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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

 ОЦЕ ТАК!

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Про тарифи і крісло 
секретаря

Першим питанням сесійного засідан-
ня було скасування рішень виконавчого 
комітету, якими затверджено нові тари-
фи. Секретар Бориспільської міської ра-
ди Ярослав Годунок, який ініціював вне-
сення цього питання до порядку денно-
го, офіційно оголосив, що якщо не буде 
знайдено можливості допомогти кому-
нальним службам і завдяки цьому змен-
шити тарифи, то він напише заяву на 
звільнення із посади секретаря міської 
ради. Під час сесійного засідання по та-
рифах так нічого і не вирішили. Домови-
лися, що наступного тижня відбудеться 
зустріч, у вузькому колі, щоб розглянути 
всі цифри і  знайти «золоту середину». Та 
не чекаючи результатів зустрічі, Ярослав 
Годунок у день сесії написав заяву про 
відставку. 

Призначена сесією зустріч результа-
тів не дала, але було створено комісію, 
яка вивчатиме цифри, можливості і пер-
спективи. Щоб комунальні служби мог-
ли ефективно працювати, а споживачі не 
повинні були платити більше.  

«Вістям» секретар повідомив, що від то-
го, наскільки оперативно і результативно 
вдасться вирішити ці питання, і залежати-
ме, чи залишиться він на своїй посаді.  

На виконкомі 
голосуватимуть поіменно

Депутати Бориспільської міської ради 
прийняли рішення застосовувати систе-
му поіменного електронного голосуван-
ня «Рада Голос» і під час засідань виконав-
чого комітету. На засіданні виконкому, яке 
відбувалося у понеділок, 30 жовтня, уже 
була застосована поіменна фіксація голо-
сів, але поки що в ручному режимі. 

Соломонове рішення 
по спортзалу

Питання, кому належатиме спортив-
ний зал, збудований на території ліцею 
«Дизайн-освіта», яке на попередньому 
сесійному засіданні викликало бурхливі 
суперечки, цього разу особливими при-
страстями не виділялося. Зал було пе-
редано на баланс ліцею, і у години, коли 
триває навчальний процес, він перебува-

тиме повністю у розпорядженні навчаль-
ного закладу. Рішення, хто орендуватиме 
зал після уроків, прийматимуться тільки 
за участю бориспільської міської влади.

Коли зелена зона стає 
не зеленою

Чи не найбільше пристрастей у сесійній 
залі розгорілося навколо питання 95.83 та 
95.84, яке стосувалося виділення двох зе-
мельних ділянок у провулку Нахімова. Ще 
навесні цього року вони були територією 
зеленої зони біля Олесницького озера, а 
сьогодні, завдяки змінам до зонінгу, по-
трапляють у зону житлової забудови. Дея-
кі депутати чомусь дуже активно виступа-
ли за те, щоб ці питання були проголосо-
вані. Одне з них навіть набрало достатню 
кількість голосів, а от друге було відхи-
лене. Проте, і питання, яке отримало під-
тримку депутатів, чинності може не на-
брати, оскільки міський голова Анатолій 
Федорчук наклав на це питання вето. У 
п’ятницю, 3 листопада, депутатам буде на-
дано шанс подолати вето міського голови. 
Для цього Анатолій Федорчук скликає по-
зачергову сесію. До речі, це не єдине пи-
тання, яке заветував міський голова. 

ПРИСТРАСТІ ВИБУХНУЛИ ЧЕРЕЗ 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 33 сесія Бориспільської місь-
кої ради, яка відбулася 26 жовт-
ня 2017 року, проходила досить 
конструктивно. Навіть бурхливе 
обговорення проблеми тарифів 
не перешкодило робочому на-
строю депутатів. У порядку ден-
ному були зміни до бюджету, 
коригування міських програм, 
на які депутати виділяли додат-
кові кошти. Але були моменти, 
на які хочеться звернути осо-
бливу увагу.

 БУДІВЛІ-ПРИВИДИ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Коли дивишся на страшні обдерті при-
міщення із вибитими вікнами, то зда-
ється, що потрапив у закинуте містеч-
ко Чорнобильської зони. Але це Бори-
спіль, місто, яке є повітряними ворота-
ми України, яке презентує себе як місто 
європейського рівня.

Мені на очі потрапили декілька таких бу-
дівель. Скільки таких у Борисполі насправ-
ді, сказати не можу. Одну з них ви бачите 

на цьому фото. Розташована вона на вули-
ці Екскаваторній, майже на розі із Привок-
зальною. Кажуть, за радянських часів там 
була відомча їдальня. Нині будівля перебу-
ває у приватній власності. Тільки, здаєть-
ся, власнику вона не цікава, бо дивиться на 
світ побитими вікнами та світить обдерти-
ми стінами. Перед приміщенням ще й сміт-
тєвий майданчик стоїть над дорогою. Біля 
нього періодично виростають купи непо-
требу, найчастіше у вихідні. Сміття, звичай-
но, вивозять регулярно. Але все одно кар-
тина залишає гнітюче враження.

СТРАШИЛКИ БОРИСПОЛЯ НЕВДАЛИЙ 
ТЕНДЕР

Тетяна ХОДЧЕНКО

На нараді знову піднімали пи-
тання про нові дитячі майданчи-
ки для міста, на які кошти були ви-
ділені ще у першій половині року. 

Тендер давно відбувся, і до кінця 
жовтня вони вже мали бути вста-
новлені. Але львівська компанія 
ТОВ «Європак», яка виграла цей 
тендер на виготовлення та вста-
новлення елементів майданчиків, 
не дотрималася не лише термінів, 
у які мала встановити майданчик. 
Після того, як один такий був вста-
новлений, мешканці міста звер-
нулися з вимогою прибрати його, 
мовляв, він не відповідає нормам 
дитячої безпеки.

Кошти компанії ще не виплаче-
ні, місто подаватиме до суду щодо 
анулювання результатів тендеру, а 
за порушення умов договору під-
приємству-виробнику буде нара-
хована пеня.

РОБОТА КП 
«БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ»

Як розповів директор водоканалу Олександр Га-
нуш на нараді у міського голови, звітуючи про ро-
боту за попередній тиждень, на водопровідних та 
комунальних мережах сталося 5 аварійних ситу-
ацій. Також працівники водоканалу ремонтували 
пожежні гідранти на вулиці Володимира Момота і 
Київському Шляху.

На жаль, минулого тижня вийшла із ладу Бро-
варська насосна станція №8. На сьогодні силами 
працівників «Бориспільводоканалу» її відремонто-
вано, усі пошкоджені деталі замінено на нові, —за-
значив Олександр Миколайович.

Прикро, що невідомі знову викрали два каналі-
заційні люки на вулицях Шевченка та на Польовій. 
Поліцейським досі не вдалося знайти грабіжни-
ків, хоча свідки запевняють, що зловмисники були 
ромської національності.

За спожиту воду у жовтні мешканці міста сплати-
ли близько 90% від нарахованого.

ЩО У БОРИСПОЛІ ІЗ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ

«Опалювальний сезон у місті розпочато вчас-
но», — так повідомив директор КПТМ «Бориспіль-
тепломережа» Володимир Палінка на нараді у 
міського голови. Також він зауважив, що сьогодні 
мешканці міста часто телефонують із проханням 
відрегулювати та зменшити кількість подачі тепла 
через підвищену температуру у квартирі.

«На сьогодні тепло не подається лише до гур-
тожитку на вулиці Оврашка, оскільки там створе-
но ОСББ, а мешканці будинку не зверталися до те-
пломережі і не підготували акт готовності до опа-
лювального сезону,» — підсумував Володимир 
Іванович.

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
ПІД ЗАГРОЗОЮ

Через сильний вітер у ніч із 29 на 30 жовтня на 
лінію електропередач № 112, яка живить у тому 
числі мікрорайон Дубечанський впало дерево, че-
рез що місцеві жителі залишилася без світла. Ця лі-
нія прокладена від в’їзду у місто з боку села Гли-
боке, вулицею Глибоцька у напрямку центру мі-
ста. Напередодні працівники Бориспільського РП 
«Київ обленерго» разом із працівниками місько-
го управління ЖКГ підрахували, що лініям тільки в 
межах міста загрожує близько 30 дерев, які потріб-
но або зрізати, або кронувати. Але хто це має ро-
бити, згоди дійти було важко, адже, з одного боку, 
мережі електропостачання обслуговує РП «Київо-
бленерго», а із іншого — згідно із Законом Украї-
ни «Про благоустрій населених пунктів» за розчи-
стку зелених насаджень на території населеного 
пункту має відповідати орган місцевого самовря-
дування або власник ділянки. Дискусію на цю тему, 
яка відбулася між учасниками планової наради та 
начальником Бориспільського РП, підсумував мер 
Анатолій Федорчук, який наголосив, що під час 
аварій електромереж страждають наші люди. Тому 
проблему потрібно вирішувати спільно.

Начальник міського управління ЖКГ В’ячеслав 
Толкач додав, що депутати виділили певну суму 
коштів на розчищення ліній електропередач по 
місту, бо таких проблем у Борисполі вистачає. Але 
буде добре, якщо тих грошей вистачить хоча б на 
цю лінію.

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
РАЙВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ЗВІТУЄ

За минулий тиждень до поліції надійшло 401 
звернення від громадян міста. Із них дев’ять про 
крадіжки, чотири з яких уже розкрито. Також було 
одне пограбування, зловмисника оперативно за-
тримали, наразі він перебуває під наглядом полі-
ції. Відбулося три випадки шахрайства, два з яких 
перед вихідними також було розкрито. На жаль, 
збільшилася кількість природних смертей, їх за-
фіксовано 17. Одна особа зникла безвісти. Про це 
розповів начальник Бориспільського райвідділу 
поліції на щотижневій нараді у міського голови.

Підготувала Тетяна Ходченко



3№42 (901), 3 листопада 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Транспорт

 ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

 НОВІ ШТРАФИ

УРЯДОВИЙ «ДАРУНОК» 
АВТОМОБІЛІСТАМ

Мар’яна СОНЯЧНА

Фактично у переддень професійного свята 
Дня автомобіліста і шляховика в Україні на-
брали чинності нові штрафи для водіїв.

Основними причинами аварій в Україні, з яки-
ми вирішили більш активно боротися, є переви-
щення швидкості (4161 ДТП), порушення правил 
маневрування (2278), водіння в нетверезому ста-
ні (1809) та порушення правил дорожнього ру-
ху самими пішоходами (1165). Так, уряд уже дав-
но намагався зробити все можливе, аби посили-
ти відповідальність за порушення правил дорож-
нього руху. Але все було даремно, бо ті, від кого 
очікували змін, як кажуть у народі, продовжува-
ли ходити на голові. До того ж, ходять на голові, 
як свідчать сучасні реалії, вони й досі.

Смертність на дорогах в Україні, як наголосили 
в управлінні надання медичної допомоги дорос-
лим МОЗ України, досі залишається однією з най-
вищих серед усіх країн Європи. Так, згідно з офі-
ційною статистикою, за останні три роки на на-
ших дорогах загинуло понад 12 тисяч осіб.

Як показали дослідження аналітичної гру-
пи Corestone, найменша смертність в автомо-
більних аваріях саме у тих країнах, де існує об-
меження швидкості в населених пунктах — 50 
км/год і менше. До речі, саме це мають ввес-
ти наразі. Натомість, як наголосили в аналітич-
ній компанії, на позитивну статистику в Україні 
працюють водії, які принципово дотримуються 
хоча б кількох інших головних правил: корис-
туються ременями безпеки (в т.ч. це стосується 
всіх пасажирів у салоні), перевозять дітей ви-
ключно у дитячих кріслах, постійно слідкують 
за швидкістю тощо.

За даними громадської організації «Центр де-
мократії та верховенства права», яка нещодавно 
досліджувала дорожні реалії в Україні, лише 15% 
наших водіїв користуються ременями безпеки. 
Така ж невтішна ситуація в Україні і щодо розмов 
по мобільному за кермом, і щодо водіння в нетве-
резому стані, і щодо дотримання правил обгону 
чи паркування тощо. Тому зі всім цим мають по-
чати боротися більш жорстко. Зокрема, як плану-
ється, знову запровадять тотальну перевірку на 
тверезість, введуть «листи щастя» тощо, а геть з 
нового — ініціюють покарання за навмисне від-
мотування спідометра машин з пробігом.

В цілому, штрафні нововведення цьогоріч підня-
лися на 30%. Хоча, звісно, є і кілька особливих «да-
руночків». Так, із найбільших нових  штрафів такі: 

• за неправильну паркову — від 1000 гривень, 
• за розмову по телефону — 2000-3000 гривень, 
• за водіння у нетверезому стані — до 40 000 

гривень (була також інформація, що цілих 50 000 
гривень, і вилучення прав на три роки). 

До речі, при повторному порушенні, як про-
понували деякі чиновники у МВС, в Україні від-
нині має бути передбачена кримінальна відпові-
дальність, бо тільки так можна буде натиснути на 
безвідповідальних водіїв.

Наскільки дієвою стане ця нова система штра-
фів і чи наведе вона нарешті лад на наших дорогах, 
звісно, покаже час. Але вже зараз звичайні пере-
січні водії, а це люди з мінімальними зарплатами 
у розмірі 3200 гривень, припускають, що новації є 
нічим іншим як черговим фінансовим пресингом 
лише для них, власників москвичів-жигулів-сла-
вут. Натомість власники дорогих, а тим паче еліт-
них автівок, і далі розраховуватимуться за свої по-
рушення хіба… автографами. В прямому і пере-
носному сенсі.

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

— Олександре Анатолійовичу, чи 
вистачає зараз водіїв, які у Вас пра-
цюють? По скільки чоловік на одному 
маршруті?

— Водіїв на сьогодні не вистачає. Спра-
ва у тому, що багато українців почали ви-
їжджати за кордон, особливо до сусід-
ньої Польщі. Там вони влаштовуються на 
аналогічну роботу або ж дальнобійника-
ми, та отримують у рази більше (близько 
тисячі доларів на місяць). У нас зарпла-
ти набагато менші, адже і ми, перевізни-
ки, не завжди виходимо на плюси. Тому 
і кількість водіїв на маршруті часто змі-
нюється — щойно він працював у мене, а 
тут уже в Польщу збирається. Є автобуси, 
де працює лише одна людина, і це, дійс-
но, складно.

— Що стосується пільгових кате-
горій населення, чи завжди на Ваших 
маршрутах водії дотримуються пра-
вил їх перевезень?

— Майже в усіх моїх автобусах на сьо-
годні встановлено камери спостережен-
ня. Тому я впевнений у чесній роботі сво-
їх водіїв. 

— Давайте уявимо ситуацію, що 
до маршрутки одночасно входить 20 
пільговиків різних категорій. Чи від-
мовить їм Ваш водій?

— Саме так і робиться, коли йде пере-
вірка якості надання послуг перевізни-
ком. Якщо водій комусь відмовить, його 
очікує штраф у 1700 гривень. У моїй прак-
тиці таку перевірку вже робили, тому мо-
жу впевнено сказати, що у подібних ви-

падках ми нікому не відмовляємо. Але є 
інший бік такої ситуації, у Законі України 
«Про автомобільний транспорт» у стат-
ті 37 чітко написано, що збитки від піль-
гових перевезень повинні виплачувати-
ся органами місцевого самоврядування 
у повному обсязі.

— Я знаю, що усі перевізники Бори-
споля отримують грошову компенса-
цію за проїзд пільговиків. Яку саме? Чи 
насправді її вистачає?

— Ми мали б отримувати близько 700 
тисяч гривень на рік такої компенсації. А 
насправді ця сума близько 500-560 тисяч, 
оскільки постійно щось вираховується. 
За один рейс по місту водій перевозить 
7-10 пільговиків, а компенсації ми отри-
муємо менше однієї гривні за увесь рейс 
в один бік. Звичайно, її не вистачає, то-
му і маємо чимало проблем із виплата-
ми зарплати водіям та вчасним ремон-
том автобусів.

— Чи достатньо платять пасажи-
ри за проїзд (4,50 грн)? Як вирахову-
ється необхідна сума? 

— Мабуть, якби я сказав, що цього ви-
стачає, завтра пасажири платити взагалі 
б відмовилися (посміхаючись говорить 
Олександр Анатолійович). Якщо чесно 
— ця сума дуже мала. Наприклад, якщо 
маршрутка їздить на газу, то за один рейс 

її потрібно заправити, в середньому, на 
70 гривень. А якщо дизель, аж на 100 гри-
вень. Можна легко порахувати, яка кіль-
кість пасажирів має проїхати на цю су-
му. Але окрім заправки машини, потріб-
но відрахувати зарплату водієві, бухгал-
теру, на обслуговування авто та на його 
ремонт.

— 29 жовтня вся Україна святкува-
ла День автомобіліста і дорожника. 
Щоби Ви побажали своїм підлеглим?

— Найголовніше, щоб їх завжди чека-
ли вдома і завжди вірили у них. Окрім 
того, вчасної та справедливої зарплат-
ні, удачі та незламної сили. Ця професія 
є дуже важливою і одночасно складною, 
на жаль, сьогодні вона втрачає свою по-
пулярність. Тому хотілося б щоб люди, які 
у мене працюють, були прикладом пова-
ги для всіх пасажирів Борисполя.

ЯК СЬОГОДНІ ВИЖИВАЮТЬ 
ПЕРЕВІЗНИКИ

 Сучасне життя неможливо 
уявити без руху, і особливо без 
авто. Саме через це професія во-
дія завжди була і лишається од-
нією із найпоширеніших та най-
потрібніших. «Вісті» вирішили 
поцікавитись у найпопулярнішо-
го бориспільського перевізника 
Олександра Анатолійовича Кисе-
льова його історією сьогодення.

Ліцензію на пасажирські перевезен-
ня О.А. Кисельов отримав у 2001 року. 
На сьогодні перевізник має 27 власних 
та ще кілька орендованих автобусів. 
Лише за 2017 рік придбали три марш-
рутки, одна зовсім нова. Зараз ці автів-
ки вже курсують Борисполем. 

