
www.i-visti.com№45 (904), 24 листопада 2017 р. газета твого міста

стор. 5

стор. 3

стор. 21

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК
Тел.: (067) 622�32�22,  (04595) 6�41�01www.bkbm.ua

м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

БУНТУВАЛИБУНТУВАЛИ
ПО ВОДІЙСЬКІ 
ПРАВА — 
ДО ДЕРЖАВНОЇ 
АВТОШКОЛИ

ЗА ЛАШТУНКАМИ 
«ВИПУСКНИЦІ-
ЧАРІВНИЦІ»

Владислав БАЙЧАС 
ПРО  РЕФОРМИ, 
ДРУЖБУ І 
МИСЛИВСТВО

• Працівники КП «ВУКГ» вимагали від міської влади Борисполя 
підвищення платні й дві години не працювали на робочих місцях. стор.2

НА ПЛАНОВІЙ НАРАДІ
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 НОТАТКИ ІЗ СЕСІЇ АКЦІЯ ПРОТЕСТУ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

199 тисяч на асфальт
Дорожники використовують 

теплі дні, щоб заасфальтувати до-
роги та прокласти тротуари. Де-
путати, розподіляючи кошти, на-
магаються не вийти за межу до-
порогових закупівель: 199 тис. 
грн — сума, яку дозволяється 
розподіляти без тендера. Визна-
ють, що це не найкраща практи-
ка — робити асфальтування ча-
стинами. З цим погоджується і 
мер Борисполя Анатолій Федор-
чук. Він зазначив, що потрібно з 
депутатами обговорити перелік 
вулиць, які асфальтуватимуть на-
ступного року, виготовити проек-
ти, провести тендер і зробити їх 
раз і на багато років. 

«Місто вимушене виходити із 
реалій, у які поставила нас дер-
жава. Цьогоріч проблеми з ас-
фальтуванням виникли не лише 
через тривалі тендерні закупівлі. 
Влітку оголосили, що кожен про-
ект повинен проходити не тіль-
ки експертизу кошторису, а комп-
лексну експертизу. Процедура за-
тягнулася. Деякі проекти лише 
отримали позитивні висновки», 
—  говорили на сесії. А щоб до-
роги асфальтувалися, депутати і 
виділяють суми у межах допоро-
гових закупівель. І, оскільки, свої 
підприємства і традиційні парт-
нери міста (Броварське ШБУ-50) 
не справляються із обсягом робіт, 
доводиться залучати інших ви-
конавців. Якщо буде проведено 
тендери на ремонт доріг, навряд 
чи дорожня дільниця ЖРЕУ Івана 

Хворостянки матиме шанс його 
виграти, бо підприємство  пере-
завантажене роботою. 

Спортзал ліцею —  
до 21.00

Депутати затвердили ре-
жим використання Бориспіль-
ською ДЮСШ спорткомплек-
су Бориспільського  навча льно-
виховного комплексу «Ліцей 
«Дизайн-освіта». Зранку і до 
17.00 зал буде у розпоряджен-
ні навчального закладу. Якщо 
навчальний процес вимагати-
ме використання залу довше — 

це буде вирішуватися за домов-
леністю. Після 17.00 і до 21.00 —  
тренуватимуться спортсмени, 
працюватимуть спортивні секції 
Центру спорту. 

Без відставки, склад 
виконкому той же

Оскільки зменшити тарифи на 
комунальні послуги в Борисполі 
не вдалося, секретар Бориспіль-
ської міської ради Ярослав Году-
нок, як і обіцяв, подав заяву про 
дострокове припинення своїх по-
вноважень. Заяву було винесено 
на розгляд сесії.

Депутат міської ради Ігор Ша-
лімов  влучно охарактеризував 
роботу міськради за секретарства 
Годунка: 

— З приводу тандему Федор-
чук — Годунок, то це найбільший 
компроміс політикуму Бориспо-
ля. І цей тандем нині працює. Є 
проблеми, хтось не згоден, хтось 
незадоволений. Колеги просять 
секретаря надати звіт про робо-
ту. Але фракція, яку я представ-
ляю, голосуватиме проти від-
ставки секретаря і підтримува-
тиме його ініціативи розбудови 
міста. Помилки і спірні питання 
обговорюватимуться.

Також депутати не підтрима-
ли заяву депутата Рустама Хамра-
кулова, який хотів дострокового 
припинення своїх повноважень. 
Не отримало підтримки і звернен-
ня однієї із політичних сил міста, 
щоб замінити у складі виконавчо-
го комітету міськради її представ-
ника Володимира Борисенка на 
Андрія Цвілюка. 

Старі світлофори  
послужать

Депутати надали дозвіл КП 
«ВУКГ» списати з балансу старі 
світлофори й висловили пропози-
цію використати їх при облашту-
ванні дитячого майданчика, де на-
вчатимуть малюків правилам до-
рожнього руху. Такий майданчик 
уже давно є мрією виконкому.

ЖК «Уюткіно» 
без оренди

Сесія не підтримала продовжен-
ня договору оренди для БК «Укре-
нергобуд» — забудовника довго-
буду «Уюткіно», що на вул. Йови 
та Маяковського. Депутати не ре-
комендували купувати квартири у 
проблемному будинку, бо невідо-
мо, як довго він стоятиме без ко-
мунікацій. 

Воду без компенсації
Питання про взяття зобов'язань 

міською радою на погашення ча-
стини інвестиційної складової та-
рифів на централізоване водопо-
стачання та водовідведення поки 
що відправили на довивчення. Но-
ве у законодавстві України перед-
бачає складну і тривалу дозвільну 
процедуру на надання допомоги 
комунальним підприємствам. До-
ки такого дозволу не буде отри-
мано, зокрема, від Антимонополь-
ного комітету, сесія не має права 
приймати рішення. Розгляд питан-
ня «нагорі» триватиме не менше 
105 днів. Тож у цьому році за во-
ду точно платитимемо повну суму.

ГОДУНКУ І ХАМРАКУЛОВУ «НІ», 
А ВОДА ПО ПОВНІЙ

 На засіданні 35 сесії Бо-
риспільської міськради, 16 
листопада,  півдня депута-
ти обговорювали не сесій-
ні питання, але резонансні. 
Дискусії проходили у мир-
ному руслі, конфліктів об-
ранцям довелося уникнути, 
інтрига із відставкою секре-
таря провалилася.

Нагороду сина отримав батько 
Указом Президента України від 11 жовтня 2017 року №318 Олек-

сандр Олександрович Дудченко був нагороджений орденом «За 
мужність» посмертно. Військовослужбовець 72 ОМБР, доброво-
лець, герой, який загинув, захищаючи Україну, похований на рідній 
Бориспільській землі. Орден вручав військовий комісар Бориспіль-
ського об’єднаного міського військового комісаріату Роман Горбач. 
Нагороду отримав батько героя, депутат Бориспільської міської ра-
ди Олександр Дудченко. Пам’ять загиблих воїнів вшанували хвили-
ною мовчання. 

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

БУВ БУНТ 
КОМУНАЛЬНИКІВ 

Ірина КОСТЕНКО

Планова нарада у Бориспіль-
ського міського голови Анатолія 
Федорчука 20 листопада розпо-
чалася із візиту працівників КП 
«Виробничого управління кому-
нального господарства». 

Колектив був майже у повно-
му складі. Вимогами підвищити 
платню працівників-бориспіль-
ців переймався депутат Київської 
обласної ради Олександр Мефо-
дій, а профспілковий комітет ко-
мунгоспу, кажуть, не знав, що го-
тується акція. 

• Вимоги справедливі. Ме-
рія визнає, що вимоги кому-
нальників справедливі, бо обі-
знані із ситуацією на підпри-
ємстві:  зарплата у межах 4 тис. 
грн наразі неприйнятна для 
чоловіка-комунальника, який 
працює за кермом чи виконує 
важку фізичну роботу. Та й жін-
ки на підприємстві мають не 
менші навантаження. 

Міськкомунгосп — це госп-
розрахункове підприємство  і 
має заробляти гроші. Місто, як 
може, допомагає, купує техніку, 
оновлюючи матеріально-техніч-
ну базу. Але, через неукомплек-
тованість кадрами, часто один 
водій відповідає за роботу кіль-
кох транспортних засобів. 

• Що робити? Учасники нара-
ди підказували комунгоспу ре-
зерви, які допоможуть заробля-
ти.  Зокрема, є актуальність пе-
реходу на електронний зв'язок 
між замовником послуг і підпри-
ємством. Тоді простіше вирішу-
вати й іншу проблему — укла-
дення договорів на вивезення 
сміття з власниками приватних 
обійсть. На сьогодні  42%  садиб 
уклали договори. Працівники 
ВУКГ хотіли почути, що коли мі-
сто наступного року укладатиме 
угоду на утилізацію твердих по-
бутових відходів, зарплата у роз-
рахунках вартості їхніх послуг 
буде вищою. Анатолій Федорчук 
запевнив, що консультації з при-
воду формування умов договору 
на 2018-й розпочнуться днями. 
Наступного понеділка буде зу-
стріч з колективом і обговорен-
ня напрацювань.

Наголошувалося, що на послу-
ги, які надає міськкомунгосп, за-
кон вимагає оголошувати тендер. 
І важливо знайти золоту середи-
ну, щоб Бориспіль не став ласим 
шматком для комунальників з ін-
ших міст. Бо тоді КП ВУКГ може за-
лишитися без роботи. 

P.S. Анатолій Федорчук, наго-
лосив, що гра із тарифами є не-
безпечною. Якби місто не від-
коригувало тарифи іншим ко-
мунальним підприємствам, їхні 
працівники також би прийшли 
до міської влади шукати спра-
ведливості. «Такими настроя-
ми  легко користуються різні по-
літичні сили, яких, у першу чер-
гу, цікавлять не долі людей, а по-
літичні дивіденди»,  — вважає 
міський голова. 

А. Федорчук наголосив, що ко-
мунальникам потрібно ретель-
но виконувати свої обов’язки, 
щоб бориспільці оплачували їхні 
послуги. 

Головатого, 20: 
питання землі

Від багатоповерхівки на Го-
ловатого, 20 до сесійної зали 
прийшла делегація. Її очільни-
ки із трибуни озвучили ініціа-
тиви:  огорожу прибудинкової 
території зробити, побудувати 
спортмайданчик. Вони і міжна-
родний грант виграли за про-
грамою «Сусідська варта» на 
встановлення автоматики на 
воротах. Але територія в орен-
ді БМУ-53, і офіційно будинок 
обслуговує ЖЕК БМУ-53, який 
блокує їм будь-які дії, мотивує, 
що проводяться неузгоджені з 
ним роботи. 

Найцікавіше, що керівник 
підприємства БМУ-53, він же є 
депутатом Бориспільської місь-
кради, Петро Жувак ніби «за» 
активістів, щоб передати бу-
динковому комітету і землю, і 
управління будинком. Але для 
цього, каже, має бути створе-
ний будинковий комітет або 
ОСББ і зареєстрований як юри-
дична особа. 

Вирішено: ЖЕК БМУ-53  по-
дасть заяву, що через кілька мі-
сяців відмовляється обслуго-
вувати будинок. Важливо, щоб 
до того часу була зареєстрова-
на юридична особа, якій можна 
передати і господарство, і від-
повідальність за нього. 

МАЙЖЕ КОНФЛІКТ



3№45 (904), 24 листопада 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Район

 ВІДВЕРТА РОЗМОВА

 Є ТЕНДЕНЦІЯ  ТУРНІР ПАМ’ЯТІ

Лариса ГРОМАДСЬКА 

Успіхи і проблеми
— Аналізую кожен день. І коли 

щось іде не так, як хотілось би, шу-
каю пояснення, перш за все, в само-
му собі. Колись я себе вважав успіш-
ним менеджером у бізнесі. Нині, пра-
цюючи  в органах місцевого само-
врядування, чітко розумію, що успіх 
у роботі залежить не від однієї осо-
би, а від налаштованості на рух впе-
ред, на якісні зміни депутатського 
корпусу, апарату ради, сільських го-
лів, керівників районної ланки. Але 
ніколи не заперечував і не відкидаю 
роль першої особи, вона — спрямо-
вуюча. Тож все, що вдається зробити  
на благо  громади району, вважаю 
спільним  здобутком усіх учасників 
робочого процесу: від прийняття рі-
шення до його виконання.

Так, завдяки перевиконанню ра-
йонного бюджету виділяються до-
даткові кошти на освіту, охорону 
здоров’я, культуру, соціальний за-
хист. А це — поліпшення матері-
альної бази, ремонти, придбання 
відповідних технічних засобів.

Наш район є пристоличним, ін-
вестиційно привабливим. І ці момен-
ти потрібно використовувати. Бо це 
складові економічного розвитку. 

А невирішених проблем у нас ще 
дуже багато. Їх немає в того, хто ні-
чого не робить. Живемо в епоху ре-
форм. Знаємо з історії і відчуваємо 
на собі,  що ці процеси непрості, ча-
сто болісні. Не завжди вони виправ-
дані, а іноді і незрозумілі. І тут би не 
наламати дров. Не знищити того, що 
є, не створивши дійсно прогресив-
ного і нового на благо людей. Треба 
добре роздивитись на все у цих про-
цесах, зважити «за» і «проти». Щоб не 
сталось так — хай і гірше, аби інше. 

