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 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

 ЗУСТРІЧ

КІЛЬКА ПИТАНЬ 
ДО РОБОТИ ПОЛІЦІЇ

Чи не щотижня на нараді у міського голови 
у присутніх виникає чимало питань до роботи 
патрульної поліції Борисполя. Наприклад, цьо-
го понеділка таке питання поставив перший за-
ступник міського голови Микола Корнійчук. Він 
звернув увагу, що на Княжицькому озері, куди 
цієї весни запустили рибу, ловити її забороне-
но. Ця інформація є на табличках біля водойми. 
Тільки не всі дотримуються заборони. Тож па-
трульні повинні взяти цю територію під особли-
вий контроль. 

Іншим питанням стала велика кількість габа-
ритного транспорту, який проїжджає через Бо-
риспіль. Таким машинам заборонено проїжджа-
ти через місто, але патрульні їх чомусь не помі-
чають. Хоча у звіті поліції за минулий тиждень 
вказано, що ними складено 13 адміністративних 
протоколів за статею 132 п.1 за порушення пра-
вил перевезення небезпечних вантажів та пра-
вил проїзду великогабаритних і великих тран-
спортних засобів. 

Третім важливим питанням до патрульних було 
вже традиційне щотижневе обговорення стихійної 
торгівлі вздовж вулиці Київський Шлях біля ринку 
«Центральний». Навіть мер міста Анатолій Федор-
чук запевнив, що за необхідності буде сам чергува-
ти у цьому місці задля недопущення торгівлі.

Патрульні відповіли на ці питання неоднознач-
но, та все ж виправдання  у них було. Вся про-
блема у тому, що на сьогодні по Борисполю чер-
гує лише три екіпажі, тому впоратися з усім вони 
просто не в силах.  

ЧИ БУДЕ СВІТЛО 
У ДИТСАДКУ?

Постійна проблема з відключенням світла дав-
но заважає спокійно жити багатьом містянам. 
Цього тижня на нараді у міського голови началь-
ник управління освіти та науки Тетяна Черной-
ван порушила цю тему знову. 

Її цікавило, чи буде відключення світла у садоч-
ку «Колосок» із 13 по 17 листопада. Адже тоді дове-
деться закрити дитячий заклад на цілий тиждень. 

Виявляється, ще минулої п’ятниці до управлін-
ня освіти міста прийшла телефонограма від міс-
цевих енергопостачальників із попередженням 
про планове відключення електропостачання 
через обрізку дерев на лінії 112, яка пролягає у 
напрямку Глибокого.

На що заступник міського голови Микола Кор-
нійчук пояснив усім присутнім, що ця лінія зна-
ходиться поза територіальними межами міста, 
— на землях Глибоцької сільської ради. Тому об-
різку дерев тут мають виконувати саме вони. В 
іншому випадку буде нецільове використання 
коштів із міського бюджету.

Після таких заяв начальник Бориспільського 
РП «Київобленерго» Микола Борзяк запевнив, 
що планових відключень не буде, а аварійні, звіс-
но, ніхто передбачити не може. 

КОЛИ ВІДКРИЮТЬ 
«ВІНОЧОК»

Минулого тижня до новозведеного дитячого 
садка «Віночок» нарешті завезли першу партію лі-
жок. До кінця листопада мають встановити усі ін-
ші необхідні меблі. Про це на нараді міського го-
лови звітувала заступник мера Людмила Пасенко. 

Нагадаємо, цей дитсадок мав відкритися ще у 
вересні, але через проблеми із закупівлею ме-
блів, його досі укомплектовують. Новою пробле-
мою на сьогодні постало теплопостачання закла-
ду. В управлінні освіти та науки міста говорять, 
що звернулися із офіційним листом до КП «Бори-
спільтепломережа» із приводу підключення за-
кладу до системи теплопостачання. Та днями от-
римали відповідь із 14 зауваженнями, які затри-
мують цей процес. Загалом, ці питання у компе-
тенції Управління капітального будівництва, яке і 
було замовником будівництва. От тільки ще тиж-
день тому міського голову запевняли, що питан-
ня підключення тепла до новозбудованого дит-
садка вирішуються оперативно.

Підготувала Тетяна Ходченко

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

ЦРЛ мамографа не 
отримає

Позачергову сесію Бориспільської 
міськ ради мер Анатолій Федорчук скли-
кав задля того, щоб депутати могли подо-
лати вето, які він наклав на шість питань, 
прийнятих попередньою сесією. Але на 
початку сесійного засідання міський го-
лова запропонував внести до порядку 
денного ще два питання, які потребували 
термінового вирішення. Йшлося про ма-
мограф, на який депутати виділили 6 міль-
йонів гривень, але тендер на його при-
дбання так і не змогли оголосити. 

Проблема виникла із «пропискою» ма-
мографа, яка має бути вказана у тендерній 
документації. Міські депутати кілька разів 
на сесійних засіданнях поверталися до цієї 
теми, змінюючи номери кабінетів лікарні, 
відповідно до досягнутих домовленостей. 
Врешті з’ясувалося, що оскільки за новим 
статутом, який ЦРЛ прийняла нещодавно, 
лікарня належить тільки району, то місто 
не має права купувати для неї обладнан-
ня. Бориспіль подав до суду, щоб відміни-
ти рішення про новий статут як незаконне. 
Але на це потрібен час, а тендер слід було 
оголошувати терміново. Свої корективи 
внесла і медична реформа, що в комплек-
сі підказало більш оптимальний шлях вирі-
шення проблеми з мамографом.

Медицина первинної 
ланки: старт дано

Коментуючи ситуацію депутатам, Бори-
спільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук зазначив, що у ході проведення 
медичної реформи основний акцент буде 
робитися саме на первинну ланку. І хоче-
мо ми чи не хочемо, місту потрібно буде 
створювати комунальний медичний за-
клад, щоб людям надавати якісні послу-
ги. Сьогодні триває робота над його ста-
тутом. Є такий задум, щоб цей медичний 
заклад мав структурні підрозділи у кож-
ному мікрорайоні, або і по декілька на мі-
крорайон. Можливо, місто піде навіть да-
лі — щоб у цих структурних підрозділах 
були окремі напрямки вузьких спеціаль-
ностей. Наприклад, там можуть працю-
вати й хірурги. Звичайно, не йдеться про 

складні операції. Але зашити невеличку 
рану чи провести інші нескладні хірургіч-
ні втручання можна буде, не звертаючись 
до лікарні інтенсивного лікування. 

Хочемо ми чи не хочемо, але так у за-
коні прописано, що частково робота фа-
хівців-лікарів фінансуватиметься із місь-
кого бюджету. Наприклад, щоб ефектив-
но і фахово експлуатувати мамограф, 
потрібно буде лікарю-рентгенологу за-
безпечити гарантовану ставку. І жителі 
міста Борисполя зможуть обслуговува-
тися безкоштовно. Жителі інших регіонів 
сплачуватимуть певну суму, і за рахунок 
цього лікар отримуватиме доплату. 

У проекті бюджету на 2018 рік субвен-
ції на первинну медико-санітарну допо-
могу немає. Ці кошти акумулюватимуться 
на єдиному рахунку і звідти розподіляти-
муться по всій Україні. Людина не зможе 
потрапити в лікарню, доки не отримає на-
правлення сімейного лікаря. Якщо вона 
піде напряму, то вже буде платити гроші. 
Первинну ланку медичної допомоги ми 
повинні створити самі — за нас держа-
ва цього не зробить — це однозначно, — 
підсумував Анатолій Соловйович.

«Смак-2» стане медичним 
закладом

Мамограф, який місто хоче закупити, 
необхідно встановлювати у медичному 
закладі. Цей заклад вирішено було роз-
ташувати у приміщенні, де колись був 
магазин «Смак-2». Оскільки термін орен-
ди на приміщення комунальної власно-
сті завершився і депутати не мали наміру 
продовжувати його із попереднім орен-
дарем, то місто може на свій розсуд роз-
поряджатися тією будівлею. Тож на роз-
гляд депутатів було винесено рішення 
«Про визначення цільового призначен-
ня нерухомого майна комунальної влас-
ності територіальної громади міста Бо-
рисполя на вулиці Лютнева, 12 площею 
425,6 кв. м для облаштування амбулато-
рії сімейної практики медицини.» Щоб у 
тендерну документацію можна було впи-
сати саме цю адресу. 

Депутати підтримали питання не всі, 
відразу виникли дискусії щодо стоянки 
для автомобілів, якщо буде черга із при-
їжджих, які захочуть пройти огляд на ма-
мографі. Так само цікавила депутатів без-
пека, адже апарат видає певну кількість 
іонізуючого випромінювання. Всі сумні-
ви розвіяв депутат Бориспільської місь-
кої ради, лікар Ілля Луців, який і спеціалі-
зується на роботі з такою технікою:

— Мамографія — це обстеження 
профілактичне. На нього можна бу-
де спокійно записатися за телефоном 
і прибути на визначений час. А щодо 
іонізуючого випромінювання, то воно 
зменшується від дистанції. Дві бетонні 
стіни і 10 метрів відстані — і до будинку 
не дійде жодного мілізіверта випромі-
нювання. Окрім того, для приміщень з 
таким обладнанням обов’язковою і од-
нозначною умовою є беритова штука-
турка та спеціальний каркас, які повні-
стю перешкоджають виходу променів 
за територію приміщення. 

Сама суть створення амбулаторій пер-
винної ланки — це максимальне набли-
ження до пацієнта. Якщо у людини бо-
лить голова, вона не повинна йти у лі-
карню. Ми повинні створити умови за 
місцем її проживання. 

Своїми голосами депутати підтрима-
ли ініціативу. Наступним питанням вони 
внесли зміни до рішення, яке визначає 
«прописку» мамографа. Він буде розмі-
щений на вулиці Лютнева, 12.

Вето залишилося в силі
Подолати вето міського голови на пи-

тання, які були включені до порядку ден-
ного позачергової сесії, депутати не ма-
ли шансу. На сесії їх було тільки 22. Цьо-
го достатньо, щоб був кворум для про-
ведення сесії, але менше 2/3 голосів, 
необхідних для подолання вето. У тому 
числі не набуло чинності рішення про 
виділення земельної ділянки на про-
вулку Нахімова, на зеленій зоні поблизу 
Олесницького озера. Але не факт, що пи-
тання проблемних ділянок не з’являться 
у порядку денному наступної сесії.

ДЕПУТАТИ ВЕТО НЕ ПОДОЛАЛИ, 
А МАМОГРАФ ПРИЛАШТУВАЛИ

 На засіданні 34 позачергової 
сесії Бориспільської міської ради 
говорили про медичну рефор-
му, первинну ланку медичного 
обслуговування, бориспільський 
мамограф та питання, заветовані 
міським головою.

Ірина ГОЛУБ

В останній день жовтня до Бориспо-
ля завітали гості із міста Первомай-
ська Миколаївської області. 

До складу делегації входили представ-
ник громади міста, громадський діяч Ната-
ля Кондарук, депутат Первомайської місь-
кої ради Павло Мамотенко, головний спе-
ціаліст відділу комп’ютерно-технічного за-
безпечення міської ради Марат Кайбишев. 
Насамперед, їх цікавив досвід Борисполя 

із впровадження електронної системи до-
кументообігу, оскільки вони виграли гран-
товий проект «Прозорість і підзвітність 
влади». Усі були вражені досягненнями на-
шого міста. Адже при приблизно однако-
вій кількості населення, у Первомайську 
таку ж кількість адміністративних послуг, 
як у Борисполі, надає у два рази більше по-
садових осіб. Це наочно показує переваги 
автоматизованої системи документообігу.

— Те, що ми побачили — вразило, 
— зазначали у розмові з кореспонден-
том візитери із Первомайська. — Це дає 

можливість економити бюджет міста, ба-
чити, в якому стані розгляд того чи іншо-
го документа. Було дуже цікаво, ми отри-
мали дуже багато цінної інформації.

Окрім того, гості знайомилися із ро-
ботою громадської ради і молодіжно-
го парламенту. Під час розмови з Бори-
спільським міським головою обговорю-
валися питання комунальної сфери, опа-
лення та теплопостачання…

Домовилися підтримувати дружні сто-
сунки між містами та обмінюватися до-
свідом і надалі. 

З МИКОЛАЇВЩИНИ — ЗА ДОСВІДОМ ДО БОРИСПОЛЯ



3№43 (902), 10 листопада 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Суспільство

 СПОЖИВЧІ РЕАЛІЇ

 КОМУНАЛКА

 ЗАКОНОПРОЕКТ

Валентина ОЛІЙНИК

Як показали у новинах усіх провідних те-
леканалів, робота ДП «Артемсіль» опини-
лася під загрозою зупинки в результаті від-
криття виконавчого провадження на стяг-
нення 70,5 мільйона гривень штрафних 
санкцій за порушення умов договору з од-
ним колективним підприємством іще у 2014 
-2015 роках. За інформацією представників 
«Артемсіль», цей договір насправді супере-
чить інтересам держави і був укладений з 
метою створення штучної заборгованості. 
Також у державному підприємстві додат-
ково зауважили, що тривалий час навколо 
цього моменту точилися судові тяжби. Все 
це було задля того, аби відстояти позицію 
визнання «спірного» договору недійсним 
через порушення антикорупційного зако-
нодавства. Наразі державне підприємство 
звернулося з касаційною скаргою до Вищо-
го господарського суду України на винесені 
судові рішення і вживає всіх можливих за-
ходів щодо попередження списання коштів. 
Попри те, що робота «Артемсолі» теоретич-
но паралізована, перші особи підприємства 

наголосили, що людям насправді немає чо-
го боятися.

«Звертаюся до наших споживачів і запев-
няю, що дефіциту солі в Україні не буде, — 
прокоментувала керівник підприємства Ві-
кторія Луценко. — Сьогодні ми продовжує-
мо проводити відвантаження продукції, а це 
означає, що споживачам нема чого боятися 
і не варто піддаватися штучному ажіотажу».

Тим часом у суспільстві одночасно вирують 
геть протилежні настрої. Хтось, а, головно, це 
старші люди, побоюючись подорожчання солі, 
купують її відразу мішок і, нав’ючуючи на вело-
сипед, аби доставити додому, пояснюють, що в 
житті з такими запасами ще ні разу не прога-
дали. Додають, що роками, оскільки та не псу-
ється, нею можна не тільки борщі-каші присо-
лювати, використовувати для консервації, але 
і розтрушувати по ковзких доріжках біля ха-
ти взимку. Хтось до полиць із сіллю взагалі не 
підходить, а інший, попри, внутрішній скепсис, 
все одно купує. Небагато. Всього по пачці чи 
дві. Як кажуть, про всяк випадок.

— Про можливе подорожчання солі і її 
зникнення ми всі, звісно ж, чули, — розка-
зує знайома продавчиня в одному із сіль-
ських магазинів Бориспільщини. — Але не 
можу сказати, що в нашому селі якийсь осо-
бливий ажіотаж навколо неї. Купують, як 
завжди. Відпускаємо по 6 гривень за пач-
ку… Зараз саме почався період заквашу-
вання капусти, то, може, братимуть і більше.

Як показало дослідження нашої репор-
терської групи, причини можливої дорож-
нечі чи зникнення того чи іншого продукту 
з полиць магазинів наразі зачіпають укра-
їнців не так глибоко, як раніше. По-пер-
ше, люди стали менше вірити в усі ті при-
пущення-прогнози згори, з ящиків-брехун-
ців. По-друге, і це найголовніше, вони біль-
ше зубожіли. Як результат — у людей рідко 
коли є запаси самих круп чи овочів більше, 
аніж на тиждень-два. Хіба після таких не-
втішних реалій можна щось говорити про 
запасання сіллю на півроку чи рік, хоча ціна 
неї не така вже й висока?

ЧИ ТРЕБА УКРАЇНЦЯМ НЕГАЙНО 
«ЗАТАРЮВАТИСЬ» СІЛЛЮ?

НЕВЖЕ ВВЕДУТЬ 
ОБОВ’ЯЗКОВУ 
ПАСПОРТИЗАЦІЮ 
ХВОСТАТИХ?

Мар’яна СОНЯЧНА

У парламенті пропонують створи-
ти електронну базу даних домашніх 
і безпритульних тварин. Якщо за за-
конопроект проголосують, всі до-
машні тварини отримають паспорт і 
жетон. Також з’являться спеціальні 
кладовища та крематорії для тварин 
(їх мають облаштувати органи місце-
вого самоврядування за гроші з міс-
цевих бюджетів). Окрім цього, вве-
дуть і нову «шокову» систему штра-
фів, яка, як очікують, нарешті під-
вищить почуття відповідальності у 
наших власників.

Попри песимістичні настрої в суспіль-
стві, що новий законопроект дозволить 
легально іще більше оббирати україн-
ців, його ініціатори зауважили, що го-
ловною метою документу є установлен-
ня контролю над кількістю і збільшен-
ням чисельності (головно, безпритуль-
них) тварин. Усе це, як передбачається, 
працюватиме на покращення санітар-
но-епідеміологічного стану в населених 
пунктах, адже, у селах особливо, з цим 
є чимало проблем. Також у законопро-
екті передбачено збільшення відпові-
дальності власників та опікунів тварин 
за порушення умов їхнього утримання, 
жорстоке поводження тощо, за чим бу-
де налагоджено строгий контроль спе-
ціальними органами.

Як передбачається, адміністратив-
ний збір за реєстрацію домашньої тва-
рини сягатиме близько 170 гривень (за 
всіх інших тварин заплатить держава). 
Після цього власникам тварини ви-
дається паспорт, жетон, у який вжив-
люється чіп. До речі, що знаково, цей 
процес має відбутися до досягнення 
твариною двомісячного віку, або, якщо 
це була покупка, не пізніше п’яти днів 
після того, коли собаку чи кота було 
придбано. Якщо ж людину буде спій-
мано на тому, що в неї живе незареє-
стрована тварина, то з неї, хоче вона 
того чи ні, стягнуть штраф — від 850 до 
1700 гривень. Схоже на те, що всі досі 
не законослухняні громадяни нарешті 
стануть взірцевими, адже у новій сис-
темі штрафів, що має дуже велику ймо-
вірність набрати чинності, суми зазна-
чені просто нереальні!

Судіть самі: за продаж котів і собак 
без документів — 340 гривень та 20 400 
гривень за повторне порушення. Стіль-
ки ж доведеться сплатити власнику за 
відмову від стерилізації його тварин. За 
неприбирання екскрементів (йдеться 
не лише про квартири (будинки), де ті 
проживають, але й сходові клітки, дво-
ри та майданчики, де власники вигулю-
ють своїх вихованців, або ті самочинно 
туди втікають) — 850 гривень та 1700 
гривень за повторне порушення про-
тягом року. Якщо ж буде доведено, що 
власник використовує тварину для же-
бракування, то його гаманець раптово 
зміліє на 5100 гривень (20 400 гривень 
за повторне порушення протягом ро-
ку). До речі, такий же штраф будуть зму-
шені платити люди, що самовільно за-
ймались розведенням домашніх улю-
бленців «на дому».