Маршрути перевізника: 1А, 1В, 3А, 
7, 7А, 8, 9, 17, 22, 24 та 26.

Нагадаємо, 6 березня 2017 року 
затверджено рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради 
щодо підписання меморандуму (до-
мовленості) про співпрацю із підпри-
ємцями-перевізниками з метою за-
безпечення потреб пасажирів, а саме: 
пільгових категорій громадян та дітей 
шкільного віку. 

Згідно з підписаним меморанду-
мом, підприємці мають забезпечити 
безкоштовне перевезення по місту в 
автобусах загального користування в 
кількості двох пенсіонерів за кожним 
рейсом. Та, окрім них, безкоштовно і, 
наголо шуємо, без обмежень в кожно-
му автобусі мають перевозити інших 
пільговиків.

Пільгові категорії населення: інва-
ліди І групи, інваліди війни, учасники 
бойових дій (в тому числі учасники 
АТО), учасники ліквідації аварії на 
ЧАЕС І категорії, діти, позбавлені бать-
ківського піклування, та діти-інваліди. 

Для дітей шкільного віку (за наявніс-
тю учнівського квитка) ціна на проїзд 
по місту складає 3 грн із 7:30 до 20:00 
години у навчальні дні (понеділок — 
п’ятниця). Для учнів НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» ім. Павла Чубинського» 
також у суботу із 7:30 до 15:00. 

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Уже більше шести місяців у Бориспо-
лі діє меморандум про співробітництво 
між міською радою та перевізниками 
у сфері надання послуг пасажирських 
перевезень по місту. Але, на жаль, спір-
ні ситуації між водіями маршруток та 
пасажирами виникають і досі. 

«Так склалося, що моя дитина — ін-
валід. За законом України, я, як супро-
воджуюча особа цієї дитини, маю пра-
во на безкоштовний проїзд у транспорті 
разом із нею», — говорить бориспілька, 
яка звернулася до нашої редакції. До ре-
чі, до нас неодноразово зверталися бать-
ки дітей-інвалідів із проханням публічно 
роз’яснити бориспільським водіям, що 
до досягнення семирічного віку своєї ди-
тини вони мають право безкоштовного 
проїзду у маршрутках разом із дітьми, як 
їхні супроводжуючі особи. Крім того, та-
кі діти можуть їздити у транспорті і до до-
сягнення 18-річного віку разом із супро-

водом безкоштовно. Це залежить від ка-
тегорії інвалідності.

Останній випадок, коли в місцеву 
маршрутку не пустили маму із дити-
ною-інвалідом, мені став відомий 21 
жовтня. Галина розповіла, що водій від-
мовився перевозити її безкоштовно в 
якості супроводу. За роз’ясненням си-
туації я звернулася безпосередньо до 
самого підприємця-перевізника. Мене 
запевнили, що їм відомо про цей випа-
док. Проте конфлікт виник не із прови-
ни водія, а саме через некоректну пове-
дінку мами-пасажирки. Хто тут був не-
правим, а хто ні, розслідувати не в моїй 
компетенції. 

На мій погляд, щоб не виникало по-
дібних ситуацій, водії повинні знати, які 
пільгові категорії населення існують та в 
яких кількостях за один рейс їх можна пе-
ревозити. Пасажири ж, у свою чергу, ма-
ють пам’ятати, що нам також треба про-
являти своє розуміння та повагу. Робота у 
водія вкрай важка, тому за усіма він один 
не може вслідкувати.

ПРАВИЛА ПРОЇЗДУ В 
БОРИСПІЛЬСЬКИХ МАРШРУТКАХ
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Мар'яна СОНЯЧНА

І хоча 100 українських шкіл ре-
форму освіти як експеримент за-
пустили вже в цьому навчально-
му році, нововведення запрацює 
на повну лише з 1 вересня 2018 р. 
«Вісті» досліджували, що ж саме 
чекає дітей, батьків та вчителів.

«Козирі» 12-річної 
освіти

Для дітей, які підуть у перший 
клас вже у шестирічному віці, осві-
та триватиме 12 років. Початкова 
— 4 роки, наступних 5 років для 
учня вже мине у гімназії (що сто-
сується села, то аналітики назива-
ють їх опорними школами), закін-
чивши яку, той має скласти іспит 
(на кшталт ЗНО). 

Згідно з отриманими резуль-
татами, учень зможе вступи-
ти до ліцею чи профільного за-
кладу освіти. Це, зокрема, більш 
зрозумілі для нас ПТУ, які, до ре-
чі, скинули на місцеві громади, 
яким просто немає можливо-
сті їх утримувати. Там профільне 
навчання, що готує учня до май-
бутньої професії, триває три ро-
ки. Дитина сама обирає потріб-
ні предмети. По суті, профільна 
освіта є нічим іншим, як першим 
курсом ВНЗ, куди учень планує 
потім вступити. 

Чимало батьків бідкаються, що 
таке нововведення наперед про-
грашне. Адже й зараз, ставши сту-
дентами раніше, діти рідко орієн-
туються, чого саме вони хочуть 
від життя чи ким мають стати, а в 
новій школі цей вибір треба ро-
бити на три роки раніше… Зна-
ково, що МОН відреагувало на за-
киди багатьох батьків щодо збіль-
шення часу навчання у школі на 
рік. Адже автоматично заклади 
освіти стають плацдармом для 
весіль і народження дітей прямо 
там, за партами. 

Зваживши на критику щодо 
12-річки у школі, МОН прийняло 
рішення, що освіта бакалавра те-
пер здобуватиметься не 4, як було 
традиційно, а лише 3 роки. Отже, 
загальна кількість часу на здобут-
тя освіти в Україні не змінюється.

Шок: замість 22 
предметів — 9?

Невідворотно стартує скоро-
чення обов’язкових предметів. Це 
відбудеться за рахунок того, що 
функціонуватимуть так звані ін-
теграційні курси, які об’єднувати-
муть знання кількох близько спо-
ріднених наук. Так, наприклад, 
мова і література стануть «сло-
весністю», алгебра і геометрія по-

вернуться в загальний курс мате-
матики, а от фізика, хімія, біоло-
гія, географія, астрономія тощо 
стануть дисципліною «природа 
і людина», «людина і світ» чи по-
дібними. Аналітики припускають, 
попри нахвалювання нагорі, на-
справді такі разючі пертурбації в 
предметах призведуть до стрімко-
го падіння знань учнів.

Що буде з кількістю 
вчителів?

Звичайно, у МОН обіцяють ма-
сове переучування, аби вчителі 
змогли читати нині «роздуті» ба-
гатьма іншими науками свої но-
ві дисципліни. Однак, зрозуміло, 
якщо так катастрофічно зменшу-
ється кількість предметів, зако-
номірно, що зменшуватиметься 
і сама кількість вчителів, що їх 
викладатиме.

Гідна зарплата 
через 10 років?

В уряді пообіцяли, що зарплата 
вчителя в Україні стартуваватиме 
з 9600 гривень (сьогодні це 3 міні-
мальні зарплатні) залежно від ка-
тегорії. Та оскільки на реформу, 
як зауважують експерти, потрібно 
понад 120 млрд гривень, її прове-
дення планують розтягнути на 10 
років. Тому поки невідомо, коли 
саме українським вчителям чека-
ти на обіцяний рівень зарплатні. 
Аби лише не вийшло так, що обі-
цяного три роки чекають, а на чет-
вертий забувають…

Знання сільських 
учнів «підтягнуть» 
опорні школи

За словами міністра освіти Лі-
лії Гриневич, в Україні 33% дітей 
навчаються в сільських школах. 
Така модель неефективна, і ре-
альні шанси сільських дітей на 
отримання якісної освіти на рів-
ні з дітьми з міста часто дуже мі-

зерні. Проте, віднедавна, мініс-
терство впровадило систему так 
званих опірних шкіл, які все зба-
лансують. Згідно з нею, для най-
менших школяриків із села бу-
дуть відчинені двері найближчої 
до них школи, а от старшоклас-
ники доїжджатимуть до опорних 
закладів освіти, де умови для 
навчання і сама якість освіти в 
рази кращі.

Коли законопроект лише роз-
глядався, йшлося про те, що опор-
на школа має знаходитися не далі, 
аніж за 15 км від місця, де живуть 
її потенційні учні. Але, поглянувши 
більш критичним поглядом на всі 
реалії життя у глибинці, де часто 
немає не те що необхідної кілько-
сті кваліфікованих кадрів, але і гід-
ної бази для їхньої дислокації вже 
зараз, у підсумковому проекті вже 
йдеться про… 50 км.

Репетиторство 
виведуть з тіні

«Закон про освіту» фактично 
легалізував репетиторство для 
шкільних вчителів. Вони, а це ні 
для кого не таємниця, чи не всі за-
ймаються репетиторством зі свої-
ми учнями як у школі, так і вдома. 
Новий документ дозволить вчите-
лям чи іншим особам, що знають 
шкільний предмет чи володіють 
іншими якимись корисними нави-
чками, потрібними для навчання, 
займатися викладацькою діяль-
ністю офіційно. Але за умови, як-
що ті будуть ділитися з державою: 
зареєструються як ФОП і платити-
муть податки.

Доплати, підвищення 
кваліфікації і 
атестації

Якщо вчитель прагне інновацій 
у навчальному процесі та стане 
«агентом змін» для решти вчите-
лів, держава обіцяє доплачувати 
ще 20% від зарплати. Щоправда, 
для цього потрібно буде пройти 
сертифікацію.

А от щорічна атестація для вчи-
телів залишається обов’язковою. 
Зокрема, загальна кількість годин 
для підвищення кваліфікації вчи-
теля впродовж 5 років не може бу-
ти меншою 150 годин. Важливо і те, 
що відтепер вчитель буде абсолют-
но вільним у тому, як підвищувати 
кваліфікацію: він може обрати тре-
нінги, курси, вебінари, семінари, 
практикуми. Тобто, теоретично, це 
можна зробити навіть переглядаю-
чи онлайн-курс. До того ж, держава 
обіцяє його оплатити, якщо він бу-
де не безкоштовним.

Мова викладання
Новий закон фактично увів за-

борону на отримання освіти будь-
якою іншою мовою (йдеться не 
лише про російську, але і про мо-
ви нацменшин, зокрема в окре-
мих її класах), крім української. Так, 
з 2018 року лише у молодшій шко-
лі залишаться класи з викладан-
ням предметів мовою нацменшин. 
Проте з 2020 року вже і для них 
скасують викладання будь-якою 
іншою мовою, крім української.

Школи стають 
автономними

Навчальний заклад отримує 
право самостійно розробляти 
власну навчальну програму. Мі-
ністерство пропонуватиме тіль-
ки стандарти. Так само школи 
визначатимуть і режим, струк-
туру навчального року (чвер-
тями, семестрами), тривалість 
навчального тижня тощо. Важ-
ливою новацією є те, що за но-
вим законом державні гроші 
вже «ходять» за вчителем. Тоб-
то, виділені державою кошти 
для підвищення кваліфікації то-
що йтимуть не до державних ін-
ституцій, а одразу до школи, де 
педрада спільно вирішує їх ви-
користання. Водночас, обіграю-
чи прозорість, МОН зобов’язує 
кожен навчальний заклад оп-
рилюднювати інформацію про 
надходження усіх коштів, їхнє 
призначення та використання.

Впровадження 
«ревізорів»

Для перевірки якості надання 
знань, відповідно до Закону Укра-
їни «Про освіту», який нещодавно 
набрав чинності, буде створена На-
ціональна державна служба якості 
освіти, яка контролюватиме неза-
лежний аудит шкіл кожні 10 років.

Сьогодні перевіркою шкіл у на-
шій країні займаються місцеві 
управління освіти. Фактично во-
ни інспектують роботу директорів, 
яких самі ж і призначають. Усе це 
навело на думку незалежних аналі-
тиків, що зараз в українській освіті 
існує дуже великий відсоток упере-
дженості. Тому боротися з цим бу-
дуть уже найближчим часом, здій-
снюючи перевірки шкіл незалеж-
ними установами, жодним чином 
не пов’язаними з діяльністю самих 
навчальних закладів.

При цьому, за контролю МОН, 
перевірятимуть не лише ефектив-
ність рішень директорів шкіл та 
самих педагогів, але й відслідко-
вуватимуть відповідність навчаль-
ного процесу до вимог держстан-
дартів, комфортні умови для ді-
тей і батьків, та, звісно, саму успіш-
ність учнів.

Особливим акцентом для пе-
ревірки таких майбутніх ревізо-
рів має стати можливість якісного 
поглиблення знань учнями з тих 
предметів, які їм будуть потрібні 
при вступі. Таким чином, як пові-
домляється, у МОН намагаються 
боротися з репетиторством. Ад-
же давно не новина, що учні шука-
ють репетиторів не лише далеко 
за межами свого навчального за-
кладу. Часто їхні наставники саме 
зі школи. І, як зізнаються учні, дея-
кі вчителі спеціально роблять так, 
аби до них приходили на додатко-
ві платні заняття...

Міністр освіти і науки Лілія Гри-
невич пояснила, що майбутня но-
вація у системі управління освітою 
дозволятиме контролювати забез-
печення гідної якості освіти в умо-
вах децентралізації. Також вона до-
дала, що створена Державна служ-
ба якості освіти на базі Державної 
інспекції навчальних закладів ма-
тиме регіональні підрозділи. Але 
при цьому міністр не уточнила, де 
і як саме підбиратимуть для них 
кадри, аби забезпечити очікувану 
об’єктивність аудиту.

Не школою єдиною
Новий закон передбачає ши-

рокий вибір освіти: формаль-
на (школа), неформальна (гурт-
ки, тренінги, курси) та інформаль-
на (самостійне навчання). Причо-
му фінансування гуртків, курсів та 
тренінгів у частині випадків дер-
жава бере на себе. Також важли-
вим аспектом є забезпечення під-
ручниками. Держава, не перекла-
даючи цього на плечі батьків, зо-
бов’язується і надалі, проте більш 
гідно, ніж це було дотепер, забез-
печувати ними учнів (в тому числі 
йдеться і про підручники в елек-
тронному вигляді у вільному до-
ступі в мережі). Самостійно до-
ведеться купувати хіба навчальні 
посібники чи якісь додаткові, не 
обов’язкові, видання, які рекомен-
дуватиме той чи інший вчитель.

РЕФОРМА: ОБВАЛЬНЕ СКОРОЧЕННЯ 
ПРЕДМЕТІВ І ПРОФІЛЬНА ШКІЛЬНА ОСВІТА

 За «Закон про освіту» 
Верховна Рада проголосу-
вала у вересні 2017 р. Як за-
уважив президент, доку-
мент відкриває двері для 
нового покоління українців 
— компетентних, патріотич-
них, відкритих до світу... 
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 ІНТЕРВ'Ю

 НОВИНИ ЗВІДУСІЛЬ  БЛАГОУСТРІЙ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Про це та інше ми розмовля-
ли із Романом Ярославовичем 
Горбачем, полковником, військо-
вим комісаром Бориспільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату.

— Набір на військові строкову 
службу розпочався місяць тому і 
триватиме ще місяць. Запланова-
но набрати 43 призовники з Бори-
спільщини, з них 27 уже розписа-
ні в командах, — повідомив Роман 
Ярославович.

— Чи працює вже новий закон 
про єдиний державний реєстр 
військовозобов’язаних?

— Закон України «Про єдиний 
державний реєстр військовозо-
бов’язаних», який був прийнятий 
у березні 2017 року, передбачає 
створення автоматизованої ін-
формаційно-телекомунікаційної 
системи даних про військовозо-
бов’язаних громадян України. На 
сьогодні він тільки втілюється у 
життя у Збройних силах України. 
Навчаються оператори, люди, які 
будуть отримувати ключі від баз, 
вводити у базу необхідні дані вій-
ськовозобов’язаних. Відбувається 
підготовка особового складу, який 
буде цим займатися, створюється 
матеріальне підгрунтя.

— З якого віку призиваються 
юнаки на строкову службу? Го-
ворять, ніби з 20…

— Згідно із законодавством, 
з 18 років. Але сам призов рег-
ламентується Указом Президен-
та України, який був підписаний 
навесні, де вказано, що призи-

вати осіб, яким виповнилося 20, 
і до 27 років.

— Яка відповідальність сьо-
годні за ухиляння від строкової 
служби?

— Про це йдеться у Криміналь-
ному Кодексі України, стаття 335. 
Покарання — строк до 3-х років 
позбавлення волі. До криміналь-
ної відповідальності притягують-
ся ті особи, які є придатними для 
проходження служби за станом 
здоров’я і не мають ніяких підстав 
для відстрочки (навчання, стан 
здоров’я, сімейний стан: наяв-
ність 2-х і більше дітей, дитина до 
трьох років тощо). Ухилення шля-
хом бездіяльності, коли призов-
ник без поважних причин не при-
буває у строки, встановлені вій-
ськовим комісаріатом та вказані у 
повістці, до призовної дільниці… 
Поважні причини, звичайно, по-
винні бути підтверджені відповід-
ними документами. Трапляються 
випадки ухиляння від військової 
служби шляхом самопокалічення, 
підроблення документів тощо.

— Чи правда, що військова ка-
федра не звільняє від призову на 
строкову військову службу?

— У статті 335 вказано також, 
що відповідальність несуть і за 
ухиляння за призовом особи офі-
церського складу. Після закінчен-

ня військової кафедри особам, які 
успішно склали іспити, наказом 
міністра оборони України присво-
юється первинне звання офіцера 
запасу. Після цього вони можуть 
бути призвані на військову служ-
бу за призовом осіб офіцерського 
складу. Звичайно, якщо вони рані-
ше не проходили військової служ-
би. Тож якщо на строкову службу 
призивають до 27 років, то офіце-
рів призивають до 43 років. У них 
є ті самі підстави для відстрочки і 
відповідальність за ухиляння від 
служби у ЗСУ.

— Чи мають призовники право 
вибору, у яких військах служити?