Про територіальну 
реформу

— От, наприклад, територіаль-
но-адміністративна реформа і ре-
форма децентралізації влади. У на-

ступному році наш район буде від-
значати своє 95-річчя. І, чесно ка-
жучи, виникають думки — чи не 
останні це іменини району. Сьогод-
ні Бориспільський район — це істо-
рично сформована, цілісна, адміні-
стративно-територіальна одиниця 
з відповідними структурними утво-
реннями. Вони повністю забезпе-
чують життєдіяльність  населених 
пунктів району. А нам пропонують 
подробити район на громади. Фак-
тично створити  кілька автономних 
одиниць зі всіма структурними під-
розділами, які  властиві району, а, 
до того ж, і з відповідним штатом 
працівників. Це означає  знищити 
цей налаштований механізм жит-
тєдіяльності району. Нехай і не 40, 
а років ще п'ять таки доведеться 
ходити по пустелі і будувати ново-
створені райони. 

Ми  вже 26 років живемо у неза-
лежній Україні. Вік далеко не юний. А 
ми все ще спинаємося на ноги. А ще 
років п'ять, і перейдемо в зрілість. 
Для людського життя — це багато. То 
ж чи не краще нам, конкретно нашій 
самодостатній територіальній гро-
маді сіл Бориспільського району, не 
розпорошуватися, а об’єднати всі фі-
нансові, матеріальні і духовні ресур-
си для подальшого зростання і зміц-
нення наших надбань і зустріти ще 
100-річчя району у розквіті і благо-
получчі його мешканців. 

Медична реформа
— Хочу висловитися і стосовно 

медичної реформи. А більше, щоб 

спростувати чутки щодо отриман-
ня медичної допомоги жителям 
міста і району. 

Медична реформа  стартувала. 
Створено госпітальні округи. Ви-
значено три рівні надання медич-
ної допомоги. На сьогодні, як ви 
знаєте, наша  міськрайонна лікар-
ня має статус районної. Але ніко-
ли  за всю історію існування лікар-
ні район не ділив мешканців міста і 
району на своїх і чужих. Я запевняю 
всіх, що так буде і надалі. Медична 
допомога і медичні послуги будуть 
надаватися в необхідному обсязі.

Навесні 2018 р. буде будувати-
ся корпус для розміщення терапе-
втичного і неврологічного відді-
лень, що значно поліпшить надан-
ня меддопомоги  населенню.

Але знаходяться деструктивні 
елементи, які збурюють людей, наг-
нітають і створюють соціальну на-
пругу як у місті, так і в районі. Вига-
дують, наприклад, що неврологіч-
не відділення переведуть у с. Старе, 
не буде надаватись хірургічна допо-
мога тощо. У зв’язку з цим заявляю, 
що районна влада не зробить жод-
ного кроку на погіршення медично-
го обслуговування громадян міста і 
району. А добросусідські відносини 
повинні бути запорукою спільного 
успіху в створенні матеріальних і ду-
ховних цінностей Бориспільщини та 
благополуччя її мешканців. 

Що змінили б у районі?
— Змін хочеться багато. Хо-

четься, щоб район був не тіль-

ки інвестиційно привабливий 
в економічному розумінні, а й 
мав би свій культурний розви-
ток. На базі садиби П. Чубинсько-
го, що будується в однойменно-
му селі, напрошується створення  
культурно-мистецького центру, 
який би став духовним осеред-
ком Бориспільщини. Це потре-
ба часу. Настав час відроджен-
ня Сулимівського парку. Турис-
тичний маршрут «Київ – Переяс-
лавщина» повинен бути не тільки 
транзитним шляхом через  Бори-
спільщину, а й об’єктом давніх іс-
торичних і сучасних цікавинок 
краю. 

Потрібно міняти підходи до пи-
тання забезпечення району висо-
кокваліфікованими кадрами, зо-
крема лікарів, вчителів. Це зна-
чить, що вкрай необхідно будува-
ти соціальне житло. 

Давно перезріло і питання бу-
дівництва сміттєпереробного за-
воду. Працюємо і над цим.

Треба  змінити ставлення лю-
дей до тієї території, на якій во-
ни проживають. А конкретніше 
— до благоустрою, до екології, 
до лісу, до води, до землі. Бла-
гоустрій території — це облич-
чя її керівника. Щоб знати, чи на 
своєму місці сільський голова, не 
треба йти в його кабінет. Досить 
проїхати по селу і побачити йо-
го благоустрій, і матимеш повне 
уявлення. Якщо сільський голова 
не буде займатися цими питан-
нями 365 днів на рік, то поряд-
ку не буде. Не зміниться тоді на 

краще і культура наших жителів 
у питанні благоустрою. А це мож-
ливо. Прикладом у районі є Про-
цівська сільрада. Там із дитячо-
го садочка прищеплюється дітям 
любов до чистоти і порядку, бе-
режне ставлення до природи, а 
школярі вже разом з дорослими 
постійно дбають про благоустрій 
села. Більше того, це заохочуєть-
ся і всіляко підтримується сіль-
ським головою Любою Іванівною 
Чешко.  

Вчитель, який вплинув 
на подальше життя

— Всі ми родом з дитинства, а 
дитинство — це школа. І, звичайно, 
перший вчитель — та людина, яку 
забути не можна. Я навчався у Бо-
риспільській школі №8. Моя перша 
вчителька — Марія Андріївна Бур-
мака. На жаль, уже покійна. Я нале-
жу до того покоління, коли ще вчи-
тель для дітей був більшим автори-
тетом, ніж батьки. До вчителя було 
особливе ставлення. Таке ж мате-
ринське ставлення було і в учите-
ля до дітей. Вплив учителя на учнів 
був незаперечним і, без сумніву, 
проявлявся у подальшому житті.

Про мир
— Мабуть, сьогодні думка і 

мрія у багатьох людей одна: щоб в 
Україні якнайшвидше настав мир. 
Щоб не гинули чоловіки, молоді 
хлопці. Щоб матері не знали горя. 
Це найважливіше і найголовніше. 
А ті економічні труднощі, які нині 
переживає країна, ми разом здо-
лаємо. Україна буде багатою, а лю-
ди — заможними і щасливими.

Захоплення
— За характером я людина ак-

тивна, не знаю, що таке нудьга чи 
лежання на дивані. На це у мене 
немає ні часу, ні бажання. Я спові-
дую здоровий спосіб життя. Така ж 
і моя родина — дружина і четве-
ро дітей. Літом живемо на дачі. Ри-
боловлю, спорт, подорожі полю-
бляють всі члени сім’ї. А моє осо-
бливе захоплення — мисливство. 
Але не стільки, щоб щось добути, 
а просто ближче поспілкуватися з 
природою.

Люблю відвідувати виставки (ху-
дожні, технічні, економічні). Це до-
помагає розвиватися, вдоскона-
лювати свої знання.

Що цінуєте у людях?
— Найбільше ціную порядність. 

Важливо бути хазяїном свого сло-
ва. У давнину купці не укладали 
письмових договорів, а чесно до-
тримувалися обіцяного.

Чоловіча дружба
— Я вірю у чоловічу дружбу. У 

мене є справжні, перевірені ча-
сом, друзі, які ніколи не підведуть, 
завжди підтримають.

ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС: 
РОЗДУМИ ПРО ГОЛОВНЕ

 З керівниками високого 
рангу всі звикли говорити 
тільки про посадові обов’яз-
ки. «Вісті» ж розмовляли з 
Владиславом Байчасом, го-
ловою Бориспільської ра-
йонної ради, про життя, 
реформи, особисті уподо-
бання та людські цінності.

КАРТКИ ВИТІСНЯЮТЬ ГОТІВКУ
За даними Нацбанку, з початку року кількість операцій з пла-

тіжними картками збільшилася на 22 %, порівняно з аналалогіч-
ним періодом минулого року. 

Виріс і грошовий обсяг таких операцій — до 1,5 млрд грн. Також 
збільшилася кількість платіжних карток. У НБУ повідомляють, що довіра 
українців до безготівково рахунку зростає через зручність та збільшен-
ня торгових об’єктів та точок сфери послуг, що оснащені розрахункови-
ми терміналами. Найпопулярніші платіжні розрахунки картками у Київ-
ській, Дніпропетровській та Харківській областях.  

У селі Щасливе 19 листопа-
да відбувся 3-й турнір з бок-
су пам’яті майстра спорту СР-
СР, судді республіканської ка-
тегорії України Загурсько-
го О.Т. (тренера ГО СК «Олімп» 
м. Бровари). 

У змаганнях брали участь боксе-
ри 2004 — 2009 р.н. з Києва (тре-

нер Ігор Коленченко), Борисполя 
(тренери Михайло Шкоруп, Мико-
ла Степаненко, Сергій Кінаш), Пе-
реяслава-Хмельницького (тренер 
Смірнов), Баришівки (тренер Во-
лодимир Шарий), Дударкова (тре-
нер Олександр Бабюк), Щасливо-
го (тренер Вадим Шевкопляс). Ви-
значали кращого серед 50 боксе-

рів. На турнірі були присутні 
дружина майстра спорту Людми-
ла Загурська та син Сергій Загур-
ський, організатор турніру ГО СК 
«Олімп» (президент Василь Гарма-
шов, голова правління Андрій Ри-
женков) та ДЮСШ Бориспільсько-
го району (директор Геннадій Яц-
юта). Організатори також вдяч-
ні директору Щасливського НВК 
Ю. Йовбаку та начальнику відділу 
освіти району М. Каськіву.

ВИЗНАЧАЛИ КРАЩОГО БОКСЕРА

• «Ніколи  за всю історію існування лікарні район не ділив мешканців міста і району на своїх і чужих».
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 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ БЕЗКУЛЬТУР'Я

 НАРЕШТІ!

 КАДРИ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Тетяна ХОДЧЕНКО

Яку ялинку місто планує купува-
ти цьогоріч? Може, придбає штуч-
ну, як бажали деякі депутати. Ад-
же вона слугуватиме не один рік 
і не доведеться вставляти у мета-
левий каркас-заготовку десятки 
живих сосон, щоб сформувати од-
ну велику.

За словами першого заступника 
Миколи Корнійчука, головна красу-
ня буде такою, як і торік, сформова-
на за перевіреним уже принципом. 
Хвойні молоденькі деревця надає 
ДП «Бориспільський лісгосп», яке 
заготовляє їх під час планових роз-
чисток території лісництва. До речі, 
загальна площа насаджень лісни-
цтва становить 19 285 га. 

—  Щодо прикрас, то до існую-
чих докупимо нові, у тій кількості, 
яка минулого року була розбита, 
пошкоджена чи вкрадена, — по-
яснює співрозмовник. — Як і за-
ведено, ялинку засвітять у День 
Святого Миколая, 19 грудня, і ра-
дуватиме вона бориспільців до 
Водохреща, 19 січня. Стоятиме де-
рево на головній площі.

Стало відомо, що на сесії місь-
кради, яка відбулася 16 листопа-
да, депутати виділили додаткові 
190 тис. грн на елементи новоріч-
ної ілюмінації та гірлянди. Кажуть, 
сума скромна, але це краще, ніж ні-

чого. Також виділено кошти на ре-
монт ілюмінації, що прикрашає ву-
лицю Київський Шлях під час свят. 

Чи буде щось нове й оригіналь-
не, несподіване для мешканців 
Борисполя на Європейській пло-
щі міста під час зустрічі Нового 
року, поки невідомо. Заступник 
міського голови пожартував, що 
прийдешній Новий рік уже не дає 
спокійно спати окремим депута-
там, тому, задля їхнього солодко-
го сну, влада не планує нічого над-
звичайного, усе традиційне. 

110-річна хвоя з 
Франківщини

Розмови, якою буде головна 
ялинка країни, породили різнома-
нітні судження. Так активістка Дар’я 
Метревелі 9 листопада зареєструва-
ла петицію до президента України, 
далі  цитата: «проти встановлення 
натуральної ялинки на площі Києва 
для новорічних свят до 2018 року». 

Станом на 21 листопада 2017 
року цю петицію підтримало 167 
осіб із необхідних 2500 голосів. 
Голосування триватиме ще 80 
днів. Якщо ж необхідна кількість 
набереться, це ніякої ролі вже 
не відіграє (хіба на наступний рік 
щось зміниться).

Відомо, що головну ялинку пла-
нують завезти із Івано-Франків-
ської області. Їй аж 110 років, висо-
та її більша за висоту минулорічної 
на один метр і становитиме 26 м. 
Дерево буде доставлене до столиці 

не пізніше 3 грудня. Претендентами 
на головне дерево свята були три 
ялинки висотою 25, 26 і 30 м. Тради-
ційно Новорічний символ встанов-
лять на Софіївській площі і прикра-
сять іграшковими метеликами, а ще 
1 тис. інших іграшок, 42 тис. ліхтари-
ків та неоновими гірляндами дов-
жиною аж у 3,6 км.

Анонсується, що дерево зміню-
ватиме підсвітку, а 19 грудня та 31 
грудня засвітиться кольорами ве-
селки. Столична влада обіцяє «зо-
ряне небо» із 33 км гірлянд за ялин-
кою, де буде розміщено амфітеатр 
для дітлахів. Головним сюрпризом 
стане неймовірна кількість гірлянд 
у столиці, тільки на Софіївській пло-
щі їх обіцяють близько 110 км. 

ЯЛИНКА ПО-СТАРОМУ
 «Вісті» дізнавалися про 

підготовку офіційного Бо-
рисполя до Новорічно-
різдвяного циклу. Якою 
буде головна ялинка та які 
сюрпризи  слід чекати міс-
тянам від організаторів? 

Новорічні пакунки 
для малечі

Чи будуть солодощі від Діда 
Мороза у школах та садочках 
Борисполя? Стало відомо, що 
на початку листопада такі пода-
рунки закуплені на замовлен-
ня Управління освіти та науки 
Бориспільської міськради че-
рез тендерну систему ProZorro. 
У тендері брали участь 9 учас-
ників, 6300 пакунків солодо-
щів отримають місцеві школярі 
з 1 по 4 класи та вихованці ди-
тячих садків. Вартість кожного 
презенту дізнатись не вдалося.