Чи запрацює і як саме ця норма, по-
каже лише час. Однак з досвіду іно-
земних держав, якщо ти вже утримуєш 
тварину, то повинен це робити гідно, 
з повагою і повною відповідальністю, 
інакше різноманітні санкції просто си-
ломіць змусять тебе до цього.

 Нещодавнє накладання ареш-
ту на рахунки державного солеви-
добувного підприємства «Артем-
сіль», яке, крім забезпечення 
своїм видобувним продуктом 
вітчизняних громадян, експортує 
сіль іще до 19 країн світу, викли-
кала неабияку паніку в суспільстві. 
Люди, побоюючись, що вона може 
зникнути з прилавків магазину, 
думають, що треба працювати на 
випередження і закуповувати її по 
максимуму...

Ірина КОСТЕНКО

Тарифні перипетії у місті Борисполі, 
здається, наближаються до завершення. 
Незважаючи на всі намагання зменшити 
вартість комунальних послуг за рахунок 
підтримки комунальних підприємств із 
міського бюджету, через закони держа-
ви переступити не вдалося. 

Нинішня осінь принесла споживачам ко-
мунальних послуг неприємні новини. Тари-
фи збільшилися на всі послуги, які надаються 
комунальними підприємствами міста. Зросла 
вартість обслуговування житлових будинків, 
подорожчали вода і тепло. Щоправда, офіцій-
но це називається коригуванням тарифів, та 
для гаманця термін не має значення. 

Усі ми добре розуміємо, що коли збільшу-
ється мінімальна заробітна плата, дорожча-
ють енергоносії, то вартість послуг дорож-
чає. Але коли на сесію Бориспільської місь-
кої ради було винесено питання про те, щоб 
відмінити рішення виконавчого комітету, 
якими було затверджено відкориговані та-
рифи, і знайти можливість підтримати ко-
мунальні підприємства з міського бюджету, 
з’явилася надія: «А раптом вийде!»

За рішенням сесії було створено неза-
лежну комісію, яка і вивчала самі тарифи та 
можливість їх часткової компенсації. Комі-
сія засідала двічі — 31 жовтня і 6 листопада. 
Протягом тижня вивчалися матеріали. 6 ли-
стопада, фактично, було підбито підсумок 
тарифних баталій. 

Тепло не подешевшає
Начальник комунального підприємства 

«Бориспільтепломережа» Володимир Па-
лінка, коментуючи питання тарифів, зазна-
чив, що сьогодні, коли діє розподільчий ра-
хунок, будь-які кошти, що потрапляють на 
підприємство поза тарифними надходжен-
нями, користі не дадуть. Вони автоматич-
но будуть зараховані як оплата за газ. Ефект 
може дати тільки адресна допомога. Тож 
для перегляду тарифів на тепло немає ні 
сенсу, ні економічних підстав, і бюджет тут 
не допоможе. Порівняно з минулим роком, 
вони зросли на 6%.

Отже, з 1 листопада 2017 року за тепло 
платитимемо так: 

Тарифи на послуги з централізовано-
го опалення на теплову енергію для по-
треб населення міста Борисполя протя-
гом опалювального сезону:

• для абонентів житлових будинків, об-
ладнаних будинковими та/або квартирни-
ми приладами обліку теплової енергії — 1 
433,86 грн/Гкал (з ПДВ);

• для абонентів житлових будинків, не об-
ладнаних будинковими та/або квартирни-
ми приладами обліку теплової енергії — 
36,32 грн за 1 кв. м (з ПДВ).

Тарифи на теплову енергію для потреб 
бюджетних установ та організацій міста 
Борисполя: 1 963,15 грн/Гкал (з ПДВ).

Тарифи на теплову енергію для по-
треб інших споживачів міста Борисполя: 
1963,15 грн/Гкал з ПДВ.

Найбільше зросли тарифи для бюджет-
них споживачів — у тому числі дитсадків 
та шкіл. Не факт, що вартість опалення зно-
ву не переглядатимуть у бік збільшення, 
оскільки у ЗМІ з’явилася інформація, що газ 
знову може подорожчати.

Вода трохи впаде в ціні
З водопостачанням картина трохи інша. Там 

у вартості кубічного метра води закладені кош-
ти, які необхідні підприємству, щоб повернути 
кредит Світовому банку реконструкції та роз-
витку. Було прийнято рішення ці витрати част-
ково перекласти на міський бюджет. Ця зниж-
ка стосується лише побутових споживачів і у 
квитанції вказуватиметься окремим рядком, 
як компенсація. Тариф при цьому не змінюва-
тиметься, але платитимемо на кілька гривень 
менше. Підприємства та бюджетні установи 
вартість води оплачуватимуть повністю. 

Нині вивчаються цифри, щоб визначити 
конкретну суму компенсації.

ЖЕКам є альтернатива
Можливість компенсувати послуги ЖЕКів 

навіть не розглядалася. З цього приводу Бо-
риспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук заявив, що споживачі мають мож-
ливість відмовитися від послуг ЖЕКів, ство-
рити ОСББ і господарювати самостійно. До 
речі, у ОСББ, які дбають про добробут своїх 
будинків, тарифи набагато більші, ніж у же-
ка. Але є й такі, що нічого не платять… 

ЗБІЛЬШЕННЯ ТАРИФІВ ВІДМІНИТИ НЕ ВДАЛОСЯ



4 №43 (902), 10 листопада 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» Актуально

 SOS!

Орест СПРАВЕДЛИВИЙ

«Вісті» з’ясовували суть 
земельної дилеми.

За три місяці із зони 
«Р» у зону «Ж» 

Увагу до зеленої зони Олесниць-
кого привернув той підозрілий факт, 
що вже третє сесійне засідання Бо-
риспільської міськради мусолиться 
питання з багатьма невідомими: про 
виділення земельної ділянки пло-
щею 10 соток громадянці Наталії М. 
по провулку Нахімова, 15а, що, згід-
но із офіційною схемою розташу-
вання земельних ділянок, входить 
до приозерної зеленої зони. 

Початок. Згідно із документами 
управління містобудування та ар-
хітектури, претендентка Наталія М. 
зверталася до влади 12.05. 2017 р. 
з проханням надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
для будівництва житлового будин-
ку госпбудівель і споруд. В управ-
лінні містобудування та архітекту-
ри через розташування ділянки 
громадянці «не змогли підтвердити 
відповідність місця розташування 
наділу для будівництва та обслуго-
вування житлового будинку, цитую: 
«…Згідно Плану зонування м. Бо-
риспіль, затвердженого рішенням 
міськради від 02.10.2012, вказана 
територія відноситься до зони Р-3 
(рекреаційна зона озеленених те-
риторій загального користування). 
Зона призначена для організації по-
всякденного відпочинку населення 
й формується скверами, парками, 
садами…. Вказана земельна ділян-
ка розташована на території, яка 
відноситься до Олесницького озера 
з охоронною прибережною смугою 
та прилеглою зеленою зоною». До-
кумент підписаний в.о. начальни-
ка управління Т.І. Селентій. Але че-
рез три місяці висновки змінилися 
і щодо рішення управління, і навіть 
зонування вказаної вище території.

Середина. Судіть самі: повтор-
не клопотання щодо згаданої зе-
мельної ділянки громадянкою На-
талією М., датоване серпнем цьо-
го року, було схваленим. Цитую 
документ того ж таки управлін-
ня містобудування та архітекту-
ри за підписом тієї ж Т.І.Селентій: 
«Згідно Плану зонування, затвер-
дженого рішенням міськради від 
08.06.2017 р., вказана територія 
відноситься до зони Ж-1 (зона са-
дибної забудови). Враховуючи міс-
це розташування земельної ділян-
ки, управління підтверджує відпо-

відність місця розташування зе-
мельної ділянки площею 0,1000 га 
по пров. Нахімова, 15а містобудів-
ній документації, а саме для будів-
ництва та обслуговування жит-
лового будинку, господарських бу-
дівель і споруд». 

Отримати пояснення радикаль-
них «перепадів» у висновках в 
управління немає у кого. Бори-
спіль уже рік прекрасно обходить-
ся без архітектора, а в.о. головного 
пані Т. І. Селентій – на лікарняному. 

Поговорити з претенденткою на 
10 спірних соток біля озера не вдало-
ся, номер телефону, зазначений нею 
у заяві, не відповідає, поза зоною.

60 соток зеленої зони 
«під забудову»?

Щодо земельної ділянки по 
пров. Нахімова, 15а, видно, що спір-
на земля не в першій лінії від води, 
перед нею вже виділені у 2006 ро-
ці чотири ділянки по 10 соток кож-
на і що характерно — власника-
ми трьох із них є люди з однаковим 
прізвищем. Депутати пояснюють, 
завдяки виділенню цих чотирьох ді-
лянок, утворилася кишеня, «острі-
вець», який лише зараз поділили на 
два. Одну віддали, а навколо другої 
досі дискутують. Заступник міського 
голови з питань будівництва та зем-
леустрою Дмитро Гопанчук переко-
наний, що ділянка по Нахімова, 15а 
не розташована в зеленій зоні.

«Через ті чотири ділянки утво-
рився вільний пустир у 20 соток, 
оточений приватними садибами, 
а ділянка по пров. Нахімова, 15а 

— на тому пустирі. Було допуще-
но помилку при розробці Генпла-
ну в 2007 році та початкового плану 
зонування, й існуючі ділянки не бу-
ли враховані. Нещодавно інститут 
«Діпромісто» виготовив докумен-
тацію відповідно до існуючої ситуа-
ції, а фізособи, дізнавшись про віль-
ні території, звернулися із відпо-
відними заявами», — пояснив пан 
Дмитро. 

Ось так просто — була зелена зо-
на, яку можна засадити деревами, а 
маємо те, що маємо: громада у під-
сумку може позбутися 60 соток зем-
лі біля озера, 50 соток з яких уже 
втрачено для містян, вони у приват-
них руках. Питання: як виділили ті 
чотири ділянки у 2006-му. Відпові-
ді немає, є здогадки. Тож, вочевидь, 
нинішній каденції слід зберегти хо-
ча б вільну територію, що ще вціліла, 
доступною для громадян. 

Слуги народу не 
домовилися

Не кінець. На сесії 26 жовтня піс-
ля дискусій та переголосування де-
путати не дали добро на виділення  
скандальної ділянки по пров. Нахі-
мова, 15а. Голоси розподілилися: 
утрималися — 5, не голосували — 
4, проти — 5, за — 17. Після супе-
речок надійшло звернення до ме-
ра Анатолія Федорчука з прохан-
ням накласти вето на це питання, 
голова погодився. На позачерго-
вій сесії 3 листопада вето не зня-
ли. Є надія, що депутати, отримав-
ши час, детальніше вникнуть в 
суть питання, визначаться й при-
ймуть благородне і правильне рі-
шення на користь всієї громади, 
а не однієї особи, яка може отри-
мати ділянку в іншому місці Бори-
споля. Тож далі буде.

Люди бояться 
висотної забудови

Ті містяни, що мешкають бі-
ля озера, не схвалюють виділен-
ня ділянок під забудову. Бояться, 
що там буде не індивідуальна за-
будова, а багатоквартирна: будуть 
таунхауси, чи, упаси Боже, висотне 
житло. А це, кажуть, зіпсує ланд-
шафт, що є неприпустимим.

«Є власники, які спочатку бу-
дують, а потім узаконюють бу-
дівництво, — ділиться чоло-
вік, який представився Олек-
сандром і проживає неподалік 
Олесницького. — Такими тем-
пами території біля озера не ли-
шиться: народ відпочиватиме 
на вузькій смужці трави біля во-
ди, а решту — роздадуть. Ніхто 
не гарантуватиме людям, що тут 
таунхауси чи висотки не зведуть! 
Цей дерибан комусь вигідний!»

Депутат міськради Володимир 
Шалімов, який добре обізнаний 
із земельною ситуацією біля озе-
ра, категорично проти того, щоб 
рада дала згоду на забудову «ос-
трівця» і сподівається на розумне 
консолідоване рішення колег по 
сесійній залі. 

«Навіщо ділити «острівець» на 
ділянки, не розумію. Фракція «Наш 
край» категорично проти цього 
факту, який люди називають де-
рибаном. Будемо боротися. Краще 
висадити там дерева, поставити 
лавочки. Це по суті зелена зона», 
— заявив Володимир Ілліч.

ОЛЕСНИЦЬКЕ ОЗЕРО: 
ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ «БУТИ» ЧИ «НЕ БУТИ»

 Найбільше озеро Борисполя під час декомунізації змінило назву із Комсомольського на 
Олесницьке, але факт ніяк не вплинув на покращення його досі невизначеної долі. Маємо па-
радокс: завидну зелену зону навколо озера, що завжди була ланшафтно-рекреаційною, та-
кою, що призначена для громадського відпочинку, навіть «червоний терор» за часів Союзу 
не додумався роздерибанити за 70 літ, натомість максимально зберіг її унікальний природній 
вигляд і площу. Наразі ходять чутки, що окремим місцевим демократам та «пересічним» бо-
риспільцям під силу і до снаги перекроїти велику приозерну територію швидко і ніби «закон-
но». На сесії «зелена тема» не проїхала «на червоне» через вето.

Є надія, що міські депутати збережуть вільну приозерну територію для громади і не допустять багатоквартирної забудови.

Червень 2017 р.Червень 2017 р.

На офіційному сайті Бориспіль-
ської міськради у розділі управ-
ління містобудування та архітек-
тури є документ про «Внесення 
змін до плану зонування територій 
м. Бориспіль Київської області» з по-
яснювальною запискою (книга 1).

Так, спірна земельна ділянка, що, 
згідно із офіційними висновками, 
віднедавна стала «не зеленою», і 
відноситься до зони Ж-1 (зона са-
дибної житлової забудови). Цитую 
документ: «Зону Ж-1 призначено 
для постійного проживання насе-
лення в окремих житлових будин-
ках з розміщенням кожного бу-

динку на окремій ділянці. До зони 
належать квартали існуючої та пер-
спективної забудови».

Серед трьох пунктів «Переваж-
них видів використання» зони Ж-1 
останній — окремі багатоквартир-
ні житлові будинки, що існували на 
момент розроблення зонінгу. 

Далі — більше. У 16-ти пунктах 
переліку «супутніх видів викори-
стання» зони Ж-1 є дитячі уста-
нови, аптеки, міні-маркети, сау-
ни, гаражі, стоянки тощо.

Підзаголовок про «Допустимі ви-
ди використання» згаданої зони (що 
потребують спеціального дозволу 

або погодження), у переліку із 14 
пунктів, має такі «допуски» — окремі 
багатоквартирні житлові будинки, 
об'єкти соціального забезпечення, 
готелі, відділення зв'язку тощо.

Невтішний висновок. У зоні 
Ж-1, тобто на спірній ділянці, від-
кривається широкий спектр ді-
яльності з можливістю масштаб-
ного будівництва. Оскільки зонінг 
це дозволяє, а площу ділянки у 10 
соток можна розширити за раху-
нок приватизованих сусідніх ді-
лянок, яких поряд пустує п'ять. 
Питання риторичне: чи варто до-
пустити, щоб біля озера «закон-
но» виросли багатоповерхівки 
чи маркети?!

Зонінг — «хитрий» документ!
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 НОВОВВЕДЕННЯ

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Валентина ОЛІЙНИК

Виробникам заборонять друкува-
ти інформацію про склад продуктів 
шрифтом, який важко прочитати. Це є 
однією з обов'язкових умов адаптації на-
шої далеко не досконалої законодавчої 
бази до вимог законодавства Євросоюзу.

«Діє система стандартів, регулювання, 
але що відбувається на практиці? Вироб-
ник може виготовляти менш якісну продук-
цію і збувати за нижчою ціною або якісні-
шу продавати дорожче. Проте, коли спожи-
вач приходить до магазину і намагається 
прочитати склад продукту, визначити його 
якість, це не завжди вдається. У мене непо-
ганий зір, але і я інколи не можу розібра-
ти», — прокоментував голова Держпрод-
споживслужби Володимир Лапа.

Зараз, за словами очільника Держспо-
живслужби, його команда працює над тим, 
аби розширити свої повноваження для 
контролю ринку (наші депутати так пішли 
назустріч бізнесу, що деякі компанії харчо-
вого ринку не знають перевірок по 2 і біль-
ше років!), а також розробкою та супрово-
дом кільканадцяти законопроектів, що ма-
ють стабілізувати плачевну ситуацію сто-

совно продукції рослинного і тваринного 
походження в цілому.

«До нас звертаються європейські колеги, 
— зауважив Володимир Лапа про іще один 
камінь спотикання на вітчизняному рин-
ку продуктів харчування, — повідомляючи 
про випадки поставок до країн ЄС продук-
ції, яка декларується як органічна, але по су-
ті не відповідає цьому статусу. Нас питають: 
що ви, як контролюючий орган, маєте намір 
робити, щоб унеможливити подібні факти?»

Резюмуючи, Лапа наголосив, що з погля-
ду коректного ставлення до споживача і без-
печності українських продуктів харчування 
в цілому, важлива не формальна наявність 
стандартів, як у нас відбувається зараз, а са-
ме їх дотримання, як це є в усьому цивілізова-
ному світі. Також очільник Держпродспожив-
служби зауважив, що очолюване ним відом-
ство запропонувало ввести додаткову систе-
му простежуваності за продукцією по такому 
штрих-коду, де міститься інформація про по-
стачальника сировини і штрих-код самої точ-
ки продажу того чи іншого продукту. За його 
словами, зважаючи на велику кількість хар-
чових отруєнь у країні, це не лише захистить 
права споживачів, на які в нас давно махнули 
рукою, але й нарешті дасть можливість дієво 
боротися з недобросовісними виробниками.

«ПРОДШИФРУВАННЯ» НАРЕШТІ 
БУДЕ ПОЗА ЗАКОНОМ?

Ірина ІЛЛЯШ, фото автора

Робітничі професії — найпопулярні-
ші на ринку праці Березані. Проте як і в 
будь-якому провінційному містечку, тут 
з працевлаштуванням є певні труднощі. 

На жаль, у Березані поширене влашту-
вання на вакантні посади «по знайомству» 
або «по блату». А мізерні зарплати мотиву-
ють березанців (переважно, молодь) шука-
ти роботу в Києві та Борисполі. Тож щодня 
у напрямку столиці відправляється близь-
ко тридцяти маршрутних автобусів з містя-
нами, що прямують на роботу. 

Нещодавно у Березанському місько-
му центрі зайнятості було досить багато-
людно. Тут відбувався Ярмарок вакансій та 
професій, на який завітало 126 безробітних 
громадян та особи з числа зайнятого насе-
лення. До речі, серед відвідувачів було ба-
гато молоді.