— Призовник права вибору не 
має. Він проходить медичну ко-
місію. За результатами вивчення 
призовника комісією, до якої вхо-
дять психологи, інші спеціалісти, 
підбирають рід військ, ту військо-
ву частину, де він може проходи-
ти військову службу. Не всі при-
зовники однаково придатні для 
тих чи інших військ. Є такі, що при-
датні до служби у високомобіль-
них десантних військах, інші ж — 
ні. До Національної гвардії Укра-
їни також дуже серйозний відбір. 
Звичайно, прислухаються і до по-
бажань самого призовника, але 
якщо його морально-ділові якості 
і стан здоров’я дозволяють.

— Який термін строкової 
служби сьогодні? Говорять про 
1 і 1,5 роки…

— Донедавна усі служили один 
рік, а ті, хто мали вищу освіту, слу-
жили 9 місяців. Зараз термін вій-
ськової строкової служби збіль-
шений до півтора року, а особи, 
які на момент призову мають ви-
щу освіту, служать 1 рік. Вища осві-
та — це ступінь «магістра» і «спе-
ціаліста», сюди не відноситься сту-
пінь «бакалавра».

— Чи відправляють призов-
ників у зону АТО? З якого віку і 
на який термін підписується 
контракт на військову службу?

— Ні, у зоні АТО немає сьогод-
ні військовослужбовців строко-
вої служби. Всі призовники про-
ходять строкову військову служ-
бу на території, яка знаходиться 
під контролем України. Безпосе-
редньо у зоні АТО знаходяться 
військовослужбовці, які підпи-
сали контракт. Для проходження 
строкової служби беруться при-
зовники, яким уже виповнило-
ся 20 років, а для служби за кон-
трактом особи, яким виповнило-
ся 18 років. Але якщо контракт 
з тих чи інших причин буде ро-
зірвано, то юнак має дослужити 
строкову службу до визначено-
го терміну. Якщо контракт підпи-

сується під час строкової служ-
би, то він може бути від 6-ти мі-
сяців. Особи, які вже проходили 
мобілізацію, також мають право 
підписувати контракт на 6 міся-
ців. Усі решта — не менше, як на 
три роки.

— Правда, що призовникам, 
які були офіційно влаштовані 
на роботу, нараховується офі-
ційна заробітна плата?

— Згідно з Кодексом законів 
України про працю, за призов-
никами зберігається робоче міс-
це на період служби. У статті 119 
КЗУП вказано, що заробітна пла-
та нараховується і під час проход-
ження служби.

— Які пільги мають учасники 
АТО?

— Знижки на комунальні по-
слуги на 75 відсотків не лише для 
учасників АТО, а й для усіх членів 
їх сімей. Один раз на рік проїзд у 
будь-яке місце на території Укра-
їни водним і повітряним тран-
спортом (туди і назад) — зниж-
ка на 50%. Якщо не використа-
ти протягом року цей талон, то 
наступного року знижка стано-
витиме 100%. Але скористати-
ся такою знижкою можна тіль-
ки за минулий рік. У примісько-
му транспорті — безкоштовний 
проїзд. Санаторні путівки для 
учасників АТО, дійсно, видають-
ся безкоштовно, але для цього 
потрібно підтвердити право на 
її отримання (відповідні довідки, 
документи на оздоровлення). Як-
що учасники АТО є пенсіонера-
ми ЗСУ, то вони отримують путів-
ки через військовий комісаріат, в 
іншому випадку — через Управ-
ління соціального захисту.

Учасники АТО мають право на 
отримання земельних ділянок: 12 
соток на садівництво, 10 — під за-
будову і 2 гектари — для веден-
ня господарства. Але питання от-
римання земельної ділянки, як і 
квартири, досить проблематичні.

НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ 
ПРИЗИВАЮТЬ ЮНАКІВ З 20 РОКІВ

 Нині триває набір на 
строкову військову служ-
бу до лав ЗСУ. Що змінило-
ся з часу прийняття закону 
про єдиний державний реє-
стр військовозобов’язаних? 
Чи відправляють призовни-
ків строкової служби на вій-
ну? Які пільги мають учас-
ники АТО?

Роман Ярославович Гор-
бач, полковник. На посаді вій-
ськового комісара Бориспіль-
ського комісаріату 5 місяців. 
Учасник бойових дій. Завдан-
ня в зоні АТО виконував під час 
проходження служби на поса-
дах командира 6 навчального 
артилерійського полку, заступ-
ника командира 43 окремої ар-
тилерійської бригади.

ДОВІДКА

МОНЕТИЗАЦІЮ 
СУБСИДІЙ ЗАПУСТИЛИ

Цього тижня в Україні розпочинаєть-
ся виплата коштів за невикористану 
субсидію.

Уряд нарешті розпочав виплачувати кош-
ти зекономленої субсидії особам, які звер-
нулися з відповідними заявами до місцевих 
управлінь з питань соціального захисту насе-
лення. Іще перед початком минулих вихідних 
міністр соціальної політики Андрій Рева пові-
домив, що надходження коштів з державного 
бюджету для проведення такої виплати очіку-
ється по всіх областях, а, отже, процедура має 
відбуватись без форс-мажорних обставин.

Нагадаємо, середня сума коштів, яка підля-
гає поверненню одній особі за економію при-
родного газу для опалення — 625 гривень. 
При цьому середня сума коштів, яка підлягає 
поверненню одній особі за економію електро-
енергії для опалення — 135 гривень.

СІМ'Ї УЧАСНИКІВ 
АТО БУДУТЬ ПРИ 
КВАРТИРАХ?

Нещодавно бюджетна комісія затвер-
дила розподіл двох субвенцій з держав-
ного бюджету для Київської області. 

В цілому столичний регіон на фінансову 
допомогу сім'ям загиблих ветеранів АТО і 
воїнів з інвалідністю для купівлі житла от-
римав 16 мільйонів 485 тисяч гривень. Ці 
кошти будуть розподілені між 14 райо-
нами та містами Київщини. Сюди увійш-
ли Баришівський, Білоцерківський, Бори-
спільський, Броварський, Васильківський, 
Вишгородський, Іванківський, Києво-Свя-
тошинський, Рокитнянський, Сквирський і 
Тетіївський райони. А також міста Бровари, 
Буча та Обухів.

Підготувала Мар'яна СОНЯЧНА

Ірина ГОЛУБ, фото автора

27 жовтня відбувся черговий десант 
бориспільських депутатів на Книшовий 
меморіально-парковий комплекс. 

До того міські обранці знову виділили кош-
ти, на які було закуплено 50 дерев та кущів. 
25 із них були висаджені напередодні праців-
никами зеленого господарства Бориспіль-
ського міськкомунгоспу. Інші 25 садили де-
путати. Новими зеленими мешканцями май-
бутнього дендропарку стали черемха висока 
та черемха кущова, ясен, зелені дуби, клени, 
у тому числі клен шароподібний та клен чер-
воний, ірга і деякі інші. Біля пам’ятника жерт-
вам політичних репресій звівся карпінос (по 
нашому — колоноподібний граб). Це дерево 
було найбільшим, і садити його довелося усі-
єю громадою, яка зібралася на Книшовому. 

Дорослі дерева із захищеною корене-
вою системою повинні досить легко пере-
жити пересадку. Навесні вони вже радува-
тимуть відвідувачів паркового комплексу 
своїми незвичайними формами або різно-
барвним листям. 

ДЕНДРОПАРК НА КНИШОВОМУ ПОПОВНИВСЯ 
НОВИМИ ДЕРЕВАМИ
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 СУМУЄМО  ПРАВООХОРОНЦІ ІНФОРМУЮТЬ

 СИТУАЦІЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Із чого все почалося
Місцеві скупчились на вузь-

кій вуличці, яка ніби тоне в обій-
мах дерев, та із надією в очах очі-
кують на будь-яку допомогу. Істо-
рично так склалося, що київське 
урочище Осокорки адміністратив-
ними межами поділено надвоє: 
одна частина відноситься до Ки-
ївської міської державної адміні-
страції, інша — до Бориспільської 
РДА (Гнідинської сільської ради).

Ще на початку 90-х років питан-
нями про надання дозволів інди-
відуального житлового будівниц-
тва в урочищі Осокорки займала-
ся Київська міська державна адмі-
ністрація. Своїм розпорядженням 
у 1998 році вона надала такий доз-
віл мешканцям, які на той час ще 
не оформили правовстановлюю-
чі документи. Але у зв’язку із вста-
новленням меж між Києвом та Ки-
ївською областю саме цю части-
ну території урочища віднесли до 
Бориспільської РДА (Гнідинської 
сільської ради). Тоді люди створи-
ли тут садовий кооператив «Вікто-
рія-Плюс». На іншій частині тери-
торії був створений обслуговую-
чий кооператив «СТ «Стадне»» (да-
лі — ОК «СТ «Стадне»). «Увесь цей 
час ми жили дружно, допомага-
ли один одному, потихеньку добу-
довували свої домівки та обжива-
лись на цих землях», — розповіда-
ють місцеві.

Але у 2007 році люди дізнали-
ся, що розпорядженням Бори-
спільської РДА дозвіл на складан-
ня проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки пло-
щею 25 га в довгострокову оренду 
(строком на 49 років) для ведення 
колективного садівництва (куди 
входять і землі членів СК «Вікторія- 
Плюс») надано ОК «СТ «Стадне» 
без відома та згоди на те місцевих 
мешканців. Власником орендова-
ної землі став підприємець Юрій 
Давиденко.

Моя хата — не моя?
Після приєднання до ОК 

«СТ «Стадне» увійшли всі зем-
лі СК «Вікторія-Плюс», з чим міс-
цеві так і не змогли погодитися. 
Почалися судові тяганини. Одна 
сторона намагається домогтися 
справедливості, відстоявши свої 
домівки. Інша будь-якими шляха-
ми хоче змусити людей залишити 
ці землі, адже вони вже в оренді 
іншого товариства начебто ціл-
ком законно.

«Як можна було чиновникам 
приймати рішення про надання 
землі в оренду, навіть не подивив-
шись, що коїться на цій території? 
Ми тут живемо не з учорашнього 
дня, а землі в оренді ніби незасі-

яне поле», — говорить місцевий 
житель Віталій Ковтонюк.

Екологічна 
катастрофа 
та її наслідки

Суди, погрози, навіть самовіль-
не вимкнення світла, як кажуть 
місцеві, давно заважають спокій-
но жити.

«В останні роки з’явився ще 
один метод боротьби за землю, 
— переконують жителі «Вікторії- 
Плюс», — на незабудовані тери-
торії завозиться різне сміття: бу-
дівельні відходи, пластик, відходи 
деревини, різного роду будівельні 
суміші тощо».

У 2015 році на прохання місце-
вих жителів Київською обласною 
державною екологічною інспекці-
єю здійснено розрахунок розміру 
шкоди, завданої внаслідок забруд-
нення та засміченням цих земель. 
Згідно з висновком, площа засмі-
чених ділянок становить 34 650 кв. 
м та 7 500 кв. м, висота сміття сягає 
по 1,5 метра. Розмір шкоди, зумов-
леної засміченням землі відхода-
ми 4 класу небезпеки, становить 
близько 9,5 млн грн. На території 
засипаної водойми невідомими 

особами облаштовано земельні 
ділянки. У квітні цього ж року Бо-
риспільським відділом поліції за-
реєстровано кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 239 (забруднен-
ня або псування земель) із ураху-
ванням висновків екологів. Наразі 
справа розслідується.

Приїхавши на місце, бачу купи 
сміття прямо у водоймах. «Таким чи-
ном намагаються розширити землі. 
Уже не одне озеро засипано сміт-
тям, зверху чималий шар ґрунту — 
от і нова ділянка, — розповідають 
люди. — Поверхневі води у цій міс-
цевості знаходяться дуже близько, 
тому, фактично, ми вживаємо за-
бруднену сміттям воду. Наші діти 
живуть із постійним болем у сугло-
бах та колінах, і ми маємо висновки 
лікарів, що це виникає через велику 
кількість металів у питній воді».

«Навіщо орендарю збільшувати 
свою територію, до того ж, таким 
чином?» — дивуюся я. За версією 
жителів СК «Вікторії-Плюс», на за-
сипаних сміттям ділянках орендар 
будує домівки та продає їх пересе-
ленцям зі Сходу. 

Версія власника орендованих 
земель Юрія Васильовича Дави-
денка інша: він запевняє, що члени 
СК «Вікторія-Плюс» самі завезли на 
ці землі побутове сміття, а тепер не 
знають, що з ним робити. «Кілька 

років тому я сам писав заяву до бо-
риспільської поліції із проханням 
знайти та покарати власників сміт-
тя, яке викинуте на моїх землях», — 
каже Юрій Давиденко.

У пошуках допомоги
Куди тільки не зверталися за до-

помогою жителі проблемного ко-
оперативу, але конкретних дій до-
сі так і не дочекалися. «Ми вже на-
віть і Ю. Луценка проінформували 
щодо порушення прав громадян і 
щодо забруднення території», — 
розповідає Леся Левченко про їх-
нє нещодавнє звернення до Гене-
рального прокурора України.

18 жовтня члени СК «Вікторія- 
Плюс» прийшли на особистий при-
йом до очільника Бориспільської 
РДА Олександра Туренка. «Це не 
перший керівник району на нашому 
шляху пошуку справедливості, ми 
були і у попередніх. От тільки ніхто 
допомогти по-справжньому так і не 
зміг», — чекаючи своєї черги в холі 
приймальні, розповідають мешкан-
ці садового кооперативу.

Олександр Валентинович уваж-
но вислухав людей і досить швид-
ко дав свою пораду щодо подаль-
ших дій. «Перш за все, я б вам 
радив звернутися до Київської 
міської державної адміністрації. 
Ситуація щодо спірних земель за-
плутана, і навіть по публічній када-
стровій карті ми бачимо, що роз-
межування між Києвом та областю 
проведено некоректно. Щодо еко-
логічної ситуації, то можу сказати 
точно — треба звертатися до Дер-
жавної екологічної інспекції Украї-
ни. Лише там вам допоможуть», — 
так висловився очільник району.

Прислухавшись до порад ново-
го керівника району, люди вже на-
ступного дня звернулися до Дер-
жекоінспекції України із проханням 
зробити додатковий огляд земель 
у зв’язку із продовженням їх зас-
мічення. На підтримку вимог щодо 
попередження екологічного лиха у 
цій місцевості долучилися і активі-
сти профільної громадської органі-
зації «Національна Екологічна Без-
пека». Їхні представники оглянули 
засмічені території та розпочали 
власне розслідування цієї ситуації.

• • •
Чи вирішиться проблема тери-

торіального поділу Осокорків — 
покаже час. А от хто тут має рацію, 
а хто ні, розбиратися повинні від-
повідальні органи. Екологічна ж 
ситуація має прояснитися в най-
ближчі тижні. Забруднювати зем-
лю не має права ніхто, особливо 
коли таке трапляється через жа-
дібність до грошей.

ПРОДОВЖЕННЯ БОЇВ ЗА ЗЕМЛЮ 
ЧИ ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА?

 «Наші діти тут народи-
лися й виросли, іншої до-
мівки у них не було. Але вже 
не один рік нас намагають-
ся вигнати звідси будь-яким 
чином. Тепер ось і наші зем-
лі сміттям отруюють!» Із та-
кими словами мене зустрі-
ли зо три десятки людей, які 
мешкають в урочищі Осо-
корки — на тій його частині, 
яка відноситься до Гнідин-
ської сільської ради.

РОБОТА ПАТРУЛЬНИХ 
ЗА ТИЖДЕНЬ

Тетяна ХОДЧЕНКО 

Протягом минулого тижня патрульні Борисполя от-
римали 319 викликів, які були оперативно відпрацьо-
вані. Прикро те, що за цей період кількість п’яних воді-
їв зросла вдвічі, у порівнянні із минулою семиденкою. 
Так лише за шість днів поліцейським вдалося зупини-
ти 17 нетверезих порушників. Також правоохоронці 
зауважують, що за тиждень по місту різко збільшила-
ся концентрація ДТП, особливо на вулиці Київський 
Шлях. І оскільки температура повітря вже набагато 
нижча, а вночі бувають і заморозки, поліцейські про-
сять водіїв звернути увагу на дотримання безпечної 
дистанції між машинами та замінити гуму на зимову. 
Ця інформація була озвучена на понеділковій нараді 
у міського голови.



СКАНДАЛЬНА ЦІНАТЕЛЕФОНУЙ НЕ ЗВОЛІКАЙ

на оголошення

(067) 238-88-58
(04595) 6-62-23

-20%з 20.10 по 20.11.2017 р.

ТТТТТЕЛЕ

(067

www.i-visti.com№42 (901), 3 листопада 2017 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У
Л

іц
., 

се
рі

я 
А

Е
 №

19
70

83
 в

ід
 0

4.
07

.2
01

3 
р.

, в
ид

ан
а 

М
О

З
У

Л
іц

., 
се

рі
я 

А
Е

 №
19

70
83

 в
ід

 0
4.