ДРІБНИЦЯ, АЛЕ ПРИЄМНО

Скільки погуляємо
Вихідні на Новий рік триватимуть три дні — 30, 31 грудня та 1 січня. 

На Різдво, 7 січня, яке цьогоріч випадає на неділю, вихідний день пере-
несено на понеділок, 8 січня. Школярі гулятимуть із 23 грудня по 9 січня. 

ГОЛОВА 
ЯГОТИНСЬКОЇ РДА 
ПІШОВ У ВІДСТАВКУ

Сергій ФЕДОТОВ

Рішення очільник озвучив 
на засіданні сесії Яготинської 
райради. Серед причин зазна-
чив, що певні особи, мовляв, 
клани яготинців заважають 
працювати. Наслідок — не-
стабільна ситуація в районі та 
зрив опалювального сезону. 

Також серед причин пан Деру-
нець назвав розбіжності з Київ-
ською ОДА та тривалу ворожнечу 
з губернатором Київщини Олек-
сандром Горганом. «На селектор-
ній нараді Олександр Горган за-
явив про те, нібито я сам себе від-
правив у відпустку на два місяці в 
період підготовки до зими і про-
валив опалювальний сезон. Але 
мою заяву про відпустку погодив 
особисто його перший заступник. 
Ми домовилися, що я хоча б два 
тижні відпочину, а далі, в разі по-
треби, повернуся до роботи, але 
для цього в ОДА мали б відкли-
кати мою заяву про відпустку. Ко-
ли я розумів, що ситуація з опалю-
вальним сезоном ускладнюється, 
я просив, щоб відкликали. Мені 
категорично відмовили і звину-
ватили в тому, що саме я винен у 
перебоях з початком опалюваль-
ного сезону», — розповів О. Де-
рунець. За його словами, за чоти-
ри дні до офіційного початку опа-
лювального сезону звільнився ке-
рівник Яготинської тепломережі, 
до чого, вважає Дерунець, докла-
ли руку його опоненти.

«Мене цілий рік перевіряли, ро-
били з мене корупціонера і зло-
чинця. Шукали компромат, щоб 
знайти причину мене звільнити», 
— жалівся Дерунець на перевірки.

Нагадаємо, що про складну си-
туацію та про можливий зрив опа-
лювального сезону в Яготині гово-
рилося на різних засіданнях ще з 
кінця весни через заборгованість 
надавача послуг КПТМ «Яготин-
тепломережа». Долучилась до ви-
рішення проблеми міська влада 
Яготина. Мер міста Наталія Дзюба 
побувала з цього приводу в голо-
ви області пана Горгана. Хоча Яго-
тинська міська рада й позбавлена 
юридичних та фінансових можли-
востей вплинути на ситуацію зі зри-
вом опалювального сезону, оскіль-
ки підприємство не належить до 
комунальної власності міста, однак 
міські депутати рішенням сесії виді-
лили із загального фонду бюджету 
1 200 000 грн для погашення забор-
гованості за тепло, які були пере-
раховані до бюджету району. Тож 
спільними зусиллями опалюваль-
ний сезон було розпочато.

Шановні бориспільці! Запро-
шуємо долучатися до міських 
заходів.

25 листопада
10:00 — загальноміський поми-

нальний молебень за жертвами го-
лодоморів в Україні в Свято-Мико-
лаївському храмі на Книшовому ме-
моріальному парковому комплексі;

10:30 — покладання квітів та 
мітинг-реквієм біля пам’ятника 
жертвам голодоморів в Україні на 
Книшовому меморіальному пар-
ковому комплексі;

16:00 — Всеукраїнська акція «За-
пали свічку пам’яті!». Просимо за-
палити у вікнах свічки на знак вша-
нування мільйонів наших спів-
вітчизників, які загинули від голоду.

Просимо керівників підпри-
ємств, установ і організацій 
міста 25 листопада приспусти-
ти Державний Прапор України 
на своїх будинках і спорудах. 
Також звертаємося до керів-
ників культурно-розважаль-
них закладів з наполегливим 
проханням обмежити прове-
дення розважальних заходів 
у цей скорботний для нашої 
держави день.

Виконавчий комітет
Бориспільської міської ради

День пам’яті жертв 
голодоморів в Україні

• Нищити хвойні дерева для свята — недешево і цинічно по відношенню до природи. Та й не модно у 
світі. Українці все більше схиляються до висновків, що  традиція рубати хвойні, має відійти у минуле. Замінити 
деревце можуть, наприклад, сучасні інсталяції.

БРУДНА ДОРОГА 
ДО ТЕАТРУ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Таку картину спостерігаю 
тричі на тиждень, йдучи з ди-
тиною до Муніципального те-
атру «Березіль» — це прохідна 
частина від вул. Нижній Вал у 
напрямку театру. 

Із одного боку, біля тротуару, 
розмістилися контейнери, а з ін-
шого — просто жах: тут і пункт 
прийому склотари, і туалет між 
гаражами, і нелегальний сміт-
ник! Іноді його прибирають ко-
мунальники, але рідко. 

Місцеві кажуть, що нелегаль-
ний смітник влаштовують меш-
канці прилеглого гуртожитку, що 
на Бежівці, 1. «Прямо посеред бі-
лого дня мене мало не приглу-
шили пакетом зі сміттям, який 
викинули із балкона гуртожит-
ку. Не хочеться на когось «тика-
ти пальцями», але хтось за все 
це має відповідати!» — резонно 
нарікає пенсіонерка із сусідньої 
«хрущовки». 

БК БЕЗ СМІТТЯ
Павлина Острозора, 
фото автора 

Смітник, що тривалий час 
вражав сусідством з міським 
Будинком культури, зник. А 
нові контейнери з кришками 
встановили у дворі поблизу 
«будинку прикордонників».

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук прокоментував ситуацію: 
«Це була жахлива картина. Ми 
спробували різні методи, які не 
давали результату. Смітник лікві-
довано. На його місці буде вста-
новлено дитячий майданчик, 
конструкції якого вже готові».

Виникає питання, чи доречно 
встановлювати майданчик по-
близу проїжджої частини?

• Кажуть, буде чисто!

• Тут завжди брудно.
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ЗА ПОСВІДЧЕННЯМ ВОДІЯ 
ДО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АВТОШКОЛИ (ТСОУ)

Оксана ПАВЛОВА

Схвально відгукуються про свою 
«альма матір» ті, хто недавно чи 
давно отримав водійські права у 
найстарішій і найавторитетнішій 
автошколі Бориспільщини, таких 
водіїв-професіоналів немало: де-
сятки тисяч. «Вісті» вивчали тему.

Директор Бориспільської авто-
школи ТСОУ (Товариство сприяння 
оборони України), колишня ДОСА-
АФ, Олег Костюк 11 років пропрацю-
вав на цьому підприємстві майстром, 
а вже четвертий рік його очолює.

«Ми працюємо з усіма підприєм-
ствами міста і району, здійснюємо 
безготівковий розрахунок за послу-
ги. Місцеві організації співпрацюють 
з нами, адже готуємо фахових воді-
їв усіх категорій. Бажаючі отримують 
водійські посвідчення на легковики, 
автобуси, вантажівки, фури», — на-
голошує Олег Петрович. 

Як прийти вчитися. Потрібно ма-
ти бажання бути водієм. Вік — від 

18 років. Стандартний перелік доку-
ментів на категорію «В»: ксерокопія 
паспорта, ідентифікаційного ко-
ду та чотири фотографії. Опла-
та фіксована, можлива поетап-
на оплата. За пальне — 75 л — 
платить учень, який сам оби-
рає заправку й пред’являє 
чеки щодо оплати. 

Група набирається 25-30 
учнів. Оплата здійснюється 
кожним після інструктажу 
та реєстрації. Щодо гендер-
ної рівності, то тенденція та-
ка: у групах переважна біль-
шість дівчат.

Система роботи. Кожне прак-
тичне заняття на кат. «В» триває дві 
години, усього таких за курс нав-
чання 20. До практики допуска-
ються лише ті, хто пройшов теоре-
тичний курс. 

«Наші майстри після занять з те-
орії проводять оглядово-поясню-
вальні заняття, де учень знайо-
миться із будовою та роботою авто, 
— розповідає директор. — Потім 
вчиться заводити авто, рушати з міс-
ця. Після — обкатування на нашому 
майданчику — автодромі. Наступ-
ний етап — виїзд у місто: є маршрут, 
на якому слід закріпити певні водій-
ські вправи». Спочатку інструктори 
вчать початківців на дорогах з низь-
кою інтенсивністю руху, наступний 
етап — на більш завантажених ді-
лянках. Інструктори поступово вво-
дять учнів у процес дорожнього ру-
ху. Навички відточуються. Далі — за-
лік. Ми готуємо впевнених водіїв!» 
— наголошує співрозмовник.

Чи є такі, що не складають за-
лік? «Є, — каже директор, — бо 
побільшало питань, що пов’язані 

з введенням нових білетів на ек-
заменах. Але усе залежить від лю-
дини — якщо учень прийшов учи-
тися, отже, із завданнями спра-
виться». 

На ходу чотири легковики «Жи-
гулі» української збірки (м. Луцьк), 
п’ята — сучасніша, шоста — осна-
щена коробкою автомат. 

«За 11 років роботи я підготу-
вав понад 900 чоловік, близько 
600 з них — постійно за кермом, 
200 — час від часу водять авто, а 
100 — це ті, кому посвідчення не 
знадобилося з різних причин. Ві-
домо, якщо людина отримала пра-
ва й протягом року не водила авто, 
то отримані навички втрачаються, 

потрібно вчитися по-новому», — 
розповідає Олег Петрович.

Конкуренція. Перед приватника-
ми у держпідприємства свої перева-
ги: фіксована плата, надання широ-
кого спектру водійських навичок, 
відповідальність за послуги. «Після 
нашої водійської школи переучува-
тися чи доучуватися не доведеться, 
бо якість ми гарантуємо. Школа має 
акредитацію і ліцензію», — говорить 
директор.

Автошкола співпрацює із управ-
ліннями соцзахисту населення мі-
ста і району та здійснює навчан-
ня, перенавчання учасників АТО за 
державний кошт. 

 Єдина на Бориспіль-
щині державна автошко-
ла, яка понад півстоліття 
на ринку, і сьогодні, в умо-
вах конкуренції з приватни-
ми автошколами, впевнено 
займає лідируючі пози-
ції щодо якості надання те-
оретичних та практичних 
знань та навичок з водіння 
авто усіх категорій. 

Професійна 
адаптація 
учасників АТО

— Ми тісно співпрацює-
мо із автошколою, бо це дер-
жпідприємство. Минулого ро-
ку тут пройшло навчання три 
учасники АТО, отримали кате-
горії «В», «С», «Е», знайшли ро-
боту. У цьому році п’ять коли-
шніх вояків відучилися, три — 
реєструються на курси. Є за-
явка отримати категорію «D». 
Усі хлопці задоволені, бо тут 
навчають бути професіона-
лами за кермом будь-якого 
транспортного засобу.

— Минулого року отри-
мали водійські права п’ять 
атовців, цьогоріч держав-
ну автошколу уже закінчили 
вісім осіб, яких ми направ-
ляли. Нарікань немає. Коли 
пропонуємо хлопцям обира-
ти автошколу, то вони йдуть 
до державної, кажуть, що тут 
надійно. Укладається дого-
вір, ці люди навчаються за 
державний кошт. У серед-
ньому, сума витрат на одно-
го учня становить від 3500 
до 5300 грн. Хлопці можуть 
освоїти не одну, а відразу 
кілька категорій. 

Водійка у 60
За словами директора, до ав-

тошколи нещодавно прийшла 
жіночка, якій трохи за 60, з ба-
жанням освоїти водіння, щоб, 
каже, «мізки не застоювалися».

«Ученицею з теорії вона була 
зразковою. А от з практикою не 
складалося, бо це був зимовий 
період. Навички не формували-
ся. Знову прийшла вчитися. За-
лік склала вже навесні й таки 
отримала посвідчення», — смі-
ється співрозмовник.

Щоб не переучуватися
«До нас приходять особи, в ос-

новному жіночої статі, уже з по-
свідченнями водія, але просять 
навчити їх рушати з місця чи поз-
бавити страху кермувати на до-
рогах, де інтенсивний рух. Такі 
автолюбителі навчалися в при-
ватних автошколах, де обмежені 
години водіння, тому і результат 
невтішний», — каже директор.

Щоб такого не трапилося, він 
радить обирати надійну авто-
школу, де фахові інструктори 
та дотримано вимоги щодо на-
вчального процесу.

Станіслав ТИЩЕНКО, во-
ював у зоні АТО — 72 бригада, 14 
окремий мотопіхотний баталь-
йон. Після повернення відучився й 
отримав посвідчення водія. 

— Так склалося у житті, що я 
ніколи раніше не сідав за кермо. 
Навіть не сподівався, що дове-
деться освоїти водіння. Вдячний 
інструктору за вимогливість. За-
доволений, що навчився водити. 

Федір КОЖУХАР, воював у 
зоні АТО — 92 окрема мобілізована 
бригада. Раніше — водій-самоучка.

— Водити вмів, але детальні 
знання та вміння отримав у цій 
автошколі. Сподобалося, що ін-
структор звертав увагу на ті де-
талі, яких я раніше не помічав. 
Тепер я впевнений за кермом. 
Зараз справа за малим — купи-
ти машину!

Бориспільська автошко-
ла ТСОУ була створена у 
1963 році. 

Це найстаріший навчаль-
ний заклад з підготовки водіїв 
різних категорій у місті і райо-
ні. Автошкола здійснює про-
фесійне навчання громадян і 
видає свідоцтва про присво-
єння робітничої кваліфікації 
— водій т/з відповідних кате-
горій, яке є необхідною умо-
вою зарахування на відповід-
не робоче місце. Всі інші при-
ватні автошколи міста готують 
спеціалістів, які мають право 
керувати тільки особистими 
транспортними засобами.