Насамперед, до присутніх звернувся за-
відувач сектору контролю за додержан-
ням закону про працю виконавчого комі-
тету Березанської міської ради І.В. Качанов, 
який наголосив про важливість офіційного 
працевлаштування для роботодавців і для 
клієнтів служби зайнятості. У ярмарку ва-
кансій взяли участь 16 роботодавців з Бе-
резані, Києва, Баришівки, Баришівського, 
Бориспільського районів та Яготина.

Представники роботодавців пропонува-
ли різні вакансії, найбільше — за робітничи-

ми професіями: вантажники, сортувальни-
ки сировини та волокна, водії, укладальни-
ки-пакувальники, слюсарі тощо. Було декіль-
ка вакансій і для спеціалістів з вищою освітою 
— фармацевти, технологи, заступник керу-
ючого магазину. Під час заходу представни-
ки підприємств проводили співбесіду з пре-
тендентами на вільні місця, зацікавлювали 
їх умовами праці та відпочинку, гарантува-
ли достойний рівень заробітної плати. Свої-
ми враженнями від ярмарку поділилась від-
відувачка Ірина Міщененко: «На жаль, наша 
країна — це ринок «купи-продай», тому на-
багато легше знайти роботу за робітничими 
професіями: продавцем, вантажником, охо-
ронцем. Натомість, таким як мені шукачам з 
вищою освітою дуже складно знайти роботу 
у рідному місті. Прикро, але мій диплом педа-
гога нікому не потрібний, а через малолітню 
дитину не маю можливості їздити до Києва. 
Мабуть, доведеться погоджуватись на якусь 
низькокваліфіковану працю…»

Окрім цього, для учнів старших класів чо-
тирьох загальноосвітніх шкіл міста відбув-
ся профорієнтаційний захід, на який заві-
тали представники п’ятьох навчальних за-
кладів міста Березані та Києва. Вони надали 
вичерпну інформацію про свої заклади, фа-
культети, форми й умови навчання. Кожен 
учень отримав роздатковий матеріал. Було 
б добре, аби березанські учні, перш ніж об-
рати собі професію, промоніторили ринок 
праці і врахували найпопулярніші професії, 
щоб потім легше було знайти роботу.

У БЕРЕЗАНСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

10 соток виявили «гріхи» 
ради і громади, які помітні 
у «мутній воді» 

• По-перше, довгим і заплутаним зда-
ється процес виділення земельних діля-
нок у Борисполі. Лякає, що так швидко 
можуть змінюватися висновки офіційних 
представників. Невідомо також, за які за-
слуги одним містянам виділяють по кілька 
ласих шматків землі у найкращих місцях, 
тоді як більшості пересічним мешканцям 
відповідають, що землі у місті немає. 

• По-друге, при розгляді спірної зе-
мельної ділянки крапки над «і» зміг би по-
ставити діючий зонінг території. Однак із 
зонуванням справа непроста. Перший ва-
ріант, розроблений у 2015 році, у 2017 за-
знав уточнення. Які зміни було внесено, 
а які відхилено — достеменно невідомо, 
навіть із кількістю змін плутанина: чи то 5, 
чи 12. Прохання окремих депутатів на се-
сії ознайомитися із документом про зону-
вання не були почуті. Кажуть, через від-
сутність головного архітектора.

• По-третє. Вигляд території Олесниць-
кого нині наганяє депресію. Навколо озе-
ра працює техніка. Усе виглядає як пога-
но зоране поле, всюди багнюка, і важко 
уявити, який вигляд матиме рекреаційна 
зона після завершення затягнутого бла-
гоустрою. Із 2012 року озеро окультурю-
ють з ініціативи влади, але процес чомусь 
затягується на невизначений термін. Міс-
цеві жителі кажуть, що хотіли б бачити 
проект благоустрою приозерної зони, 
але такого, підозрюють, не існує. 

• По-четверте. Містяни не підштовхують 
обраних ними депутатів до активної співп-
раці, а самі мало проявляють ініціативу. Як-
що є бажання навести лад біля своїх садиб, 
на своїй вулиці, висадити дерева, то слід 
організуватися й діяти. Небайдужість біль-
шості виборців мала б змушувати представ-
ників влади звітувати про свої дії та плани. 
Але діалог між владою і громадою належно 
не вибудуваний. Винні обидні сторони. То-
му і наш соціум лишається «совковим», до 
«європейськості» й відкритості далеко.

Цивілізований світ береже екологію, 
а українці продовжують її руйнувати, 
на жаль.

Міський голова Анатолій Федорчук, ко-
ментуючи ситуацію, сказав, що спірна зона 
ніколи «зеленою» не була: «У 2006 році, ко-
ли не було Генплану й поняття «зелена зо-
на», чотири земельні ділянки було виділено 
власникам. Дві інші ділянки знаходяться за 
ними – одна з яких по пров. Нахімова, 15а. 
Коли виготовлявся Генплан, помилково не 
було враховано оті наділи, тому територію 
окреслили як зелену зону. Наголошую, це 
сталося помилково», — сказав голова.

На запитання, варто чи не варто озеленю-
вати вцілілу територію, мер відповів, що кра-
ще, щоб та земля мала власників. «Якщо ді-
лянки без господарів, там буде стихійний 
смітник, який прибиратимуть комунальники. 
Але я одноосібно рішень не приймаю, усе ви-
рішуватимуть депутати найближчої сесії.

Що будуватимуть власники біля озера 
на згаданих ділянках, стане відомо, коли 
ті прийдуть на виконком за містобудівни-
ми умовами. Моя думка, як жителя міста, — 
недопустиме будівництво там таунхаусів чи 
висотного житла».

ЗЕМЕЛЬНІ ПРОБЛЕМИ — 
ЛАКМУСОВИЙ ПАПІР

ПОЗИЦІЯ МЕРА: «Я ОДНООСІБНО 
РІШЕНЬ НЕ ПРИЙМАЮ»

Територія біля озера нині нагадує  погано зоране поле, всюди багнюка, і важко уявити, який 
вигляд матиме рекреаційна зона після завершення затягнутого благоустрою.

«Накладене мною вето на спірне питання 
дозволить депутатам визначитися з 
остаточним прийняттям рішення».

Листопад 2017 р.Листопад 2017 р.
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 ПРАВОПОРЯДОК

 МАРШ ГЕРОЇВ

Лариса ГРОМАДСЬКА, 
фото автора

Декілька тисяч Героїв протягом 
тижня прибували до пункту по-
стійної дислокації — військової 
частини, що знаходиться у Білій 
Церкві. Саме у складі 72 ОМБ во-
ювало багато мешканців Бориспо-
ля і району. 

Ще 8 березня 2014 року (по-
над три з половиною роки!) бри-
гада вийшла у зону АТО на пів-
денно-східні рубежі України. З са-
мого початку війни військові 72 
бригади захищали кордони Укра-
їни майже на усіх ділянках лінії 
фронту: південний кордон Укра-
їни, Ізварино, Червонопарти-
занськ, Волноваха, Донецький ае-
ропорт, Амбросіївка, Маріуполь… 
Останнім часом бригада перебу-
вала в одній із найнебезпечніших 
ділянок фронту — в Авдіївській 
промзоні, шахті «Бутовка», Верх-
ньоторецьке. Ці населені пункти 
Донбасу стали справжнім симво-
лом мужності і військової майс-
терності українського війська. Два 
офіцери 72 ОМБ отримали звання 
Героя України — Василь Тарасюк і 
Андрій Кизило (посмертно). Бага-
то військовослужбовців отрима-
ли звання Народного Героя Украї-
ни, серед них і наш земляк, тренер 
Бориспільської районної спорт-
школи, підполковник Валерій Фе-
дорович Гудзь.

5 листопада колона військо-
вих гордо йшла рідним містом: 
попереду — командир 72 ОМБ 
ім. Чорних запорожців, полков-
ник Андрій Соколов, далі заступ-
ники, сотня Чорних запорожців 

(як почесні гості), військові під-
розділи. Юні кадети несли по-
над 150 портретів загиблих за 
період російсько-української 
війни на Донбасі, які воювали 
у складі бригади. Колону Геро-
їв зустрічали люди різного віку, 
які понад двокілометровим жи-
вим ланцюгом стояли по обидва 
боки вулиць. Лунали гасла: «Сла-
ва Україні! Героям слава!», «Вітає-
мо!», «Дякуємо Вам за мирне не-
бо!», «З поверненням додому!». 
Люди вітали учасників урочисто-
го маршу з вікон і балконів, сиг-
налами авто. Сльози радості від 
зустрічей, віри у перемогу, вдяч-
ності за спокійний сон дітей бли-
щали на щоках багатьох, хто зу-
стрічав українських воїнів. Жін-
ки, дівчата, школярі дарували 
квіти визволителям. Українська 
символіка, патріотичні плакати, 
теплі обійми і щирі слова вдяч-
ності. Бо ж головне — батьки, си-
ни, чоловіки, брати, друзі повер-
нулися живими до своїх домівок. 

Вітали воїнів і керівники Білої 
Церкви, депутати різних рівнів, 
колективи художньої самодіяль-
ності, волонтери. Приємно було 
зустріти депутатів, учасників бо-
йових дій, які воювали у складі 72 
бригади з Бориспільщини, а також 

волонтера Юлію Кияшко з Про-
цева, директора Бориспільської 
ДЮСШ Михайла Шкорупа, членів 
історичного товариства «Чорні за-
порожці» Василя Ільчишина з Во-
ронькова і Михайла Личмана з Го-
ловурова та багатьох інших. А де-
путат Бориспільської міськради, 
фермер, бард Валерій Мартиш-
ко був активним учасником свята: 
виконав низку власних пісень про 
сучасну війну на Донбасі («Авдіїв-
ський вальс», «Гімн 72 бригади», 
«Дочекайся мене»).

Значну частину військових за 
відвагу та мужність, проявлені у 
зоні антитерористичної операції, 
нагородили державними та відом-
чими нагородами. 

Вшанували хвилиною мовчан-
ня полеглих у боях з російськи-
ми окупантами, офіцери і солда-
ти поклали квіти на Алеї Слави 
під постріли з рушниць, сльози 
рідних і пісню «Пливе кача», яка 
зачіпає душу кожного ще з часів 
Майдану… 

«Переповнюють почуття вдяч-
ності до рідного міста і всіх, хто 
прийшов нас зустріти, — сказав 
командир 72 ОМБ ім. Чорних за-
порожців Андрій Васильович Со-
колов. — Ми горді від того, що 
завдання, поставлені перед на-

ми, ми гідно виконали. Я вдяч-
ний мешканцям нашого міста та 
інших населених пунктів Украї-
ни, волонтерам, усім рідним осо-
бового складу нашої бригади за 
те, що чекали, допомагали, під-
тримували. Я можу сказати, що 
бійці 72 ОМБ — найкращі воїни 
Збройних сил України, а, можли-
во, і світу. Вони довели це без-
доганним виконанням завдань 
у зоні АТО, тяжкими боями в Ав-

діївській промзоні за позицію 
«Орел», за шахту «Бутовку». А та-
ких походів було багато, де наші 
бійці завжди виконували завдан-
ня. Герої 72 бригади не посо-
ромили славного імені козаків, 
Чорних запорожців, іменем яких 
у серпні цього року було названо 
нашу бригаду. На жаль, не всі по-
вернулися живими додому. Бага-
то військовослужбовців полягло 
смертю героїв. Але навіть смерть 
одного бійця — це вже трагедія 
для нас. Імена героїв увіковічені 
у назвах вулиць, їм відкрито ме-
моріальні дошки у рідних містах 
і селах. Вони навічно з нами.» Ко-
мандир бригади висловив щирі 
слова вдячності волонтерам із 
Київщини та інших міст і сіл Укра-
їни, які стали для воїнів справж-
німи друзями.

Воїни 72 ОМБ — справжні ге-
рої нинішньої війни. За їхню муж-
ність і безстрашність у боях воро-
ги назвали їх «чорними» на честь 
непереможного полку Чорних за-
порожців під керівництвом ота-
мана Петра Дяченка, який захи-
щав Українську Народну Республі-
ку. Тож члени Історичного товари-
ства «Чорних запорожців» були не 
просто окрасою святкової зустрічі 
української армії. Вони допомогли 
присутнім усвідомити ті далекі іс-
торичні події 100-річної давнини. 
Тулумбас «Чорних запорожців» 
сповіщав про виступи, привертав 
увагу до важливих миттєвостей 
щасливої зустрічі українських во-
їнів з рідним містом.

Урочистості з нагоди ротації 72 
ОБМ тривали упродовж цілого 
дня: концерт на центральній пло-
щі, дружня зустріч у військовій ча-
стині, запрошення волонтерів і 
рідних на гостину до військових, 
фотографування на згадку про по-
вернення «Чорних запорожців» з 
війни на Донбасі.

ЛЕГЕНДАРНА 72 БРИГАДА 
ПОВЕРНУЛАСЯ З ВІЙНИ

 На ротацію з Авдіїв-
ської промзони вперше за 
весь період війни поверну-
лася легендарна 72 окрема 
механізована бригада імені 
Чорних запорожців. У Білій 
Церкві пройшов Марш Ге-
роїв, який живим ланцюгом 
зустрічала громада міста і 
всієї Київщини, волонтери, 
рідні, друзі, побратими.

Командир 72 ОМБ Андрій Соколов ліворуч, депутат Командир 72 ОМБ Андрій Соколов ліворуч, депутат 
Бориспільської міськради Валерій Мартишко крайній праворуч.Бориспільської міськради Валерій Мартишко крайній праворуч.

Ірина ІЛЛЯШ, фото автора

Харківська трагічна ДТП за 
участю 20-літньої водійки не за-
лишила нікого байдужим. Не-
винно загиблі, понівечені долі 
спонукають задуматися над без-
пекою руху на наших дорогах. 

У Київській області розроблена 
програма «Нульова смертність на до-
рогах Київщини», ініційована головою 
КОДА Олександром Горганом. Вона 
передбачає, що до кінця цього року в 
усіх містах області планується спору-
дити більше сотні «острівців безпеки».

Вслід за Васильковом, Переяс-
лавом-Хмельницьким свій «острі-

вець безпеки» наприкінці вересня 
отримала і Березань. Він з’явився 
на центральній вулиці Шевченків 
Шлях поблизу загальноосвітньої 
школи №1, його обгородили бор-
дюрами, встановили нові додатко-
ві дорожні знаки, освітлення, зро-
били пологий з’їзд з тротуару на ву-
лицю тощо.

Поки облаштовували «острі-
вець», один з неуважних водіїв вчи-
нив наїзд на бордюри, розбивши їх. 
Подія сколихнула громадськість у 
соціальних мережах. Адже «острі-
вець безпеки» має виконувати три 
головні функції: 

— примушувати водіїв дотриму-
ватись встановленого швидкісного 

режиму за рахунок того, що він зву-
жує проїзну частину в місці пішохід-
ного переходу та підвищує концен-
трацію водіїв на дорозі;

— унеможливлює виїзд автомо-
біля на зустрічну смугу для обгону 
чи випередження;

— створює фізичний захист для 
пішоходів, місце, де вони можуть 
безпечно перечекати проїзд тран-
спортних засобів, а старші люди — 
перепочити. 

Необхідність «острівців безпе-
ки» на вулицях з великою кількістю 
смуг та інтенсивним рухом цілком 
зрозуміла. А ось на вузьких дорогах 
їх наявність є недоречною. «Острі-
вець безпеки» звужує проїзну ча-

стину в місці пішохідного переходу. 
А це викликає затори. Крім цього, 
особливо проблематично проїж-
джати звуженою дорогою габарит-
ним вантажівкам. Доводилось спо-
стерігати, як водії цих авто мало не 
«цілували» стовпи, аби розминути-
сь із цим «острівцем безпеки», ри-
зикуючи потрапити у аварію. 

Окрім цього, з метою посилен-
ня захисту, знак має розміщуватись 
перед кількома стовпчиками, які в 
разі можливого наїзду на великій 
швидкості на «острівець» могли б 
гасити швидкість. Однак на «острів-
ці безпеки», що на вулиці Шевчен-
ків Шлях, з обох боків лише по од-
ному знаку. 

Багато запитань у соціальних 
мережах викликала і чимала су-
ма (близько 200 тис. гривень), ви-
трачена на реалізацію проекту. 
Прикро, але за такі гроші не від-
ремонтували частину пішохідно-
го тротуару, який був пошкодже-
ний під час прокладання елек-
тричного кабелю. Звичайно, ідея 
«острівця безпеки» гарна, але бу-
ло б добре, аби за ці кошти вста-
новили світлофор з кнопкою для 
пішоходів. Проте у наступному 
році у місті планують облашту-
вати ще два «острівці безпеки». 
Сподіваємось, при реалізації цих 
проектів врахують усі зауважен-
ня громадян.

У БЕРЕЗАНІ ОБЛАШТУВАЛИ ПЕРШИЙ У МІСТІ «ОСТРІВЕЦЬ БЕЗПЕКИ»
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*
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види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
Формувальника ЗБВ
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. 16стор. 16

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17
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ПОНЕДІЛОК, 13 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК, 14 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 "Міняю жінку"
12.20 13.35 Т/с "Свати - 5"
14.40 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

до імпічменту" (12+)
20.45 Т/с "Сваты - 6"
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
02.05 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
11.00 12.20 "Міняю жінку"
13.00 20.45 Т/с "Сваты - 6"
13.55 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

до імпічменту" (12+)
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Три телепні" (16+)
01.50 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 

Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.35 Х/ф "Посміхнися, коли 

плачуть зірки" 16+
13.35 15.30 Т/с "Щоб побачити 

веселку" 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ" 16+
23.30 Х/ф "Мумія 3: Гробниця 

Імператора Драконів" 16+
01.45 Х/ф "Гроші на двох"
03.50 Реальна містика
04.45 Історія одного злочину 16+

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

03.25 Сьогодні
09.30 04.15 Зірковий шлях
11.30 04.45 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 05.30 Історія одного злочину 

16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Специ" 16+
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "Мумія 3: Гробниця 

Імператора Драконів" 16+

05.35 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"
10.30 Х/ф "Приборкування 

перекірливого"
13.00 Х/ф "Вокзал для двох"
16.00 "Чекай мене"
18.00 19.00 04.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.10 "Подробиці"
20.40 Т/с "Лінія світла" 16+
00.30 Т/с "Сільський романс"
02.55 "Скептик 3"
03.25 "уДачний проект"

05.50 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 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
00.30 Т/с "Сільський романс"
02.55 "Скептик 3"
03.25 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

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

пригода"
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

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: 

Вітаємо у Monster High"
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
13.55 16.15 Х/ф "Немає виходу" 

16+
16.25 Х/ф "Елізіум" 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 "Повітря" 18+
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
10.05 Більше ніж правда
11.00 17.40 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.00 13.15 Х/ф "Немає виходу" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.20 01.00 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.15 Х/ф "Звіт з "Європи" 16+
01.55 Х/ф "Повітря" 18+
03.50 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

05.45 Х/ф "Чотири нуль на користь 
Тетянки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 Мультфільми
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.20 "Моя правда"
11.05 Х/ф "Король Дроздовик"
13.00 Х/ф "Емігрант"
15.15 Х/ф "Розмах крил"
17.10 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Попереду океан"
02.55 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.55 00.25 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Прикольна казка"
13.20 Х/ф "Вождь Віннету: син 

Інчу-Чуна"
15.15 Х/ф "Старий знайомий"
17.00 Х/ф "Вірні друзі"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 02.05 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Міцний горішок"
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 "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 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Сенсації ХХ століття"
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 "Київські історії"
21.25 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 02.25 Зона ночі
04.10 Абзац
06.00 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.59 Kids Time
09.00 Х/ф "Хроніки Спайдервіка"
10.50 Х/ф "Спадкоємці"
13.00 Х/ф "13-й воїн"
15.10 М/ф "Шрек назавжди"
17.00 Хто зверху
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
00.30 Х/ф "Корабель-привид" 18+
02.20 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 08.19 Kids Time

08.20 Т/с "Друзі"

11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+

16.00 22.00 Пацанки. Нове життя

17.00 Хто зверху

19.00 Кохання на виживання

21.00 Київ вдень та вночі

23.00 Зірки під гіпнозом

05.50 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Чужі душі" (16+)
08.45 Т/с "Черговий ангел - 2" (16+)
12.20 "Наші"
13.00 "2 кінські сили"
13.35 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 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
04.05 "Правда життя. Професії"

05.05 04.10 "Легенди бандитської 
Одеси"

05.50 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Без права на провал"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Єдина дорога"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 19.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.20 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

13" (16+)
17.00 Т/с "Служба розслідувань" 

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

06.00 Мультфільми

08.00 11.55 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

13.05 17.20 "Загублений світ"

19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.40 Т/с "Кістки 2" (16+)

23.15 Х/ф "Живий товар" (18+)

02.20 Х/ф "Захар Беркут"

03.55 "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"

14.15 Х/ф "Ультиматум" (16+)

19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.40 Т/с "Кістки 2" (16+)

23.15 Х/ф "Зубастий торнадо" (16+)

02.15 Х/ф "Камінна душа"

03.50 "Облом.UA."