07
.2

01
3 

р.
, в

ид
ан

а 
М

О
З

У

СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Формувальника ЗБВ
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

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК, 7 ЛИСТОПАДА

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 "
13.45 14.45 20.45 Т/с "Свати - 5"
15.50 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.20 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+) (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
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 10.55 "Чотири весілля "
12.20 13.50 "Міняю жінку "
15.05 20.45 Т/с "Свати - 5"
16.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.20 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+) (12+)
22.00 "Модель xl"
23.45 00.10 Х/ф "Великий рік" (16+)
02.00 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.00 Сьогодні

09.30 03.00 Зірковий шлях

11.10 04.00 Реальна містика

13.10 15.30 Т/с "Протистояння" 12+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Специ"

23.30 Х/ф "Мумія 2: Повернення"

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 "Специ"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

01.20 Х/ф "Мумія 2: Повернення"

06.00 "Мультфільм"
06.20 22.45 "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"
10.20 12.25 Т/с "Я прийду сама" 16+
14.20 Х/ф "Суєта суне"
16.10 "Чекай на мене"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Лінія світла" 16+
00.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" 12+
03.15 "Скептик 3"
03.35 "уДачний проект"

06.00 "Мультфільм"
06.20 22.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 20.40 Т/с "Лінія світла" 

16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Вещдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.35 05.15 "Подробиці"
00.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" 12+
03.15 "Скептик 3"
03.35 "уДачний проект"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 М/ф "Клуб Вінкс: Таємниця 

загубленого королівства"
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+

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 "Шайбу, шайбу!"
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
11.15 13.20 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Копи на підхваті" 16+
16.10 Х/ф "Всесвітня війна Z" 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 "Незвичайна подорож" 

16+
02.30 Т/с "Слідчі" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Факти

05.25 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Більше ніж правда
11.00 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
11.55 13.25 Х/ф "Лейк Плесід: 

Озеро Страху" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.15 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 Т/с "Життя і пригоди Мишка 

Япончика" 16+
23.20 Х/ф "Обличчя зі шрамом" 16+
02.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

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

05.45 Х/ф "Пригоди жовтої валізки"
07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 Мультфільми
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.15 02.20 "Моя правда"
11.00 Х/ф "Політ золотої мушки" 

(16+)
13.40 Х/ф "Текумзе"
15.40 Х/ф "Знайти та знешкодити"
17.25 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Стряпуха"
00.35 Х/ф "Шукаю людину"
03.05 "Позаочі"
03.50 Кіноляпи

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.10 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
11.00 00.20 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Привид замка 

Моррісвіль"
13.25 Х/ф "Ульзана"
15.20 Х/ф "Перевесниці"
17.05 Х/ф "Приходьте завтра"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 02.05 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Живіть в радості"
01.15 "Позаочі"
03.45 Кіноляпи
04.25 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 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем
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 "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"
18.10 "Сенсації ХХ століття"
19.00 22.30 02.30 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.45 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/c "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.49 Kids Time
07.00 М/c "Лунтик і його друзі"
07.50 М/c "Історії Тома і Джеррі"
08.50 Х/ф "Замбезія"
10.35 Х/ф "Сонна лощина" 16+
12.40 Х/ф "Крабат-учень чаклуна" 

16+
15.00 Х/ф "Шрек 3"
16.45 Х/ф "Учень чарівника"
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором
01.00 Х/ф "Темний ліс" 18+
02.40 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 М/c "Пригоди кота в чоботях"
06.59 08.44 Kids Time
07.00 М/c "Лунтик і його друзі"
07.50 М/c "Історії Тома і Джеррі"
08.45 Т/с "Друзі"
12.00 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.30 Аферисти в мережах
19.00 Кохання на виживання
20.55 Київ вдень та вночі
22.00 Пацанки. Нове життя
23.00 Зірки під гіпнозом

05.40 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Живе такий хлопець"
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 - 13" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.25 "Свідок"
15.25 Т/с "Я - охоронець" (16+)
19.30 Т/с "Елементарно - 4" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Речовий доказ"
03.45 "Правда життя. Професії"
04.45 "Легенди бандитської Одеси"

05.40 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.45 Х/ф "Довга, довга справа..."
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Без особливого ризику"
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 02.20 "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 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.10 "Бандерлоги"
11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"
12.15 Х/ф "Школа бойових 

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

мистецтв 2" (16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки" (16+)
23.20 Х/ф "Діамантові пси" (18+)
01.15 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.20 Х/ф "Чорна долина"
03.50 "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"
11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Петля часу" (16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки " (16+)
23.20 Х/ф "Бойовий гіпноз проти 

кіз" (16+)
01.10 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.15 Х/ф "Москкаль-чарівник"
03.30 "Облом.UA."

06.45 15.30 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.45 Х/ф "На вас чекає 

громадянка Ніканорова"
11.30 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.35 "Хата на тата"
02.45 "Найкраще на ТБ"

06.35 15.30 "Все буде добре!"
08.35 "Все буде смачно!"
09.30 "Битва екстрасенсів 14"
11.45 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.27 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
12.25 Д/с "Дика планета"
13.00 15.00 18.05 21.00 02.00 

Новини
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.35 23.20 Погода
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 03.00 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.45 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 02.25 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Слідство. Інфо. Спецвипуск
23.30 Д/с "Дороги до Мемфіса"
03.20 Д/с "Середземномор"я"
03.55 Д/с "Латиноамериканська 

музика"
04.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

07.30 08.04 08.20 08.50 09.30 10.55 
Погода

07.34 Від першої особи
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.40 Д/ф "Легіон. Хроніка 

Української Галицької армії 
1918-1919"

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

смаколики"
20.25 Наші гроші
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.50 Х/ф "Моя бабуся Фані 

Каплан"

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

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 10.50 "Чотири весілля "
12.20 13.50 "Міняю жінку "
15.00 20.45 Т/с "Свати - 5"
16.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.20 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+) (12+)
22.00 23.35 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 23.00 

03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 03.50 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"

21.00 Т/с "Специ"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 22.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 20.40 Т/с "Лінія світла" 

16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Вещдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.30 05.15 "Подробиці"
00.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" 12+
03.10 "Скептик 3"
03.35 "уДачний проект"

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

Великий монстровий риф"
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+

05.25 10.05 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.05 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.00 13.25 16.15 Х/ф "Обличчя зі 

шрамом" 16+
12.45 15.45 Факти. День
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 01.50 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.25 Х/ф "Море кохання" 16+
02.40 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Студія Вашингтон
04.15 Факти
04.35 Т/с "Відділ 44" 16+

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телемагазин
07.50 10.30 "Зіркове життя"
09.50 "Академія сміху"
11.20 00.50 "Моя правда"
12.10 Х/ф "Такі гарні люди"
14.05 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.55 Х/ф "Опікун"
17.40 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
21.00 02.20 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
01.40 "Позаочі"
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 "Сенсації ХХ століття"
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 02.50 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/c "Лунтик і його друзі"
08.00 М/c "Історії Тома і Джеррі"
09.00 Т/с "Друзі"
11.15 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.45 22.00 Пацанки. Нове життя
16.45 Аферисти в мережах
19.00 Вар'яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.05 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку дітей

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

06.45 Х/ф "Ідеальний злочин"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
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 02.25 "Свідок"
16.25 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"

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"
11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки " (16+)
23.15 Х/ф "Замовлений убивця" 

(16+)
01.05 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.10 Х/ф "Все перемагає любов"
03.20 "Облом.UA."

06.30 15.30 "Все буде добре!"
08.30 "Все буде смачно!"
09.30 "Битва екстрасенсів 14"
11.40 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-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 13.00 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
09.05 00.00 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.30 Т/с "Бодо"
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
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, 9 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 10.50 "Чотири весілля "
12.20 13.50 "Міняю жінку "
15.05 20.45 Т/с "Свати - 5"
16.05 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.20 Т/с "Слуга народу. Від любові 

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

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 03.50 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"

21.00 Т/с "Специ"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 22.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 20.40 Т/с "Лінія світла" 

16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Вещдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.30 05.15 "Подробиці"
00.30 Т/с "Що робить твоя 

дружина?" 12+
03.10 "Скептик 3"
03.35 "уДачний проект"

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 "Білосніжка"
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+

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Секретний фронт
10.55 17.30 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
11.55 13.25 Х/ф "Море кохання" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.45 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.25 02.00 Т/с "Життя і пригоди 

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

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!

05.45 07.40 08.40 09.30 
Мультфільми

07.10 09.00 Телемагазин
07.50 10.50 "Зіркове життя"
10.00 "Академія сміху"
11.40 00.30 "Моя правда"
12.30 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
14.10 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
16.00 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винити Клаву К."
17.25 Х/ф "Живіть в радості"
21.00 02.10 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Опікун"
01.20 "Позаочі"
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 18.10 "Сенсації ХХ століття"
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 02.45 Зона ночі
05.10 Абзац
06.59 08.59 Kids Time
07.00 М/c "Лунтик і його друзі"
08.00 М/c "Історії Тома і Джеррі"
09.00 Т/с "Друзі"
11.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.25 22.00 Пацанки. Нове життя
17.15 Аферисти в мережах
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
22.55 Суперінтуїція
02.40 Служба розшуку дітей

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

06.45 Х/ф "Нічна пригода"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
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 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+)
01.30 Т/с "Коджак"
02.55 "Випадковий свідок"

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"
11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"
14.30 Х/ф "Замовлений убивця" 

(16+)
19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки 2" (16+)
23.15 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами" (16+)
01.10 Д/п "Топ 10: Мистецтво 

архітектури"
02.15 Х/ф "Вишневі ночі"
03.40 "Облом.UA."

06.45 15.30 "Все буде добре!"
08.45 "Все буде смачно!"
09.45 "Битва екстрасенсів 14"
12.00 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-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 13.00 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
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 "Живі й нескорені"
19.10 Д/ф "Пара олімпійців"
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
22.50 Д/с "Дикі тварини"

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 гарячого цеху
Кухар холодного цеху 
Пекар-заготівельник
Мангальник

Мийник посуду

Адміністратор ресторану
Офіціант
Швейцар у ресторан

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

Іногороднім за необхідності надається гуртожиток

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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СУБОТА, 11 ЛИСТОПАДА

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛИСТОПАДА

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.50 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 05.20 "Життя без обману 

2017"
11.20 23.10 "Світське життя"
12.20 "Модель xl"
14.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+) (12+)
16.35 21.15 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
00.10 01.35 "Вечірній Київ"

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 10.50 "Чотири весілля "
12.20 13.45 "Міняю жінку "
15.00 Т/с "Свати - 5"
16.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху. Шлях до фіналу 

2017"
22.40 "Ігри приколів"
23.40 "Вечірній Київ"
01.40 Х/ф "Капоте" (16+)

07.00 15.00 19.00 04.00 Сьогодні

07.15 05.35 Зірковий шлях

08.10 15.20 Т/с "Специ"

16.00 Х/ф "Мільйонер"

18.10 19.40 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 16+

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

02.20 04.40 Т/с "Лист очікування" 

16+

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

02.50 Сьогодні
09.30 05.10 Зірковий шлях
11.30 03.35 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.55 Футбол. Товариський матч 

Україна - Словаччина
22.00 00.00 Т/с "Доки живу, 

люблю" 16+
23.20 Слідами

06.20 Мультфільм

07.00 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"

09.00 02.30 Х/ф "Іван Бровкін на 

цілині"

11.00 04.00 Х/ф "Дачна поїздка 

сержанта Цибулі"

12.20 Х/ф "Максим Перепелиця"

14.15 Т/с "Сільський романс"

17.40 20.30 Х/ф "Два Івани"

20.00 02.00 05.10 "Подробиці"

22.00 Т/с "Німеччина 83" 16+

00.00 Х/ф "Області темряви" 16+

06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.15 12.25 Т/с "Лінія світла" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 03.20 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Німеччина 83" 16+
00.00 Д/п "Стіна"
01.00 Х/ф "Лок" 16+
05.00 "Чекай на мене"

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: Чарівна 

пригода"
13.00 Х/ф "Осляча шкура"
14.30 02.00 Країна У
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 3: Секрет 

гробниці" 16+
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Золота гуска"
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 3: Секрет 

гробниці" 16+
23.00 Х/ф "Як кохатися 

по-англійськи" 16+
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.10 04.10 Скарб нації
05.20 04.15 Еврика!
05.25 04.25 Факти
05.45 04.50 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15 13.15 Дизель-шоу
10.45 Особливості національної 

роботи
11.45 Особливості національної 

роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
14.40 Комік на мільйон
16.45 Х/ф "Я легенда" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Шалений Макс" 16+
22.35 Х/ф "Найманий вбивця" 16+
00.30 Х/ф "Судний день" 16+
02.25 Провокатор

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Інсайдер
10.55 17.30 Т/с "Невиправні" 16+
11.50 13.25 Х/ф "Взвод" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.50 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 Комік на мільйон
02.10 Факти
02.30 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
04.30 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Академія сміху"
09.30 Х/ф "Невідома версія. Вірні 

друзі"
10.10 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Тетянки"
11.55 Х/ф "Емігрант"
14.05 Х/ф "Вождь Віннету: Золото 

апачей"
16.05 Х/ф "Вождь Віннету: син 

Інчу-Чуна"
18.00 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
20.00 Х/ф "Невідома версія. 

Невловимі месники"
20.45 Х/ф "Злий дух Ямбуя"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Пригоди маленького 

Мука"
13.25 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.15 Х/ф "Приходьте завтра"
17.10 Х/ф "Дівчина без адреси"
21.00 02.00 Х/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Російське поле"
00.45 Х/ф "Черговий рейс"
03.40 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.30 "Мультляндія"
14.40 "Українська пісня року"
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 04.45 "Людина - здобич"
19.00 03.20 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Вечірка"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Страшенно красивий"
01.55 Х/ф "Смак романтики"

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 "Сенсації ХХ 
століття"

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 01.40 Зона ночі
04.44 06.29 Kids Time
04.45 Х/ф "Замбезія"
06.30 Дешево та сердито
07.50 Ревізор
10.30 Страсті за Ревізором
13.45 Вар'яти
15.40 Зоряні яйця
17.40 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На краю світу" 16+
21.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах" 
16+

23.50 Х/ф "Корабель-привид" 18+

03.00 01.45 Зона ночі

05.10 Абзац

06.59 08.14 Kids Time

07.00 М/c "Лунтик і його друзі"

08.15 22.40 Половинки

10.10 Кохання на виживання

12.00 21.40 Київ вдень та вночі

16.15 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.40 Т/с "Татусеві дочки" 16+

01.40 Служба розшуку дітей

05.30 04.15 "Правда життя. 
Професії"

06.35 Х/ф "Щиро ваш..."
08.05 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
12.00 02.40 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00 02.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "У бій ідуть лише 

"старики"
21.15 Х/ф "Чужі душі" (16+)
23.00 Х/ф "Шах і мат" (16+)
00.45 "Мисливці за привидами"
03.25 "Легенди бандитського 

Києва"

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

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

громадянка Никанорова"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 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+)
01.30 Т/с "Коджак"

06.00 Мультфільми
08.00 09.00 "Цілком таємно"
09.30 "Загублений світ"
16.30 Х/ф "Мабуть, боги з'їхали з 

глузду"
18.40 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)
20.30 Х/ф "Нестримні" (16+)
22.30 Х/ф "Живий товар" (18+)
00.15 "Територія обману"
02.15 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.25 "Облом.UA."
04.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

217. Титульний бій: Дастін 
Порьє vs Ентоні Петтіс." 
Пряма трансляція з 
Норфолку (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"

11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"

14.25 Х/ф "Новий хлопець моєї 

мами" (16+)

19.10 Х/ф "Подвійний дракон" (16+)

21.00 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)

22.50 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Найкращі двобої Конора 

МакГрегора"

01.50 Х/ф "Чорна долина"

03.20 "Облом.UA."

06.10 Х/ф "Дівчина без адреси"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
11.40 "Сюрприз, сюрприз!"
14.15 "Зважені та щасливі - 7"
17.00 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.25 23.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"
22.35 "Х-Фактор - 8. Підсумки 

голосування"

07.10 Х/ф "Крок назустріч"
08.55 23.20 Х/ф "Не підганяй 

кохання"
11.05 Х/ф "Провідниця"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.00 06.35 07.05 08.30 09.40 М/с 
"Легенда про Білосніжку"

06.30 07.30 08.05 08.25 08.50 09.30 
Погода

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.55 Х/ф "Маленька Фадетта"
15.05 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.35 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с "Блюз. Мартін Скорсезе 

представляє"
01.35 Світло
02.30 Д/с "Кремнієва долина"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

06.30 07.00 13.00 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
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 "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.15 Х/ф "Моя Бабуся - Фані 

Каплан"
02.55 Д/с "Середземномор"я"
03.55 Д/с "Нью-Йорк"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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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"
10.00 "Розсміши коміка"
11.00 "Світ навиворіт - 9"
12.05 13.20 "Світ навиворіт - 6"
14.25 15.45 Т/с "Свати - 5"
16.50 "Ліга сміху. Шлях до фіналу 

2017"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос. Діти 4"
23.20 Х/ф "Три телепні" (16+)
01.10 "Аргумент кiно"
01.50 "Світське життя"

06.50 Сьогодні
07.45 Зірковий шлях
09.00 Х/ф "Мільйонер"
11.10 Т/с "Пом'якшувальні 

обставини" 16+
15.10 Х/ф "Посміхнися, коли 

плачуть зірки"
17.10 20.00 Т/с "Щоб побачити 

веселку" 16+
19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою
22.00 Т/с "Люба. Любов" 12+
01.20 04.50 Т/с "Лікар Ковальчук" 

12+

05.40 Мультфільм
06.10 Х/ф "Максим Перепелиця"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
13.00 Х/ф "Приборкування 

норовливого"
14.50 Концерт "Місце зустрічі"
16.20 Т/с "Повернешся - 

поговоримо"
20.00 02.15 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Вокзал для двох"
23.20 Д/п "Людмила Гурченко. 

Доньки-матері"

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: 

Вітаємо у Monster High"
12.20 Х/ф "Золота гуска"
14.00 Країна У
17.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф "Як кохатися 

по-англійськи" 16+
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Х/ф "Лимерівна"
03.40 Віталька

06.15 Т/с "Слідчі" 16+

08.20 Т/с "Відділ 44" 16+

12.10 13.00 Х/ф "Я легенда" 16+

12.45 Факти. День

14.25 Х/ф "Найманий вбивця" 16+

16.15 Х/ф "Шалений Макс" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Елізіум" 16+

22.55 Комік на мільйон

01.05 Х/ф "Судний день" 16+

03.00 Провокатор

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 03.05 "Своя роль"
09.30 "Академія сміху"
10.15 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
11.00 Х/ф "Розмах крил"
12.55 Х/с "Загублене місто"
14.55 Х/с "Вірна рука - друг 

індіанців"
16.50 Х/с "Серед шулік"
18.50 Х/с "Вождь Віннету: Золото 

апачей"
20.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
21.20 Х/ф "Вірні друзі"
23.20 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"

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 04.15 "Мультляндія"
15.30 "Формула успіху М.