ДОВІДКА

ВАЖЛИВОЦІКАВО

КОНТАКТИ

Галина СТАЩУК, 
завідувач сектору обслу-

говування пенсіонерів, інва-
лідів, ветеранів війни та пра-
ці Бориспільської міськради:

Катерина ТУР, 
завідувач сектору побу-

тового обслуговування пен-
сіонерів, інвалідів війни та 
праці управління соцзахи-
сту Бориспільської РДА:
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Від легковика 
до фури

Потужна матеріально-тех-
нічна база та висококваліфі-
кований викладацький склад 
роблять навчання легким, до-
ступним та цікавим, що завж-
ди виводить Бориспільську 
державну автошколу на лі-
дируючі позиції по підготов-
ці водіїв серед інших закладів.

Навчальна програма по 
водінню розрахована:

• для слухачів, які навчають-
ся керувати легковим авто-
мобілем, на 40 годин, кат. «В»;

• для слухачів, що навчають-
ся керувати вантажним ав-
томобілем, на 60 год, кат. «С»;

• для водіїв, які проходять пе-
репідготовку, щоб керувати 
автобусом, на 30 год, кат. «D»;

• для тих, що проходять пе-
репідготовку, щоб керувати 
вантажним автомобілем з 
причепом, на 15 год, кат. «С, Е».

• для тих, що навчають-
ся керувати мотоциклом, 20 
год, кат. «А».

Олег КОСТЮК: «Незручності виникають в тому, що у Борисполі 
немає сервісного центру (колишнє МРЕВ), тож возимо водіїв на здачу 
екзаменів у інші міста, П-Хмельницький, Бровари, Баришівка...»

!

БОРИСПІЛЬСЬКА АВТОШКОЛА ТСОУ:
м.Бориспіль, вул.Польова, 39

Тел.: 045-95-6-13-33, 096-533-10-50, 063-922-49-24
Сертифікат про державну акредитацію — МВС № 000133 від 04.08.2016р.
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В’ЯЧЕСЛАВ, пенсіонер

— У Борисполі живу вже 28 років. 
Ось недавно був випадок, коли нар-
коман якийсь бігав із ножем, двох 
людей порізав. Безпечно ніхто не по-
чувається Щодо роботи поліції мо-
жу сказати, що вона робить усе, що 
може. Після Революції Гідності лю-
ди розгубились. Молоді та старшому 
поколінню доводиться пристосову-
ватися до теперішніх умов. 

АЛЛА, пенсіонер

— Бориспіль частково безпеч-
ний. Вночі не завжди зручно ходити 
вулицями, багато темних місць і не 
знаєш, кого ти там зустрінеш. Нова 
поліція мені подобається, вона ста-
рається, дуже добросовісна, ввічли-
ва і значно відрізняється від тієї, що 
була раніше. Коли проїжджає маши-
на патрульної поліції, я почуваюся 
комфортніше і безпечніше.

ЛЮДМИЛА, продавець

— Нова поліція працює наполо-
вину. У мене на вулиці є магазин, де 
постійно пиячать, а патрулі не звер-
тають на них уваги. Поруч же з мага-
зином у дворах гуляють діти, і ми всі 
слухаємо все, що звідти лунає. Бою-
ся за дітей, наприклад, у мене внуч-
ка ходить у школу на другу зміну, 
намагаємося її зустрічати. Та й самій 
страшнувато йти пізно додому.

ОЛЕКСАНДР, будівельник

— Загалом, безпечно. Поліція 
працює нормально, жодних про-
блем з ними ніде не було. Зараз 
більш спокійно, бо поліція кож-
ного дня патрулює. Однознач-
но потрібно, щоб увечері па-
трулювали, тому що через випа-
док з жінкою, який стався  днями,  
страшно. Явних проблем із без-
пекою я не зустрічав.

ДЕНИС, школяр

— Я не вважаю Бориспіль без-
печним містом. Особливо зараз 
через нещодавні події. Поліція 
працює, але зараз їх не так видно, 
як було раніше. Хотілося б бачити 
більше патрульних. Адже від цьо-
го залежить безпека нашого міста. 

«БЕЗПЕЧНО НІХТО НЕ ПОЧУВАЄТЬСЯ» «Вісті» запитали у бориспільців, чи почуваються вони 
у місті безпечно і чи задоволені роботою поліції.

Олександр ПОГРЕБНЯК, 
фото автора

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

 РЕЗОНАНС  ПОСИЛЕНИЙ РЕЖИМ

ВБИВСТВО ЖІНКИ 
НА ВУЛ. ГОЛОВАТОГО

Сергій КРУЧИНІН

Що було насправді?
У ніч з 16 на 17 листопада, близько півночі, на ву-

лиці Головатого на тротуарі навпроти будинку №26 
(№№20,28 — біла дев'ятиповерхівка) в 100 м від нової 
«Фори», перехожий напав на жінку, яка йшла тротуа-
ром йому назустріч. Злочинець вдарив жертву ножем 
у груди. 

Місце події освітлене і його добре видно з вікон 
десятиповерхівки №20 та дев’ятиповерхівки №9 (че-
рез дорогу навпроти). У результаті нападу жінка, яка 
працювала техпрацівницею і в якої залишилися чо-
ловік та 12-річна дитина, померла через короткий 
проміжок часу.

У  поліції є відеозапис події, але це досі не допомо-
гло знайти вбивцю. 

Поліцейські просять містян, якщо хтось помітив тієї 
ночі когось підозрілого в прилеглих дворах, у районі 
управління соцзахисту, повідомляти поліцію. Злочин-
ця продовжують розшукувати за нанесення тяжких 
травм, що спричинили смерть. Та безуспішно ….

Усім страшно
Злочин правоохоронці офіційно не коментують, 

мало достовірної інформації, тому Бориспіль накри-
ло хвилею паніки — це призводить до параної серед 
населення та ускладнює роботу поліції. Мешканці Бо-
рисполя бояться за себе, рідних та близьких. Ті, хто пі-
зно повертаються з роботи,  стверджують, що страш-
но повертатися темними вулицями. Люди зауважують, 
що маршрутки припиняють роботу рано, на зупинках 
стояти теж небезпечно, та й машин патрульної поліції 
майже не видно (адже в місті лишилося три екіпажі за-
мість дванадцяти на початку).

На нараді в міського голови у понеділок, 20 листопа-
да,  представники правоохоронних органів закликали 
людей зберігати спокій і не поширювати чуток. Йшло-
ся про згадане резонансне вбивство.

Плітки замість розкриття 
Хоча минуло чимало часу від  події, яка стала при-

водом і головною новиною міських розмов, але полі-
ція ніяк не заспокоїла бориспільців і не надала жодної 
правдивої інформації з приводу злочину. Люди гово-
рять, версій безліч, кількість жертв нібито зростає і ло-
кації подій називаються різноманітні. Паніку посилила 
інформація з різних джерел про те, що пограбування 
не було — людину просто вбили. Поліція не спросто-
вує цього, але і не підтверджує. 

18 листопада, на сторінці у Фейсбук, Патрульна по-
ліція зробила слабку спробу звернутися до населен-
ня з проханням повідомляти відомі факти, що мог-
ло б стати єдиним способом розкрити немотивова-
не вбивство. 

Сергій КРУЧИНІН

ГФ «Сектор Безпеки» патрулювало 
Бориспіль у посиленому складі — в ніч 
на суботу було задіяно п’ять екіпажів.

• Паралельно з пошуками вбивці, ГФ 
«Сектор Безпеки» відпрацьовувало ін-
формацію й по інших злочинах та за-
ймалося перевірками. Активістами ви-
явлено машину Daewoo, що перебува-
ла в розшуку. Водія (який був без прав і 
документів) з пасажирами затримано та 
передано до рук поліцейських. Але бо-
риспільці у Фейсбук стверджують, що 

наступного ж дня ця компанія спокійно 
каталася вулицями міста.

• Після перевірки закладів ігрових ав-
томатів підозрілих осіб передавали по-
ліції. Коли близько 20.00 патруль заїхав 
на залізничний вокзал, там було вісім 
компаній у складі від двох до шести осіб, 
які  розпивали спиртні напої. Кожен от-
римав усне зауваження. Через кілька 
годин жодного чоловіка з пляшкою не 
було, але це можна пояснити пізнім ча-
сом і тим, що туди навідалися ще кілька 
патрулів «Сектора Безпеки». Все вказує 
на типовість  правопорушення у райо-
ні залізничного вокзалу —  поліції варто 
приділяти об’єктові більше уваги.

• Тієї ж ночі один молодий бориспі-
лець вирішив подрифтувати (коли ма-
шина проходить повороти чи крутить-
ся на місті в керованому заносі) на пе-
ретині вулиць Головатого — Лютнева — 
Толстого. За словами порушника, йому 
забороняють це робити на стоянці «Ае-

ромолу» охоронці ТЦ, тому вирішив за-
йматися цим тут. До людей, які сплять у 
будинках навкруги, до безпеки дорож-
нього руху та до пошуків вбивці з но-
жем йому не було жодного діла. Коли 
приїхала поліція, то «гонщик» почав ви-
правдовуватися — у  нього потужна ма-
шина, тому занесло на повороті.

• Останнім часом у Борисполі поліція 
активізувала боротьбу з наркотиками. 
ГФ «Сектор Безпеки» долучається до 
спільних рейдів з поліцейськими рай-
відділку та патрульними. Це стосуєть-
ся  місць виготовлення, місць вживання 
наркотиків. Неодноразово при обшуках 
знаходять боєприпаси, було вилучено і 
тротилову шашку.

 
На початку місяця у спільному від-

працюванні з поліцією «Сектор Безпе-
ки» ліквідував наркопритон у підвалі 
будинку Київський Шлях, 47. Групу нар-
которгівців було затримано, в них знай-
дено викрадені велосипеди.

«СЕКТОР БЕЗПЕКИ» ДІЄ
 Через резонансне вбивство 

правоохоронні органи міста пра-
цювали в посиленому режи-
мі: залучалися бійці батальйону 
особливого призначення «Миро-
творець» у бронежилетах. 

Телефон чергового 
ГФ «Сектор Безпеки» 
(093) 197-99-97 (вночі)  
(068) 841-12-13 (з 10:00 до 16:00)

• Висновки. Шановні громадяни, не проходьте повз, не будьте байдужими — 
якщо вам щось відомо про порушників чи порушення, якщо ви бачите розпит-
тя алкоголю, паління сміття чи стали свідками пограбування — не пошкодуй-
те хвилини, дзвоніть 102, тепер це можна робити анонімно, не називаючи себе. 

Кожен рейд доводить, що один злочин  супроводжується іншими правопору-
шеннями і боротьба з цим явищем має бути комплексною і спільною.
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

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

види осиди посвидиииииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

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

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Енергетика
Начальника БЗВ
Майстра виробництва 
ЗБВ
Підсобних працівників
Такелажників

Працівників на 
виробництво 
вібропресувальних 
виробів (ФЕМ)
Збиральника меблів

Охоронця   
Електрика з 
кранового 
господарства
Тракториста

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, 27 ЛИСТОПАДА

ВІВТОРОК, 28 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 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля"
10.50 12.20 12.50 "Міняю жінку"
13.45 14.45 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
22.00 "Гроші"
23.15 00.10 "Голос. Діти 4"
02.05 Т/с "Таємниця твердині 

шифрів"

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 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля "
11.00 12.20 13.00 "Міняю жінку"
14.45 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
22.00 "Модель XL"
23.45 00.10 Х/ф "Фантастична 

четвірка" (16+)
02.10 Т/с "Пончик Люся" (16+)

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

01.30 Сьогодні
09.30 02.30 Зірковий шлях
11.45 Х/ф "Героїня свого роману" 

16+
13.40 15.30 Т/с "Королева Марго" 

12+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біле-чорне"
23.30 Х/ф "Смертельні перегони 2: 

Франкенштейн живий" 18+
03.15 Реальна містика
04.45 Агенти справедливості 16+

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

03.20 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30 04.05 Реальна містика
13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+
16.00 Історія одного злочину 16+
18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біле-чорне"
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+
01.20 Х/ф "Смертельні перегони 2: 

Франкенштейн живий" 18+

06.00 "Мультфільм"
06.20 00.20 "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"
10.20 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
12.25 Х/ф "Кохання з 

випробувальним терміном"
16.10 "Чекай на мене"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.55 05.05 "Подробиці"
20.40 Т/с "Доярка з Хацапетовки-3"
01.15 Х/ф "Осінній марафон"
03.40 "Речдок"

05.45 "Мультфільм"
06.20 00.15 "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 "Доярка з 

Хацапетовки-3"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 03.30 "Речдок"
18.00 19.00 04.15 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.50 05.00 "Подробиці"
01.10 Х/ф "Не горюй!"

06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Спляча красуня"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 23.00 Казки У Кіно
19.00 22.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Щоденник слабака 2: 

Правила Родріка"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 23.00 Казки У Кіно
19.00 22.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка

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 13.25 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45 15.45 Факти. День
13.40 16.15 Х/ф "Зоряна брама" 

16+
16.50 Х/ф "Хітмен" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Нюхач - 3" 16+
22.30 Свобода слова
00.55 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
02.40 Т/с "Слідчі" 16+
04.05 Скарб нації

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Більше ніж правда
11.00 17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 

16+
12.05 13.25 Х/ф "Жага золота"
12.45 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 01.25 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.40 Х/ф "Кобра" 16+
02.50 Т/с "Слідчі" 16+
03.55 Скарб нації
04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
Королева Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.10 "Моя правда"
10.50 Х/ф "Маша і море"
12.45 Х/ф "Летюча миша"
15.15 Х/ф "Мачуха"
17.05 Х/ф "Бездоглядність"
19.00 02.45 Х/с "Комісар Рекс"
21.00 Х/с "Пуаро Агати Кристі"
23.00 Х/ф "Пригоди Електроніка"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери
05.30 Х/ф "Дванадцята ніч"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.40 08.40 "Невідома версія. 