06.40 15.30 "Все буде добре!"
08.40 "Все буде смачно!"
09.40 Х/ф "Дівчина без адреси"
11.30 Х/ф "Крок назустріч"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 22.45 "Хата на тата"
03.20 "Найкраще на ТБ"

07.05 15.30 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 14"
12.30 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 

01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 Д/ф "Вони боролись до 

загину"
10.55 16.35 23.20 Погода
11.05 Т/с "Епоха честі"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 Розсекречена історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.35 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дикі тварини" 6с.
23.30 Д/с "Кремнієва долина"
00.55 Д/с "Південна Корея 

сьогодні"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 01.55 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 10.55 23.20 Погода
09.40 Д/ф "Василь Макух. 

Смолоскип"
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 Д/с "Дикі тварини"
23.30 Д/с "Орегонський путівник"
00.05 Д/ф "Секрети Вільнюса"

НОВИЙ КАНАЛ ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

КИЇВICTV

НОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.00 05.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
11.00 12.20 "Міняю жінку"
12.50 20.45 Т/с "Сваты - 6"
13.55 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

до імпічменту"
22.00 23.35 00.10 "Міняю жінку - 

12"
01.45 Т/с "Таємниця твердині 

шифрів"

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 Агенти справедливості 

16+

16.00 04.45 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Специ" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.55 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 Т/с "Лінія світла" 16+
13.00 14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Нехай говорять" 16+
00.30 Х/ф "Два Івани" 1с.
02.55 "Скептик 3"
03.25 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Осляча шкура"
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 10.10 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 17.40 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.05 13.25 Х/ф "Звіт з "Європи" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
14.30 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.20 01.30 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.35 Х/ф "Такий же зрадник, як і 

ми" 16+
02.15 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 "Top Shop"
07.50 10.35 "Зіркове життя"
09.45 "Академія сміху"
11.25 00.45 "Моя правда"
12.15 Х/ф "Загублене місто"
14.15 Х/ф "Серед шулік"
16.15 Х/ф "Троє в човні, не 

рахуючи собаки"
19.00 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 02.15 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Старий знайомий"
01.35 "Позаочі"
03.55 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 "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
04.30 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Вар'яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Зоряні яйця
02.45 Служба розшуку дітей

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

06.25 Х/ф "Із життя начальника 
карного розшуку"

08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 19.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.30 "Свідок"
15.20 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

13" (16+)
17.00 01.30 Т/с "Суто англійські 

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

06.00 Мультфільми

08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.35 18.40 "ДжеДАІ"

10.55 19.10 "Бандерлоги"

11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"

14.20 Х/ф "Зубастий торнадо"

19.30 20.35 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.40 Т/с "Кістки 2 " (16+)

23.15 Х/ф "Зубастий торнадо 2" 

(16+)

02.15 Х/ф "Лісова пісня"

03.45 "Облом.UA."

06.55 15.30 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.55 "Битва екстрасенсів 14"
12.10 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 

01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 Т/с "Бодо"
10.55 16.35 23.15 Погода
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
00.00 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 16 ЛИСТОПАДА

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 19.30 
00.30 05.30 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
11.00 12.20 "Міняю жінку"
13.00 20.45 Т/с "Сваты - 6"
14.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

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

до імпічменту" (12+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "Зелені гори" (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 Агенти справедливості 

16+

16.00 04.45 Історія одного злочину 

16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Специ" 16+

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.55 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"
10.30 12.25 20.40 Т/с "Нехай 

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

"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.10 "Подробиці"
00.30 Х/ф "Два Івани" 2с.
02.55 "Скептик 3"
03.25 "уДачний проект"
03.45 "Готуємо разом"

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Кіт у чоботях"
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
10.10 Секретний фронт
11.10 17.40 21.25 Т/с "Невиправні" 

16+
12.05 13.25 Х/ф "Такий же зрадник, 

як і ми" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.20 01.25 Т/с "Життя і пригоди 

Мишка Япончика" 16+
23.40 Х/ф "Чорні мітки" 16+
02.20 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.10 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
11.00 00.15 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Лід у кавовій гущавині"
13.30 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.20 Х/ф "Міцний горішок"
17.00 Х/ф "Морський характер"
21.00 01.55 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Ішов собака по роялю"
01.05 "Позаочі"
03.35 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "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 02.50 Зона ночі
04.30 Абзац
06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
06.59 08.19 Kids Time
08.20 Т/с "Друзі"
11.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
16.00 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху
19.00 Зоряні яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Суперінтуїція
02.45 Служба розшуку дітей

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

06.35 Х/ф "Нічний патруль"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "В останню чергу"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 19.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.20 20.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 

13" (16+)
17.00 01.30 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
02.45 "Речовий доказ"
03.15 "Правда життя. Професії"

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 "Зубастий торнадо 2" 

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

Київ" (16+)
21.40 Т/с "Кістки 2" (16+)
23.15 Х/ф "Зубастий торнадо 3" 

(16+)
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.20 "Облом.UA."

07.00 15.30 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Битва екстрасенсів 14"
12.15 "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"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 13.00 15.00 18.05 21.00 

01.55 Новини
06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 

ранку, Країно!
09.30 Т/с "Бодо"
10.55 16.35 23.20 Погода
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 "В#УКРАЇНІ"
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"
02.50 Вікно в Америку

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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



10 №43 (902), 10 листопада 2017 р.
www.i-visti.com«Вісті» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 13-19 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 18 ЛИСТОПАДА

П'ЯТНИЦЯ, 17 ЛИСТОПАДА

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.50 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.45 10.55 23.10 "Світське життя"
11.45 "Голос. Діти 4"
14.15 Т/с "Слуга народу. Від любові 

до імпічменту" (12+)
16.35 "Вечірній квартал 2017"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал"
00.10 "Модель XL"
02.00 "Вечірній Київ"
05.00 "Ігри приколів"

06.30 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

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

09.30 "Чотири весілля"
11.00 12.20 "Міняю жінку"
13.00 Т/с "Сваты - 6"
14.00 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
20.15 "Ліга сміху. Шлях до фіналу 

2017"
22.40 "Ігри приколів"
23.40 "Вечірній Київ"
01.10 Х/ф "Зелені гори" (16+)
04.35 "Неділя з Кварталом"

07.00 15.00 19.00 04.00 Сьогодні

07.15 05.35 Зірковий шлях

08.20 15.20 Т/с "Специ" 16+

16.00 19.40 Т/с "Гра в любов" 12+

21.00 Шоу Братів Шумахерів

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

02.20 04.40 Т/с "Лист очікування"

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

03.25 Сьогодні
09.30 05.45 Зірковий шлях
11.30 04.10 Реальна містика
13.30 15.30 Агенти справедливості 

16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Лабіринти долі" 

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

06.20 Мультфільм

07.00 Х/ф "Два капітани"

16.00 Х/ф "Невловимі месники"

17.40 20.30 Т/с "Жереб долі"

20.00 02.25 "Подробиці"

22.00 Т/с "Німеччина 83" 16+

00.00 Х/ф "Дорога на Арлінгтон" 

16+

02.55 Х/ф "Небезпечно для життя"

04.20 Х/ф "Висота"

05.50 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"
10.30 12.25 Т/с "Нехай говорять" 

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

кожного"
20.00 03.10 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Німеччина 83" 16+
00.00 Х/ф "Геймер" 18+
01.55 Х/ф "Чужі тут не ходять"
04.50 "Чекай мене"

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

місті"
11.15 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
12.30 Х/ф "Кіт у чоботях"
13.40 02.00 Країна У
18.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
20.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.50 Казки У
03.40 Віталька

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 Одного разу під Полтавою
21.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
23.00 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.00 04.20 Скарб нації
05.10 04.30 Еврика!
05.15 04.40 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.15 Я зняв!
09.10 13.00 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
14.10 Комік на мільйон
16.15 Х/ф "Згадати все" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Битва титанів" 16+
22.05 Х/ф "Гнів титанів" 16+
00.00 Х/ф "Вбивці на заміну" 16+
01.45 Провокатор

05.25 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 17.40 Т/с "Невиправні" 16+
12.05 13.25 Х/ф "Чорні мітки" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.30 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
02.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.50 Т/с "Слідчі" 16+

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. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

11.00 Х/ф "Морозко"
12.30 Х/ф "Віслюча шкіра"
14.20 Х/ф "Прекрасна мірошничка" 

(12+)
16.10 Х/ф "Лід у кавовій гущавині"
18.05 Х/ф "Дивне Різдво"
20.05 Х/ф "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

21.00 Х/ф "Шукайте жінку"

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.20 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
11.10 "Моя правда"
12.00 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
13.40 19.00 Х/с "Комісар Рекс"
15.30 Х/ф "Морський характер"
17.30 Х/ф "Ішов собака по роялю"
21.00 03.10 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
23.00 Х/ф "Романс про закоханих"
01.30 Х/ф "Поклич мене в далечінь 

світлу"
04.50 Кіноляпи
05.00 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.45 "Мультляндія"
15.30 "Українцям - українське"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.05 05.00 "Людина - здобич"
19.00 03.35 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Вдова Кудер"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Нікчема"
02.05 Х/ф "Життя навиворіт"

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 02.10 Зона ночі
05.20 Т/с "Татусеві дочки" 16+
06.09 08.09 Kids Time
06.10 М/с "Лунтик і його друзі"
07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
08.10 Дешево і сердито
09.20 Ревізор
12.20 Страсті за Ревізором
15.10 Вар'яти
17.10 Зоряні яйця
19.00 Х/ф "Люди в чорному" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чорному 2"
22.45 Х/ф "Зловісні мерці: Чорна 

книга" 18+
00.40 Х/ф "Останнє вигнання 

диявола" 18+

03.00 02.15 Зона ночі

04.30 Абзац

06.40 07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"

06.59 08.19 Kids Time

08.20 22.40 Половинки

10.20 Кохання на виживання

12.15 21.40 Київ вдень та вночі

16.20 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.40 Х/ф "Останнє вигнання 

диявола" 18+

02.10 Служба розшуку дітей

05.05 04.00 "Правда життя. 
Професії"

06.05 Х/ф "Протистояння"
12.00 03.15 "Речовий доказ"
15.00 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.10 "Переломні 80-ті"
19.00 02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
21.15 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
23.05 Х/ф "Скажені" (16+)
00.55 "Мисливці за привидами"
03.00 "Випадковий свідок"
03.35 "Легенди бандитського 

Києва"

05.00 22.10 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.00 Х/ф "Гу-га"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Без строку давнини"
10.45 "Кримінальні справи"
12.30 "Страх у твоєму домі"
14.20 15.05 19.30 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 13" 

(16+)
17.00 01.30 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
20.20 Т/с "CSI: безсмертя" (16+)
23.45 Т/с "Комісар Хельдт" (12+)
02.45 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми

08.00 09.10 00.45 "Цілком таємно"

09.40 "Загублений світ"

13.50 16 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Верес"

16.00 Х/ф "Дракони Камелота" 

(16+)

17.25 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)

19.20 Х/ф "Центуріон" (16+)

21.15 Х/ф "Поганий лейтенант" 

(16+)

23.45 "Територія обману"

02.20 Х/ф "Відьма"

04.15 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.35 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.20 16.20 17.20 "Загублений світ"
14.30 Х/ф "Зубастий торнадо 3" 

(16+)
19.10 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)
21.00 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
22.50 "Змішані єдиноборства. UFC.
02.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.40 "Облом.UA."

06.10 Х/ф "Одруження 
Бальзамінова"

08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.35 "Сюрприз, сюрприз!"
13.15 "Зважені та щасливі - 7"
16.10 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.25 23.35 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"

06.10 Х/ф "Подвійне життя"

17.30 22.00 "Вікна-Новини"

18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

23.25 Х/ф "Маша"

06.00 09.40 М/с "Легенда про 
Білосніжку"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 Погода
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф "Дитячий секрет"
15.00 Д/с "Смак Дзяннаня"
15.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
20.25 Роздягалка
21.35 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.30 Д/с "Орегонський путівник"
00.35 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
01.35 Світло
02.30 Д/ф "Після прем'єри - 

розстріл"
03.25 Д/ф "Раїса Кириченко. 

Діагноз - народна"
04.05 Д/с "Марк Твен"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 

15.00 18.05 21.00 02.25 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Бодо"
10.55 16.35 Погода
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 01.40 Новини. Світ
18.20 21.30 01.55 03.10 Тема дня
18.35 02.10 Новини. Культура
19.00 Твій дім
19.25 Д/с "Дикі тварини"
20.25 Перша шпальта
21.50 02.50 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф "Лагідна"
03.25 Розсекречена історія
04.15 Д/ф "Таємничий Сковорода"
04.55 Д/ф "Марія Левитська. 

Театральний роман"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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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"
10.10 "Розсміши коміка"
11.10 "Світ навиворіт - 9"
12.15 "Світ навиворіт - 6"
13.30 14.30 15.50 Т/с "Сваты - 6"
16.50 "Ліга сміху. Шлях до фіналу 

2017"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос. Діти 4"
23.20 Х/ф "Усі в захваті від Мері" 

(16+)
01.35 "Аргумент кiно"
02.15 "Світське життя"

06.50 Сьогодні

07.45 Зірковий шлях

09.40 Т/с "Гра в любов" 12+

13.45 Т/с "Лабіринти долі" 16+

17.15 21.00 Т/с "Веселка в небі"

19.00 02.45 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.15 Т/с "Сільська історія"

03.45 Т/с "Лист очікування"

05.30 Історія одного злочину 16+

05.50 Мультфільм
06.20 Х/ф "Невловимі месники"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
12.00 02.00 Х/ф "Бум"
14.15 03.45 Х/ф "Бум 2"
16.20 "Місце зустрічі"
18.10 20.30 Х/ф "Службовий роман"
20.00 01.30 05.25 "Подробиці"
22.00 Т/с "Доярка з Хацапетовки" 

2с.

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: 

Електрично"
12.20 Х/ф "Залізний Ганс"
14.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф "Де моя тачка, чувак?"
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

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

05.10 Більше ніж правда

06.55 Т/с "Слідчі" 16+

08.20 Т/с "Відділ 44" 16+

12.10 13.00 Х/ф "Згадати все" 16+

12.45 Факти. День

14.50 Х/ф "Битва титанів" 16+

16.50 Х/ф "Гнів титанів" 16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Людина зі сталі" 16+

23.35 Комік на мільйон

01.40 Х/ф "Вбивці на заміну" 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"
09.55 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє 
професію"

10.40 Х/ф "Снігова королева"
12.10 Х/с "Ледарі"
20.15 "Невідома версія. 

Найчарівніша та 
привабливіша"

21.00 Х/ф "Суєта суєт"
22.45 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
01.15 Х/ф "Різні долі"
03.45 Кіноляпи

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 "Україна М.Поплавського"

15.05 "Людина - здобич"

15.55 Х/ф "Вдова Кудер"

17.35 01.30 Х/ф "Леопард"

21.00 00.40 "СТН-тижневик"

21.30 01.10 "СТН-спорт-тижневик"

21.50 Х/ф "Нічиє життя"

23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

04.35 "Мультляндія"

03.00 Зона ночі
05.39 08.19 Kids Time
05.40 М/с "Лунтик і його друзі"
07.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
08.20 Топ-модель по-українськи
11.10 М/ф "Мегамозок"
13.00 Х/ф "Еволюція"
15.10 Х/ф "Люди в чорному" 16+
17.10 Х/ф "Люди в чорному 2"
18.50 Х/ф "Люди в чорному 3" 16+
21.00 Х/ф "Вартові Галактики" 16+
23.20 Х/ф "Спуск" 18+
01.20 Х/ф "Зловісні мерці: Чорна 

книга" 18+

05.00 Х/ф "Білі роси"
06.35 Х/ф "Раз на раз не випадає"
08.00 Т/с "Черговий ангел - 2" 

(16+)
11.30 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
13.15 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.30 "Склад злочину"
19.00 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
23.00 Х/ф "Зникнення" (16+)
00.50 Х/ф "Скажені" (16+)
02.25 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 Мультфільми

08.00 Бушидо

09.00 "Бандерлоги"

12.30 "Він, Вона і телевізор"

13.30 Х/ф "Ва-банк"

15.45 Х/ф "Ва-банк 2"

17.45 Х/ф "Універсальний агент" 

(16+)

19.30 Х/ф "Факультет " (16+)

21.30 ПРОФУТБОЛ

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC.

02.30 Х/ф "Страчені світанки"

04.00 "Облом.UA."

06.55 "Хата на тата"

09.00 "Все буде смачно!"