Поплавського"
16.05 "Людина - здобич"
16.55 Х/ф "Вечірка"
18.50 01.30 Х/ф "Сніданок у 

Тіффані"
21.00 00.40 03.25 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.55 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Як злодій у злодія 

палицю вкрав"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.00 02.30 Зона ночі
04.44 05.59 Kids Time
04.45 М/c "Пригоди кота в чоботях"
06.00 Топ-модель по-українськи
08.45 Х/ф "Хроніки Спайдервіка"
10.40 Х/ф "Спадкоємці"
12.50 М/ф "Шрек назавжди"
14.45 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На краю світу" 16+
18.00 Х/ф "Пірати Карибського 

моря: На дивних берегах" 
16+

21.00 Х/ф "Александр" 16+
00.20 Х/ф "13-й воїн"

05.15 Х/ф "Чорна стріла"
06.50 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
08.15 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
11.40 Х/ф "У бій ідуть лише 

"старики"
13.15 Х/ф "Максим Перепелиця"
15.00 "Легенди карного розшуку"
17.25 "Склад злочину"
19.00 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
23.00 Х/ф "Бій місцевого значення" 

(12+)
00.55 Х/ф "Шах і мат" (16+)
02.35 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
217. Титульний бій: Дастін 
Порьє vs Ентоні Петтіс." 
Пряма трансляція з 
Норфолку (США).

08.00 Бушидо
10.30 "Бандерлоги"
12.00 "Цілком таємно"
13.00 "Він, Вона і телевізор"
14.00 Х/ф "Ультиматум" (16+)
15.55 Х/ф "Нестримні" (16+)
17.50 Х/ф "Ніч у музеї 3"
19.45 Х/ф "Вуличний воїн" (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

217. Титульний бій: Дастін 
Порьє vs Ентоні Петтіс." 
Трансляція з Норфолку 
(США)

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

06.55 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

10.10 "Караоке на Майдані"

11.05 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.30 07.30 08.05 08.25 08.50 09.30 
16.25 20.45 23.20 Погода

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

07.34 На слуху
08.10 Світ он лайн
09.05 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"
09.40 Д/с "Дика планета"
10.05 Д/с "Супервідчуття"
10.50 Х/ф "Маленька Фадетта"
13.00 Д/ф "Смак Дзяннаня"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.35 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
17.35 Т/с "Бодо" (заключні серії)
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.10 Роздягалка

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Потрібні співробітники
у м. Бориспіль на посади

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ДВІРНИК
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

Офіційне працевлаштування. Графік роботи позмінний.

Тел: 067-239-26-36, Валентина
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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 переднє 
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, центральний 
замок, сигналізація, кондиціонер, 130000 грн 
(еквівалентно 4800 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 дого-
вірна. 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), стар-
тер б/в. Тел.: 0 67 2344349.

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

Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварю-
вальний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», 
моторолер «Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.

Куплю

Бориспіль

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

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нероз-
митнених. Швидкий розрахунок, оформлен-
ня 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 ре-

монт готова, з документами, 702000 грн (екві-
валентно 26000 у.о.). Тел.: 0 67 8677535, 0 95 
7275230.

Кірова вул., 1/4, 37/19/11, житловий стан, бой-
лер, холодильник, необхідні меблі, є можливість 
прибудувати кімнату та погріб, 356400 грн (екві-
валентно 13200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. 
АН «Імперія».

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. 

Привокзальна вул., 3/9, 23/12/5, готельного 
типу, житловий стан, поряд супермаркет, зу-
пинка, школа, вокзал, 391500 грн (еквівалентно 
14500 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імпе-
рія».

Соборна вул., 5/5, 31/17/6, м/п вікна, б/з, нова 
газколонка, лічильники на все, гарний район, по-
руч школа, садочок, магазини, зупинка 507600 
грн (еквівалентно 18800 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

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

школа №3 р-н, 1/5, 30/17/7, житловий стан, 
нова газколонка, є своя комірка у подвалі, 
459000 грн (еквівалентно 17000 у.о.). Тел.: 0 98 
5395505, Анна. АН «Імперія».

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Дачна вул., 1/2, 42/29/7, гарний, якісний ре-

монт, м/п вікна, нова сантехніка та проводка, є 
невеликий сарай із погребом, гарний район, по-
руч «Фора», школа, зупинка, 594000 грн (еквіва-
лентно 22000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН 
«Імперія».

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

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

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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Ушакова вул., 1/5, 41/26/6, житловий стан, по-
руч магазин, зупинка, 405000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імпе-
рія». 

3-к. КВАРТИРИ

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

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

К. Шлях вул., 2/9, 69/42/8, потребує ремонту, 
лоджія та балкон, гарний район, поруч магазини, 
школа, садочок, 972000 грн (еквівалентно 36000 
у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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

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

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль
70 кв.м, житловий стан, 4 кімнати, кухня, душо-

ва кабіна, бойлер, газ, світло, центральне водо-
постачання, 8 соток, госпбудівлі, город, сад, ши-
рока асфальтована вулица, все поруч, 675000 
грн (еквівалентно 25000 у.о.). Терміново. Тел.: 0 
98 5395505, Анна. АН «Імперія».

Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, са-
рай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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

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

К.Шлях вул., розвилка р-н, старий будинок, 
69,5 кв.м, газ, світло, колодязь, 12 соток, ціна до-
говірна. Тел.: 0 96 6877915, 0 93 8853967.

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

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

УМБ-17, цегляний, 70 кв.м, 4 кімнати, кухня, 6 
соток, госпбудівлі, газ, вода, світло, с/в на вулиці, 
широкий фасад, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія». 

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

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

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

Глибоке с., Вишнева вул., червона цегла, 3 кім-
нати, кухня, веранда, сарай, погріб, світло, вода 
у будинку, газ поруч, 6 соток, асфальтована ву-
лиця, 324000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). Тел.: 
0 97 4002771.

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

Дударків с., будинок, 14 соток, держакт, ціна 
договірна, господар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж (35 км), приватизований, гарний 

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

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

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

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

9982409.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
10 соток, кутова, під будівництво житлового бу-

динку, комунікації поруч, 297000 грн (еквівалент-
но 11000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

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

Дружби Народів вул., 10 соток, під будівництво 
житлового будинку, комунікації поруч, 189000 
грн (еквівалентно 7000 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Ім-
перія». 

Козацька вул., 10 соток, газ, світло біля ділян-
ки, фундамент бетонний, 405000 грн (еквіва-
лентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Козацька вул., 10 соток, під будівництво жит-
лового будинку, комунікації поруч, 243000 грн 
(еквівалентно 9000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Лісова вул., 20 соток, комунікація поруч, 702000 

грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

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

Н.Левицького вул., 10 соток під будівництво, 
комунікації поруч, 243000 грн (еквівалентно 9000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

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

Бориспільський сад р-н, 10 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

Дударків с., 25 соток, ОСГ, комунікації по-
руч, приватизована, держакт, 230000 грн, го-
сподар. Тел.: 0 67 9973979.

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

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

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

Підприємству в м.Бориспіль 
ПОТРІБЕН ПЕРСОНАЛ 

для експлуатації парової котельні

ОПЕРАТОРИ КОТЕЛЬНІ
НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
АПАРАТНИК ХВО
ІНЖЕНЕР КВПтаА

Режим роботи:
  оператори — день/ніч/ 48
  інші — з 8.00 до 17.00, сб-нд — вихідні
Вимоги:
  Досвід аналогічної роботи.
  Наявність профільних посвідчень і сертифікатів.
  Відповідальність.

З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування.

Тел.: 067-535-94-72

З/п за результатами співбесіди

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ 
ДИЗАЙНЕР 
ПОМІЧНИК (асистент) 
КЕРІВНИКА 

Тел.: 093-94-777-75

9 грудня 2017 року о 12.00 на 
території магазину будівельних 
матеріалів, с. Гнідин, правління 

вирішило скликати загальні 
збори ГО СТ «Святище-2».
Початок реєстрації учасників 
загальних зборів об 11.00. 

Закінчення реєстрації — 11.45.
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Куплю
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

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

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 комуналь-
них боргів, окрім останнього поверху, у госпо-
даря, розгляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвес-
тор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря. 
Тел.: 0 67 6596222. 

2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67 
6596222. 

будинок або недобудова у м. Бориспіль та 
районі. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок у господаря, у м. Бориспіль, допомога 
в оформленні документів. 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, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, у 
господаря, розгляну пропозиції, посередникам 
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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.

земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 
6596222.

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

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

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

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

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні працівни-
ки! Якщо ви цілеспрямована, відповідальна 
особа з бажанням працювати та розвивати-
ся — ми шукаємо саме Вас! Запрошуємо до 
співпраці адміністратора, кухаря, механіка, 
менеджера по чистоті, бармена, офіціанта. 
Тел.: 0 67 6927708, (04595) 47047.

В ательє на постійну роботу потрібна швач-
ка з досвідом роботи. Тел.: 0 67 9468434, 
Світлана Володимирівна. 

В ательє потрібна швачка, з/п 7000 грн, г/р 6 
днів, з 9.00 до 19.00, за домовленістю за ва-
шим графіком. Тел.: 0 95 1229824.

В КАФЕ «ПОЛІС» ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН В КАФЕ «ПОЛІС» ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН 
КУХАР ТА ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ТЕЛ.: 0 67 КУХАР ТА ПОМІЧНИК КУХАРЯ. ТЕЛ.: 0 67 
4420009, 0 67 2333707.4420009, 0 67 2333707.

В кафе-бар «Екстрім» (м.Бориспіль, вул. 
С.Бандери, 3-А) на постійну роботу потрібен 
бармен, посудомийниця-прибиральниця, ку-
хар. Тел.: 0 66 0976913, 0 67 3235454, (4595) 
9-13-30.

В магазин «Автотовари» потрібен прода-
вець-консультант (без д/р — навчаємо). Тел.: 
(4595) 60470, 0 50 9479047, 0 50 6572532.

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

В торгово-роздрібну мережу Парфюм-Бар 
запрошується комунікабельний, цілеспря-
мований продавець-консультант. З/п висока, 
ставка+%, від 7000 грн, гнучкий графік робо-
ти. Тел.: 0 67 4600216.

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

Запрошуємо на постійну роботу плиточни-
ка, будівельника, д/р, з/п договірна, працев-
лаштування. Тел.: 0 66 9099669, 0 67 5561977.

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

Стабільне торгово-виробниче 
підприємство в м. Бориспіль (16 років на ринку) 
з гарантованою своєчасною виплатою зарплати

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ДРУКАРЯ ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО 
ДРУКУВАННЯ, з/п від 13000 грн
НАЛАГОДЖУВАЛЬНИКА 
АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ, з/п від 8000 грн

ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ, 
з/п від 7000 грн

ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА, 
з/п від 6000 грн

УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ 
В ВИРОБНИЧИЙ ЦЕХ, з/п від 5000 грн

ВАНТАЖНИКА НА СКЛАД ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ, з/п від 5000 грн

АВТОСЛЮСАРЯ, з/п від 6000 грн
Зарплата вказана реальна — «на руки». 

Коефіцієнт збільшення — після співбесіди.
Зручні графіки роботи, службова розвозка по м. Бориспіль.

Тел.: (063) 822-19-09, (044) 499-70-68

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

здам в оренду кіоск під ремонт одягу, 20 кв.м, 
м. Київ, ст.м. «Позняки». Тел.: 0 67 4432449.

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

приміщення під магазини — 83, 66 та 11 
кв.м; під офіси — 8, 14 та 23 кв.м, вул. Ки-
ївський Шлях, 10. Тел.: 0 67 4663794, 0 95 
4579737.

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райо-
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

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

квартиру або будинок у господаря. 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.КВ., СІМ’Я З ДВОХ ЧОЛОВІК НАЙМЕ 1,2-К.КВ., 
ПОРЯДОК ТА СВОЄЧАСНУ ОПЛАТУ ГАРАН-ПОРЯДОК ТА СВОЄЧАСНУ ОПЛАТУ ГАРАН-
ТУЄМО. ТЕЛ.: 0 50 2050239. ТУЄМО. ТЕЛ.: 0 50 2050239. 

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-
анти. 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.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Запрошуємо на роботу охоронців. Графік 
роботи: 1/2, 1/3, 2/4, вахта, нічні, денні. Висо-
ка з/п. Тел.: 0 50 4137298, 0 67 4418893.

Запрошуємо на роботу у м. Березань фар-
мацевтів/провізорів.Вимоги: профільна освіта, 
володіння ПК, без ш/з. Пропонуємо соціальні га-
рантії, високу з/п, навчання, розвиток у команді 
професіоналів. Тел.: 0 99 7473362, Ірина. 

Компанії з продажу керамічної плитки, с. 
Щасливе, на склад потрібні вантажник; пли-
точник. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

Компанія запрошує на постійну роботу 
електрика, грейдериста, комірника на склад 
запасних частин. Офіційне працевлаштуван-
ня, безкоштовний гуртожиток, харчування. 
Тел.: 0 67 2342944.

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

НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-НА ВИРОБНИЦТВО У М. БОРИСПІЛЬ ПО-
ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, ТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ: ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, 
СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ СОРТУВАЛЬНИЦЯ, Г/Р 2/2, 7/7, НАДАЄТЬСЯ 
ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. ГУРТОЖИТОК, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ. 
ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. ТЕЛ.: 0 50 4410766, 0 96 1440766. 

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІ-
АНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО АНТ, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 
24.00, З/П ВІД 3500 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 24.00, З/П ВІД 3500 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 
95 3102474, 0 63 4075992.95 3102474, 0 63 4075992.

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

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

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

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

На роботу потрібні дизайнер та помічник (асис-
тент) керівника. З/п за результатами співбесіди. 
Тел.: 0 93 9477775. 

На роботу потрібні: оператори котельні, 
начальник котельні, апаратник ХВО, інжерен 
КВПтаА. Д/р на аналогічній посаді, наявність 
профільних посвідчень і сертифікатів. З/п 
10000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 67 5359472.

На СТО у м. Бориспіль потрібні механік; мо-
торист; зварювальник; маляр. Середня з/п 
від 10000 грн. Тел.: 0 63 8159650.

Підприємству в м.Бориспіль потрібні водій 
— з/п 7000 грн; вантажник — з/п 6000 грн; 
менеджер з продажу - з/п 10000 грн; опера-
тор обладнання - з/п 9000 грн; бухгалтер - з/п 
10000 грн. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
0 67 5382982, з 10.00 до 17.00 у будні. E-mail: 
director@4514981.com 

Підприємству на твердопаливну котельню 
потрібні оператори. Д/р, оплата за домовле-
ністю. Тел.: 0 50 4433575.

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

Потрібен водій на асенізатор, з/п висока. Тел.: 
0 67 9619812.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-МАГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖ-
ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 ДЕНЬ, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 96 1182200, 0 
95 0855640.95 0855640.

Потрібні монолітники із опалубкою для пере-
криття та монтажники з/б сходів, різноробочі та 
водії зі своїм авто. Тел.: 0 96 9918144

Потрібні працівники на СТО: автослюсар-хо-
довик, моторист, шиномонтажник, розваль-
щик, д/р, з/п договірна, м. Бориспіль. Тел.: 
0 99 2233367, Євгеній Миколайович, 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, «Сімей-
на аптека». Резюме надсилайте на e-mail: 
helgas41421574@ukr.net. Тел.: 0 95 3591985, 0 
68 5486603, 0 63 9593720.

Потрібні співробітники у м. Бориспіль на посади 
прибиральниця, двірник, водій навантажувача, 
офіційне працевлаштування, г/р позмінний. Тел: 
0 67 2392636, Валентина. 

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

РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ РОБОТА У М. БОРИСПІЛЬ. ВИРОБНИЧОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО-
ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 ТРІБЕН СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, З/П ВІД 6000 
ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.ГРН. ТЕЛ.: 0 97 7052679, З 9.00 ДО 18.00.

РОБОТА! В таксі запрошуються водії зі сво-
їм авто. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 3362272.

Стань частиною успішної команди! Потрібні 
касир з/п від 6000 грн, оператор АЗК з/п від 
5000 грн, фахівець бістро з/п від 6000 грн, 
начальник АЗК від 9000 грн. Оклад. щомісяч-
на премія, соцпакет. Тел.: 0 44 4903364, 0 50 
3119626, 0 97 7033364.

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

Терміново потрібні прибиральниці для при-
бирання торгівельних центрів. Г/р — тиж-
день/тиждень, з/п від 3000 грн, за 15 робочих 
днів. Тел.: 0 67 4047877, Тетяна, 0 67 5495662, 
Сергій.

Терміново потрібні продавець на продо-
вольчу групу, знання касового апарата, 
бармен та офіціант, із д/р, графік позмін-
но 2/2 , з/п вчасно. Тел.: (4595) 61040, 0 66 
2288228.

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

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

Терміново! Прибиральниці в цех. Тел.: 0 67 
3398194, 0 99 0712140, Ольга. Двірник. Тел.: 0 
93 6906550.

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

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

Транспортному підприємству на постійну 
роботу потрібні логіст, в.о., знання ПК, мож-
ливо без д/р; водій категорії «В», «С» та «Е». 
Тел.: 0 67 6434344.

Фірмовий магазин косметики у м. Бори-
спіль, ТЦ «Аеромол», запрошує на роботу 
продавця-консультанта, з/п 5000 грн. Тел.: 0 
50 4444037. 

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., гаражні ворота, мета-
леві, б/в. 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 вібропресуван-
ня, від виробника («Старе місто», «кірпичик»). 
Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по 
11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

МЕБЛІ

Бориспіль
Тумба під телевізор, колір металік, тумба-трю-

мо з дзеркалом сучасна. Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Твердопаливний котел 18 кВт, лопата «са-
перка», 60 грн, 1 шт., шланг кисневий, діа-
метр 6 мм, 11 грн/1м. Тел.: 0 97 1224730, 0 66 
7806657.

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
2 кози, одна з 4 окотом, друга — з 2 окотом; 

молоко без запаху, смачне. Терміново. Тел.: 
(04595) 52071, 0 67 8982125.

Віддам у дбайливі, гарні руки кошенят, 2 
місяці — 2 дівчинки чорного та 1 хлопчик 
персикового окрасу, батько британець. Тел.: 
0 99 0690856. 

