
ти. Та вона, молода і запальна, не 
звернула на це уваги, бо поспіша-
ла додому, де на неї чекали троє 
діток (ще троє народилися пізні-
ше). Але 5-річної Софійки десь не 
було. Стривожена мати оббігала 
весь куток, разом із сусідами про-
чісували навколишні двори і горо-
ди… і наткнулися на закривавлене 
тіло малої дитини. Всі у селі розумі-
ли, що у такій страшній формі пред-
ставники партійних органів хотіли 
примусити вчительку мовчати…

Щоб пережити трагедію, її ро-
дина переїхала в інше село. Не-
зважаючи на тяжке горе, вона ма-
ла бути сильною заради інших ді-
тей. Марія Олексіївна непохитно 
займала активну життєву позицію, 
продовжувала писати вірші. Дру-
зі називали її Марусею Чурай, ад-

же створила вона майже сотню пі-
сень, у яких — любов до світу, віра 
у щастя і перемогу. Жінка має на-
прочуд гарний голос і співає завж-
ди, особливо у найскладніші хви-
лини свого життя… Окрім смерті 
доньки, зазнала і розлучення, і до-
кори від чоловіка-п’яниці, і склад-
ні операції наймолодшого сина… 
Та, кажуть, материнське серце мо-
же все винести, вийти із найскрут-
ніших ситуацій, аби тільки діти 
були щасливими.

Виховала жінка не лише бага-
то свідомих українців у сільських 
школах. Вона стала справжньою 
Матір’ю шести дітей. Її любов до 
рідної землі, щира віра у те, що 
українці мають бути господарями 
на своїй землі передалася з моло-
ком і власним дітям. 

Війна на Донбасі застала Марію 
Олексіївну вже на пенсії. Вона ні-
коли не відділяла власну долю і до-
лю України. І дітей завжди вчила не 
просто терпіти, але й долати життє-

ві труднощі, непохитно йти вперед. 
Мати з гордістю сприйняла бажан-
ня трьох своїх синів іти доброволь-
цями захищати український Дон-
бас. Вона не відмовляла їх, не пла-
кала, а щиро благословила мате-
ринським словом-оберегом.

Марія Олексіївна ретельно сте-
жить за усіма політичними подіями, 
особливо за тим, що відбувається 
на війні. Бо ж там, на передовій, і її 
три воїни. І важко уявити, що вона 
переживала тоді, коли двоє наймо-
лодших синів Устим і Данило, яким 
тоді було трохи більше двадцяти, 
потрапили до Іловайського котла. 
Три дні не було жодної звістки. Але 
серце матері вірило, знало, що її ді-
ти вийдуть із пекла, що їм ще далі 
боронити Україну і продовжувати 
козацький рід.

Пробачила Марія Олексіївна і 
своєму чоловікові, який у свої 70 літ 
став гарним прикладом для синів — 
з перших днів війни ремонтує вій-
ськову техніку у Донецькій області. 

Така вже доля жінки — чекати. І 
сьогодні Марія Олексіївна молит-
вами-піснями намагається захи-
стити своїх рідних, які захищають 
Україну від ворога. Вона переко-
нана, що її сини — це справжні во-
їни, нащадки козаків, які стануть 
гарним прикладом для наступних 
поколінь.  

СЕРЦЕ МАТЕРІ
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Корисні поради
 СМАЧНОГО! ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

 ГОРОДНИКАМ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Обліпиха
Це одна з найбільш вітамінних ягід, яка 

достигає восени. Гілочки рослини обліпле-
ні дрібними жовтими плодами, які поміч-
ні від багатьох недуг. Ягоди споживають як 
свіжими, так із них можна зварити смачне 
варення чи просто перетерти з цукром. Та-
кож ягоди можна заморозити або висуши-
ти, а потім використовувати для приготу-
вання морсів і компотів — це буде не лише 
смачно, але й корисно!