Королева Бензоколонки"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 00.20 "Моя правда"
11.20 Х/с "Несамотні"
13.10 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Живе такий хлопець"
17.10 Х/ф "Одружений холостяк"
19.00 02.00 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Непоправний брехун"
01.10 "Позаочі"
03.30 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 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 "Терор у небі"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

17.10 20.20 01.05 "Ситуація"
17.20 00.20 "На часі"
18.10 "Неймовірні винаходи"
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 "Неймовірні винаходи"
14.00 15.10 01.35 "Громадська 

приймальня"
15.55 21.25 "Щоденники Другої 

світової війни: день за 
днем"

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

Лотерея"
04.05 "Мультляндія"

03.00 01.55 Зона ночі
05.00 Абзац
06.49 09.09 Kids Time
06.50 М/с "Історії Тома і Джеррі"
07.10 М/ф "Хранителі снів"
09.10 Х/ф "Вторгнення: Битва за 

рай" 16+
11.15 Х/ф "Голодні ігри: Сойка-

Переспівниця ч.1" 16+
14.10 Х/ф "Голодні ігри: Сойка-

Переспівниця ч.2" 16+
17.00 Хто зверху?
19.00 Ревізор
21.15 Страсті за Ревізором
23.50 Вар'яти
01.50 Служба розшуку дітей

03.00 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.55 08.09 Kids Time
08.10 Т/с "Друзі"
11.15 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.45 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Любов на виживання
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Вар'яти

05.25 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

07.00 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 
Цибулі"

08.30 Т/с "Черговий ангел - 2" 
(16+)

12.00 "Кримінальні справи"
13.20 15.05 21.20 Т/с "Дуель під 

сонцем" (16+)
14.45 19.00 23.15 03.40 "Свідок"
15.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
02.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
04.10 "Речовий доказ"
04.35 "Легенди бандитської Одеси"

05.00 19.30 04.45 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

06.35 Х/ф "Загадка Ендхауза"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
10.25 "Кримінальні справи"
12.15 "Страх у твоєму домі"
13.55 15.05 01.55 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.10 Т/с "Дуель під сонцем" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
21.30 Т/с "Грейспойнт" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

06.00 Мультфільми

08.00 11.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

12.05 17.20 "Загублений світ"

13.05 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)

19.15 20.20 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.25 23.00 Т/с "Кістки 2" (16+)

00.50 "Помста природи"

02.25 Х/ф "Камінна душа""

04.00 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

15.20 Х/ф "Гра на виживання" (16+)

19.15 20.20 Т/с "Ментівські війни. 

Київ" (16+)

21.30 23.05 Т/с "Кістки 2" (16+)

22.10 Т/с "Кістки 3" (16+)

00.55 "Помста природи"

02.25 Х/ф "Страчені світанки"

03.55 "Облом.UA."

06.15 15.30 "Все буде добре!"
08.15 "Все буде смачно!"
10.10 "Зважені та щасливі - 7"
13.00 "Битва екстрасенсів 17"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.35 "Хата на тата"
02.40 "Найкраще на ТБ"

06.35 15.30 "Все буде добре!"
08.35 "Сюрприз, сюрприз!"
10.35 "Битва екстрасенсів 13"
12.45 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
23.25 "Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 15.00 18.05 21.00 
01.55 Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 16.35 23.20 Погода
09.40 Фільм Тетяни Терехової 

"ЄВРОБАЧЕННЯ: цілком 
безпечно"

10.30 Т/с "Дівчата війни"
12.20 Перший на селі
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Перша шпальта
15.15 23.30 02.55 Розсекречена 

історія
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.20 05.35 Вікно в Америку
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 До справи
19.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
20.15 Війна і мир
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.15 Роздягалка
22.50 Д/с "Дикі тварини"
00.20 Д/с "Столика Японія"

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 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
10.55 20.20 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 22.15 Складна розмова
15.15 Фольк-music
16.45 Хто в домі хазяїн?
17.15 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.20 Тема дня
18.35 01.40 Новини. Культура
19.00 Перший на селі
19.25 00.20 Д/с "Столика Японія"
20.25 Наші гроші
21.50 02.35 Новини. Спорт
22.50 Д/с "Дикі тварини"
23.30 02.55 Розсекречена історія
00.40 Д/с "Орегонський путівник"
03.50 Т/с "Чорна Рада"
05.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

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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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 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 "Чотири весілля "
11.00 12.20 13.00 "Міняю жінку"
14.40 Т/с "Свати - 6"
15.45 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
22.00 "Міняю жінку - 12"
23.35 00.10 Х/ф "Фантастична 

четвірка - 2" (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 

03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Біле-чорне"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.40 "Мультфільм"
06.20 00.15 "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 "Доярка з 

Хацапетовки-3"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 03.30 "Речдок"
18.00 19.00 04.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.50 05.00 "Подробиці"
01.10 Х/ф "Коли наступає 

вересень..."

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Пані Метелиця"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 23.00 Казки У Кіно
19.00 22.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка

05.30 10.00 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.00 17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 

16+
12.05 13.25 Х/ф "Кобра" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.25 Скетч-шоу "На трьох"
15.00 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 01.45 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.45 Х/ф "Танго і Кеш" 16+
02.35 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.15 Т/с "Слідчі" 16+
04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
Королева Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.25 00.25 "Моя правда"
11.20 Х/с "Несамотні"
13.10 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Блакитна стріла"
17.05 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00 02.05 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Артист з Кохановки"
01.15 "Позаочі"
03.35 Кіноляпи
04.20 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 "Неймовірні винаходи"
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 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.59 08.14 Kids Time
08.15 Т/с "Друзі"
11.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.50 22.00 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Вар'яти
21.00 Київ вдень та вночі
23.10 Зіркові яйця
02.55 Служба розшуку дітей

06.40 Х/ф "Загублене місто"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "34-й швидкий"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Страх у твоєму домі"
14.15 15.05 02.00 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Грейспойнт" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
19.30 04.50 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.25 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"
04.20 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

14.30 Х/ф "Граф Монте-Крісто"

18.55 Кубок України з футболу. 1/4 

фіналу. "Десна" - "Динамо"

21.00 Т/с "Кістки 3" (16+)

22.35 Т/с "Кістки 2" (16+)

00.25 "Помста природи"

02.30 Х/ф "Захар Беркут"

04.05 "Облом.UA."

07.05 15.30 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 13"
12.25 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "МастерШеф - 7"
00.05 Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 17.50 21.00 01.10 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
10.55 16.35 23.15 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 Радіо. День
13.55 Наші гроші
14.30 52 вікенди
15.15 До справи
15.50 Твій дім
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.10 02.10 Біатлон. Кубок світу. І 

етап. Індивідуальна гонка 
жінки 15 км.

20.00 23.30 Культурна афіша 
здорової людини

20.25 Слідство. Інфо
21.30 01.35 Тема дня
21.50 01.50 Новини. Спорт
22.15 Світло
23.25 Мегалот
00.00 Розсекречена історія
03.50 Т/с "Чорна Рада"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ЧЕТВЕР, 30 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 05.20 ТСН: 
"Телевізійна служба новин"

09.30 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.45 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)
22.00 "Світ навиворіт - 9"
23.00 "Право на владу 2017"
00.40 Х/ф "Швидкість" (16+)
04.35 Т/с "Пончик Люся" (16+)

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

03.00 Сьогодні

09.30 Зірковий шлях

11.30 03.50 Реальна містика

13.30 15.30 04.45 Агенти 

справедливості 16+

16.00 Історія одного злочину 16+

18.00 Т/с "Лікар Ковальчук" 12+

19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Біле-чорне"

23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.40 "Мультфільм"
06.20 00.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40 

Новини
07.10 08.10 09.20 "Ранок з Інтером"
10.40 12.25 20.40 Т/с "Доярка з 

Хацапетовки-3"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 03.30 "Речдок"
18.00 19.00 04.10 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 02.50 05.00 "Подробиці"
00.50 Х/ф "Мій лагідний і ніжний 

звір"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Король Дроздобород"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
19.00 22.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Казки У
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 17.25 21.25 Т/с "Нюхач - 3" 

16+
12.10 13.25 Х/ф "Танго і Кеш" 16+
12.45 15.45 Факти. День
14.55 16.15 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 02.15 Т/с "Винищувачі. 

Останній бій" 16+
23.45 Х/ф "Наймані вбивці" 16+
03.05 Т/с "Морська поліція. Лос-

Анджелес" 16+
03.55 Скарб нації
04.05 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
Королева Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 09.30 "Зіркове життя"
10.15 00.30 "Моя правда"
11.00 Х/ф "Капітан Пілігрима"
12.50 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
14.50 Х/ф "Непоправний брехун"
16.15 Х/ф "Слухати у відсіках"
19.00 02.10 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Ділові люди"
01.20 "Позаочі"
03.40 Кіноляпи
04.20 Саундтреки
05.05 Кінотрейлери

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

03.45 "Столичні телевізійні 
новини"

13.10 18.10 "Неймовірні винаходи"
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 02.55 Зона ночі
04.40 Абзац
06.35 07.00 М/с "Історії Тома і 

Джеррі"
06.59 08.14 Kids Time
08.15 Т/с "Друзі"
11.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" 16+
15.50 22.05 Пацанки. Нове життя
17.00 Хто зверху?
19.00 Зіркові яйця
21.00 Київ вдень та вночі
23.00 Суперінтуїція
02.50 Служба розшуку дітей

06.50 Х/ф "Балада про солдата"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"
10.35 "Кримінальні справи"
12.25 "Страх у твоєму домі"
14.15 15.05 01.55 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Грейспойнт" (16+)
17.05 Т/с "Суто англійські вбивства"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"
04.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 00.45 "Помста природи"

11.05 17.20 "Загублений світ"

14.35 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)

18.40 "ДжеДАІ"

19.15 Х/ф "Таємний план" (16+)

21.20 Т/с "Кістки 3" (16+)

22.55 Т/с "Кістки 2" (16+)

02.20 Х/ф "Чорна долина"

03.50 "Облом.UA."

07.05 15.30 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 13"
12.20 "МастерШеф - 6"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "Зважені та щасливі - 

7"
23.05 "Один за всіх"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 17.50 21.00 01.10 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
10.55 16.35 23.20 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 Слідство. Інфо
15.15 Надвечір'я. Долі
16.45 М/с "Чорний Джек"
18.10 02.10 Біатлон. Кубок світу. І 

етап. Індивідуальна гонка 
чоловіки 20 км.

20.05 00.20 Д/с "Столика Японія"
20.25 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
21.30 01.35 Тема дня
21.50 01.50 Новини. Спорт
22.15 Книга.ua
22.50 Д/с "Дика планета"
23.30 Розсекречена історія
03.50 Т/с "Чорна Рада"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.45 23.10 "Світське життя"

10.20 "Голос. Діти 4"

12.35 Т/с "Село на мільйон 2" (12+)

16.30 21.15 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2017"

20.15 "Українські сенсації"

00.10 "Модель XL"

02.00 "Ліга сміху"

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 10.50 "Чотири весілля"
12.20 13.50 "Міняю жінку"
15.00 Т/с "Я знову тебе кохаю" 

(12+)
17.10 Т/с "Нескінченне кохання" 

(12+)
20.15 "Ліга сміху"
22.20 "Вечірній Київ 2017"
00.15 Х/Ф "Швидкість - 2: круїз під 

контролем" (16+)
04.15 М/ф "Пригоди капітана 

врунгеля"

07.00 15.00 19.00 03.10 Сьогодні

07.15 15.20 Т/с "Біле-чорне"

18.10 19.40 Т/с "На краю кохання"

23.00 Т/с "Герократія" 16+

00.20 Реальна містика

03.50 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Зірковий шлях

06.30 07.10 08.15 Ранок з Україною

07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00 

02.40 Сьогодні

09.30 05.40 Зірковий шлях

11.30 03.20 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 Т/с "Біле-чорне"

23.20 Слідами

00.00 Т/с "CSI. Місце злочину" 16+

05.50 Мультфільм
06.30 "Чекай на мене"
08.00 Х/ф "Живе такий хлопець"
10.00 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
11.50 02.30 Х/ф "Баламут"
13.40 Х/ф "Право на Надію" 16+
15.40 Х/ф "Арфа для улюбленої" 

16+
17.30 Шоу "Кароліна. 20 років на 

сцені"
20.00 02.00 05.25 "Подробиці"
20.30 "Час будувати"
22.00 Т/с "Своя правда"
04.00 Х/ф "Міміно"

05.40 "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"
10.40 12.25 Т/с "Доярка з 

Хацапетовки-3"
14.00 "Життя на межі"
14.50 15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 04.10 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Бюро легенд" 16+
01.15 Х/ф "Скринька Марії Медичи"
02.55 Х/ф "Людина нізвідки"

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.50 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
11.20 М/ф "Барбі Дрімтопія"
12.20 Х/ф "Брудні танці 2"
14.00 Готель Галіція
19.00 Х/ф "Гарфілд"
20.30 Танька і Володька
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.15 Мультмікс
10.45 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
12.00 Панянка-селянка. 