10.20 "Караоке на Майдані"

11.15 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.00 М/с "Легенда про Білосніжку"
06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 

Новини
09.30 Д/с "Супервідчуття"
10.50 Х/ф "Дитячий секрет"
13.00 Д/с "Смак Дзяннаня"
13.30 Фольк-music. Діти
14.25 Фольк-music
15.30 Перший на селі
16.05 Д/с "Вагасі - японські 

смаколики"
17.15 Т/с "Нові світи"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.20 Погода
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40 03.40 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"
01.35 Розсекречена історія

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

щодо врахування громадських ін-
тересів під час розроблення Проекту  
внесення змін до Генерального пла-
ну та плану зонування території села 
Велика Олександрівка Бориспіль-
ського району Київської області.

    
З метою врахування громадських 

інтересів та у зв’язку з розробленням 
нової містобудівної документації, від-
повідно до ст.ст.17,18,19,21 Закону 
України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», Порядку проведен-
ня громадських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», за-
твердженого Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25.05.2011 року № 
555, ОГОЛОШУЄТЬСЯ початок про-
цедури громадських слухань та обго-
ворення проекту містобудівної доку-
ментації «Проекту внесення змін до 
Генерального плану та плану зонуван-
ня території села Велика Олександрів-
ка Бориспільського району Київської 
області» 

Мета розроблення змін до Гене-
рального плану та плану зонування 
території села Велика Олександрів-

ка Бориспільського району Київ-
ської області:

— обґрунтування довгострокової 
стратегії планування, забудови та ін-
шого використання території населено-
го пункту — села Велика Олександрів-
ка Бориспільського району Київської 
області;

— визначення принципів і напрямків 
планування організації, просторової ком-
позиції забудови населеного пункту  та 
функціонального зонування  території ;

— врахування державних, громад-
ських та приватних інтересів, черго-
вість і пріоритети забудови; 

— підготовка пропозиції щодо удо-
сконалення системи громадського об-
слуговування населення, організації 
вулично-дорожньої та транспортної ме-
режі, інженерного обладнання, інженер-
ної підготовки і благоустрою, цивільно-
му захисту території та населення від 
небезпечних природних і техногенних 
процесів, охорони навколишнього при-

родного середовища, охорони та збері-
гання культурної спадщини.

— врахування  містобудівних заходів 
щодо поліпшення екологічного та сані-
тарно-гігієнічного стану; території, які 
мають будівельні, санітарно-гігієнічні, 
природоохоронні та інші обмеження їх 
використання.     

Замовник містобудівної докумен-
тації: Великоолександрівської сільська 
рада.

Розробник містобудівної докумен-
тації: ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

Підставою для розробки є рішення 
Великоолександрівської сільської ради 
№ 676-13-VII від 09 березня 2017 року.

Основні техніко-економічні показ-
ники проекту:

— площа — 1040,90 га, 
— населення — 11 400 осіб,
— житловий фонд — 356 736 кв.м,
— середньожитлова забезпеченість 

населення — 31,3 кв.м/чол,
— об’єкти   соціальної сфери, у т.ч.:
— загальноосвітні школи — 1 254 

осіб;
— дитячі дошкільні заклади, всього 

– 380 місць,
— медичні заклади – 280 відвід. за 

зміну,
— довжина вулиць з твердим по-

криттям – 68,43 км,
— кладовища – 4,08 га,
— зелені насадження загального ко-

ристування – 9,52 га,
— водоспоживання — 3 450 куб.м/

добу
— сумарна електрична потужність 

— 2,79 МВт,
— сумарна теплова потужність — 

45,53 МВт.
Склад та зміст містобудівної доку-

ментації відповідає вимогам законо-
давства України, включаючи ст. 17 
Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності», ДБН Б.1.1-
15:2012 та інших нормативних актів.

Ознайомитись з матеріалами  про-
екту  змін до Генерального плану та 
плану зонування території села Велика 
Олександрівка Бориспільського району 
Київської області можна в приміщенні 
Великоолександрівської сільської ради 

за адресою: Київська область, Бори-
спільський район, с. Велика Олексан-
дрівка, вул.  Гагаріна,11 в робочі дні з 
08:00 до 17:00 (2- й поверх, хол) та на 
сайті сільської ради vos-rada.gov.ua.

Пропозиції до проекту подаються 
у письмовому вигляді із зазначенням 
прізвища, ім’я, та по батькові, місця 
проживання, особистого підпису; від 
юридичних осіб – із зазначенням їх 
найменування, місцезнаходження, по-
сади та особистого підпису керівника. 
Пропозиції повинні містити обґрунту-

вання з урахуванням вимог законодав-
ства, будівельних норм, державних 
стандартів та правил. 

Відповідальна особа за організацію 
розгляду пропозицій – заступник сіль-
ського голови Власкова Л.В. 

Пропозиції надаються до Великоо-
лександрівської сільської ради за адре-
сою: Київська обл., Бориспільський 
район,  Велика Олександрівка, вул.  Га-
гаріна,11,тел.: (04595)3-05-60, протя-
гом тридцяти днів з дати опублікування 
повідомлення.

Заплановано прилюдну презен-
тацію матеріалів Проекту внесення 
змін до Генерального плану та пла-
ну зонування території села Велика 
Олександрівка за участю замовника 
та розробника в  приміщенні Велико-
олександрівської сільської ради 23 ли-
стопада 2017 року о 18 год. 00 хв. за 
адресою: Київська область, Бориспіль-
ський район, с. Велико Олександрівка, 
вул. Гагаріна,11, другий поверх, велика 
зала засідання.

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ  ПРОЕКТУ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

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

сос, колінвал, стартер, генератор, корзина зчеплен-
ня, 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», мо-
торолер «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.

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Кірова вул., 1/4, 37/19/11, житловий стан, бойлер, 

холодильник, необхідні меблі, є можливість прибу-
дувати кімнату та погріб, 356400 грн (еквівалентно 
13200 у.о.). Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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

Привокзальна вул., 3/9, 23/12/5, готельного типу, 
житловий стан, поряд супермаркет, зупинка, шко-
ла, вокзал, 391500 грн (еквівалентно 14500 у.о.). 
Тел.: 0 98 5395505, Анна. АН «Імперія».

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».

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 ремонт, 

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

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, 

бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані ме-
блі, 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», гар-
ний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.

К.Шлях вул., р-н р-ку «Зоряний», 5/5, 68/50/8, кім-
нати 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, гарний 
стан, поруч школа, дитсадок, супермаркет, 945000 
грн (еквівалентно 35000у.о). Тел.: 0 98 5395505, 
Анна. АН «Імперія».

БУДИНКИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 98 8654720. 

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

ва кабіна, бойлер, газ, світло, центральне водопо-
стачання, 8 соток, госпбудівлі, город, сад, широка 
асфальтована вулица, все поруч, 675000 грн (екві-
валентно 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.

будинок, 40 км від м. Бориспіль, 90 кв.м, газифіко-
ваний, 4 кімнати, кухня, гараж, сарай, підвал, інші 
приміщення, 15 соток, 5 хв. до зупинки електропо-
їздів, або обмін на житло у м. Донецьк. Тел.: 0 95 
0201893.

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, колон-
ка, 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 договірна. 
Тел.: 0 96 6877915, 0 93 8853967.

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

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

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

ШУКАЄМО СВІДКІВ ДТП, 
що сталася 24.10.2017 р. 
на вул. Київський Шлях 

(на перехресті вул. Робоча та 
Новопрорізна). 

Хто не байдужий, будь ласка, 
звертайтесь за тел.: 096-018-78-58, 

093-210-88-26, Світлана.
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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 (еквіва-
лентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

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

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.

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.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

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

137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106 Ігор.

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

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

9982409.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, када-

стровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720.

Бориспіль
10 соток, кутова, під будівництво житлового бу-

динку, комунікації поруч, 297000 грн (еквівалентно 
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 «Імперія». 

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

Козацька вул., 10 соток, під будівництво житлово-
го будинку, комунікації поруч, 243000 грн (еквіва-
лентно 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».

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

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

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.

Мартусівка с., 10 соток під забудову, дер-
жакт, господар, ціна договірна. Тел.: 0 67 
7404540.

Мартусівка с., 30 соток, під забудову, ціна до-
говірна. Тел.: 0 97 3029749, 0 67 3853588, 0 93 
5787240.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

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

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

1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без, 
допомога в оформленні, погашення комунальних 
боргів, окрім останнього поверху, у господаря, роз-
гляну всі пропозиції, посередникам не турбувати, 
терміновий викуп, іноземний інвестор. 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 ра-

йоні. 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, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, 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 оформ-
ленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

1,2-к.кв., терміново, у будь-якому стані, без 
ремонту, за готівку, у господаря, розгляне-
мо всі варіанти, без посередників. Тел.: 0 63 
7208510, 0 67 8655359.

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. 
1-к.кв., бойлер, холодильник, пральна машина, 

поруч «Фора», дитсадок, 3500 грн + комунальні. 
Тел.: 0 96 0121246. 

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.

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
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кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
півбудинку, 3 кімнати, всі умови, 6000 грн з кому-

нальними. Тел.: 0 96 0121246.
приміщення під магазини — 83, 66 та 11 кв.м; 

під офіси — 8, 14 та 23 кв.м, вул. Київський 
Шлях, 10. Тел.: 0 67 4663794, 0 95 4579737.

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та районі, по-
стійно 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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Боулінг-клубу «АВІАТОР» потрібні 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 швачка 
з досвідом роботи. Тел.: 0 67 9468434, Світлана 
Володимирівна. 

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

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

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 в м. Бориспіль потрібні 
адміністратор салону, перукар, візажист, маса-
жист, майстер манікюру, прибиральниця. З/п 
гідна та вчасно. Тел.: 0 67 3257555. 

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

На постійну роботу потрібен робітник скла-
ду (продовольча група). З/п достойна. Тел.: 0 
67 3374611.

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

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

На роботу потрібен оператоп ПК із доскона-
лим знанням комп’ютера, з/п договірна. Тел.: 0 95 
9059779, 0 73 1260990, 0 67 1130295.

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

На роботу потрібні: оператори котельні, на-
чальник 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 харчове виробництво в цех потрібні ліп-
ниця напівфабрикатів, з/п 7,00 грн за кг про-
дукції, та розкачувальник тіста, з/п 200 грн за 
зміну. Харчування та можливість проживан-
ня за рахунок компанії. Бориспільський р-н, 
с.Рогозів. Тел.: 0 50 0751206, Євген.

Підприємству в м. Бориспіль потрібні вантаж-
ник, з/п 6000 грн; водій, з/п 7000 грн; оператор 
обладнання, з/п 9000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Тел: 0 67 5382982, пн-пт з 10.00 до 
17.00. 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 домовлені-
стю. Тел.: 0 50 4433575.

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»

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.

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

Запрошуємо на роботу менеджера з продажу 
промислових товарів (дитяча група товарів), з/п за 
домовленістю. Тел.: 0 95 9059779, 0 73 1260990, 0 
67 1130295.

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

Запрошуємо на роботу у м. Березань фармаце-
втів/провізорів.Вимоги: профільна освіта, воло-
діння ПК, без ш/з. Пропонуємо соціальні гарантії, 
високу з/п, навчання, розвиток у команді професіо-
налів. Тел.: 0 99 7473362, Ірина. 

ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні приби-
ральниці службових приміщень, двірник, кухарі, 
секретар-діловод. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 
0 93 8601014.

Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща-
сливе, на склад потрібні вантажник; плиточ-
ник. Тел.: 0 50 3161611, Людмила.

КОМПАНІЇ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-КОМПАНІЇ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН ОХОРОНЕЦЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТО-БЕН ОХОРОНЕЦЬ НА ПРИВАТНУ ТЕРИТО-
РІЮ, Г/Р 1/3, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-РІЮ, Г/Р 1/3, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА 400 ГРН. НЯ, З/П ДВА РАЗА В МІСЯЦЬ, ЗМІНА 400 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.ТЕЛ.: 0 98 5123000, 0 99 5223000.

Компанія запрошує на постійну роботу елек-
трика, грейдериста, комірника на склад запас-
них частин. Офіційне працевлаштування, без-
коштовний 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.
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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

Потрібен водій зі своїм авто, з/п договірна. Тел.: 0 
95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 1260990.

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

Потрібен робітник, г/р пн-пт з 8.00 до 17.00, роз-
возка, харчування, з/п 4900 грн. Тел.: 0 93 3563410.

Потрібні монолітники із опалубкою для перекрит-
тя 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.

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, скла-
дальники-пакувальники, засипальники сиро-
вини, зав.складом, комірники; з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

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 зайнятості 
25.11.2014 р. Тел.: 0 98 1822929, 0 66 3244522.

Робота на сучасному обладнанні на складі кла-
су люкс: вантажники, з/п від 7289 грн до 8426 грн; 
відбірники товарів, з/п від 8500 грн до 14000 грн, 
офіційне працевлаштування, соцпакет. Тел.: 0 98 
6083639, 0 99 9745587, 0 73 5232525, 0 93 4882536.

РОБОТА! В таксі запрошуються водії зі своїм 
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! 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 безко-
штовно. 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.

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.

ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО ЗА-ТОВ «НАТУРПРОДУКТИ» ТЕРМІНОВО ЗА-
ПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА ТЕР-ПРОШУЄ НА РОБОТУ: АПАРАТНИКА ТЕР-
МІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; ОБ-МІЧНОЇ ОБРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ; ОБ-
ВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИКА; ВАЛЮВАЛЬНИКА М’ЯСА; ВАНТАЖНИКА; 
МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД 2 Р., З/П МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ, Д/Р ВІД 2 Р., З/П 
ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ ДОГОВІРНА; ПАКУВАЛЬНИКА ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-ПРОДУКЦІЇ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА, ОБІДИ. НЯ, БЕЗКОШТОВНА РОЗВОЗКА, ОБІДИ. 
ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. ТЕЛ.: 0 67 3249754, ЛЮДМИЛА. 

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

ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІНОВО ПОТРІБ-ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» ТЕРМІНОВО ПОТРІБ-
НІ БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПРОДАВЕЦЬ БУДІ-НІ БАРМЕН, ОФІЦІАНТ, ПРОДАВЕЦЬ БУДІ-
ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВАНТАЖНИК, РО-ВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВАНТАЖНИК, РО-
БОТА ПОЗМІННО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 БОТА ПОЗМІННО, З/П ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 67 
4018179. 4018179. 

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.

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

Плити перекриття, нові, 6,3 м, 4,8 м, 2,4 м, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 0824618. 

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска, б/в, гарний стан, 900 грн. Тел.: 0 

96 3907074.

МЕБЛІ

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

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

Шафа нова, для суконь, біло-сірого кольору, з па-
тіною, 2,40х2 м. Тел.: 0 95 8247972, 0 96 7849517.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Холодильна вітрина, б/в, холодильник «Рось», 

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

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 
ІНЖИНЕР-ЛАБОРАНТ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ІНЖИНЕР-ЛАБОРАНТ

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
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
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

ТЕРМІНОВО!

в цех
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

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 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

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

ТВАРИНИ

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

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

Віддам у дбайливі, гарні руки кошенят, 2 мі-
сяці — 2 дівчинки чорного та 1 хлопчик пер-
сикового окрасу, батько британець. Тел.: 0 99 
0690856. 

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Пальто драпове, нове, яскраво синього кольору, 

46-48 р., 400 грн; жіночі чоботи-ботфорти, нату-
ральна 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.

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., довга, 
2500 грн; плащ шкіряний, новий, чорний, довгий, 46 
р., 3000 грн; пальто драпове, нове, темно-фіолето-
вого кольору, 46-48 р., 600 грн. Тел.: 0 95 0722821, 
0 63 6038361.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се-
рії «Литературные памятники» та видавництва 
«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.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує всі види ремонт-
но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та 
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 
4503318, 0 93 7229384.

Втрачений Державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯЕ №965011, виданий 
на ім’я Крамаренка Петра Андрійовича управлін-
ням земельних ресурсів у Бориспільському районі 
12.12.2007 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЙ №919257, виданий на 
ім’я Лук’янчук Надії Михайлівни управлінням Держ-
комзему у Бориспільському р-ні 29.12.2012 р., вва-
жати недійсним.

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

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000 грн

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

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

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

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

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»)

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

Будівництво приватних будинків, котеджів, 
дач, комплексний ремонт квартир із 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

Втрачений акт на право власності на земельну 
ділянку, розташовану у Київській обл., Бориспіль-
ський р-н, Сеньківська сільська рада, кадастровий 
номер 3220886700:10:004:0325, загальною пло-
щею 0,1200 га, виданий на ім’я Зарицької Валенти-
ни Сергіївни, вважати недійсним. 

Втрачений акт на право власності на земельну 
ділянку, розташовану у Київській обл., Бориспіль-
ський р-н, Сеньківська сільська рада, кадастровий 
номер 3220886700:11:002:0071, загальною пло-
щею 0,1200 га, виданий на ім’я Медведкової Тама-
ри Андріївни, вважати недійсним.

Втрачений акт на право власності на земельну 
ділянку, розташовану у Київській обл., Бориспіль-
ський р-н, Сеньківська сільська рада, кадастровий 
номер 3220886700:11:002:0073, загальною пло-
щею 0,1200 га, виданий на ім’я Гриценко Ксенії 
Анатоліївни, вважати недійсним.

Втрачений акт на право власності на земельну 
ділянку, розташовану у Київській обл., Бориспіль-
ський р-н, Сеньківська сільська рада, кадастровий 
номер 3220886700:11:002:0075, загальною пло-
щею 0,1200 га, виданий на ім’я Пащенко Юлії Олек-
сандрівни, вважати недійсним. 

Втрачений акт на право власності на земельну 
ділянку, розташовану у Київській обл., Бориспіль-
ський р-н, Сеньківська сільська рада, кадастровий 
номер 3220886700:11:002:0076, загальною пло-
щею 0,1195 га, виданий на ім’я Шаповалова Сергія 
Сергійовича, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯД №944582, виданий 
на ім’я Костюка Андрія Костянтиновича управлін-
ням земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 
20.12.2007 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯД №944583, виданий 
на ім’я Костюка Костянтина Васильовича управ-
лінням земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 
04.12.2007 р., вважати недійсним.

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

МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВУ
у м. Бориспіль потрібні

ЗБІРНИК МЕБЛІВ
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
Заробітна плата за домовленістю

Тел.: 066-990-36-74, 098-042-35-88

Втрачений Договір купівлі-продажу земельної ді-
лянки №2286, виданий на ім’я Михальця Юрія Кос-
тянтиновича, посвідчений приватним нотаріусом 
Бориспільського районного нотаріального округу 
Мургою С.Г. 09.09.2010 р., вважати недійсним. 

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 чоловіком, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 2498202, 0 50 6006165.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Познайомлюсь із жінкою 25-35 років, не схильною 
до повноти, урівноваженою, без шкідливих звичок, 
серйозні наміри. Тел.: 0 97 3241098, Вітя.

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

Тел.: (073) 100-25-35

У фітнес-клуб «Pulsar Fitness»
ПОТРІБНА 

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Графік позмінний, 2/2, 

з/п 3500 + премія.
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Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам
УКРАЇНСЬКА ПИСЕМНІСТЬ: 

КИРИЛИЦЯ І САРМАТСЬКЕ ПИСЬМО

Що стоїть посеред Києва?