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

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ре-
монтно-оздоблювальних робіт, утеплення фаса-
дів та монтаж металопластикових конструкцій. 
Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.

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

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»)

Корова, 6 років. Тел.: 0 67 7629731.
Поросята в’єтнамські. Тел.: 0 97 5601547.
Телиця, 5 міс. тільності, чорного окрасу, 9000 

грн, торг, с. Старе. Тел.: 0 97 6758167, 0 73 
0957974.

Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки 
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.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

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

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

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

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.

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

Шуба із хутра чорнобурки, нова, 46-48 р., до-
вга, 2500 грн; плащ шкіряний, новий, чорний, 
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 книги 
серії «Литературные памятники» та видавни-
цтва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.

Куплю металошукач. Тел.: 0 66 4094765.

Труби з металу, діаметр 70 мм (7 см), нові та 
б/в, заплачу гарну ціну. Тел.: 0 50 6665692.

Циркулярку з фуганком, рейсмусний верстат у 
гарному стані. Тел.: 0 98 9342408.

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

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

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.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Здам в оренду будівельне риштування, виш-
ку, бетонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 
7840089.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДО-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІДДАСТЬ У ДО-
БРІ РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕ-БРІ РУКИ МАЛЕНЬКИХ КОШЕНЯТ ТА ЦУЦЕ-
НЯТ. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 НЯТ. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 
0029901.0029901.

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

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Познайомлюсь із жінкою 25-35 років, не схиль-
ною до повноти, урівноваженою, без шкідливих 
звичок, серйозні наміри. Тел.: 0 97 3241098, Вітя.
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Кросворд Відгадай ключове слово

1

4

2

3

5

6

Щедрість, вдячність, сміливість, працьовитість, 
сором’язливість, доброта, бездушність, егоїстичність, 

благодійність, гордість, злостивість, правдивість, 
брехливість, безкарність, ненависть.

Правильно підбери слова, щоб дізнатися, 
що є головним у людському спілкуванні.

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам
КУТОЧОК БЕЗПЕКИ: 

Я НЕ ГОВОРЮ З НЕЗНАЙОМЦЯМИ

Розмалюй та проведи котика до м'ячикаРозмалюй та проведи котика до м'ячика

Розгадай

Кроки до безпечної поведінки
1. Перш за все, повідомляй батькам, куди і з 

ким ти йдеш. Памятай, що підвали, трансформа-
торні будки, закинуті місцини, недобудови і дію-
че будівництво — це не місце для забав. Ти по-
винен знати, що говорити ласкаві слова, цілува-
ти, дарувати подарунки та солодощі мають право 
лише найрідніші.

2. Ти маєш усвідомити, що 
кожен незнайомець — лю-
дина потенційно небез-
печна. Неважливо, хто 
перед тобою: жін-
ка чи чоловік, літ-
ня людина чи мо-
лода, навіть інша 
дитина. Стави-
тися до них по-
трібно відпо-
відно: ввічливо, 
але тримати на 
відстані.

3. Близько до 
незнайомців не 
варто підходити, як-
що вони звертають-
ся до тебе з проханням. 
Усвідом, що нормальна 
доросла людина не проси-
тиме дитину про допомогу. Без-
печна відстань — близько 2 метрів. 
Якщо підозріла особа намагається скоротити її, 
потрібно негайно втікати.

4. Є люди, які жалісливими словами можуть 
приспати твою пильність, тому будь-які розмови 

переривай фразами: «Вибачте, але мені потрібно 
спитати дозволу у батьків» або «Я нічим не можу 
вам допомогти, зверніться до дорослих».

5. Якщо все ж таки незнайомець намагається те-
бе схопити і відвести у безлюдне місце чи заштов-
хати до машини, то здіймай галас, пручайся з усієї 
сили, адже таким чином ти собі допомагаєш.

6. Якнайшвидше повертайся додому 
або в інше безпечне місце. Звід-

ти зателефонуй батькам і до-
слівно перекажи розмову 

з незнайомцем.

7. Якщо ти загубив-
ся у незнайомому 
місці, не панікуй. 
Просто стій на міс-
ці – батьки повер-
нуться по тебе. Як-
що час минає, а 
по тебе ще не при-
йшли, то звернись 
до осіб, які працю-

ють тут: охоронців, 
продавців чи інших 

дорослих.

8. Намагайся на людях 
не показувати, що у тебе є 

дорогі речі: телефон, годинник 
чи гроші.

9. У твоєму телефоні мають бути номери  служб, 
куди ти можеш подзвонити у разі небезпеки. Та-
кож заведи собі паперовий довідник, в якому бу-
дуть корисні номери: рідних, гарних знайомих, ро-
дичів, поліції тощо.

 Всі ми знаємо вислів: «Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб 
поводилися з тобою.» Однак коли твоїй безпеці або навіть життю за-
грожує незнайомець, варто на хвилину забути про ввічливість. Не пані-
куй, а просто упевнено слідуй правилам безпечної поведінки.

У двох матерів по п'ять синів, 
одне ім'я всім. 

Двоє ходять, двоє — дивляться,
одна водить і наказує. 

Ношу його багато років, 
а кількість не знаю. 

(Пальці)

(Ноги, очі, голова)

(Волосся)

,,,

,
Д,,,

(Людина)



19№42 (901), 3 листопада 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Стартап

Валентина ОЛІЙНИК

Займатися улюбленою справою і отриму-
вати з того достойний заробіток для людини 
найбільшим щастям у сфері самореалізації. 
В цілому, якими б не були ваші інтереси, при 
великому бажанні будь-яке хобі можна по-
ставити на великий конвеєр, залучившись 
при цьому когортою тих, хто конче потребує 
саме ваш продукт.

Висока ціна — гарантія 
високої якості?

Тетяна Сіра — власниця маленького со-
лодкого бізнесу. Це сьогодні він є багатьом 
відомим брендом з виробництва домаш-
ніх солодощів ручної роботи. А ще три роки 
тому ця звичайна жінка, втративши роботу, 
просто почала займатися тим, що було най-
більш спорідненим з її єством.

До речі, неабиякою перевагою домаш-
ніх солодощів є те, що до виконавця з пре-
тензією, в разі потреби, можна звернути-
сь адресно, а не «в космос», як часто буває 
саме в торгових мережах. Чи нам не знати, 
що дрібні приватні виробники, як правило, 
сумлінні, бо знають більшість своїх покупців 
особисто. А от у магазинах визнавати про-
вину за неналежну якість товару найчасті-
ше відмовляються, намагаючись всіляко пе-
рекласти відповідальність, скажімо, то на 
власний холодильник клієнта, то на склад, а 
то вже на виробництво і, зокрема, раптом на 
недобросовісного пакувальника дядю Жо-
ру, якого, як виявиться, звільнили за нена-
лежне виконання трудових обов'язків іще 
півроку тому...

Тим часом, як зауважують покупці, якщо 
зовнішній вигляд домашніх смаколиків від 
приватних виробників часто ідентичний 
заводським ласощам, їхня якість, судячи зі 
складу на етикетці і реального смаку вже у 
вас у роті, зазвичай, у рази вища за їхнього 
великоконвеєрного брата.

Але ж ціни! Часом вони не просто кусають 
за руки, вони просто відхоплюють по півру-
ки! Судіть самі (ціни взяті з різних сайтів у Ін-
тернеті): мармелад «Грейпфрут», «Морква» 
— 75 гривень за 130 г, печиво «Вівсяне з ро-

дзинками» — 49 гривень за 250 г, тахінна 
халва — 52 гривні за 350 г тощо.

— Нас, українців, — звертаюсь риторич-
но до співрозмовниці зі своїм висновком, — 
ціни на солодощі взагалі шокують, як шокує 
і все навколо. Ми, звичайні споживачі, ба-
нально не звертаємо уваги, якою є ціна на 
справді якісний продукт, звикнувши до спо-
живання дешевших сурогатів незрозумілого 
походження.

От взяти хоча б мої улюблені елітні «Мон-
блан» у жовтій обгортці. Так, вони ж кошту-
ють у деяких магазинах просто нереальні 
270 гривень за кілограм! Звісно, це не межа 
на якісні шоколадні цукерки, бо є і трохи до-
рожчі. Але, зазвичай, ціни на досить хоро-
ші цукерки більш демократичні — 120-180 
гривень за кілограм. Та днями з’ясувалося, 
в Інтернеті ціни на деякі цукерки ручної ро-
боти ще не так зашкалюють. Скажімо, за кі-
лограм вишні, чорносливу чи інжиру в шо-
коладі правлять від 420 гривень! Оце спра-
ведливо прирівняли — традиційна для нас 
вишня раптом стала по ціні інжиру...

На подібний монолог своїх клієнтів ви-
робники, зазвичай, тактовно відмовчують-
ся. Мовляв, на кожен товар є свій покупець. 
І це, в принципі, справедливо і, зрештою, та-
ки закономірно: якщо хочеш — купуй, не хо-
чеш — не купуй. Ніхто ж ні до чого не силує.

— Тоді, три роки тому, — розказує про 
власні першокроки Тетяна, — виробни-
цтво солодощів на продаж мене дуже за-
цікавило. Цим, до речі, продовжую займа-
тися досі. Скажу навіть більше — це мій 
основний заробіток сьогодні. Продаю свій 
товар, переважно, на виставках, всіляких 
ярмарках та через Інтернет. Серед покуп-
ців є вже і постійні клієнти. І хоча їх поки 

небагато, але приходять. Головно, замов-
ляють те, що вже скуштували і сподобало-
ся, питають про новинки...

Жінка розказує, що в неї всі інгредієн-
ти для солодощів (а це декоративні імбир-
ні розписні пряники різноманітних форм 
і розмірів та улюблені для багатьох дітей 
райдужні меренги на тоненьких палич-
ках) лише натуральні. Тому, як пояснює, 
саме на складові товару йде левова части-
на всіх фінансових витрат, що, зрозуміло, 
впливає і на ціну.

— Чи плануєте розширювати асорти-
мент? — запитую у співрозмовниці. — За-
раз, як ми разом побачили, у фаворі саме 
шоколадні цукерки, та і зберігаються такі со-
лодощі значно довше...

— Так, мені б уже дуже хотілося цьо-
го, — ділиться Тетяна. — Дещо вже на-
віть продумую досить серйозно. Але ж на 
якусь окрему нову лінію насправді потрі-
бен чималий капітал. Оскільки я все почи-
нала без сторонньої допомоги і зараз теж 
роблю все сама, в мене, зрозуміло, його 
зараз просто немає.

Смак — «стріляє» другим, 
упаковка — першою

На форумах люди, які лише спинаються на 
ноги у виробництві цукерок, кажуть, у до-
машніх умовах починати справу насправ-
ді можна і з мінімальними капіталовкладен-
нями. Адже спочатку можна купити лише 
кілька формочок для приготування солодо-
щів. Також потрібно запастись достатньою 
кількістю інгредієнтів для майбутніх шедев-
рів вишуканих смаків. Можливо, захочеться 
вигадати власні рецепти, що потім вразять 
клієнтів оригінальним химерним смаком 
і післясмаком.

Також не зайвим буде продумати місця 
реалізації для ваших перших творінь. Мож-
ливо, це буде кафетерій ваших друзів або й 
просто шкільний ярмарок, участь у якому 
бере клас вашої дитини. Утім, на чому б не 
зупинилися, для підвищення уваги варто по-
турбуватися та завчасно замовити і яскраві 
обгортки чи ефектні коробочки для варіан-
тів цукерок для «вітрини» чи «на виніс». Во-
ни, попри сам смак солодощів, мають навію-
вати якусь казку, а, отже, і запам’ятовувати-
ся, адже всі ми, попри вік, у душі завжди за-
лишаємося дітьми.

ДОМАШНІ ЦУКЕРКИ: ВИГІДНА БІЗНЕС-ІДЕЯ
 Желейні та шоколадні цукер-

ки із усілякими начинками різних 
форм, мафіни, капкейки, щербет, 
ірис, карамель, мармелад, зефір, 
пастила, мікрольодяники і льо-
дяники на паличці найяскравіших 
кольорів веселки, які діти просто 
обожнюють, — усе це можна ку-
пити сьогодні не в магазині, де 
продукт часто сумнівної якості, а... 
з домашньої кухні звичайних 
господинь.

Ми, звичайні споживачі, банально не звертаємо уваги, якою є ціна на 
справді якісний продукт, звикнувши до споживання дешевших сурогатів 
незрозумілого походження.

 РЕКЛАМА
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 ВИХОВАННЯ

 СТУДІЯ

Сергій КРУЧИНІН, фото вихо-
ванців гуртка фотосправи, ке-
рівник Юрій БРАТУСЬ

Авіамоделювання
Вихованці гуртка знайомлять-

ся з основами авіаційних наук і 
технологій, освоюють технологіч-
ні прийоми проектування, виго-
товляють та запускають моделі. 
Учні займаються ракетомоделю-
ванням, створюють стендові мо-
делі-копії, керовані моделі з елек-
тричними та двигунами внутріш-
нього згорання, а також кордові 
моделі літаків (літають по колу на 
тросах, виконуючи на змаганнях 
пілотажний комплекс).

Комп’ютерна графіка
На гуртку діти знайомляться зі 

світом мистецтва взагалі та з гра-
фічним дизайном, як самостійним 
його видом, з логікою побудови 
композиції і колірною гармонією, 
з основними галузями практично-
го застосування комп'ютерної гра-
фіки. Учні вчаться створювати еле-
ментарні графічні об'єкти, ком-
позиції, працювати з програма-
ми обробки графіки: Paint, Adobe 
Photoshop, Corel DRAW.

Робототехніка
Робототехніка — це вивчення 

фізики, математики та програму-
вання через гру з конструктором 
Lego. Якщо ваша дитина 10 — 14 
років захоплюється комп'ютера-
ми, іграми та машинами, то гур-
ток робототехніки стане відмін-
ним способом спрямувати цю ці-
кавість у потрібне русло. На за-
няттях діти вчаться розробляти, 
конструювати і програмувати по-
ведінку роботів. Це розвиває на-
вички роботи в команді і спілку-
вання в групі. З конструктора та 
мікропроцесорних блоків учні 
створюють моделі, що можуть ру-
хатися і виконувати певні завдан-
ня самостійно чи будучи керова-
ними з пульту або телефону. Гур-

ток стане першим кроком май-
бутніх інженерів та конструкторів 
роботів, які з дня на день мають 
масово увійти в наш щоденний 
побут.

Радіоелектронного 
конструювання

На заняттях гуртка учні 5 — 6 
класів вивчають прості схеми, 
вчаться їх паяти. Ваша дитина зна-
тиме, що таке діод, транзистор та 
конденсатор, і навіть пояснить 
це вам.

Автомоделювання
Діти виготовляють автомоде-

лі, оволодіваючи при цьому ба-
зовими знаннями і вміннями у 
використанні різноманітних ін-
струментів та матеріалів, зна-
йомляться з будовою мікроелек-
тродвигунів та системами керу-
вання моделями.

Деревообробний
Діти випилюють, вирізають, зна-

йомляться з інструментами та ме-
тодами обробки деревини для 
створення практичних і художніх 
виробів, що можуть використову-
ватися в побуті або для оздоблен-
ня домівки. 

Кераміка та 
гончарство

На гуртку займаються діти віком 
від 7 до 17 років, які працюють у 

трьох напрямках: ліплення, фор-
мотворення та гончарство.

Технічного дизайну
Учні вивчають загальні методики 

технічного моделювання, побудо-
ви форм, художнього оформлення. 
Один з напрямків роботи гуртка — 
основи ландшафтного дизайну.

Фотосправа
Художня фотографія потребує 

не стільки технічних професійних 
навичок, скільки суто людської «іс-
кри творчості», без якої зображен-
ня залишається холодним відобра-
женням реальності, не приносячи 
ніяких емоцій. Тільки тоді фотогра-
фія стає художньою, коли вона пе-
редає додатковий зміст і почуття. 

Картинг
Картинг — це спортивні пере-

гони на невеликих гоночних ав-
томобілях з відкритими колесами. 
Простий карт можна змайструва-
ти навіть власноруч, а для орга-
нізації перегонів вистачає будь-
якої асфальтованої доріжки. При 
цьому картинг за заході — пер-
ший крок майбутніх автогонщиків 
та чемпіонів, наприклад, Міхаеля 
Шумахера. На гуртку чекають ді-
тей віком від 8 до 17 років.

Машинне в’язання
Діти на гуртку оволодівають 

технікою машинного та ручно-
го в’язання та вчаться виготов-
ляти трикотажний одяг. Створені 

власними руками й оздоблені ви-
шивкою, бісером, паєтками джем-
пери, майки, спідниці поповню-
ють оригінальний гардероб юних 
майстринь. 

М’яка іграшка
Гурток, на якому діти власними 

руками створюють м’які іграшки, 
що привчає їх до праці й формує 
творчу особистість.

Технічний дизайн 
«Гармонія»

Гурток для майбутніх дизайне-
рів, яким необхідно вже в молод-
шому віці вивчати основи побудо-
ви форм.

Моделювання 
іграшок-сувенірів

Гурток знайомить дітей 3—6 кла-
сів з навколишнім світом, розви-
ває творчу уяву. Іграшка-самороб-
ка стає найулюбленішою та най-
ціннішою, бо є результатом копіт-
кої праці й творчої наснаги дитини.

Початкове технічне 
моделювання «Умілі 
руки»

Гурток розрахований на учнів 
молодшого шкільного віку (6-10 
років), розвиває фантазію та вмін-
ня дітей у різних галузях побуто-
вого рукоділля, а теоретичні за-

няття обов’язково чергуються з 
практичною роботою.

Технічна творчість 
молодших школярів

Розвиток уяви і впевненість у 
власних силах, коли своїми рука-
ми можна щось створити прямо з 
паперу.

Паперопластика 
«Вправні пальчики»

Паперопластика — це конструю-
вання об'ємних та напівоб'ємних 
форм з паперу шляхом його меха-
нічної обробки та трансформації: 
складання, скручування, згинання, 
вирізування, прорізування, гофру-
вання, склеювання тощо. Працюю-
чи з простим матеріалом — папе-
ром, дІти вчаться просторовому 
мисленню, розвивають уяву, тре-
нують моторику рук.