Найчастіше ми застосовуємо обліпихову 
олію у таких випадках:

• при обмороженнях, пролежнях, опіках 
(роблять компреси);

• при виразковій хворобі шлунка і гастриті;
• для лікування гаймориту (закапують у 

кожну ніздрю по 1-2 краплі декілька разів 
на день);

• від хропіння (закапати ніс по 6 крапель 
у кожну ніздрю за 2-4 години до сну; якщо 
немає значних проблем з носом, то дихан-
ня стає вільним);

• для відновлення голосу (варто декілька 
разів на день полоскати горло до утворен-
ня піни);

• натщесерце добре полоскати ротову по-
рожнину для зміцнення ясен і зубів.

Обліпиха покращує імунітет, є чудовою 
профілактикою та лікуванням застудних за-
хворювань, ангіни і пневмонії. Ягоди росли-
ни допомагають впоратися з авітамінозом, 
анемією, перевтомою, запорами і отруєн-
нями… Обліпиха зміцнює серцево-судин-
ну систему і покращує обмін речовин, є по-
мічною при цукровому діабеті та гіпертонії. 

Народна медицина радить споживати яго-
ди обліпихи і чоловікам, і жінкам при безплід-
ді та захворюваннях статевої системи. Росли-
на має заспокійливу дію, тому її радять спо-
живати людям, які мають розлади нервової 
системи. А «гормон щастя», який міститься в 
обліписі, сприяє поліпшенню настрою і допо-
магає довше зберегти красу та молодість. 

Споживання обліпихи, використання олії 
при масажах тіла робить шкіру пружною і 
еластичною, покращує колір і зменшує кіль-
кість зморшок.

Кора і листя цієї рослини є чудовим анти-
септиком, їх використовують для зміцнен-

ня кровоносних судин, а також для приго-
тування цілющих чаїв. Кущі обліпихи садять 
поблизу житлових будинків, оскільки вони, 
подібно до тополі, верби чи липи, очища-
ють повітря.

Протипоказання! Свіжі ягоди не можна 
вживати людям, які страждають на захворю-
вання шлунково-кишкового тракту або сечо-
кам’яну хворобу. Необхідно обережно вжи-
вати обліпиху дітям і вагітним жінкам, оскіль-
ки можуть виникнути алергічні реакції, а та-
кож людям літнього віку через можливі 
проблеми із серцево-судинною системою.

Бузина чорна
Розрізняють два види бузини: кущову 

(більш поширену) і трав’яну (росте, пере-
важно, обабіч доріг). Народні цілителі не 
рекомендують садити бузину біля житло-
вого будинку. Хоча наші далекі пращури 
вважали цю рослину священною, про що 
йдеться у казках та легендах.

З ягід бузини чорної варять варення, їх су-
шать, з них готують різні напої і киселі. Про-
те вживати їх варто обережно, адже ягідки 
бузини містять речовини, які у малій кілько-
сті є ліками, а у великій — можуть призве-
сти до отруєнь.

Раніше ягоди бузини чорної застосо-
вували значно ширше: фарбували нитки 
і тканину, підмальовували брови, а також 
використовували у їжу. Можливо, тому 
люди були й здоровішими. Адже плоди 
бузини мають речовини, які підсилюють 
імунну систему, додають енергії і виво-

дять шкідливі речовини з організму. Мо-
же тому плоди бузини трав’яної так по-
любляють перелітні птахи, яким потрібна 
неймовірна енергія для подолання вели-
ких відстаней.

За народною медициною, ягоди бузини 
чорної лікують гепатити, артрит, ревматизм, 
гіпертонію, подагру, захворювання щитовид-
ної залози, шлунка, нирок, гінекологічні за-
хворювання. Споживання бузини покращує 
розумову діяльність, сприяє виділенню жовчі 
і очищенню кишківника.

Нагадаємо, що квіти бузини є гарним від-
харкувальним засобом, тому помічні при 
бронхіті. Корисно пити чай із суцвіть жін-
кам, які годують немовлят, для збільшення 
лактації.

Протипоказання! Індивідуальна непере-
носимість, вагітність. Обережно — при цу-
кровому діабеті. Передозування і вживання 
свіжих ягід може призвести до отруєнь, які су-
проводжуються блювотою, проносом і запа-
ленням кишківника.

ОБЛІПИХА ТА БУЗИНА: ЯГОДИ-ЛІКАРІ
 «Вісті» продовжують знайоми-

ти своїх читачів із цілющими дара-
ми золотої осені.