Гора й долина – що між ними?

З неї слова не почати,
Їй всередині стояти
Доля випала сумна.
Що ж за літера вона?

(Буква Э)

(Буква Й)

(Буква И)

1

6

3

2

5

4

1. Найдревніша книга, яка напи-
сана 1057 року кирилицею і ді-
йшла до нас — Остромирове…

2. Один з просвітителів — твор-
ців української абетки.

3. Український мандрівний 
філософ, якому належить 
вислів: «Світ ловив мене, та не 
спіймав».

4. Ім’я відомого українця з 
діаспори, який започаткував 
Міжнародний конкурс знавців 
української мови.

5. Перше слово у назві найдрев-
нішого українського літопису.

6. Прізвище автора першого 
українського букваря, надру-
кованого 1574 року у Львові.

Розмалюй та нагодуй тваринРозмалюй та нагодуй тварин

Кожен народ проходить період лише усного 
мовлення. Потім мова з часом знаходить писемну 
форму існування. Це означає, що вона живе трива-
лий час, що людське суспільство на певній терито-
рії стає цивілізованим і високодуховним.

Українська мова — одна з найдавніших у світі. 
Сучасна її абетка включає 33 літери. Сформована 
вона на основі кирилиці та власне писемних зна-
ків племен, які проживали на території сучасної 
України.

Цікаво
• Українська мова є національною мовою близь-

ко 50 млн українців і є однією з робочих мов ООН.
• Найбільше наших слів починається з літери 

«п», найрідше вживаються «ф» і «г».

• 448 р. один візантійський історик у таборі гун-
ського володаря Аттіли на території сучасної Укра-
їни записав слова «мед» і «страва».

• Сучасна українська мова має близько 256 тис. слів.
• Найбільше синонімів в українській мові має 

слово «бити» — 45.
• Найстаріша українська пісня, запис якої зберігся 

до наших днів, «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш».
• Зменшувальну форму в українській мові має 

навіть слово «вороги» — «воріженьки».
• Найдовше слово в нашій мові складається із 30 

літер. Це назва одного з пестицидів.
• В українській мові є кличний відмінок, що від-

різняє її від інших слов’янських мов.
• Нестор Літописець — киянин, у 17 років при-

йшов до Києво-Печерського монастиря на послух. 
Книжкова справа стала змістом його життя. Він 
уклав найдавніший літопис «Повість минулих літ».

• Кирило і Мефодій — просвітителі, проповідни-
ки християнства, є творцями слов’янської абетки.

• 9 листопада стартує щорічний Міжнародний кон-
курс знавців української мови імені Петра Яцика. За-
снований він 2001 року. За 17 років існування у ньо-
му взяло участь близько 5 млн людей з 20 країн світу.

 9 листопада українці святкують День 
української писемності та мови. Також 
цього дня вшановують преподобного 
Нестора Літописця.

Розгадай

ними?

,, ,,,,

(Кирилиця)

,,, ,,,,
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ДОВІДКА

Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора

Досягнення і нововведення
— Я розпочав роботу в освітній галузі в 

період реформ: вносилися зміни в освітній 
процес, бюджетне законодавство, держав-
ні закупівлі.

Перше, з чим я зіткнувся на своїй посаді: 
невисока заробітна плата працівників. Тому 
до нас у школи не йдуть молоді спеціалісти. 
Сьогодні в нашому великому освітянсько-
му районному колективі залишилися кадри 
з досвідом роботи, професійні, проте моло-
ді дуже мало. Гарного педагога ми викохує-
мо роками. А молоді вчителі не відчувають 
захищеності: невисока заробітна плата, від-
сутність житла. Я звертався до сільських го-
лів з пропозицією будувати гуртожитки для 
педагогів. Адже поруч мегаполіс, і там вчи-
телю знайти роботу з більшою зарплатою 
легше. Тому нам треба змінювати підхід до 
праці освітян.

Наступним завданням для мене було 
вивчення фінансових питань, проведен-
ня тендерів. Ми з керівниками закладів 
навіть жартували, що коли грошей не бу-
ло, то жилося спокійніше, а коли з’явили-
ся кошти, розпочалися ремонти, треба ви-
вчати нові закони, документи, за якими й 
працюємо. Ми отримуємо величезну під-
тримку від Бориспільської районної ради 
та райдержадміністрації з фінансування 
закладів освіти.

Та на цій посаді, окрім фінансів, є ще 
й безпосередньо освіта. Адже головне 
завдання освітянської галузі — надання 
рівного доступу до якісної освіти усім ді-
тям нашого регіону.

Ще одним етапом моєї роботи стало ство-
рення освітніх округів, що тяглося вже ба-
гато років. Основне завдання, яке сьогод-
ні поставило перед нами Міністерство осві-
ти і науки України, — оновлення освіти. Бу-
ло доручено створити опорні заклади в усіх 
районах. Зараз обговорюється створення 
освітніх округів, які будуть затверджувати-
ся районною радою. Зараз у районі відкри-
то дві опорні школи.

Перший ОНЗ був створений під Во-
роньківську громаду. Ми забезпечили за-
клад усім необхідним, оновили усі кабі-
нети, придбали другий шкільний автобус. 
Запустили два маршрути: Вороньків — 
Кийлів і Вороньків — Головурів. Їхати 10 
хвилин, але діти можуть отримати якісні 
освітні послуги.

Ми беремо участь у експериментальній 
роботі з впровадження нових освітніх стан-
дартів. У наших проектах сьогодні діти з Во-
ронькова, Процева, Щасливого.

У Щасливському НВК також відбувають-
ся зміни: приєднується Пролісківське НВО, 
оновлюються навчальні кабінети, новий 
підхід педагогів до освіти.

Незабаром так буде в усіх школах ра-
йону. Йде постійне оновлення матеріаль-
но-технічної бази: оновили всю комп’ю-
терну систему шкіл, закупили меблі. Ми 
напряму спілкуємося з народними депу-
татами Верховної Ради, зокрема з депу-
татом нашого округу Сергієм Міщенком, 
який допоміг нам отримати цільові кош-
ти на освіту.

Освітня галузь району багато років три-
має першість у Київській області. Сьогодні 
ми зробили великі кроки, запроваджуючи 
новітні технології і нововведення, які були 
ініційовані обласним Департаментом осві-
ти і науки КОДА.

Нинішній голова Бориспільської РДА 
Олександр Туренко вважає, що не варто 
ремонти робити поетапно (замінювати дах 
чи вікна). Треба, щоб у кожному закладі бу-
ли зроблені капітальні ремонти приміщень, 
упорядковано території тощо. І, на мою дум-
ку, це правильно.

Жити у період змін
— Дійсно, жартома кажуть: «Щоб ти жив у 

період змін». Але я вважаю, що для чоловіка 
чим більше навантаження, тим він загарто-
ваніший. Це жінка має бути м’якою, домаш-
ньою. А чоловіка чим менше жаліють, тим 
більше він працює. Звичайно, це нелегко.

Освітня реформа мала б бути ще раніше. Ді-
ти випереджають нас на багато кроків. Ми за 
ними не встигаємо. Проводити реформу ви-
пало саме нам. Це надзвичайно важливо. Ді-
тям потрібна реалізація, вони мають практич-
но застосувати свої знання. У нас хороша осві-
та, її лише треба удосконалити, дещо змінити.

Спорт у житті
— Я працював тренером з боксу в Бори-

спільській районній спортшколі, сам висту-
пав на змаганнях. Сьогодні друзі приходять 
до мене на тренування. Раз на тиждень я 
тренуюся в боксерському залі. Тричі на тиж-
день ми з друзями граємо у футбол. Я вва-
жаю, що треба розвиватися різнобічно, а 
чоловікові важливо тримати себе у формі. 
Заняття спортом знімають стрес.

Щотижня їжджу поплавати в озері, що у 
Голосіївському парку Києва. Там красиве 
місце, чудова живильна вода.

Захоплення — гори
— Я завжди обожнював гори. Люблю ман-

друвати. Був на Кавказі, піднімався на Ель-
брус, на Казбек у Грузії. Обходив усі Карпати, 
проходив Чорногорський хребет. В Україні 
мальовничі, лагідні гори. Справді відчува-
єш, що свої, рідні. На Кавказі — суворі, аж 
дух захоплює.

Якщо довго не буваю в горах, то дуже тяг-
не туди. Поїдеш, подихаєш тим повітрям, на-
берешся сил — і приїжджаєш з новою енер-
гетикою, з новими бажаннями, з новими 
планами.

Я змінив підхід до роботи. Вважаю, що лю-
ди повинні відпочивати, щоб працювати з 
новими силами. Тому ми організовували ви-
їзний семінар директорів шкіл, завідувачів 
дитячих садків, який провели у відділі осві-
ти міста Яремче. Ми проводили круглі сто-
ли, піднімалися на Говерлу, милувалися кра-
сою гір. Цього року ми також їздили в Кар-
пати, піднімалися на гору Піп Іван.

Життєві цінності
— Людина, перш за все, має бути поряд-

ною. Це виховується в родині, отримується 
з материнським молоком. Завжди треба чи-
нити з людьми так, як би ти хотів, щоб чини-
ли з тобою. Важлива повага.

Можна сердитися, вимагати, але необхід-
но створити умови. Будь-який керівник по-
винен створити усі максимально комфортні 
умови для праці, щоб було добре людям, які 
з ним працюють, щоб вони відчували захист. 
Тоді колектив стає великою родиною.

Родина
— Я маю трьох синів. Старшому вже 20 ро-

ків, він також займався боксом, брав участь у 
змаганнях. Зараз навчається в університеті, 
захоплюється волейболом, футболом. Серед-
ньому 10 років, школяр. Найменшому ще не-
має чотирьох. Коли з’являється менша дити-
на, то до старших проявляєш більше суворо-
сті, вимогливості, вимагаєш відповідальності.

Я розумію, що як чоловік і батько, я не 
приділяю належної уваги своїм дітям і дру-
жині за браком часу. Дружина працюва-
ла в Щасливській музичній школі виклада-
чем класу бандури. Зараз займається вихо-
ванням дітей. Це дійсно велика праця. Мені 
завжди комфортно в родині. Найважливіше 
чоловіку знати, що тебе вдома чекають. Жі-
нок кохають, перш за все, за те, що вони умі-
ють прощати і чекати.

Роздуми
— Мрію мандрувати. Хочу побачити світ. 

Я трохи подорожував Європою. А коли по-
вертався додому, то розумів, що у нас так 
багато традицій, звичаїв, а люди щирі і рідні! 
От тільки потрібно дещо удосконалити — і в 
нас усе буде добре!

Спорт виховує, навчає доводити розпочату 
справу до кінця. Я хочу вдосконалюватися, не 
зупинятися на досягнутому. Я помітив, що чим 
більше на тобі відповідальності, тим більше ти 
акумулюєшся і не маєш права на помилку, то-
му що за тобою стоять люди, за тобою стоїть 
колектив, за тобою стоять ті, хто розраховує 
на твою підтримку і розуміння. Спорт мене за-
гартував. Я завжди говорив, що неправильне 
твердження: «Головне не перемога, а участь». 
Не вірте! Бо справжній спортсмен, людина, 
яка чимось займається, повинна прагнути бу-
ти найкращою. Я завжди кажу: «Якщо це хтось 
робив, то це зроблю і я. А якщо цього ніхто не 
робив, то я все-таки спробую».

МИКОЛА КАСЬКІВ ПРО РОБОТУ, 
РОДИНУ, СПОРТ І ЗАХОПЛЕННЯ

12 березня Миколу Каськіва було при-
значено на посаду начальника відділу осві-
ти Бориспільської райдержадміністрації.

Микола Ігорович народився 20 грудня 
1978 року в місті Києві. Після закінчення 
Щасливської середньої школи навчався 
в ПТУ №9. Закінчив філологічний факуль-
тет Переяслав-Хмельницького педаго-
гічного університету ім. Григорія Сково-
роди. Працював у Щасливському НВК 
вчителем фізкультури. Далі працював на 
посадах спеціаліста І категорії, а згодом 
— начальника відділу молоді та спорту 
Бориспільської РДА.

 Понад півтора року тому Мико-
лу Ігоровича Каськіва було призна-
чено на посаду начальника район-
ного відділу освіти Бориспільської 
РДА. Ми розмовляли з ним про 
життєві цінності і важливість змін, 
про мрії і досягнення.

«Мрію мандрувати. Хочу побачити світ. Я трохи подорожував Європою. А коли 
повертався додому, то розумів, що у нас так багато традицій, звичаїв, а люди 
щирі і рідні! От тільки потрібно дещо удосконалити — і в нас усе буде добре!»
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Тетяна ХОДЧЕНКО

За підрахунками Бориспіль-
ського міського управління освіти 
та науки, протягом 9 місяців 2017 
року під час навчально-виховного 
процесу у міських школах отрима-
ли травми 36 учнів. Натомість у по-
буті (поза межами школи) травмо-
вано 24 дитини. Це тільки ті дані, 
коли після травми дитина не відві-
дувала шкільні заняття кілька днів. 
Інші ж незначні подряпини чи уда-
ри не вносяться до шкільного 
журналу травматизму.

Ситуація
«Зранку, як завжди, моя дитина бу-

ла здорова та весела. А вже по обіді, 
забираючи її після уроків, я помітила 
кволість і почервоніння в очах. Дити-
на скаржилася на головний біль, біль 
у горлі та слабкість. Вдома — темпе-
ратура 37,8 та червоне горло». Така 
історія трапилася із четвертокласни-
цею Олею у Бориспільській ЗОШ №3 
вже у цьому навчальному році.

У ЗОШ №6 нещодавно трапилася 
інша ситуація. Тут на уроці математи-
ки шестикласниці стало погано, вона 
почала скаржитись на різкий голов-
ний біль. Вчитель сказав, щоб вона 
зателефонувала батькам. Оскільки 
мама школярки доглядає дитину-ін-
валіда, в цій ситуації, мабуть, чи не 
головну роль зіграло те, що тато ді-
вчинки у цей час був удома, а не на 
роботі. Чоловік забрав Лізу та відвіз 
до дитячої поліклініки. Тут дитину ог-
лянув завідувач відділення первин-
ної медико-санітарної допомоги Де-
нис Миколайович Хурса і пояснив 
батьку, що таке останнім часом тра-
пляється із багатьма дітьми. 

— Окрім шкільних стресів та не-
правильного сидіння за партою, 
діти ще і сплять не у тому поло-
женні, яке б сприяло їх повноцін-
ному відпочинку, — говорить Де-
нис Миколайович. 

А ось у НВК «Гімназія «Перспек-
тива» дівчинка впала і подряпа-
ла коліно. Дитина не звернулася 
в кабінет медсестри тому, «що ко-
лись вчителька казала, що медич-
на сестра працює у школі лише до 
15:00», — розповіла батькам уче-
ниця. Тоді вчитель дозволив дити-
ні піти додому. 

Такі, здавалося б, не дуже гнітю-
чі випадки, можуть трапитись 
будь з ким. І на щастя, у бориспіль-
ських школах ще нічого страшно-
го із дітьми не ставалося.

Якою має бути 
шкільна медицина

Школа — це громадський за-
клад, в якому щоденно перебу-

вають сотні галасливих і непоси-
дючих дітей із різними характе-
ром та вдачею. Тому із упевнені-
стю можна сказати, що шкільна 
медицина має бути обов’язко-
во. Так прописано і Наказом Мі-
ністерства освіти та науки Укра-
їни №1205 від 6 грудня 2010 ро-
ку «Про затвердження Типових 
штатних нормативів загальноос-
вітніх навчальних закладів».

Так, посада медичної сестри, 
якщо медичне обслуговування 
школи не здійснюється заклада-
ми охорони здоров’я, вводиться з 
розрахунку: 0,5 ставки при кілько-
сті 100 і менше учнів — це 4 робочі 
години на день; ціла ставка — при 
кількості 101 і більше учнів (8 ро-
бочих годин). Тобто, поки діти зна-
ходяться у школі — доти і медсе-
стра на своєму робочому місці.

У школах, де кількість учнів пе-
ревищує 1000 осіб, окрім медич-
ної сестри, додатково має бути і лі-
кар-педіатр. 

Посада медичної сестри з діє-
тичного харчування прописана 
окремо залежно від кількості осіб, 
які щоденно харчуються. Так, як-
що у школі їдять від 60 до 200 осіб 
— це 0,5 ставки. Більше 200 осіб — 
повна ставка. Ця медична сестра 
має відповідати лише за якість 
харчування учнів. Одночасно від-
бирати для аналізу їжу на кухні, 
складати меню і надавати першу 
долікарську допомогу вона фізич-
но аж ніяк не зможе.

Як із медициною 
у бориспільських 
школах?

Згідно з реформою медичної 
галузі, із вересня 2017 року Мі-
ністерством охорони здоров’я 
більше не передбачено надава-
ти школам медпрацівників. Від-
тепер, згідно з Наказом Міністер-
ства освіти та науки України, цих 

працівників має наймати на робо-
ту місцеве управління освіти. До 
початку навчального року бори-
спільська освіта не встигла знай-
ти медпрацівників у кожну шко-
лу, а в деяких навчальних закла-
дах їх шукають і сьогодні. Чи хоч 
у одній школі повністю дотрима-
но вище наведені вимоги штат-
них нормативів загальноосвітніх 
навчальних закладів, з’ясувати не 
вдалося. 

Наприклад, у ЗОШ №6 та у НВК 
«Гімназія «Перспектива», де кіль-
кість учнів перевищує 1000 осіб, а, 
отже, тут обов’язково має бути ще 
і лікар-педіатр, запрошують на ро-
боту лише медичну сестру. Прав-
да, інформація розміщена ли-
ше в оголошенні на вхідних две-
рях школи. Як повідомив керівник 
Бориспільського  міськрайонно-
го центру зайнятості Євгеній Са-
мойленко, поки що тільки два на-
вчальні заклади подали свої ва-
кансії медичних працівників: шко-
ла №7 та «Ліцей «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського. 

Постає питання: невже персо-
нал легше знайти за оголошен-
ням на дверях закладу, ніж через 
структуру, яка професійно підхо-
дить до цього питання та співпра-
цює із усіма областями України? 

Тетяна Анатоліївна Черной-
ван, начальник Бориспільсько-
го управління освіти та науки, 
запевняє, що насправді центр 
зайнятості у пошуку медперсо-
налу допомогти їм не в силах. 
Воно, може, і так, адже знайти 
медперсонал на вкрай відпові-
дальну роботу за мізерну зарп-
латню нелегко. Та спробувати не 
завадило б. 

Іншою необхідністю є наявність 
аптечки у кожному класі. «Із цим 
у нас усе гаразд. У класах є напов-
нені необхідними медикамента-
ми аптечки», — запевнила мене 
Оксана Наумівна Большакова, за-
ступник директора НВК «Гімназія 
«Перспектива».