Петриківський розпис
Петриківський розпис — не ли-

ше народне мистецтво, що збері-
гає традиції оздоблення україн-
ського житла, але й сучасний жи-
вопис, який розвивається та на-
буває нових рис. На гуртку учні 
вчаться створювати ці тонкі орна-
менти, якими успішно можно при-
крашати різноманітні речі й деко-
рувати своє оточення. 

Бісероплетіння 
«Фантазія»

Тут займаються діти віком від 6 
до 13 років й вчаться техніці поєд-
нання природних і штучних мате-
ріалів — шкіри, соломки, засуше-
них квітів, трави, плодів, морських 
мушель, камінців, шліфованого 
скла, бісеру, штучних перлин то-
що. З усього цього вихованці ство-
рюють аплікаційні панно, об'ємні 
композиції, ікебану.

Народна іграшка
На цьому гуртку діти вчать-

ся виготовляти народні іграшки 
— ляльки. При цьому виховуєть-
ся дбайливе ставлення до народ-
них звичаїв, народної творчості й 
культурної спадщини.

Батик
Батик — східна техніка роз-

пису тканини за допомогою во-
ску та барвників. Гурток деко-
ративно-ужиткового мистецтва, 
на якому учні створюють яскра-
ві картини.

ГУРТКИ «ЕВРІКИ» — ЗРОБИ ВЛАСНИМИ РУКАМИ
 Бориспільський міський 

центр технічної творчос-
ті «Евріка» працює у Бори-
сполі з 1981 року. Технічні 
гуртки — це шанс для ди-
тини навчитися щось ро-
бити власними руками й 
доторкнутися до світу інже-
нерії чи промислового ди-
зайну. Всі гуртки центру — 
безкоштовні.

Ольга ОГНЯНИК

Як поєднати елементи повітряної гім-
настики, фаєр-шоу та світлодіодного шоу 
в традиційній виставі, чудово знають у 
міському Будинку культури. 

Шалена ідея народилася кілька місяців 
тому в 19-річної Катерини Телюк, студентки 
Київського інституту культури. Зваживши всі 

«за» і «проти», дівчині дали зелене світло. Так 
вона стала молодим керівником власної сту-
дії «My dream» — мрії всього свого життя.

В дитинстві Катя уявно спробувала себе чи 
не в усіх професіях. Найбільше її приваблю-
вав фах лікаря, вчителя та актора. Та все ж по-
тяг до сцени був значно сильнішим. Згодом 
усвідомила, що, стоячи у світлі рампи, мо-
же бути і лікарем, і вчителем одночасно. Та-
ка вже вона професія актора! От тільки бать-

ки на сцену не охоче пускали, застерігали, 
що без зв’язків, лише так би мовити, гарними 
очима, великої кар’єри не побудуєш. Однак 
застороги не перемогли бажання дівчини.

Директор міського будинку культури На-
талія Сиворакша підтримала Катеринину 
ініціативу, тож  «My dream» стала театраль-
но-естрадною студією, що руйнує стереоти-
пи. «Ми не шукаємо винятково професіона-
лів, ми хочемо дати шанс кожній людині, яка 

мріє вийти на сцену, зробити це», — розпо-
відає Катерина Телюк.

На запитання, чи не зарано другокурсниці 
«замахуватися» на такі серйозні масштаби, 
відповідає: «Коли, як не зараз? Головне, що 
у мене вірять і друзі, і керівництво будинку 
культури, і викладачі в університеті. Остан-
ні зробили крок мені назустріч, аби вдава-
лось поєднувати навчання і роботу — мрію 
дитинства, а ще обіцяли допомагати у будь-
яких питаннях діяльності студії».

Нині охочих займатися в ній назбирало-
ся аж 3 групи. Тож віримо, що справжні дива 
бориспільці побачать уже скоро.

«MY DREAM»: НАРОДЖЕНА З МРІЇ
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 ТЕАТР

 ТАЛАНТИ

Ірина ІЛЛЯШ, фото автора

За 35-річну діяльність театру до лялько-
вої гри призвичаїлась велика кількість ма-
леньких акторів. Особливістю його є те, що 
ляльководи — це не дорослі працівники 
сцени, а юні школярі, що раді спілкуванню 
з живою казкою та відчувають причетність 
до її створення. За цей тривалий час ляль-
ководи перших груп дітей давно виросли й 
самі стали батьками, однак залюбки приво-
дять своїх нащадків на вистави.

Від «Петрушки» до 
«Барвінку»

Як розповіла завідуюча міської бібліотеки 
для дітей Тамара Журба, біля витоків ство-
рення театру в 1986 році стояли тодішня за-
відуюча бібліотеки Світлана Івасенко та бі-
бліотекар відділу дошкільників та учнів 1-4 
класів Світлана Яценко. Березанські біблі-
отекарі замовили на місцевій суконній фа-
бриці комплект ляльок і, на численні вмов-
ляння, зробили розбірну лялькову ширму. 

Першими акторами театру стали учні Бе-
резанської середньої школи №1 Леся Бон-
даренко, Оксана Клименко, Оксана Кири-
ченко, Оля Ковальова, Наташа Касян. Ляль-
ковий театр отримав назву «Петрушка». 
Почався процес творчого зростання. В ре-
пертуарі були українські та російські на-
родні казки: «Коза-Дереза», «Колобок» та 
повчальні бібліотечні уроки, такі як «Не-
знайко в бібліотеці». 

Виступи лялькового театру не обмежу-
вались містом, юних ляльководів запрошу-

вали у сусідні Баришівку та Морозівку, ад-
же вони були єдиним ляльковим театром у 
районі. Надалі театр отримав назву «Бураті-
но», змінився акторський склад, що працю-
вав понад два роки, їм на зміну приходили 
інші діти.

У 1991 році ляльковим театром поча-
ла займатись бібліотекар Ольга Грищенко. 
Вона, віддаючи данину українським тра-
диціям, змінила назву лялькового театру з 
«Буратіно» на «Барвінок». І ось уже 26 років 
є художнім керівником, сценаристом і ре-
жисером-постановником театру.

— Я до цього часу пам’ятаю першу ви-
ставу «Коза-Дереза», яку готувала зі своїми 
гуртківцями — першокласниками Березан-
ської ЗОШ №3, — розповідає Ольга Юріївна. 
— З того часу в театрі займається 12-та гру-
па. Всі діти, які готували різні вистави, дуже 
обдаровані… У ляльковому театрі непоси-
дючі розбишаки перетворюються на слух-
няних старанних акторів, котрі намагають-
ся опанувати акторську гру й запам’ятати 
сценарій. У діток розвивається впевненість, 
дикція та акторська майстерність.

«Стефа та її Чакалка»
За всі ці роки «Барвінок» показав не один 

десяток вистав. Як і раніше, діти із задово-
ленням грають у театрі, а їхні товариші охо-
че приходять на прем’єри. Зараз у театрі 
ляльководами є дві групи дітей — четвер-
токласники і семикласники Березанської 
ЗОШ №1, всього 13 акторів. Протягом року 
в театрі показують 4-5 прем’єр. Новий рік 
обов’язково розпочинають новорічною ви-
ставою, також у репертуарі є українські на-
родні казки (найпопулярніша — «Пан Коць-
кий»), вистави за мотивами українських 
письменників, зокрема, Степана Василь-
ченка «Казка про Ося і про Ася», повчаль-
ні вистави «Нам без книг ніяк не можна» й 
українські народні казки на сучасний лад.

— У сучасному світі нових яскравих 
мульт фільмів, комп’ютерних ігор дітей, на-
віть дошкільного віку, не зацікавить просто 
«Колобок» чи «Пан Коцький», — наголошує 
художній керівник театру Ольга Грищенко. 
— Потрібно писати нові сценарії на сучас-
ний лад. Коли діти, дивлячись виставу, не 

знають, що буде в наступній дії і яким буде 
кінець — тоді їм буде цікаво, а в залі лунати-
ме дитячий сміх.

У 2012 році за п’єсою відомого дитячо-
го письменника і поета, березанця Івана 
Андрусяка актори театру підготували ви-
ставу «Стефа та її Чакалка». Березанці бу-
ли першими, хто показав цю виставу, потім 
естафету перейняли актори Чернігівського 
міського театру ляльок. 

Працівники бібліотеки та юні ляльководи 
бережливо ставляться до ляльок, деяким з 
них уже близько 30 років. Для нових вистав 
бібліотекарі готують декорації, частину ля-
льок шиють, інші ж дарують шанувальники 
театру, зокрема, депутат Київської обласної 
ради Олександр Павленко.

Ювілей на патріотичній ноті
День міста, котре відзначали 23 вересня, 

і свій ювілей ляльковий театр відсвяткував 
прем’єрою вистави за мотивами твору Саш-
ка Лірника «Казка про славного козака Се-
мена». А 20 жовтня цю ж виставу ляльково-
ди показали березанським діткам з особли-
вими потребами.

— Для цієї вистави художній керівник теа-
тру і водночас сценарист Ольга Грищенко на-
писали сценарій за казкою Сашка Лірника, — 
розповідає Тамара Журба, завідувач бібліоте-
ки. — Як музичний керівник, дібрала музику, 
а бібліотекар читального залу Світлана Воло-
щак допомагала вирішувати організаційні пи-
тання. Усі наші бібліотекарі задіяні в театрі.

Юні актори-четвертокласники Даша Го-
луб, Андрій Козоріз, Катя Лепеха, Софія Ти-
хонова, Ліза Кірбабіна, Тимур Хмарук майс-
терно впорались зі своїм завданням. А ча-
рівності подіям, що розгорталися на сце-
ні, додали яскраві декорації, чудові ляльки, 
особливо колоритні чорт і чортенята, та 
вдало підібраний музичний супровід виста-
ви. Дійсно, свій ювілей ляльковий театр від-
святкував на патріотичній ноті.

ПОДОРОЖ У ДИВОВИЖНИЙ СВІТ ЛЯЛЬОК
 Ляльковий театр «Барвінок», 

який ось уже протягом 35 років 
діє при Березанській міській біблі-
отеці для дітей і радує юних гля-
дачів цікавими постановками, від-
святкував свій ювілей прем’єрою 
вистави за мотивами твору Сашка 
Лірника «Казка про славного ко-
зака Семена».

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

У народі кажуть: «Мала штучка червінчик, 
а ціна велика». Так і в тендітної п’ятикласниці 
Даші Нестеренко: попри статуру справжньої 
Дюймовочки, вона з легкістю може прине-
сти до школи п’ять шкільних ранців. І річ тут 
геть не у суперсилі чи надмірному вияві фан-
тазії. Все тому, що Даша — туристка. 

Цікаво, що Даша — ровесниця міського 
Центру туризму. Окрім того, що народилася 
у свято спорту, відсвяткувала і своє 10-річ-
чя разом з ювілеєм закладу 27 вересня цього 
року. Незважаючи на юний вік, учениця НВК 
«Ліцей «Дизайн-освіта» ім. П. Чубинського 
вже встигла піднятися на Говерлу, двічі підко-
рити Писаний Камінь, що у Верховинському 
районі Івано-Франківської області, і достой-
но втриматися на лижах у Буковелі.

В міський Центр туризму та краєзнавства ді-
вчинка прийшла, ще коли навчалася у третьо-
му класі. Шукала себе і в гуртку з виготовлен-
ня м’якої іграшки. І в дитячій театральній сту-
дії, аж поки друг Микита не порадив відчути 
себе справжньою підкорювачкою вершин. 

Даша записалася на гурток водного туриз-
му і одразу з головою пірнула в своє, як зро-
зуміла з перших хвилин занять, середовище. 
Згодом спробувала себе і в пішохідному, але 
усвідомила: не на той шлях зайшла. 

Щоправда, не все було легко і м’яко: роз-
минка, біг, розтяжка, прес… Цілий комплекс 
спеціальних фізичних вправ часом збивав з 
ніг. Рятували ситуацію практичні заняття з ве-
слування, які проходили в басейні ДЮСШ, а з 
настанням сприятливої погоди перемістили-
ся на Олесницьке озеро. 

Даша пригадує: «Триматися в спортивному 
катамарані не так легко, як здається. То весло 

з рук випадає, то здається воно мені надзви-
чайно великим. Але туризм — не той гурток, 
де ти відзаймався кілька годин і пішов собі до-
дому. Все набагато серйозніше. Ми одна сім’я, 
а всі отримані навички йдуть на користь».

Тож нині Даша вже почесно веслує в серед-
ній за силою групі, підіймає на тренажерах 30 
кг й сміливо розповідає про туристичні уро-
ки від долі. Вона впевнена: друг пізнається 
тоді, коли йде з тобою в похід. 

— Мій підйом на Говерлу в минулому ро-
ці був першим у житті, — ділиться спогадами 
Даша. — Якби подруга Софія не затягла мене 
туди, я б нізащо не піднялась. Взяла мене за 
руку і сказала: «Дивися вгору. Назад дороги 
немає. Тільки вперед!» А ще завжди говори-
ла мені, що залишилося пройти лише 20 ме-
трів, хоч їх насправді було 200». 

Справжня дружба в походах, як правило, 
міцнішає: і святкування днів народження гурт-
ківців стають особливішими, і спілкування між 
собою приємнішим, і їжа смачнішою. До речі, 
куховарять юні туристи самостійно, звісно, не 
без допомоги викладачів. Доводиться і чергу-
вати, і дрова рубати… Тож у таких мандрівках 
непомітно самі для себе дорослішають. До ре-
чі, у світі туристів існують свої табу: не обража-
ти інших, не скупитися на добро і гарний на-
стрій. І вчаться дівчата і хлопці цих таких не-
обхідних у житті якостей, бо жадібний, обра-
зливий і не готовий допомогти — не турист. 

На запитання, чому в її гуртку дівчат наба-
гато більше, ніж хлопців, Даша відповіла, що 
прекрасну половину людства фізична підго-
товка приваблює, насамперед, бажанням за-
лишатися у формі. А дівчата, як не дивно, ду-
мають про це навіть у такому юному віці.

Про романтику й красу музики Даша знає 
не лише із дружніх співів біля вогнища. Ді-
вчина професійно займається музикою: грає 
на фортепіано. Дашина мама Ольга пригадує, 
що на першому прослуховуванні доньці по-
рекомендували зайнятися чимось іншим, бо 
ще була малою й претендувала на місце по-
руч з більш достойними кандидатами, а по-
тім передзвонила викладачка й запросила 
на додаткове прослуховування. Запевнила 
— Даша гратиме. Сьогодні вона з інструмен-
том на «ти», тільки непосидючість не дозво-
ляє скрупульозно щоденно грати твори. На 
туристичні заняття дівчина біжить з набагато 
більшим азартом.

У майбутньому Даша бачить себе винят-
ково тренером. А ще хоче відкрити приту-
лок для тварин, як каже, без братів наших 
менших не може жити. Мріє дівчинка підко-
рити пороги річок України й зарубіжжя, під-
нятися на Говерлу складним шляхом і зійти 
на вершини найвищих хребтів за кордоном. 
Тож здійснення мрій і бажань талановитої Да-
ші Нестеренко ще попереду. І побажаємо ді-
вчинці успіхів у досягненні своєї мети!

ДІВЧИНКА, ЯКУ МАНИТЬ ВИПРОБУВАННЯ ДОЛІ

Календар вистав лялькового театру 
«Барвінок» можна дізнатись у працівни-
ків Березанської міської бібліотеки для 
дітей за телефоном: +38(04576) 6-32-34. 
Адреса бібліотеки: м. Березань, Київська 
обл., вул. Героїв Небесної Сотні, 3.
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото Бориса ШАПІРО

Культовий рок-гурт з’явився на зламі епох, у 
1988 році. Це саме ті хлопці, що показали всьо-
му світу, в першу чергу, самим жителям Украї-
ни, що україномовна рок-музика може бути ці-
кавою, дотепною та красивою, і, без сумніву, 
стали тим фундаментом, з якого почала розви-
ватися ця українська рок-музика.

Безліч концертів та фестивалів по всіх кутках 
України, виступи в Бельгії та Канаді запалюва-
ли серця людей! За час свого існування гурт ви-
пустив 5 студійних альбомів, 4 концертних аль-
боми та 2 збірки хітів, пройшовши через до-
сить тривалі паузи у своїй творчості.

Так, у 1996 році «Брати Гадюкіни» припинили 
концертну діяльність, щоб у 2006 році, відтво-
ривши максимально повний «Гадюкінський» 
склад, дати фантастичне за енергетикою й по-
зитивом шоу, яке, без перебільшення, назва-
ли «Концертом року» і «Камбеком століття». А 
15 тисяч глядачів, які, незважаючи на 28-гра-
дусний мороз, забили вщерть київський Па-
лац спорту, — красномовний показник того, як 
на це повернення чекали. Згадати ту атмосфе-
ру (тим, хто був) чи відчути її (тим, кому не по-
щастило) можна подивившись DVD «Вродило». 
Величезною втратою в 2009 році стала смерть 
лідера і фронтмена «Братів Гадюкіних» Сергія 
Кузьмінського. В пам’ять про нього у 2011 ро-
ці група знову зібрала найбільший український 
концертний зал для триб'ют-концерту «Я вер-
нувся домів», за участю кращих українських (і 
не тільки) рок-груп. У підтримку цього концер-
ту був записаний триб'ют-альбом, який у про-
даж не надходив і використовувався виключно 
у якості промо-CD.

У 2013 році хлопці спільно ухвалили рішен-
ня повернутися. Розмови почалися після кон-
церту пам’яті Сергія Кузьмінського, адже ба-
гато друзів та шанувальників команди запро-
понували відродити справу «Гадів». Як резуль-
тат, постав новий альбом під назвою «Made in 
Ukraine», який справедливо вважається одним 
із кращих українських альбомів 2014 року. В 
листопаді 2014 року та в 2015 році «Брати Га-
дюкіни» проводять Всеукраїнський тур на під-

тримку альбому, долучившись до збору коштів 
на допомогу постраждалим у зоні АТО, пересе-
ленцям та пораненим. Зараз «Брати Гадюкіни» 
працюють над наступним альбомом і активно 
концертують.