Міжконтинентальний сезон
13.00 Готель Галіція
14.00 19.30 ЛавЛавCar 2
15.30 02.50 Віталька
16.50 Країна У
18.25 Казки У Кіно
19.00 Танька і Володька
21.00 Х/ф "Гарфілд"
22.30 Х/ф "Як я тепер живу" 16+
00.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+

05.00 04.45 Скарб нації
05.10 04.55 Еврика!
05.15 Факти
05.35 Більше ніж правда
07.20 Я зняв!
09.15 13.30 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
16.15 Х/ф "Гранд реванш" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" 

16+
22.30 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" 16+
00.45 Х/ф "Дилер" 18+
02.35 Провокатор

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Інсайдер
11.00 17.25 Т/с "Нюхач - 3" 16+
12.05 13.25 Х/ф "Наймані вбивці" 

16+
12.45 15.45 Факти. День
15.30 16.15 Скетч-шоу "На трьох"
16.30 Т/с "Майор і магія" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
00.05 02.35 Комік на мільйон
02.15 Факти
04.20 Т/с "Слідчі" 16+

05.45 07.40 07.50 08.40 "Невідома 
версія. Королева 
Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

10.10 Х/ф "Ділові люди"
11.40 Х/ф "Капітан Пілігрима"
13.30 Х/ф "Вершник без голови"
15.30 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
17.20 Х/ф "Апачи"
19.15 Х/ф "Слід сокола"
21.30 Х/с "Інспектор Лосєв"
01.30 Х/ф "Ліки проти страху" 16+
03.10 Х/ф "Болючий прийом" 16+

05.45 07.40 08.40 "Невідома версія. 
Королева Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 10.05 "Зіркове життя"
09.30 "Академія сміху"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Артист з Кохановки"
13.10 21.00 Х/с "Пуаро Агати 

Кристі"
15.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
17.05 Х/ф "Блакитна стріла"
19.00 01.50 Х/с "Комісар Рекс"
23.00 Х/ф "Цілуються зорі"
00.20 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.50 "Мультляндія"
15.30 "Euroshow" М.Поплавського"
16.20 "Київські історії"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 21.00 23.15 "Столичні 

телевізійні новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.40 "Якісне життя"
18.10 05.05 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
19.00 03.40 "КИЇВ LIVE"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Чвари"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 Х/ф "Пудл Спрінгс"

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 "Неймовірні 
винаходи"

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 Зона ночі
05.55 07.00 М/с "Лунтик і його 

друзі"
06.59 08.20 Kids Time
08.25 Дешево та сердито
09.50 Ревізор
12.00 Страсті за Ревізором
14.45 Вар'яти
16.45 Зіркові яйця
18.40 Х/ф "Людина-павук"
21.00 Х/ф "Людина-павук 2"
23.30 Х/ф "Арахнофобія" 16+
01.30 Х/ф "Внизу" 18+

03.00 02.45 Зона ночі

04.45 Абзац

06.39 07.55 Kids Time

06.40 М/с "Історії Тома і Джеррі"

08.00 22.45 Любов на виживання

11.55 21.40 Київ вдень та вночі

16.30 19.00 Топ-модель 

по-українськи

00.45 Зіркові яйця

02.40 Служба розшуку дітей

12.20 "Легенди шансону"
13.15 03.00 "Речовий доказ"
15.05 "Свідок. Агенти"
15.40 "Склад злочину"
17.05 "Переломні 80-ті"
18.00 "Таємниці радянського 

дефіциту"
19.00 02.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.00 Х/ф "Під прицілом кохання" 

(16+)
23.05 Х/ф "Жінка з П'ятого округу" 

(16+)
00.45 "Мисливці за привидами"
02.45 "Випадковий свідок"
03.30 "Легенди бандитського 

Києва"

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

06.55 Х/ф "Розвідники"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
10.40 "Кримінальні справи"
12.25 "Страх у твоєму домі"
14.15 15.05 02.00 Т/с "Елементарно 

- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.20 21.30 Т/с "Грейспойнт" (16+)
17.10 Т/с "Суто англійські вбивства"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"

06.00 Мультфільми
07.50 "Цілком таємно"
08.50 "Загублений світ"
09.50 Т/с "Ментівські війни. Одеса" 

(16+)
13.50 18 тур ЧУ з футболу 

"Чорноморець" - "Зоря""
16.00 Х/ф "Росомаха: Безсмертний" 

(16+)
18.35 Х/ф "Закон доблесті" (16+)
20.30 Х/ф "Втеча" (16+)
22.45 Х/ф "Поцілунок дракона" 

Черв. Круг
00.40 "Помста природи"
02.15 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"
03.25 "Облом.UA."

06.00 Мультфільми

08.00 13.05 "Він, Вона і телевізор"

10.00 18.15 "Спецкор"

10.40 18.40 "ДжеДАІ"

11.05 17.20 "Загублений світ"

15.15 Х/ф "Таємний план" (16+)

19.15 Х/ф "Мічений" (16+)

21.15 Х/ф "Закон доблесті" (16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

184"

02.30 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу"

03.35 "Облом.UA."

06.00 Х/ф "За сірниками"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.10 21.25 23.35 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
11.10 "Сюрприз, сюрприз!"
14.00 "Зважені та щасливі - 7"
16.55 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
22.35 "Х-Фактор - 8. Підсумки 

голосування"

06.50 Х/ф "Бережіть чоловіків!"
08.35 23.05 Х/ф "Осінній вальс"
10.40 Х/ф "Закоханi жiнки"
17.30 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.55 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 17.25 20.20 23.30 Погода
09.45 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.30 Покоління Z
11.00 Фольк-music. Діти
11.50 Лайфхак українською
12.05 Хто в домі хазяїн?
12.50 ДИТЯЧИЙ ПІСЕННИЙ 

КОНКУРС 
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017. ФІНАЛ

15.40 01.35 Біатлон. Кубок світу. І 
етап. Спринт чоловіки 10 
км.

17.40 Д/с "Столика Японія"
18.05 Д/с "Смак Дзяннаня"
18.40 Як дивитися кіно
19.10 Д/ф "Головна роль"
20.25 Роздягалка
21.35 04.40 Розсекречена історія
22.35 Війна і мир
23.25 Мегалот
23.35 Д/ф "Легіон. Хроніка 

Української Галицької армії 
1918-1919"

06.30 07.00 08.00 09.00 09.25 13.00 
15.00 18.05 21.00 01.40 
Новини

06.35 07.05 08.05 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

09.30 Т/с "Оповідання ХІХ століття"
10.55 16.35 Погода
11.10 Т/с "Дівчата війни"
13.10 14.30 Радіо. День
13.55 "Схеми" з Наталією 

Седлецькою
15.15 Світло
16.45 М/с "Чорний Джек"
17.50 01.10 Новини. Світ
18.20 21.30 01.25 02.05 Тема дня
18.40 02.35 Біатлон. Кубок світу. І 

етап. Спринт жінки 7.5 км.
20.00 Твій дім
20.25 Перша шпальта
21.50 02.20 Новини. Спорт
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.50 Як дивитися кіно
23.20 Д/ф "Головна роль"
00.30 Д/с "Орегонський путівник"
03.45 Т/с "Чорна Рада"
04.35 Розсекречена історія
05.30 Д/с "Мистецький пульс 

Америки"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58
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06.05 ТСН: "Телевізійна служба 
новин"

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка"
10.50 "Світ навиворіт - 9"
11.55 "Світ навиворіт - 6"
12.45 13.45 14.50 15.55 Т/с "Свати - 

6"
17.05 "Ліга сміху"
19.30 05.00 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос. Діти 4"
23.10 "Вечірній Київ 2017"
01.00 "Аргумент кiно"
01.40 "Світське життя"
04.25 М/ф "Як козаки..."

06.50 Сьогодні

07.45 Зірковий шлях

09.00 Х/ф "Її серце"

11.00 Т/с "На краю кохання"

15.00 Х/ф "Сусіди по розлученню"

17.00 21.00 Т/с "Теща-командир" 

12+

19.00 04.00 Події тижня з Олегом 

Панютою

20.00 Головна тема

23.00 Т/с "Андрійко" 12+

02.30 Історія одного злочину 16+

04.50 Агенти справедливості 16+

06.00 "Мультфільм"
06.20 Х/ф "Улюблена жінка 

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

Перезавантаження"
12.00 "Орел і Решка. Ювілейний"
13.00 Х/ф "Оскар"
14.45 Концерт "Місце зустрічі"
16.10 "Час будувати"
18.00 20.30 Т/с "Домохазяїн" 12+
20.00 02.05 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Егоїст" 16+
00.15 Х/ф "Двічі в одну ріку" 16+

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 Х/ф "Король Дроздобород"
12.20 Х/ф "Каштанчик: герой 

Центрального парку"
14.00 Готель Галіція
19.00 Одного разу під Полтавою
23.30 Х/ф "Як я тепер живу" 16+
01.00 Т/с "Баффі - винищувачка 

вампірів" 16+
02.00 Панянка-селянка
02.50 Віталька

05.00 Факти

05.25 Більше ніж правда

07.10 Т/с "Слідчі" 16+

09.15 Т/с "Відділ 44" 16+

12.10 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

12.45 Факти. День

14.05 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" 16+

16.30 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" 

16+

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Команда "А" 16+

23.10 Комік на мільйон

01.30 Х/ф "Дилер" 18+

03.15 Провокатор

05.45 07.40 08.40 09.30 09.30 
"Невідома версія. Королева 
Бензоколонки"

07.10 09.00 "Top Shop"
07.50 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії або знову 
невловимі"

10.20 Х/ф "Ключі від неба"
11.55 Х/ф "Слухати у відсіках"
14.30 Х/ф "Королева бензоколонки 

2"
16.20 Х/ф "Психопатка" 16+
18.35 Х/ф "Усі повинні померти" 

16+
21.00 Х/с "Людина у прохідному 

дворі"
02.05 Х/ф "Найповільніший поїзд"

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 03.55 "Мультляндія"
15.55 "Українець М.Поплавський у 

Варшаві"
16.20 "Любов, ненависть і 

пропаганда"
17.10 01.30 Х/ф "Дракон, що 

летить, тигр, що стрибає"
18.55 Х/ф "Віва, Марія!"
21.00 00.40 03.05 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 03.35 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Так"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"

03.05 Зона ночі
06.05 Т/с "Татусеві дочки"
06.45 Топ-модель по-українськи
09.10 11.10 Kids Time
09.15 М/ф "Атлантида: Загублена 

імперія"
11.15 Х/ф "Школа Авалон"
13.10 Х/ф "Людина-павук"
15.45 Х/ф "Людина-павук 2"
18.10 Х/ф "Людина-павук: Ворог у 

тіні"
21.00 Х/ф "Макс Стіл" 12+
23.10 Х/ф "Понівечений" 18+
01.10 Х/ф "Арахнофобія" 16+

05.45 Х/ф "Під прицілом кохання" 
(16+)

07.45 Т/с "Діти Арбата" (16+)
11.35 Х/ф "Невловимі месники"
13.00 Х/ф "Баламут"
14.40 "Легенди карного розшуку"
16.55 "Склад злочину"
18.30 "Свідок. Агенти"
19.00 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
22.50 Х/ф "Азіат" (16+)
00.45 Х/ф "Жінка з П'ятого округу" 

(16+)
02.15 "Таємниці кримінального 

світу"

06.00 "Змішані єдиноборства. UFC 
218". Титульний бій: Макс 
Холловей vs Жозе Алдо. 
Пряма трансляція з 
Детройта (США)

09.00 Бушидо
10.00 "Бандерлоги"
11.00 "Помста природи"
12.00 Х/ф "Білий шквал"
14.40 Х/ф "Мічений" (16+)
16.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
19.20 18 тур ЧУ з футболу 

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

218". Титульний бій: Макс 
Холловей vs Жозе Алдо. 
Трансляція з Детройта 
(США)

02.30 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.50 "Облом.UA."

06.55 "Хата на тата"

08.55 "Все буде смачно!"

10.50 "Караоке на Майдані"

11.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

12.50 "МастерШеф - 7"

19.00 "Битва екстрасенсів 17"

21.15 "Один за всіх"

22.30 "Х-Фактор - 8"

06.30 07.10 08.05 09.10 Доброго 
ранку, Країно!

07.00 08.00 09.00 21.00 01.10 
Новини

09.30 23.20 Погода
09.40 Х/ф "Марія-Антуанетта"
11.35 Д/с "Смак Дзяннаня"
12.10 Перший на селі
12.50 Фольк-music. Діти
14.10 01.35 Біатлон. Кубок світу. І 

етап. Гонка переслідування 
жінки 10 км.

15.00 Фольк-music
16.10 02.20 Біатлон. Кубок світу. І 

етап. Гонка переслідування 
чоловіки 12,5 км.

17.00 Т/с "Серце океану"
21.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 ЧереЩур (Late night show)
22.40 Лайфхак українською
22.50 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.15 Роздягалка
00.40 Д/с "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV
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ТОВ «Морозівська птахофабрика» проводить 
оцінку впливу на навколишнє природне середови-
ще діючої птахофабрики, розташованої в с. Голо-
вурів, Бориспільського району, Київської області, 
для визначення масштабів та рівнів впливів госпо-
дарської діяльності на навколишнє середовище і 
обгрунтування заходів щодо забезпечення безпеки 
навколишнього середовища. 