ЯГОДИ, ПЕРЕТЕРТІ 
З ЦУКРОМ

Обліпиха — 1 кг, цукор — 2 кг.

Обліпиху добре промийте та висушіть. 
Ягоди подрібніть за допомогою соковижи-
малки, м'ясорубки або блендера. Додайте 
цукор, гарно перемішайте, розкладіть по 
банках і закатайте. Вийде запашна густа 
суміш, схожа на джем. Зберігають у прохо-
лодному темному місці.

ВАРЕННЯ ДО ЧАЮ

Обліпиха — 1 кг, цукор — 1,5 кг, вода — 
1,5 склянки (250 мл).

Обліпиху переберіть і помийте. Зваріть 
цукровий сироп і трохи остудіть. Сиропом 
залийте ягоди і залиште на 7-8 годин, після 
чого прокип'ятіть 8-10 хвилин і знову зали-
ште на 3-4 години. Повторіть 3 рази. Роз-
кладіть обліпихове варення у підготовлені 
банки і закатайте.

ОБЛІПИХОВИЙ СІК
Обліпиха — 1 кг, цукор — 200 г.

Обліпиху переберіть, помийте і пропу-
стіть через соковижималку. Додайте цу-
кор. Доведіть сік до кипіння, розлийте по 
банках і закатайте. Не лякайтесь, що у про-
цесі зберігання на поверхні соку утворить-
ся червоно-помаранчевий наліт. Це олія 
обліпихи, яка є цінним і корисним про-
дуктом. Але перед вживанням сік треба 
обов’язково збовтати.

ПОПУЛЯРНИЙ НАПІЙ

Обліпиха — 1-2 ст. ложки ягід, вода — 0,5 
л, за бажанням — дрібка чорного чаю і мед.

Обліпиховий чай останнім часом ду-
же популярний. І недарма. Адже в обліпи-
сі корисні не тільки самі золотисто-пома-
ранчеві дрібні ягідки, але також листя, кві-
ти, навіть гілки і кора. А вітамінів в обліпи-
ховому чаї стільки ж, що й у свіжих ягодах.

Тож перед заварюванням чаю ягідки 
обліпихи бажано подрібнити. Якщо ви-
користовуєте заморожену обліпиху — 
обов’язково розморозити. Закип'ятіть во-
ду і обполосніть окропом чайник для за-
варки. Покладіть туди обліпиху і дріб-
ку чорного чаю та залийте окропом. 
Настоюйте 7-10 хвилин. У теплий обліпи-
ховий чай додайте мед за смаком.

Урожай моркви, кропу, петрушки, 
шпинату та цибулі-сіянки навесні мож-
на зібрати раніше, якщо посіяти  росли-
ни на початку листопада. Так вони роз-
вивають міцну кореневу систему та кра-
ще вбирають вологу.

На зиму можна сіяти зелені культури (ща-
вель, петрушку, кріп, кінзу, гірчицю, салат, 
селеру), овочі (моркву, буряк, редьку, ріпу, 
редиску, капусту, часник, цибулю), одноріч-
ні квіти (васильки, нагідки, льон, мак, айс-
три) та багаторічні (гвоздику, шавлію, при-
мулу, ромашку).

Узимку ці культури загартовуються і схо-
дять за більш низької температури, ніж посія-
ні навесні. Вони легше переносять квітневі за-
морозки. Але садять не будь-які сорти, а лише 
ті, що пізно цвітуть або не стрілкуються.

В осінній посадці головне — вдало визна-
чити час посіву. Якщо зробити це занадто 
рано, то насіння проросте і взимку росли-
ни загинуть. Сіяти в мерзлу землю також не 
можна. Потрібно розрахувати час так, щоб 
восени насінини набухли, але не проросли. 
Найкраще садити після перших заморозків, 
наприкінці жовтня — на початку листопада.

Грядка для сівби на зиму облаштовуєть-
ся на підвищеному місці (щоб навесні не 
затоплювалась).