Учні відпочивають — 
учителі навчаються

Різні неприємні ситуації із погір-
шенням здоров’я дітей під час пе-
ребування у школі, мабуть, знайо-
мі чи не кожному із батьків. Голов-
ними ж щоденними проблемами, 
на які наражається кожен учень, 
є можливі травми, інфекції та по-
гіршення емоційно-психологічно-
го стану. Саме останній показник 
школярів має визначати психолог, 
якого в українських школах зустрі-
ти можна вкрай рідко. Та це інше 
питання. 

А от із першими двома, здава-
лося б, може впоратися і вчитель. 
Так, наприклад, у Борисполі ще у 
2016-2017 навчальному році під 
час зимових канікул за ініціативи 
Бориспільського загону швидко-
го реагування Товариства Черво-
ного Хреста України та його керів-
ника Євгенія Павловича Черенка 
проводилися навчання з надан-
ня першої долікарської допомоги 
для педагогічних працівників за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дів міста. Вчителі проходили 6-го-
динну програму навчання, яка 
включала теоретичний та прак-
тичний курси. Їх навчали зупиня-
ти кровотечу, забинтовувати ра-
ни при переломах чи опіках, від-
новлювати прохідність дихальних 
шляхів, повертати до життя хво-
рого при зупинці серця та навіть 
транспортувати пораненого. Такі 
навчання пройшло 80% педагогів 
Борисполя. Важко не погодитися, 
що подібні знання не завадили б 
і кожному пересічному українцю.

Що входить до 
повноважень 
сучасного вчителя

Завдяки знанням, отриманим 
від волонтерів Червоного Хреста, 
вчителі можуть надати першу до-

помогу дітям. Звісно, цього зама-
ло, бо якщо у школі немає медпра-
цівника, швидку допомогу можна 
чекати дуже довго. І чи насправді 
після курсів у 6 годин вчитель змо-
же впоратися із важкими ситуаці-
ями до приїзду швидкої? Адже у 
нього є 30 учнів, а то і більше. При 
цьому потрібно ще й контролюва-
ти клас. Зрозуміло і те, що вчите-
лю буде складно навіть темпера-
туру дитині виміряти, коли поруч 
метушиться ще кілька десятків не-
посид (зважаючи на те, що найде-
шевші термометри — ртутні). І чи 
у кожному класі є аптечка першої 
допомоги, щоб вчитель міг хоча б 
обдерте коліно продезінфікувати? 
Щоб діти могли почуватися у шко-
лі безпечно, кожен навчальний за-
клад обов’язково повинен мати 
медпункт і медичних працівників. 

• • •
Звичайно, у школах медичним 

працівникам і платять небагато, і 
відповідальність велика. Та в го-
лові просто не вкладається, що не 
знайдеться молодих спеціалістів, 
які щойно закінчили інститут і за-
хочуть розпочати кар’єру у шко-
лі. Тільки шукати їх потрібно не че-
рез оголошення на дверях, а че-
рез службу, яка надає інформацію 
по всій Україні. Щоб вчителі, ма-
ючи педагогічну освіту, могли ви-
конувати свої прямі обов’язки — 
навчати. До речі, на сьогодні у за-
гальноосвітніх закладах Бориспо-
ля навчається понад 7 500 учнів. 

Кожен має робити свою роботу, 
тоді і відповідальність не треба бу-
де перекладати на крайнього, і ре-
зультат буде якіснішим.

НЕБЕЗПЕЧНА ШКІЛЬНА НАУКА
 Віддаючи свою дитину 

вперше до школи, ми нама-
гаємося обрати найкращий 
заклад, досвідченого вчи-
теля, якісний одяг… Та, на 
жаль, ми рідко думаємо про 
здоров’я наших дітей на за-
няттях. Хто несе відповідаль-
ність за нього? Насправді ж, 
зі слабким дитячим організ-
мом під час перебування у 
школі може статися «те, про 
що і не мріяв».

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

Щодо медичних 
оглядів учнів

Урок фізкультури — невід’єм-
на частина навчального проце-
су. А головне, це повноцінний 
розвиток та здоров’я дитини. У 
бориспільських школах уроки 
фізичного виховання у кожно-
му класі мають проходити три 
рази на тиждень.

Та для того, щоб дитина мог-
ла не просто їх пересидіти, а 
повноцінно займатися корис-
ними фізичними вправами, від-
повідно до Положення про ме-
дико-педагогічний контроль 
за фізичним вихованням учнів 
у загальноосвітніх закладах, 
до занять із фізкультури до-
пускаються учні, які пройшли 
обов’язковий медичний профі-
лактичний огляд.

Станом на 17 жовтня 2017 ро-
ку такі профілактичні медич-
ні огляди не пройшли 89 учнів 
бориспільських шкіл. Для того, 
щоб отримати, як говорять де-
які батьки, «непотрібний папі-
рець», трішки витратити часу 
все ж треба буде. Чи є він показ-
ником дитячого здоров’я — це 
питання інше. Але якщо він по-
трібний хоча б для того, щоб ва-
ша дитина трішки розім’ялася 
від постійного сидіння на уро-
ках, а потім вдома за монітором 
комп’ютера — сходити до полі-
клініки можна.

До того ж, повний медичний 
огляд проходять лише першо-
класники, п’ятикласники та уч-
ні випускних класів. Усім іншим 
довідка видається згідно з по-
казниками минулого року. У Бо-
риспільському управлінні осві-
ти та науки наголошують на то-
му, що всі діти мають пройти 

Різні неприємні ситуації із погіршенням здоров’я дітей під час перебування у школі, мабуть, 
знайомі чи не кожному із батьків. 
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Наталя ВОЛИНЕЦЬ, 
фото Ольги КАЦАН 

«Вісті» вирішили не розмахувати-
ся на всю територію країни і познайо-
милися із книгозбірнями Київщини, 
знайшовши таку, до якої можна за-
прошувати на побачення, точнісінько 
як за кордоном. А знаходиться вона 
не так уже й далеко — в Ірпені.

Екстер’єр
Центральна площа міста. Повз 

будівлю, оздоблену у грецькому 
стилі, неможливо пройти повз. 
Поглянувши на фасад, спочатку не 
розумієш, чи це музей, чи це театр, 
чи ще якась важлива місцева уста-
нова. Але ж ні — це бібліотека. На-
впроти будівля міської ради, ру-
кою подати до вокзалу — тож сум-
но тут не може бути: місце розта-
шування установи надто людне.

Прямісінько біля входу до кни-
гозбірні — ще одні двері. Ведуть 
вони до кав’ярні, що знаходиться 
під одним дахом з храмом мудро-
сті. Тож, прихопивши улюблений 
напій, можна зайти до бібіліотеки.

Інтер’єр 
Йдемо на екскурсію. Перше, що 

побачить будь-який відвідувач, 
переступивши поріг фойє, — жи-
вописний рельєф з головним ло-
зунгом установи: «Книга — дже-
рело знань». Далі дороги чита-
чів розходяться: дитяча бібліо-
тека знаходиться зліва, доросла 
— справа. Прямуємо до дорослої.

Різнокольорові стіни, незвичай-
ні меблі, диванчики… Сходи, що 
ведуть до книгосховища, поселя-
ють у світ кінофільмів, у кадрах 
яких бібліотеки саме такі. 

Директор Ірпінської бібліотеки 
Олена Єгорівна Циганенко у кло-
потах: тисячі робочих питань і за-
хід, що відбудеться за кілька го-
дин, підтверджують, що життя тут 
кипить. Попри напружений день 
пані Олена подарувала «Вістям» 
більш ніж годину своєї уваги і ра-
до познайомила з кожним закут-
ком книгозбірні. 

Як розповіла господиня закла-
ду, справжньою окрасою і хра-
мом затишшя бібліотека стала у 
листопаді 2015, приміщення ре-
конструювали, приурочивши до 
70-річчя відкриття першої бібліо-
теки в Ірпені. Капітальний ремонт 
розпочався з січня 2015 і на 8 мі-
сяців створив працівникам закла-

ду сутужні умови: надавати по-
слуги на коридорах у прямому 
сенсі слова.

Описати сучасні дизайнерські 
рішення навряд вдасться краще, 
ніж їх оцінить око. Цікавий факт: 
брали участь в облаштуванні не 
лише представники тамтешньої 
міської влади, а й працівники бі-
бліотеки.

 

Абонемент 
При вході до зали можна одра-

зу познайомитися з бібліотекою у 
цифрах. У рамках і фото, і статис-
тика за минулий рік: скільки чи-
тачів обслужили, скільки масових 
заходів провели. Скільки нових 
надходжень брали. 

Сама кімната — вишукана кни-
гарня в зелено-жовтих тонах. Тут і 
на диванчику можна посидіти, і на 
портрети класиків подивитися. 

Під склом — постійно діюча ви-
ставка майстрів декоративно-при-
кладного мистецтва. Нині експо-
нуються етноляльки відомої майс-
трині Тетяни Федорової. Є й екран, 
проте, що на ньому дивляться, ми 
не запитували. 

Вздовж стін стелажі від стелі до 
підлоги. Має вражаючий вигляд.

Краєзнавча кімната
Особливе ноу-хау — куточок, 

де можна дізнатися все про іс-
торію Приірпіння, літератур-
но-мистецькі традиції краю, кра-
єзнавчий фонд. Всі «експонати» 
зберігаються під склом. Окреме 
місце має ціла експозиція з мате-
ріалами про Київщину. У центрі 
уваги знаходяться плоди достой-
ної праці всіх, хто віддав частин-
ку свого життя бібліотеці — літо-
пис міст та селищ у чотирьох то-
мах та три випуски краєзнавчо-
го альманаху. Красуються тут і 
видання про видатних сучасни-
ків-ірпінців, підготовлені бібліо-
текарями до ювілейних дат, і кни-
ги земляків з автографами самих 
авторів, і світлини-плакати з істо-
ричними та сучасними місцеви-
ми родзинками.

Читальна зала
Затишна кімната кольору україн-

ського прапора: стіни жовті, меблі 
— сині. Тут усе продумано до дріб-
ниць. Розумне конструювання доз-
волило зберегти удосталь місця і 
для меблів, і для виставки книг. Є й 
круглий стіл для компаній, і малень-
кі столики на одного. Книжкові ша-
фи скляні, як і в краєзнавчій кімна-
ті. Тут під ключем зберігається ра-
ритетна, дорога література, якою по 
праву хизується бібліотека. 

Ми потрапили до читальної за-
ли саме в розпал проведення за-
ходу — літературної вітальні, на 
якій старшокласників однієї з міс-
цевих шкіл знайомили з творчістю 
видатних письменників-земляків.

«Комп’ютерний офіс»
Така собі «закрита зона» з про-

сторими стінами в читальній залі. 
Знаходитися в ньому досить зруч-
но: до читальної зали заходять від-
відувачі, та жоден з них не заважає 
працювати тим, хто з комп’ютера-
ми. Вони знаходяться ніби в різ-
них часових поясах, хоча чудово 
бачать і чують один одного. 

Проте такий поділ на території 
створює комфорт.

Дитяча бібліотека
У дитячій бібліотеці — ціла 

іграшкова країна. Тут і замок, пода-
рований мешканцем Ірпеня, і по-
лички-будиночки, і дитячі пороб-
ки. Знайшлося місце і для піаніно, 
і для креативної книжкової інста-
ляції. Впадають в око зручні диван-
чики і круглі столики. Як розповіла 
заступник директора по роботі з 
дітьми Антоніна Набок, часто шко-
лярі навіть приходять сюди домаш-
нє завдання виконувати.

Послуги 
Про оновлення книжкового 

фонду в Ірпені дбають: міська вла-
да виділила 100 тисяч на закупів-
лю нових надходжень, отримують 
тут книги за державними програ-
мами і в подарунок від читачів. 

Однак за «спасибі» в Ірпінській 
книгозбірні можна отримати не 
все. Наприклад, година користу-
вання Інтернетом коштує 5 грн. Для 
школярів доступ до мережі безко-
штовний і обмежений — 45 хви-
лин, з огляду використання в на-
чальних цілях. І все це законно, від-
повідно до постанови Кабінету мі-
ністрів про затвердження платних 
послуг, які можуть надаватися дер-
жавними і комунальними заклада-
ми культури. На сайті відділу куль-
тури, національностей та релігій Ір-
пінської міської ради можна позна-
йомитися з повним списком таких 
послуг. Серед них: формування бі-
бліографічних списків для курсо-
вих, дипломних та наукових робіт, 
підготовка фактографічних, аналі-
тичних, бібліографічних та інших 
довідок для фізичних та юридич-
них осіб, доставка книг по МБА з 
бібліотек Києва, ксерокопіюван-
ня, користування персональним 
комп’ютером, комп’ютерними ігра-
ми, надання в оренду приміщення 

бібліотеки, коли це не перешкод-
жає діяльності закладу.

• • •
Нещодавно у справах зайшла 

до Бориспільської центральної бі-
бліотеки. Раніше не зважала на су-
часність закладу, просто заходила 
за необхідним. Після побаченого 
«ірпінського дива», «начиння» бо-
риспільського «храму духовності» 
викликало гнітючість. 

При вході, на стіні навпроти две-
рей, висить табличка «гардероб», 
якого там не існує: це місце біль-
ше нагадує склад. Запитаєте: «А 
роздягнутися де?» Вішаки можна 
знайти у залі, що ближче до інфор-
маційно-довідкового центру (пев-
но, найбільш «модно» оснащено-
го), та наврядчи хтось із представ-
ників влади міста, відвідуючи захо-
ди, залишає там свій одяг. Книжкові 
шафи ще радянського зразка, а сам 
фонд, відверто кажучи, біднуватий. 

У бібліотеці, зазвичай, людно! 
Шкода, що відвідувачі не завжди 
можуть знайти необхідну літера-
туру. Кажуть, кошти на оновлення 
книжкового фонду у місті давно не 
виділялися.

Головна перевага бібліотеки Бо-
рисполя в тому, що абсолютно всі 
послуги тут надаються безкоштов-
но. Можна і по телефону дізнати-
ся про наявність літератури, події 
і масові заходи. 

Окраса закладу — працівники: 
завжди привітні, щирі, захоплені 
своєю роботою. На сторінці цен-
тральної бібліотеки в соцмережах 
часто можна побачити світлини й 
розповіді про гостей-іноземців, 
які отримують не лише необхід-
ні послуги на належному рівні, а й 
чай зі смаколиками і гарну компа-
нію бібліотекарів. 

Тільки шкода, що місто, яке по-
зиціонує себе літературною сто-
лицею (у Борисполі три роки по-
спіль відбувався фестиваль рон-
деля) й упевнено заявляє про ви-
соти в культурній царині, забуває 
про головний осередок духовнос-
ті. Невже наша бібліотека не за-
слуговує на «європейську зовніш-
ність» і ззовні, і зсередини?

ФАНТАСТИЧНА КНИГОЗБІРНЯ КИЇВЩИНИ, 
або ЗА ДОСВІДОМ — ДО ІРПЕНЯ

 Про фантастичні бібліо-
теки світу Інтернет не тіль-
ки радо розповість, а ще й 
віртуальну екскурсію про-
веде. Тяжіння до моди на 
технічний процес не омину-
ло й ці, на перший погляд 
стандартні, установи, пере-
творивши їх на вітальні, де 
можна і електронну версію 
газети почитати, і кави по-
пити, і просто цікаво прове-
сти час. А що ж в Україні? 

Про оновлення книжкового фонду в Ірпені дбають: міська влада виділила 100 тисяч на закупівлю 
нових надходжень, отримують тут книги за державними програмами і в подарунок від читачів.
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 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 ЖИТТЯ В НЕВОЛІ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Петро потай від влади і навіть 
сусідів повідкопував за зиму усі 
свої схрони: у лісі — клумаки із 
зерном, за городом — трохи кар-
топлі, буряків та інших овочів, а в 
сінях — торбу з квасолею і пшо-
ном. Розтягували харчі, як тільки 
могли… Ольга вже й гілочки ла-
мала, і коріння копала. Двічі зне-
силена жінка ходила до міста, аби 
вишиті рушники і сорочки вимі-
няти на крупу чи хліб… Та голод-
на смерть невблаганна… Перши-
ми померли від голоду у страшних 
муках менші діти, потім — двійко 
старших. Нелегко було батькам 
дивитися, як від болю корчаться 
їхні тіла. Нестерпно важко було 
слухати: «Мамо, дайте їстоньки!», 
«Тату, допоможіть!..» Але чим мог-
ли порятувати? Як допомогти?..

Залишився живим лише серед-
ній, 8-річний Іванко. Хлопчик тер-
пляче переносив тяжкі муки, ба-
чив, що і батькам нелегко. Він не 
розумів, куди це тато виносить 
братиків і сестричок, адже надво-
рі так холодно. Але не питав. Ніби 
збайдужів…

Під весну занедужав і Петро. 
Він лежав на ліжку і дивився у сте-
лю, ніби думу думав… «Чому ж так 
сталося, що дітей своїх не вберег-
ли вони з Ольгою? Чому Бог допу-
стив стільки смертей? Адже жили 
вони заможно. Працювали не по-

кладаючи рук! Тримали дві корови, 
четверо волів, свиней і птиці вся-
кої повен хлів. На власній ниві ви-
рощували все необхідне для себе і 
худібки… Поки не прийшли совє-
ти… Худобу забрали до колгоспу. 
Батьків Петра, з якими жило моло-
де подружжя, погнали до Сибіру. 
Молодих господарів залишили: чи 
то згледілися, чи то в колгоспі по-
трібна була робоча сила. У тій кля-
тій комуні і здоров’я згубили; пра-
цювали все на большевицьку вла-
ду. У хаті поселилися якісь чужинці, 
а їх з двома малими дітьми вигнали 
до клуні. А тут ще й голодною смер-
тю додушити вирішили: восени ко-
мунари забирали все їстівне з хати, 
ніякі благання матерів, плачі дітей 
не допомагали. Мовляв, наказ та-
кий згори прийшов…»

Увечері Петро покликав до себе 
Ольгу. Вони щось довго удвох го-
моніли. А тоді ще довше обіймали 
свого Іванка. Батько гладив його 
русяву голівку і говорив: «Синку, 
ми так хочемо, аби ти був щасли-
вим. Пам’ятай своїх рідних, село, 
де ти зростав. Ми віримо, що ти — 
продовження нашого роду».

Уранці Ольга встала удосвіта, 
затопила піч, приготувала їсти. Во-
на ніяк не могла відвести очей від 
свого сина. Причесала, одягла на 
нього новий одяг, підперезала по-
ясом, який ще її мати зіткала. На-
мотала онуч на ноги. Та батькові 
чоботи видалися на хлопчика за-
надто великими, тому вирішила 
віддати йому свої. 

— Мамо, куди ми збираємося? 
— запитав Іванко.

— Підемо до міста, синку, — 
крізь сльози сказала Ольга.