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

Впливи господарської діяльності на стан на-
вколишнього природного середовища: клімат і 
мікроклімат — у межах допустимого; геологіч-
не середовище — під час діяльності птахофа-
брики вплив відсутній; повітряне середовище 
— викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин при роботі котлів, під час вентиляції при-
міщень пташників, інкубаційних зал, зал вивод-
ників тощо, а також при проведенні дезінфекції 
та при роботі санпропускників (вуглецю діоксид, 
сірководень (Н2S)), диметилсульфід, метил мер-
каптан (газ), ртуть та її сполуки (у перерахунку 
на ртуть), оксид вуглецю, диметиламін, речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок, азо-
ту(1) оксид (N2O), аміак, оксиди азоту (в пере-
рахунку на діоксид азоту [NO+NO2]), неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС), альдегід про-
піоновий (пропаналь, метил оцтовий альдегід), 
вуглеводні С10-С29, бензин (нафтовий, малосірчи-
стий, у перерахунку на вуглець), кислота капро-
нова, фенол, формальдегід, метан та ін. Концен-
трації забруднюючих речовин у приземному шарі 
не перевищують допустимих нормативних зна-
чень; водне — забір води з артезіанських сверд-
ловин: господарсько-питні потреби — 4,62 куб. м/
добу, 8,0 тис куб. м/рік та виробничі потреби — 
115,79 куб. м/добу, 40,8 тис куб. м/рік та внаслі-
док відведення господарсько–побутових стоків у 
вигріб та вивезення на очищення на ЛОС відпо-
відно до договору; грунт — використання 12,03 га 
земель, відповідно до Державного акту на право 
постійного користування землею І-ЖТ №000881 
від 4.11.1998 р., вплив у допустимих межах; рос-
линний і тваринний світ, заповідні об’єкти — про-
явивсь у вигляді прямого фізичного і ландшаф-
тно-формуючого впливу на флору і фауну району 
робіт, фактори зміни умов існування рослин і 
тварин безпосередньо на території птахофабри-
ки в період проведення розміщення (будівниц-
тва) об’єкту в допустимих межах. Враховуючи 
те, що діяльність здійснюється в межах існуючої 
птахоферми, яка орендується, виснаження або 
деградація сформованих у районі рослинних та 
фауністичних співтовариств у результаті плано-

ваної діяльності не очікується. За період функ-
ціонування птахофабрики вплив незначний. Те-
риторії об'єктів ПЗФ та території, перспективні 
для заповідання, відсутні; навколишнє соціаль-
не середовище — діяльність не змінює сформо-
вану інфраструктуру соціального середовища та 
умови проживання населення. Позитивний вплив 
внаслідок задоволення попиту в галузі постачан-
ня продуктами харчування, які відповідають су-
часним вимогам з точки зору споживчих власти-
востей і мають високий попит по своїх якісних 
показниках, та забезпечення робочих місць для 
109 працівників у тому числі 11- ІТП, проведен-
ня сплати в місцеві бюджети, допомога місцевій 
громаді у вирішені нагальних питань. Для інфор-
мування громадськості та врахування її інтере-
сів у газеті «Вісті» від 27.10.2017 р. № 41 (900) 
було опубліковано «Заяву про проведення ОВНС 
діючого об’єкту». Громадське обговорення щодо 
питання виникнення екологічних та соціально-е-
кономічних наслідків від здійснюваної діяльності 
відбулось 31.10.2017 р. о 15 годині в адміністра-
тивному приміщені ТОВ «Морозівська птахофа-
брика» с. Головурів, вул. Лісова, 1, громадські-
стю ухвалено подальшу діяльність об’єкту. 

— навколишнє техногенне середовище — 
вплив відсутній. На підприємстві організоване по-
водження з відходами (збір та використання, пе-
редача на утилізацію захоронення відповідно до 
угод з організаціями, які мають ліцензію на пово-
дження з відходами), що відповідає вимогам нор-
мативних документів. 

ТОВ «Морозівська птахофабрика» гарантує: 
— проводити діяльність у відповідності з норма-

ми і правилами охорони навколишнього середови-
ща і вимог екологічної безпеки;

— проводити своєчасно технічне обслугову-
вання обладнання та техніки для запобігання по-
наднормовим викидам забруднюючих речовин;

— не допускати забруднення промисловими і 
побутовими відходами прилеглої до птахофабрики 
території; 

— надавати громадськості інформацію про 
вплив від діяльності птахофабрики на навколишнє 
середовище;

— забезпечення безаварійної експлуатації 
об’єкту, згідно з нормами і правилами охорони пра-
ці, з урахуванням техніки безпеки, промсанітарії і 
охорони навколишнього природного середовища, 
за що несе відповідальність у порядку, встановле-
ному діючим законодавством України. 

Матеріали ОВНС будуть передані на дер-
жавну екологічну експертизу до Департаменту 
екології та природних ресурсів Київської ОДА. 

Тел.: (044) 279-01-58. 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Випробування Саші
У 8-річного активного хлопчика Пасічника 

Олександра, який навчається у ЗА класі ЗОШ 
№ 7, у жовтні 2017 року діагностовано гострий 
лімфобластний лейкоз. Хвороба піддається 
лікуванню, але потрібен час, донори 4+ групи, 
ліки та кошти.

Контактна інформація батьків: 
Сергій: 0 66 649 25 53, 
Людмила: 0 66 179 45 69.
Приватбанк
Сільвейструк Людмила Миколаївна 
картка 4149 4996 4407 2900
Пасічник Сергій Вікторович 
картка 4149 4996 4407 0474

Просимо не бути байдужими 
і допомогти подолати хворобу Саші.
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Саманд EL, 2008 р., 1,8 бензин, центральний 

замок, сигналізація, кондиціонер, 130000 грн 
(еквівалентно 4800 у.о.). Тел.: 0 66 2524396.

ВАЗ-2105; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96 
6511144.

Мотоцикл «Муравей»,«Восход» ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 2344349.

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.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потре-
бують фарбування, кредитних, нерозмитне-
них. Швидкий розрахунок, оформлення за наш 
рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.

Здам
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головатого вул., 10/11, 51/21/12, частково з 

ремонтом, індивідуальне опалення, 567000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. 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.

Лютнева вул., 5/9, 40/20/12, після будівельників, 
702000 грн (еквівалентно 26000 у.о.). Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон, цег-
ла, 405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 95 
7275230, 0 67 8677535. 

Первоцвіт, ремонт, кахель, балкон, євроремонт, 
терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Ясна вул., 2/2, 30/15/7, житловий стан, 405000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
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.

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

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

БУДИНКИ

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

вірна. Тел.: 0 98 8654720. 

Бориспіль
106 кв.м, 4 кімнати, веранда, кухня, газ, вода, 

ванна, с/в, гараж, сарай, погріб, колонка та коло-
дязь, огорожа, ціна договірна. Тел.: 0 95 5054270. 

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.

Головатого вул., 90 кв.м, 4 кімнати, кухня, кори-
дор, житловий стан, 10 соток, 648000 грн (еквіва-
лентно 24000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

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.

Лісова вул., побудований у 90–х р., 4 кімнати, 
кухня, коридор, с/в, житловий стан, 1107000 грн 
(еквівалентно 41000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Південна вул., 70 кв.м, 4 кімнати, житловий стан, 
8 соток, 675000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імпе-
рія». 

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, 486000 грн (еквіва-
лентно 18000 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.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 

1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, цен-
тральна каналізація+свердловина, своя каналіза-
ція, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 
66 7747965, 0 63 6725655.

Оголошення та реклама

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ФРОНТАЛЬНИЙ 
НАВАНТАЖУВАЧ ТО�25 
з вилами та ковшом

ПРОДАЄТЬСЯ

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

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

коридор, гарний житловий стан, 10 соток, погріб, 
сарай, 540000 грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Імперія». 

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, 

поруч озеро, ліс, електричка, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

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

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

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

3278353.
Збанацького вул., 8 соток, під будівництво жит-

лового будинку, 324000 грн (еквівалентно 12000 
у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія». 

Кооперативна вул., 10 соток, під будівництво, ку-
това, 270000 грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Коцюбинського вул., 10 соток, під будівництво 
житлового будинку, 324000 грн (еквівалентно 
12000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Н.Левицького вул., 10 соток під будівництво, ву-

лиця активно забудовується, 216000 грн (еквіва-
лентно 8000 у.о.). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Соцмістечко вул., 6 соток, світло, газ, вода, ка-
налізація, поруч зупинка, школа, дитсадок, 405000 
грн (еквівалентно 15000 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.

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

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. 

АН «Затишна оселя» купить 1,2-к.кв., буди-
нок, земельну ділянку у господаря, для своїх 
клієнтів. Тел.: 0 99 1024482, 0 97 5806524, 0 93 
7175275.

будинок або недобудова у м. Бориспіль та ра-
йоні. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок у господаря. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано 
з комунікаціями або зі старим будинком, у господа-
ря, розгляну пропозиції, посередникам не турбува-
ти, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
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 у господаря. Тел.: 0 96 0121246.
земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 

6596222.
квартиру у господаря, допомога в оформленні 

документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Здам
Бориспіль

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

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

Оголошення та реклама

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
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будинок, світло, газ, вода, пральна машина, с/в 
у будинку, газова колонка, 4000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 96 0121246.

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

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 96 0121246.
кімнату, К.Шлях вул., 3 кімнати, меблі, техні-

ка, бойлер, 2000 грн без комунальних. Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

півбудинку, 2 кімнати, косметичний ремонт, зруч-
ності на вулиці, вода, світло, газ, 2500 грн+кому-
нальні, є субсидія. Тел.: 0 96 0121246.

півбудинку, К.Шлях вул., 2 кімнати окремі, душ.
кабіна, с/в у будинку, гарнй стан, меблі, холодиль-
ник, 3500 грн+лічильники. Тел.: 0 95 7275230, 0 63 
4782130.

приміщення в оренду, 175 кв.м. Тел.: 0 67 2340932.
приміщення під магазини — 83, 66 та 11 кв.м; 

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

Продовольчий магазин 40 кв.м, вул. Глибоцька, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 7902051.

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-к.кв., для сім’ї, без меблів, у господаря, на три-
валий термін, своєчасну оплату та порядок гаран-
туємо. Тел.: 0 97 3249754, Людмила. 

АН «Затишна оселя» найме 1,2-к.кв., буди-
нок, півбудинку, кімнату у господаря, для 
своїх клієнтів. Тел.: 0 99 1024482, 0 97 5806524, 
0 93 7175275.

гараж, радгосп Бориспільський р-н, на трива-
лий термін. Тел.: 0 99 2282610.

житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.: 
0 96 0121246.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
Терміново! Найму квартиру. Тел.: 0 67 8677535, 

0 95 7275230.

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

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; водій кат. 
«В», «С» зі своїм вантажним авто до 2 тонн. 
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 постійну роботу в м. Бориспіль потрібні 
адміністратор салону, перукар, візажист, ма-
сажист, майстер манікюру. 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 ПОТРІБНІ АВТОКРА-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ АВТОКРА-
НІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ Ш/З, НІВНИК, ВОДІЙ НАПІВПРИЧЕПУ, БЕЗ Ш/З, 
З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.З/П ВИСОКА ТЕЛ.: 0 67 4031570, 0 63 8868632.

На постійну роботу у спортивно-оздоровчий 
комплекс, с. Проліски потрібна прибиральниця, г/р 
2/2. Тел.: 0 66 3655114.

На постійну роботупотрібні: зварювальники,слю-
сарі-маляри. Офіційне працевлаштування, з/п за 
результатами співбесіди.. Тел.: 0 67 2324651, 0 99 
3772367.

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 8000 грн

ПОМІЧНИКА МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА, 
з/п від 6000 грн

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

ОХОРОНЦЯ, г/р 1/3, з/п від 3000 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»

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу 
мийників автомобілів, автослюсарів, офіці-
антів та припиральниць. Стань частиною на-
шої команди! Тел.: 0 67 9040777.

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 кафе, с. Гора, на роботу потрібні кухар, 
бармен. Звертатися за тел.: 0 95 8890800, 0 97 
2295084.

В кондитерський цех потрібні кондитери та 
механіки, г/р та з/п по домовленості, є роз-
возка. Тел.: 0 67 5089723.

В салон краси «Тропікана» запрошуємо 
майстра манікюру та перукаря з д/р. Ви-
сокий %, стабільний дохід, зручний графік 
та напрацьована база клієнтів. Тел.: 0 95 
0855330, Альона. 

В службу доставки «Пєчкін» потрібен водій 
кат. «В» на авто компанії, з/п достойна. Тел.: 0 
95 0094119, 0 97 6005166.

Гіпермаркет «Фозі» запрошує на роботу ка-
сирів, продавців, вантажників, оброблювача 
риби, двірника, мерчендайзера, продавців-кон-
сультантів. Розвозка до місця роботи, офіційне 
працевлаштування, кар’єрне зростання. Тел.: 
0 44 5930914, 0 93 9730326, 0 66 4560831, 0 67 
2236927. 

Готель «Old Port» терміново запрошує на 
роботу покоївку. Офіційне працевлаштуван-
ня. З/п 3200+премія. Тел.: 0 63 1301513, (044) 
2817957.

Готельно-ресторанний комплекс «Стара 
Вежа» на постійну роботу запрошує офіціан-
та, г/р позмінно, з/п від 3500 грн без д/р, 5000 
грн з д/р. Тел.: 0 50 1952831, Наталія Олексіївна.

СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОЕЛЕКТРИКА
• Офіційне працевлаштування • З/п договірна, вчасно, 2 рази/міс. 

• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

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 

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 кат. «Д» на мікроавтобус, щоденка 
(можливо позмінно). Знання м. Бориспіль та Києва. 
Відповідальність, пунктуальність, бажання працю-
вати, з/п 6500-10000 грн. Тел.: 0 67 2090649, Олег. 

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

Потрібен на роботу помічник майстра ви-
робництва сувенірної продукції, з/п 10000 грн; 
вантажник, з/п 6000 грн. Робота у м. Бориспіль. 
Оформлення та навчання. Тел:. 0 67 5382982. 

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

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

ПП «Жива вода» запрошує водія з власним авто 
для доставки бутильованої води по м. Бориспіль та 
р-ну, г/р вигідний. Тел.: 0 50 3348190, 0 50 3348191.