Організатори майбутнього концерту — КРК 
«Бархат» та ГО «Фестклаб», якому 14 листопада 
виповнюється чотири роки. Засновник «Фест-
клаб» Борис Шапіро пояснює: «З нагоди ці-
єї четвертої, «квадратної», річниці ми ніякого 
спеціального заходу не влаштовуємо, просто 
«Фестклаб» долучається до організації та про-
моушену концерту легендарних «Братів Гадю-
кіних». Так, ми виготовили пам’ятні значки для 
перших ста фанатів, які купили квитки на кон-
церт». Крім того, було створено півметрові фі-
гури музикантів, що вже здійснили справжній 
фототур Борисполем.»

Бориспільська публіка не надто балувана 
концертами актуальних виконавців, і «Бархат» 
— те рідкісне місце, де такі події періодично 
проходять. Тут до незабутніх вражень від ви-
ступу улюбленого колективу додаються при-
ємності у вигляді нижчих, порівняно зі столич-
ними, цінами на квитки та наявність яскравих 
коктейлів та смачних страв, адже в Бориспо-
лі ми любимо, щоб задоволення було повним. 
Директор комплексу Дарія Клименко зі сво-
єю командою докладають для цього багато зу-
силь. Вони обіцяють, що концерт 11 листопада 
любителі музики запам’ятають надовго.

Ми поцікавилися в бориспільських музикан-
тів, що для них означають ці два слова — «Бра-
ти Гадюкіни».

Володимир Луценко, музикант, говорить: 
«Для мене в Україні вони — команда номер 
один. У «Братів Гадюкіних» вдало замішано 
ритм-н-блюз, панк та тексти з суржиком захід-
ним. У їхніх піснях не підіймається якихось гло-
бальних проблем, але вони веселі, і це подоба-

ється людям. Класна життєрадісна з гумором 
команда! З новим вокалістом я їх ще не слухав, 
треба 11-го сходити на концерт».

Віталій Каменюченко з гурту «Гітарін»: «Я 
знайомий з творчістю «Братів Гадюкіних» з 1992 
року, коли їх крутили по радіо і я їх вперше почув 
у свої 13 років. Це були 90-і роки, епоха «постпере-
стройки», почали з’являтися радіостанції, напри-
клад, «Промінь», де крутили українських виконав-
ців, лауреатів різних «червоних рут»... І серед всьо-
го цього барахла були «Гадюкіни». Якраз звучав 
альбом «Ми — хлопці з Бандерштадту», і це було, 
так би мовити, «свіжо». Для 13-річного пацана во-
ни взагалі були нереальні після радянської попси і 
всього іншого. Потім пішло-поїхало. Коли з’явили-
ся електронні носії, слухав уже все на CD, був на їх-
ньому концерті-триб’юті. Я радий, що сьогодні во-
ни не залишають це діло, грають, хоча без Кузьми 
це вже не ті «Брати Гадюкіни». «Гітарін» готує акор-
ди для молодих музикантів. На жаль, попит на 
українських виконавців залишається низьким. А 
все, що є в Інтернеті з акордів «Гадюкіних» — пов-
на нісенітниця. На жодному сайті немає нічого хоч 
приблизно нормального. Можливо, це новий на-
прямок для нас і над цим варто подумати».

Вадим Рябенко, гурт «Sheriff »: «Пік творчос-
ті гурту припав на час, коли я вже свідомо сприй-
мав музику — кінець 80-х. Це був переворот у на-
шій українській музиці, справжні українські бітли! 
У 88-у році я був на їхньому концерті в Києві — 
це було суперово, до них такий рок-н-рол в Укра-
їні ніхто не грав. Мені дуже подобалась їхня музи-
ка — це було настільки новим, свіжим, їхні мело-
дійні блюзи… І зараз, через роки, мені ця група з 
українських виконавців найближча. Вони зроби-
ли великий внесок в українську музику.

Ми в «Sheriff » стараємося їх співати, бо як-
що виконувати українську музику і не згадува-
ти «Братів Гадюкіних» — то це просто нонсенс! 
Приголомшлива музика!»

ЛЕГЕНДАРНІ «БРАТИ ГАДЮКІНИ» 
ЗІГРАЮТЬ У «БАРХАТІ»

 11 листопада в Борисполі відбу-
деться концерт корифеїв українсько-
го рок-н-ролу — гурту «Брати Гадю-
кіни». Ці два слова означають панк, 
блюз, реггі, фольк, рок-н-рол, га-
лицький колорит, тотальний стьоб, 
вміння посміятись над собою та за-
пальний драйв, об’єднуючи кілька по-
колінь в одну велику родину.

Меломан Кирило Гриценко 
розмірковує про місце гурту в 
музичній культурі незалежної 
України: «Перші нормальні за-
писи я зміг послухати на почат-
ку — в середині 90-х. Дивний, 
нестандартний мікс музичних 
стилів, специфічний суржик, 
гумор. Серед засилля попси це 
було дуже класно. В Україні, що 
вже була не республікою «ере-
серу», життя було непросте, і 
музика, як частина людського 
життя, мала відповідати на за-
пит суспільства. Російські гур-
ти («рок» та «нова хвиля») кру-
тились скрізь, але українське, 
не шароварне, сучасне, було, 
як на мене, ніяк не проявле-
не. Звісно були і «Плач Єремії», 
і «Мертвий Півень» — проек-
ти, що мали підтримку «Гадів». 
Але другого такого гурту в кра-
їні не було. Та і немає. Часто, 
перебуваючи в закордонних 
відрядженнях, я слухав плей-
листи, що сам собі формував 
з перших чотирьох студійних 
альбомів. Згодом ставив ті аль-
боми вряд. Бо порядок, сенс і 
подачу пісень упорядковували 
не дурні люди. Вони знали, як 
побудувати враження, як ви-
кликати необхідні реакції слу-
хача, аби донести свою думку. 
Жодного тексту гурту я не мо-
жу назвати безідейним. Кожен 
текст — то історія або ціла епо-
ха чи навіть більше — чиєсь 
життя. Виокремити якусь пісню 
чи альбом в улюблені практич-
но неможливо. Бо кожного ра-
зу творчість музикантів сприй-
мається з позицій «вчора» та 
«сьогодні», бо кожен з нас не 
муха в бурштині — ми живе-
мо, переживаємо, оновлюємо 
наші погляди на старі життєві 
ситуації та набуваємо досвіду 
в нових.

Гурт «Брати Гадюкіни», як і всі 
притомні люди, не може не зва-
жати на те, що є сьогодні в сві-
ті та в нашій Україні. Достойним 
підтвердженням цьому є аль-
бом «Made in Ukraine», де мож-
на побачити все, про що ми го-
воримо останні чотири роки: 
Революція Гідності та війна, що 
зветься правителями чи «ото» 
чи «оте»... Як достойні громадя-
ни своєї країни, гурт підтримує 
бійців, які боронять нас від ми-
шебратського ворога, пропону-
ючи, а не вимагаючи від слуха-
чів допомагати фронту. Слухай-
те «Братів Гадюкіних», любіть 
життя! Слава Україні!»

ДО ТЕМИ
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Корисні поради
 СМАЧНОГО! ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

САЛАТ «ПІКАНТНИЙ»

Топінамбур — 400 г, журавлина — 0,5 
склянки, крес-салат — пучок, болгар-
ський перець (зелений, червоний, жовтий) 
— 3 шт., зелена цибуля — 6 пагонів.

Для соусу: часник — 3 зубки, яблучний 
оцет — 1,3 ст. л., мед — 1,3 ст. л., гірчи-
ця — 3 ст. л., оливкова олія — 0,5 склян-
ки, петрушка, кріп, кінза, сіль, перець — 
за смаком.

Кількість продуктів розрахована на 
6 порцій. Подрібніть зелень і часник. 
З’єднайте всі інгредієнти для соусу і 
ретельно перемішайте до однорідної 
консистенції. Земляну грушу і перець 
очистіть і наріжте тонкою соломкою. 
Змішайте їх з іншими інгредієнтами і 
соусом. Залиште на годину.

СМАЧНИЙ ГАРНІР
Топінамбур — 0,5 кг, часник — 3 зубки, 

чилі — 1/3 шт., овочевий бульйон — 180 
мл, оливкова олія, зелень.

Земляну грушу очистіть і наріжте тон-
кими скибочками. На розігрітій сково-
роді на оливковій олії обсмажте подріб-
нений часник і чилі. Потім додайте ос-
новний інгредієнт і обсмажте, постійно 
помішуючи. Коли з’явиться золотава ско-
ринка, додайте овочевий бульйон, сіль, 
перець і готуйте під кришкою протягом 
10 хвилин. Наприкінці покладіть подріб-
нену зелень і готуйте ще 2 хвилини. Стра-
ва підійде як гарнір і до риби, і до м’яса.

ОЛАДКИ З 
ТОПІНАМБУРА

Топінамбур — 0,5 кг, морква — 0,5 кг, 
яйце — 2 шт., борошно — 2 ст. ложки, 
олія, сіль.

Овочі натріть на великій тертці, з’єд-
найте з яйцем, борошном, додайте сіль 
і ретельно перемішайте. Обсмажуй-
те оладки на розпеченій сковороді до 
утворення золотистої скоринки. До ре-
чі, загалом, будь-які страви, представ-
лені в цій статті можуть їсти люди з цу-
кровим діабетом.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Пастернак для 
відновлення сил

Коренеплід білого кольору дуже схожий 
на моркву, однак смак у нього інший (солод-
куватий, має приємний аромат), сьогодні йо-
го знову починають вирощувати на городах. 
Українці здавна культивували цей дивовиж-
ний овоч. А, як відомо, їжа наших пращурів 
була не просто звичайною поживою, а й ма-
ла оздоровчі та лікувальні властивості. До ре-
чі, вітамінів у пастернаку більше, ніж у моркві.

Корінь пастернаку додають до супів, бор-
щів і салатів, консервують, запікають і туш-
кують з овочами, м’ясом чи рибою. Коре-
неплоди добре зберігаються у погребі, їх 
сушать. Листя використовують як запашну 
приправу.

Споживати пастернак радять для підви-
щення імунітету і відновлення сил після 
важких недуг, при захворюваннях печінки, 
шлунка і нирок. Корисний пастернак для 
людей, які страждають від нервових розла-
дів і перевтоми, серцево-судинних хвороб, 
оскільки має заспокійливу і знеболювальну 
дію. Регулярне споживання цього овочу під-
вищує працездатність.

Відваром з пастернаку лікують бронхіти і 
кашель: 100 грамів натертого кореня зали-
ти у термосі 0,5 л окропу, випити за декіль-
ка разів протягом дня. Такий напій виво-
дить токсини з організму і покращує роботу 
травної системи.

Оздоровчу силу має пастернак для тих, 
хто страждає від астми, гіпертонії, цукрово-
го діабету та анемії.

Корисний пастернак і для вагітних жінок. 
Добре вживати його при набряках і авітамі-
нозі, для виведення зайвої рідини з організму.

Регулярне споживання пастернаку спри-
яє активізації розумової діяльності, добре 
впливає на загальний тонус. Особливо ко-
рисна ця рослина чоловікам: покращує по-
тенцію, посилює статевий потяг. Відвари ко-
рисні при проблемах сечостатевої системи.

Помічний пастернак при захворюваннях 
легень, хребта і суглобів, при випадінні во-
лосся і ламкості нігтів. Для профілактики і 
зміцнення здоров’я пастернак варто просто 
ввести до харчового раціону своєї родини.

Топінамбур: корисніший 
за картоплю

У листопаді, після перших заморозків, 
саме час викопувати топінамбур (або зем-

ляну грушу, як її частіше називають). Часто 
на цю рослину, яка росте у садах, не звер-
тають уваги. Проте, завдяки великому вміс-
ту корисних речовин цей коренеплід мож-
на використовувати у щоденному харчу-
ванні. Земляна груша, з якої готують різно-
манітні страви (тушкують, варять, смажать, 
запікають), значно корисніша за картоплю. 
До речі, топінамбур необхідно вживати лю-
дям, які страждають від надмірної ваги і під-
вищення цукру у крові (картоплю їм вжива-
ти не можна!). Його рекомендують для діє-
тичного харчування при серцево-судинних 
захворюваннях і для очищення печінки.

Топінамбур покращує обмін речовин у 
крові, знижує рівень холестерину, виводить 
отруйні речовини, сприяє відновленню ро-
боти шлунково-кишкового тракту і лікуван-
ню дисбактеріозу. Вживання топінамбуру 
допомагає позбутися печії і головного бо-
лю, подолати біль при спазмах у кишечнику, 
зупиняє блювоту при отруєннях.

Відвар з коренеплодів знижує артеріаль-
ний тиск і підвищує гемоглобін. Щоб йо-
го приготувати, потрібно взяти 5-6 неве-
ликих свіжих коренеплодів, очистити їх від 
шкірки і варити в 1 л води протягом 20 хви-
лин. Остиглий і проціджений відвар потріб-
но пити 3 рази на день натщесерце по 100 
мл протягом 2-3 місяців. Цей відвар можна 
використовувати для лікування і профілак-
тики цукрового діабету.

Регулярне введення до меню топінам-
бура корисно впливає на колір шкіри, спри-
яє омолодженню.

Протипоказань цей коренеплід, як і 
пастернак, практично не має. Проте іноді 
споживання у сирому вигляді може викли-
кати розлад кишечника.

ПАСТЕРНАК І ТОПІНАМБУР: 
ЩОБ ЗДОРОВ’Я БУЛО МІЦНИМ

 Є рослини, які мало культивують 
городники-любителі: вони або за-
буті (як пастернак), або непопулярні 
(як топінамбур). Проте вони мають 
значно більше корисних властивос-
тей, ніж ті овочі, які ми щодня зви-
кли бачити на своєму столі.

Кілька корисних рецептів
При виразковій хворобі із підвище-

ною кислотністю шлункового соку до-
помагає настоянка з коріння топінамбура. 
Щоб її приготувати, слід очистити 1 неве-
лику земляну грушу, натерти на крупній 
тертці, залити 200 мл окропу і настояти 
протягом декількох годин, після чого про-
цідити. Випити у 4-5 прийомів за добу, при-
ймаючи по 40-50 мл за півгодини до їди.

При відкладенні солей у суглобах і ра-
дикуліті може допомогти відвар із стебел 
і листків земляної груші. Для його приготу-

вання 2 столових ложки стебел і листя, попе-
редньо подрібнивши, слід залити 200 мл хо-
лодної води, довести до кипіння і проціди-
ти. Отриманим засобом необхідно змочувати 
складену в декілька шарів марлю, після чого 
на 20-30 хвилин прикладати до хворих місць. 

Гнійні нариви. Настій з квітів топінам-
бура допомагає впоратися з цією пробле-
мою. Для його приготування потрібно 1 
столову ложку подрібнених свіжих або су-
хих квітів земляної груші залити 100 мл кру-
того окропу, настояти протягом 5 годин і 
змащувати отриманим засобом пошкод-
жені ділянки шкіри. З настою також можна 

зробити на ніч лікувальний компрес, який 
до ранку повністю очистить рану від гною.

Омолоджуюча маска. Це прекрасний 
засіб, який здатний розгладити навіть 
найглибші зморшки і значно поліпшити 
колір обличчя. Для приготування маски 
потрібно змішати 2 столові ложки натер-
тої на дрібній тертці бульби топінамбура 
з 1 столовою ложкою молока, після чого 
нанести отриманий засіб на шкіру облич-
чя, залишити на 10-15 хвилин і змити про-
холодною водою. Вранці також рекомен-
дується протирати обличчя свіжим соком 
земляної груші.
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ОВНИ. Вдалий час на роботі 
й у навчанні. Відбудуться зміни 
на краще, з’являться нові мож-
ливості для зміцнення матері-
ального благополуччя. 

ТЕЛЬЦІ. Близькі люди висо-
ко оцінять ваші особисті досяг-
нення. Але не забувайте подя-
кувати колегам і не перекла-
дайте свої помилки на інших.

БЛИЗНЯТА. Чудовий тиж-
день, ви навіть здатні змінити 
світ навколо себе, якщо, зви-
чайно, цього захочете. У вихідні 
постарайтесь відпочити.

РАКИ. Ви готові багато пра-
цювати, це буде корисним для 
сімейного бюджету, ще й при-
несе неабияке моральне задо-
волення. Не надто сваріть дітей.

ЛЕВИ. На вашому життєво-
му шляху можуть з'явитися нові 
знайомі, у тому числі сумнівні, 
будьте обережні. Вихідні — для 
спілкування з родичами.

ДІВИ. Можете опинитися в 
центрі важливих для вас подій. 
Успіх у професійній сфері при-
несуть розумний консерватизм 
і вірність старим звичкам.

ТЕРЕЗИ. Деякі проблеми за-
лишаться в минулому, справ 
стане менше, хоча сил на їх ре-
алізацію доведеться витратити 
чимало. Цікаві вихідні.

СКОРПІОНИ. Довідаєтеся ба-
гато нового на роботі та під час 
навчання. У кар'єрі та стосунках 
дратуватиме стан невизначено-
сті, даремно не ризикуйте.

СТРІЛЬЦІ. Ймовірні розча-
рування у діловій сфері, але мо-
ральна підтримка родичів, ко-
лег та друзів неабияк підніме 
настрій і приведе до успіху.

КОЗОРОГИ. Сприятливий пе-
ріод для нестандартних рішень, 
пошуку нової роботи та важли-
вих для вас підсумків. У суботу 
залагодьте побутові проблеми.

ВОДОЛІЇ. Справи із заробіт-
ками та творчістю можуть іти 
не так гладко, як планували, аб-
страгуйтеся від зовнішніх по-
дій, наскільки це можливо.

РИБИ. Що стосується особи-
стого життя, ви зараз на гребе-
ні хвилі, товариські й чарівні. А 
от на роботі не надто критикуй-
те своїх колег і підлеглих.

Астрологічний прогноз на 6 — 12 листопада

Наостанок

(04595) 6�39�69
096 442�32�64
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