Вони вийшли з хати, коли ледь 
світало. Йшли селом, а здавалося, 
що пусткою: ніде ні собака не гавк-
нув, ні півень не заспівав, ні хвірт-
ка не скрипнула... До міста при-
йшли по обіді. Там було гамірно. 
Люди кудись поспішали, десь чу-
ти лайку і гуркіт вантажівки. А ось 
вже і залізничний вокзал. Ольга 
пригорнула до себе сина, і сльози 
покотилися градом з її очей.

— Іванку, я тебе тут залишу. Те-
бе знайдуть інші тато і мама. Во-
ни тебе виростять, дадуть освіту. 
А головне — ти будеш жити! Чуєш, 
синку! Ми тебе дуже любимо і хо-
чемо, аби ти залишився живим! — 
так мати благословляла свою ди-
тину на життя.

— Мамо, не залишайте мене. Я 
хочу додому, — благав хлопчик, 
нарешті зрозумівши, що мати йо-
го хоче залишити самого серед чу-
жого міста.

— Ні, дитино. Там голодно і хо-
лодно. Ти приїдеш навідати нас із 
татом, коли вже виростеш, — ніби 
закляття промовляла Ольга. Вона 
ще раз поцілувала Іванка, притисла 
міцно до своїх грудей і пішла геть…

Хлопчик залишився сам-один. 
Навколо метушилися люди, гурко-
тіли підводи… Надвечір стало хо-
лодніше. Іванко зайшов до будівлі 
вокзалу, витяг з кишені черствий 
коржик із висівок і почав гризти. 

— Ти що тут робиш? — запитав 
у малого якийсь чоловік.

— Зайшов погрітися, — сірі очі 
щиро дивилися на незнайомця. 

Чоловік дізнався від Іванка про 
його пригоду і запропонував піти 
до нього. Вони з дружиною меш-
кали неподалік, працювали викла-
дачами музичної школи. 

Не надто зраділа скупа пані но-
вому членові сім’ї. Саме так пред-
ставив Іванка чоловік. Адже влас-
них дітей вони не мали. Дуже не 
злюбила хлопчика мачуха, навіть 
ім’я їй не сподобалося, здалося 
надто селюцьким. Вона настояла 
назвати його новим іменем — Ва-
лентин. Та з цим змирився хлоп-
чина. Бо ж батько, хоч і нерідний, 
любив його, жалів. Названі батьки 
віддали його до школи. Він почав 
навчатися музиці, але найбільше 
вподобав малювання. Неабиякий 
талант художника помітили і вчи-
телі. Оволодівши мистецтвом жи-
вопису, він розписував стіни, ро-
бив вітражі, малював картини. І 
кругом на полотнах Івана-Вален-
тина було українське село.

Вже дорослим він приїхав до рід-
ного села. Звісно, батьків живими 
не застав. Могили братиків, сестри-
чок і батька він так і не знайшов. Су-
сіди показали, де спочиває його ма-
ти. Це ж вона врятувала йому життя!

На могилу до матері син приїз-
див, аби розповісти про свої ра-
дості і перемоги, про досягнення і 
онуків. Своїм дітям Іван-Валентин 
заповів, щоб поховали його поряд 
із рідною ненькою.

ВРЯТОВАНЕ ЖИТТЯ
 Тієї голодної зими по-

мерло багато односельців. 
Ольга з Петром мали п’яте-
ро дітей. Ще восени малю-
ки бігали на кутку, гралися 
із сусідськими дітьми, раді-
ли першому снігові, а потім 
відігрівали замерзлі ноже-
нята на печі. Бо хіба вони, 
малі, розуміли, що голодна 
смерть ось-ось постукає до 
них у вікно і навіки забере 
їх від тата і мами?

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

«Тюрма», мабуть, найстрашніше сло-
во після «втрата» і «хвороба» для кож-
ної людини. Чи є життя за ґратами і на 
що воно може перетворитися після об-
меження свободи? Як насправді мож-
на прожити довгі роки в неволі, але з 

теплом у серці? Це історія із життя в 
один день ув’язненого в Бориспіль-
ській виправній колонії №119, що в се-
лі Мартусівка.

Для когось вона буде предметом осуду, 
комусь стане прикладом того, яким може 
бути життя, а іншому ще і хорошою наукою.

Їй було 19 років, йому — 22. Дівчина на-
вчалася на бухгалтера, а хлопець мав іти до 
армії. Вони покохали один одного не за гар-
ні очі і щиру посмішку, а тому, що так серце 
наказало.

Коли його забирали до лав Збройних сил 
України, вона обіцяла чекати. Свого слова 
дотрималася.

Він повернувся, почали разом жити у гро-
мадянському шлюбі. Одружуватись не по-
спішали, все говорили: «Коли трохи грошей 
назбираємо, тоді усіх запросимо і святкува-
тимемо, доки з ніг не попадаємо».

Так минали роки… Одного разу,  як часто 
буває, із компанією друзів у кафе вони щось 
святкували. Хтось випив зайвого, хтось ска-
зав щось не до теми і почалася бійка. Він, не 
розрахувавши власних сил, дав комусь від-
бій, а той — помер.

На цьому їхнє спільне щасливе життя ма-
ло б розійтися різними шляхами.

Його засудили на 4 роки за ст. 119 Кримі-
нального кодексу «Вбивство через необе-
режність».

«Моє серце вірить тобі. Але мій мозок 
сильніший, він не погоджується із тим, що 
відбувається! Ти не зможеш, тут на волі під 
блакитним небом, слухаючи спів пташок і 
милуючись щоденним заходом сонця, чека-
ти на мене. А я без тебе не хочу звідси вихо-
дити, бо по-справжньому вільним ніколи не 

стану. Скажи мені, чи зможеш мене чекати, 
як моя законна дружина?» — говорив він зі 
сльозами на очах.

А вона, ніби цього і чекала, навіть не 
моргнувши, сказала таке для нього бажа-
не «так». І лише тоді його розум став слаб-
шим за серце і здався. 26 жовтня цього 
року у виправній колонії в селі Мартусів-
ка Бориспільського району ці двоє стали 
на рушник подружнього життя, життя три-
валістю чотири роки його арешту. Він че-
катиме на неї у темній холодній камері, а 
вона на нього під блакитним небом, слу-
хаючи спів пташок і милуючись щоденним 
заходом сонця.

Я не називаю імен героїв цієї історії (бо 
вони так забажали). Ми вітаємо нову сім’ю 
та бажаємо їм віри і терпіння. А справжнє 
кохання вони вже точно мають.

Урочисту церемонію одруження у ви-
правній колонії проводила реєстратор 
шлюбів Бориспільського РАЦСу Ірина Ду-
денко, шлюб завірила начальник РАЦСу Ва-
лентина Прохорова, а підготовку до дій-
ства організували працівники колонії. Ку-
харі ж закладу випекли справжній весіль-
ний коровай.

«У цій колонії одружуються по кілька пар 
на півріччя. Це ж весілля зачепило моє сер-
це» — говорить Валентина Володимирівна, 
очільниця РАЦСу.

Повна назва закладу — Бориспільська 
виправна колонія управління Держав-
ного департаменту України з питань ви-
конання покарань у м. Києві та Київській 
області (№119).

ЯКІ ПЕРЕШКОДИ ДОЛАЄ КОХАННЯ
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Корисні поради
 ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

 КУЛІНАРАМ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Їжа-ліки
Регулярне споживання гарбу-

за забезпечує організм потрібни-
ми вітамінами та мікроелемента-
ми, зміцнює імунітет, позитивно 
впливає на нервову систему. До-
помагає позбутися безсоння і по-
кращує гостроту зору.

М’якуш прикладають до опіків, 
лікують ним і висипання на шкірі 
та екзему. Примочки з натертого 
гарбуза сприяють швидкому заго-
єнню ран.

Ласощами і ліками є гарбузо-
ве насіння. Звичайно, смажене 
більш смачне. Зате сире, просто 
висушене, більш корисне, най-
перше — чудовий глистогінний 
засіб. Для більшої ефективності 
позбутися гельмінтів потрібно на-
сіння разом із шкіркою змолоти 
на кавомолці. Споживати зранку 
натщесерце.

Гарбузове насіння сповільнює 
процеси старіння, а також добре 
впиває на статеву функцію (осо-
бливо корисне чоловікам). Стра-
ви з гарбуза — гарний сечогін-

ний засіб. Корисний цей овоч для 
крові та серцево-судинної систе-
ми, зміцнює судини та покращує 
обмін речовин в організмі.

Гарбуз має проносний ефект, 
тому корисний для тих, у кого час-
ті закрепи (ефективніше діє сік) і 
проблеми із шлунково-кишковим 
трактом. Добре впливає на трав-
лення. Гарбузові дієти признача-
ють для схуднення, покращення 
кровообігу і виведення шкідли-
вих речовин з організму.

Відварений гарбуз допомагає 
впоратися з кашлем та застудою. 
Гарбуз добре впливає на віднов-
лення клітин, зміцнює кістки, по-

кращує стан шкіри. Саме тому йо-
го часто використовують у косме-
тології для приготування кремів, 
шампунів, бальзамів, масок проти 
зморшок. А протирання обличчя 
соком гарбуза допоможе позбути-
ся пігментних плям, веснянок, зро-
бить шкіру пружною і еластичною. 

Корисний плід при гіпертонії, 
захворюванні жовчного міхура, 
нирок і печінки. 

Корінчик гарбуза має знеболю-
вальний ефект: від зубного болю 
натерти його на тертці і довести 
до кипіння; ледве теплим розчи-
ном полоскати ротову порожни-
ну. Окрім того, такий навар поміч-

ний при захворюванні нирок (пи-
ти невеликими порціями).

Зберігають гарбуз 
там, де сухо

Гарбуз був одним із важливих 
атрибутів побуту і обрядовості. 
Гарбузи часто садили під тином 
чи парканом, щоб він прикрашав 
листям, квітами і плодами обійстя. 
На зиму гарбузи ставили під лава-
ми, вікнами, у сінях — жовто-по-
маранчеві плоди прикрашали хату. 
Так вони зберігалися до весни, а то 
й до наступного врожаю (оскільки 

раніше в оселях було прохолодно). 
Зберігати у погребі гарбузи не вар-
то (адже від надмірної вологи вони 
починають гнити), краще у сухих 
приміщеннях — підвалах або кім-
натах, де не дуже жарко.

Смачно і корисно
Для приготування гарбузової ка-

ші додають різноманітні крупи за 
вподобанням: пшоно, рис, манку, 
вівсяну і гречану крупи, а також вер-
мішель або домашні галушки. Гар-
буз натирають на тертці або наріза-
ють кубиками. Варити можна на мо-
лоці і на воді (молоком заливати вже 
при подаванні на стіл). До каші, за 
смаком, додають вершкове масло, 
олію, цукор, мед, сіль або шкварки 
із смаженою цибулею. Смачно, коли  
до гарбузової каші додають родзин-
ки, горіхи, терті яблука…

Запікають або тушкують гарбуз 
з яблуками та іншими овочами. 
Присмачують страву медом, ва-
ренням чи сметаною.

Протипоказання! Обережно 
вживати гарбуз при схильності до 
алергічних реакцій, частих розла-
дах шлунка і цукровому діабеті, а 
також при виразці шлунка та два-
надцятипалої кишки, гастриті з 
пониженою кислотністю.

ГАРБУЗ: ПІСНЯ НА ГОРОДІ
 Всі ми добре знаємо 

жартівливу українську на-
родну пісню «Ходить гар-
буз по городу…» І не ви-
падково саме цей овоч є 
господарем городу. Адже 
здавна він у великій по-
шані українців. З нього 
готують безліч смачних 
страв: варять каші, запі-
кають, смажать, роблять 
соки та ікру, маринують і 
квасять. 

ДО СТОЛУ

Цукати: нарізати гарбуз не-
величкими кубиками, засипати 
цукром і залишити на ніч у хо-
лодильнику. Сік злити, долити 
трішки води, закип’ятити і за-
лити ним цукати. Довести до 
кипіння, прохолодити. Таку про-
цедуру зробити 3-4 рази. У сироп 
можна додавати сік свіжого 
лимона, апельсина, корицю, кур-
куму тощо. Потім шматочки 
гарбуза викласти на пергамент 
і підсушити у духовці протягом 
години при температурі 120-
130 С. Гарбузові цукати переси-
пати цукровою пудрою і зберіга-
ти у банці. Це — смачні корисні 
цукерки, природні вітамінки і 
чудовищі ліки від кашлю.

Близько півстоліття тому дівчина подавала гарбуза парубкові, який без її бажання прийшов 
свататися. Цей звичай зустрічається у народних казках. Звідси пішла і приказка «Дати гарбу-
за», що означає — відмовити.

Яке ж слово найбільше підхо-
дить для характеристики тіста? 
Кожна господиня відповість не 
замислюючись — примхливе! 
Найменше відхилення від збере-
ження пропорцій — і у вас нічого 
не вдасться. Отже, згадаймо се-
крети кожного виду випічки.

Дріжджове тісто
Необхідні продукти — борош-

но, олія (жир), яйця, цукор, молоко 
і дріжджі. 

Кількість дріжджів визначається 
кількістю використаних олії, яєць, 
цукру, а також способом приготу-
вання тіста (опарне тісто «з’їдає» 
менше дріжджів, ніж безопарне). 

Першим способом замішують 
здобне тісто для солодких пирогів, 
булочок, а другим — для смаження 
у фритюрі пончиків і пиріжків. 

У процесі «підходження» дріж-
джове тісто не любить різких ру-

хів, гуркоту і протягів. Воно відра-
зу ж осідає. Сформованим пиріж-
кам і булочкам перед випіканням 
потрібно дати вистоятися у тепло-
му місці на змащеному жиром деці.

Бісквітне тісто 
Необхідні продукти — борош-

но, мінімум 6 дуже свіжих яєць, кро-
хмаль.

Виготовляючи бісквіт, робіть усе 
швидко, враховуючи, що при випі-
канні тісто дуже додає в об’ємі. Із 
нього готують коржі для тортів, ті-
стечка, кекси. 

Дуже важливо добре збити яйця з 
цукром: «гоголь-моголь» насичуєть-
ся повітрям, що і впливає на пишно-
ту тіста. Не допускайте, щоб у тісто 
потрапила хоч одна крапля жиру. 

Перших 10-15 хв. перебування в 
духовці форму не можна струшува-
ти чи навіть пересувати. Коли ж бу-
дете перевіряти готовність випічки 

і заглядати до духовки, не стукайте 
дверцятами — тісто може осісти.

Прісне тісто
Необхідні продукти — борошно, 

яйця, сіль, вода (молоко). 
Воно може бути рідке і круте. 

Із першого випікаємо млинці й 
оладки, із другого ліпимо варени-
ки і пельмені, а також готуємо до-
машню локшину. У рідке тісто іно-
ді додають розпушувачі, але якщо 
навіть гарно збити його, то млин-
ці матимуть мереживну структуру. 

Круте тісто вимішують ретель-
но і доти, доки воно не прилипа-
тиме до рук. 

Щоб млинці не прилипали до 
сковорідки, у рідке тісто додають 
трішки олії. Щоб круте тісто бу-
ло м’якшим, до молока чи води 
додайте сметану у пропорції 1:1. 
Щоб тісто було м’яке, але щільне, 
додайте ще одне яйце. 

Листкове тісто
Необхідні продукти — борошно, 

яйця, кефір, масло, маргарин.
При замішуванні цього тіста спо-

чатку додаються всі інгредієнти, 
крім масла. Потім пружну масу роз-
качують, додаючи масло, защипу-
ють конвертом, і знову розкачують, 
виносять на холод, і знову розкачу-
ють. Цей процес дуже трудомісткий 
і тривалий, але хрумка і ніжна здоба 
— гарна винагорода. Виготовляють 
найрізноманітніші пиріжки, пироги 
і, звичайно, торт «Наполеон». 

Тісто вважається готовим, якщо 
має 256 шарів.

Пісочне тісто
Необхідні продукти — борош-

но, маргарин, цукрова пудра, яйця, 
сода, яку нейтралізують кількома 
краплями оцту чи лимонного соку. 
Можна додати ванілін, шкірочку 
лимона, настояні на спирті.

«Правильне» пісочне тісто ду-
же ніжне й еластичне, що дозво-
ляє ліпити з нього різноманітні фі-
гури. Особливо чудово виходять з 
нього кошички. 

Пісочне тісто не можна м’я-
ти, інакше воно втратить плас-
тичність, а вироби з нього будуть 
твердими, як камінь.

ПРАВДА І ВИГАДКИ ПРО ТІСТО
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ОВНИ. Тиждень щедрий на 
різноманітні події. Менше заци-
клюйтесь на нерозгаданих та-
ємницях та чужих плітках. За-
йміться роботою.

ТЕЛЬЦІ. Якщо у вас є бажан-
ня змінити професію або спосіб 
заробітку, постарайтеся зроби-
ти це найближчим часом. Вихід-
ні присвятіть собі.

БЛИЗНЯТА. Сприятливий пе-
ріод, вдасться скинути зі своїх 
плечей тягар неприємних про-
блем, зі свіжими ідеями взятися 
за щось нове. У вас усе вийде.

РАКИ. Ваша чарівність до-
поможе вдало проштовхнути 
найсміливіші ініціативи й про-
позиції. Гарні вихідні, не буде 
часу сумувати.

ЛЕВИ. Уважно стежте за но-
винами, не пропустіть важли-
вої для вас інформації. Облиште 
претензії до колег і подивіться 
на ситуацію з іншого боку.

ДІВИ. Досить непростий пе-
ріод. Можливі тимчасові труд-
нощі в кар'єрі та в особистому 
житті, але перед ними не варто 
відступати. Гарні вихідні.

ТЕРЕЗИ. Робота буде пере-
слідувати вас, про відпочинок 
поки що не мрійте. Бажано зо-
середитися на глобальних, дов-
гострокових справах.

СКОРПІОНИ. Проявіть твор-
чий підхід до роботи й навчан-
ня, будьте об'єктивні до себе та 
інших людей, і ви досягнете ви-
знання та успіху.

СТРІЛЬЦІ. Відчуєте неаби-
який приплив енергії та ори-
гінальних ідей. Проявіть му-
дрість і обачність у своїх рішен-
нях, порадуйте своїх близьких.

КОЗОРОГИ. Декому випаде 
нелегке завдання. На нього до-
ведеться витратити багато сил 
та нервів, але це буде корис-
ний досвід. 

ВОДОЛІЇ. Попереду — змі-
ни у взаєминах з керівництвом, 
діловими партнерами. Будьте 
обережні з надто привабливою 
пропозицією.

РИБИ. Спілкування зі старши-
ми скоротіть до мінімуму, інакше 
ваші їдкі висловлювання спро-
вокують конфліктну ситуацію. 
Вихідні проведіть з рідними.

Астрологічний прогноз на 13 — 19 листопада

Наостанок

(04595) 6�39�69
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