Землю треба приготувати заздалегідь. 
Ґрунт перекопують та вносять 200 — 500 г 
суперфосфату на десять квадратних метрів. 
Також як добриво можна використовувати 
компост (по 0,5 відра на 1 кв. м), попіл (до 
0,5 відра на 1 кв. м), доповнюючи це фос-
форно-калійними добавками. Перед мо-
розами на грядці роблять лунки глибиною 

п’ять-шість сантиметрів. Насіння висівають 
при температурі 2-4ºС. У лунки насипаєть-
ся шар піску, зверху висівається сухе насін-
ня, пересипане для знезараження попелом. 
Все це прикривається підготовленим родю-
чим ґрунтом і мульчується. 

Ранньою весною, коли почнуть схо-
дити пагони, рекомендується прибрати 
мульчу, розпушити землю та підживити її 
сечовиною.

Восени можна посіяти і горох. Але на зи-
му краще сіяти удвічі більше насіння, ніж на-
весні. Частина його підмерзає, частина зми-
вається талими водам. Тому краще не по-
шкодувати та вкинути більше.

Рослини, посіяні на зиму, проростають 
набагато раніше, але овочі довго зберігати-
ся не можуть. «Зимовий» урожай потрібно 
з’їдати відразу.

МОРКВУ ТА ЦИБУЛЮ СІЮТЬ У ЛИСТОПАДІ

Щоб відновити сили, ягоди з трав’я-
ної бузини (можна і кущової, але буде 
слабший ефект) необхідно пересипати з 
цукром (3 см ягід, 3 см цукру і так далі), 
залишивши банку неповною. Зберігати у 
холодильнику. Через місяць процідити. 
Вживати по 1 десертній ложці тричі на 
день протягом місяця при загальній вто-
мі, виснаженні організму, онкологічних 
захворюваннях, для відновлення сил. 
Через 14 днів курс повторити.
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ОВНИ. На вас чекає дуже ак-
тивний тиждень, різноманітні 
події, яскраві емоції та гарний 
настрій. У вихідні ймовірні дріб-
ні помилки та казуси.

ТЕЛЬЦІ. Повсякденні спра-
ви порадують результатами. На 
роботі маєте можливість під-
вищити свою майстерність та 
збільшити заробітки.

БЛИЗНЯТА. З'явиться біль-
ше вільного часу. Не лякай-
тесь тимчасовому простою. 
Дозвольте собі розслабитися й 
повноцінно відпочити.

РАКИ. Ймовірні зміни у ра-
ніше намічених планах, але все 
це — на краще. Приділіть біль-
ше часу вирішенню фінансових 
та сімейних проблем.

ЛЕВИ. Заради досягнення 
вашої давньої мети доведеть-
ся пожертвувати вільним ча-
сом та особистими планами на 
вихідні.

ДІВИ. Не намагайтесь при-
скорити події, не робіть одно-
часно декілька справ. Усіх гро-
шей не заробити, а здоров'я — 
набагато цінніше.

ТЕРЕЗИ. Не робіть різких ру-
хів, просувайтеся вперед у то-
му ритмі, який для вас найбільш 
комфортний. У вихідні прогу-
ляйтеся, добре відпочиньте.

СКОРПІОНИ. Не варто мету-
шитися по дрібницях і намага-
тися переробити всі справи ві-
дразу, бо це лише нервуватиме 
й гальмуватиме роботу.

СТРІЛЬЦІ. Вдалий період. 
Сміливо втілюйте свої плани у 
життя. Впорядковуйте все, до 
чого тільки дійдуть руки, будьте 
зібрані та пунктуальні.

КОЗОРОГИ. Цього тижня у 
важливих для вас особистих 
питаннях краще вдаватися до 
компромісів. Зайва принципо-
вість тільки все ускладнить.

ВОДОЛІЇ. З'явиться мож-
ливість добре зарекоменду-
вати себе на роботі та у друж-
ній компанії. У суботу приділіть 
увагу побутовим питанням.

РИБИ. Будьте щедріші до лю-
дей, які вас оточують у повсяк-
денному житті. Вихідні краще 
провести вдома, з дітьми та 
коханими.

Астрологічний прогноз на 30 жовтня — 5 листопада

Наостанок

(04595) 6�39�69
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Ліц.: серія АГ №569471, від 20.01.2011 р.
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