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

РОБОТА! В таксі запрошуються водії зі 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 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 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.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібен помічник бух-
галтера, г/р пн-пт з 9.00 до 18.00, сб-нд — вихідні. 
Тел.: 0 96 2499983.

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. Бориспіль, 
ТЦ «Аеромол», запрошує на роботу продав-
ця-консультанта, з/п 5000 грн. Тел.: 0 50 4444037. 

Шрамківському цегельному заводу терміново 
потрібні працівники з досвідом та без досвіду 
роботи, навчання на робочому місці, робота по-
змінно. Оплата праці щоденно після закінчення 
зміни. Оплата проїзду за рахунок підприємства 
(Яготинський напрямок до залізничної станції 
Кононівка). Можливе проживання на території 
заводу. Тел.: 0 63 2229877, 0 68 8659001. 

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 
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО ДРУКУВАННЯ 
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

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 
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
КУХАРІ 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

ПІДРОБІТОК

Тел.: 096-112-59-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 

Зручний графік, швидкий розрахунок.

РОБІТНИКІВ ТОРГОВОЇ ЗАЛИ

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ПОМІЧНИК МАЙСТРА 
ВИРОБНИЦТВА СУВЕНІРНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

ВАНТАЖНИК 
ВОДІЙ

Оформлення 

та навчання

Робота у м. Бориспіль

Тел:. 067-538-29-82
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Тел.: (04595) 6-62-23     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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
Шафа нова, для суконь, біло-сірого кольору, з па-

тіною, 2,40х2 м. Тел.: 0 95 8247972, 0 96 7849517.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Хітач», робочий, гарний стан, недоро-

го. Тел.: 0 50 4111649, 0 67 5063124, 0 63 7841279.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам у дбайливі, гарні руки кошенят, 2 мі-

сяці — 2 дівчинки чорного та 1 хлопчик пер-
сикового окрасу, батько британець. Тел.: 0 99 
0690856. 

Телиця, 5 міс. тільності, чорного окрасу, 9000 грн, 
торг, с. Старе. Тел.: 0 97 6758167, 0 73 0957974.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Віз; упряж на коня; котел. Тел.: 0 96 6511144.
Кормові буряки, сіно; теличка червоно-біла, 18 

місяців, 3 міс. тільності, с. Вороньків. Тел.: 0 93 
7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського ви-

робництва, ціна договірна. Тел.: (4595) 69244.
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.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р., серія 
А №109953, видане на ім’я Деркача Володимира 
Дмитровича Київською облдержадміністрацією 5 
листопада 1992 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну середню освіту, се-
рія КХ №13673822 та додаток до нього №131524, 
виданий на ім’я Кубрак Світлани Сергіївни Рогозів-
ською ЗОШ І-ІІІ ступенів 20 червня 2000 р., вважати 
недійсними. 

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я 
Строгана Руслана Івановича 10.10.1983 р., вважа-
ти недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯМ №303826, виданий на 
ім’я Костюка Сергія Анатолійовича Бориспільською 
міською радою 20.12.2011 р., вважати недійсним. 

ЛАБОРАНТИ
без д/р, з/п 7000 грн

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

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

Виробничій компанії

Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б 
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)

ПОТРІБНІПОТРІБНІ
ПРОДАМ БІЗНЕС — МАГАЗИН ЖІНОЧОЇ БІ-ПРОДАМ БІЗНЕС — МАГАЗИН ЖІНОЧОЇ БІ-

ЛИЗНИ. ВІДЛАГОДЖЕНИЙ, ПРИБУТКОВИЙ ЛИЗНИ. ВІДЛАГОДЖЕНИЙ, ПРИБУТКОВИЙ 
БІЗНЕС ДЛЯ ЖІНОК, ПОСТІЙНІ ПОКУПЦІ. БІЗНЕС ДЛЯ ЖІНОК, ПОСТІЙНІ ПОКУПЦІ. 
МАГАЗИН ТЕПЛИЙ. ПЕРЕДАМ УСІХ ПОСТА-МАГАЗИН ТЕПЛИЙ. ПЕРЕДАМ УСІХ ПОСТА-
ЧАЛЬНИКІВ. МАГАЗИН ЗНАХОДИТЬСЯ В ЧАЛЬНИКІВ. МАГАЗИН ЗНАХОДИТЬСЯ В 
Р-НІ СОЦМІСТЕЧКА. ТЕЛ.: 0 67 2786576, ІРИ-Р-НІ СОЦМІСТЕЧКА. ТЕЛ.: 0 67 2786576, ІРИ-
НА ОЛЕКСАНДРІВНА. НА ОЛЕКСАНДРІВНА. 

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.

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.

Вантажні перевезення. Послуги маніпулятора. 
Тел.: 0 66 2846669, 0 63 1759679.

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. 

Покрівельні роботи під ключ, мансардні 
дахи, риштувальні системи; м’яка покрівля, 
металева, бітумна, полімерна, керамічна 
черепиця; утеплення, облицювання будин-
ків, квартир; сайдинг, фактурна штукатур-
ка, короїд, термопанелі. Доставка матеріа-
лів. Знижка на роботу+матеріали. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

Ремонт квартир, будинків, балконів; пе-
репланування, підвісні стелі, гіпсокартон, 
опалення, тепла підлога, водопровід, кана-
лізація, електрика. Будівництво — будинки, 
лазні, прибудови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка матері-
алів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

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

МЕБЛЕВОМУ ВИРОБНИЦТВУ
у м. Бориспіль потрібні

ЗБІРНИК МЕБЛІВ
СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК
Заробітна плата за домовленістю

Тел.: 066-990-36-74, 098-042-35-88

Втрачений сертифікат на право на земельну 
частку (пай), серія КВ №0201583, виданий на ім’я 
Багдасарян Ріми Григорівни Бориспільською ра-
йонною державною адміністрацією 31.12.1996 р., 
вважати недійсним.

Втрачені документи з 14 по 15 листопада на 
ім’я Кіліна Андрія Вікторовича (паспорт, іден-
тифікаційний код, військовий квиток). Проси-
мо повернути за винагороду. Тел.: 0 95 9311479.

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

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326
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Кросворд Відгадай ключове слово

Дитяча сторінка

Допитливим читайликам
ПРАВИЛА ЖИТТЯ: 
ХЛІБ — УСЬОМУ ГОЛОВА
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1. Випікається із борошна, 
дуже корисний продукт, 
якщо споживати в міру.

2. Пшеничний хліб, зазвичай, 
овальної форми, з ним 
люблять їсти масло.

3. Про людину, яка багато 
працює, кажуть: 
«Пахає, як…»

4. Сільськогосподарське 

знаряддя для обробки 
поверхні грунту.

5.  Довга рівна заглибина у 
землі , зроблена за 
допомогою плуга.

6. Насіння хлібних злаків.
7. Хліб — усьому…
8. Продукт із розмеленого 

зерна, з якого виготовляють 
різноманітні види хліба.

Розмалюй і нагодуй хробачкаРозмалюй і нагодуй хробачка

Англійською
буде так
BREAD (хліб)
DON’T QUARREL WITH YOUR 
BREAD AND BUTTER.
Не плюй у криницю, ще води доведеться з неї напиться.

MAN DOES NOT LIVЕ BY BREAD ALONE.
Не хлібом єдиним живе людина.Хліб є основною їжею людства упродовж багатьох 

тисячоліть, наші предки споживали його до 1 кг за до-
бу. Сучасники їдять близько 300 г у день. А лікарі ка-

жуть, що й це забагато. Однак хліб без домішок і різ-
них розпушувачів та покращувачів смаку дуже корис-
ний. У ньому є білки, вуглеводи, вітаміни груп В, РР, 
мінеральні сполуки, важливі для організму солі каль-
цію, залізо, фосфор.

Цікаво
• За день людство споживає близько 9 млн паля-

ниць. З них можна зробити 900 млн бутербродів.
• Хліб — єдиний продукт, який їдять у всьому світі і 

цінують представники усіх релігій.
• Ламання хліба і його споживання є міжнародним 

жестом до примирення.
• Найдревнішою одиницею виміру було ячмінне 

зерно. Наприклад, дюйм в англосаксонській системі 
виміру дорівнює трьом ячмінним зерняткам.

• Смак і аромат хліба утворюється завдяки 300 речови-
нам, що з’являються при бродінні тіста і під час випікання.

• В Україні пекли тільки житній хліб, а пшеничний 
лише на великі свята. Зустрічати гостей хлібом-сіллю 
на рушнику — давній український звичай. Французь-
кий письменник Оноре де Бальзак в одному з листів 
писав: «Як ви приїдете в Україну, цей рай земний, де я 
запримітив уже 77 способів виготовлення хліба.»

• Стародавні римляни дуже цінували хліб і людей, 
які його готують. Саме тому раби, які вміли випікати 

хліб, коштували, як вправні гладіатори. Стародавні 
греки вміли випікати понад 80 видів хліба ще у 2500 
році до н.е.

• Хліб настільки був важливий для єгиптян, що його 
використовували як готівку. Їх інші народи навіть на-
зивали «хлібоїдами». 

• У середньовічні часи хліб використовували замість 
тарілок: на ньому викладали приготовлені страви. На-
прикінці трапези його з'їдали або віддавали собакам.

• Кожен народ навчився виготовляти хліб із тих рос-
лин, які ростуть на його території. Наприклад, на ос-
тровах Океанії із сушеної м'якоті плодів хлібного де-
рева роблять тісто та випікають млинці.

• Найдовшу хлібину виготовили у мексиканському 
Акапулько у 1996 році: довжина буханця сягає 9 200 
метрів. Його занесено до Книги рекордів Гіннеса.

Хліб почали вирощувати 10 000 тис. років тому. 
Скільки праці, спочатку ручної, а потім полегше-
ної машинами, докладає людина, щоб у неї на сто-
лі з’явилася запашна паляниця! В українській мо-
ві є гарне слово «хлібороб», яким позначають ви-
робника найціннішого продукту на планеті.



19№45 (904), 24 листопада 2017 р.
www.i-visti.com «Вісті»Село і люди

ДО ТЕМИ

 СВЯТО ХЛІБОРОБІВ

  ЗАЛИШАЙТЕСЯ З НАМИ

ІВАНКІВ: 
КОРОВАЙ, КАША І ДУША

Ольга ІВАНОВА

19 листопада по обіді зала сіль-
ського БК була заповнена вщерть. 
Серед запрошених увесь колек-
тив агрофірми «Іванків» — 62 пра-
цівники, багато пайовиків (усьо-
го їх більше 1200 чоловік), у яких 
підприємство орендує землю, міс-
цеве керівництво та усі бажаю-
чі культурно відпочити, як-то ка-
жуть, і на людей подивитися, і се-
бе показати. 

Пісні та премії. Причина зі-
брання більш ніж благородна: 
відзначення односельців — лю-
дей праці, тих, хто виріс і тру-
диться на рідній землі, у своє-
му селі. Організатор свята — 
ТОВ «Агрофірма «Іванків», яка на 
сільськогосподарському ринку 
вже більше 15 років, дає робо-
чі місця та підтримує Іванків та 
іванківців. Так, на честь свята ко-
жен працівник підприємства от-
римав грошову премію, а 16 кра-
щих співробітників — ще й подя-
ки. 20 пайовикам надано грошо-
ву матеріальну допомогу. Після 
привітань від керівника агрофір-
ми Максима Мазурка та голови 
села Анатолія Тура гостей часту-
вали короваєм на зразок весіль-
ного «з шишками» та українськи-
ми піснями. Очільник БК Анато-
лій Урда запросив для виступу 
ансамбль «Любарчанка». Учасни-
ки художньої самодіяльності Бу-
динку культури с. Іванків також 
продемонстрували свої талан-
ти. Глядачі не скупилися на ова-
ції, було видно, що потребує наш 
народ подібних щирих заходів, 
бо усі втомилися від нескінчен-
них труднощів українських реа-
лій, особливо у селах.

«Спасибі керівництву агрофір-
ми, сільраді, що почали відро-
джувати традицію широко відзна-
чати День працівників сільсько-
го господарства, бо через АТО та 
економічну нестабільність у краї-
ні про свято і людей села призабу-
ли», — ділиться враженнями гля-
дачка Ніна Іванівна. 

Пікнік. Після концерту гостей 
і учасників заходу чекала гаря-
ча польова кухня. У меню: греча-
на каша з тушонкою, чай, випіч-
ка. Міцними ста грамами не часту-
вали, але, кажуть, і без них було 
щиро, весело і душевно. Іванківці 
спілкувалися і не поспішали роз-
ходитися. Виходить, для щастя не 
так багато й потрібно.

 Подією для усієї гро-
мади с. Іванків, що на 
Бориспільщині, ста-
ло масштабне відзна-
чення Дня працівників 
сільського господар-
ства, організоване ТОВ 
«Агрофірма «Іванків» 
за сприяння Іванківської 
сільської ради.

«Без дотацій 
і підтримки 
держави»

Директор ТОВ «Агрофір-
ма «Іванків» Максим Мазур-
ко через газету просив приві-
тати колег-аграріїв району зі 
святом та подякувати колек-
тиву за співробітництво, по-
бажати усім віри у завтраш-
ній день та Україну.

На запитання «Вістей», чи 
легко нині працювати на землі 
та що потрібно, щоб Україна 
стала головним постачальни-
ком сільгосппродукції до Євро-
пи, керівник відповів:

— Сьогодні усім нелегко, не 
лише аграріям. Долаємо од-
ні виклики, з’являються інші. 
Україна має розвивати сіль-
ськогосподарський сектор і 
ставити його як головний ва-
жіль економіки. Для цього по-
трібні цільові програми та до-
тації, як в усьому цивілізова-
ному світі. Зараз Україна екс-
портує, в основному, за кордон 
зернові. Це, вважаю, позавчо-
рашній день. Час розвиватися, 
створювати тут увесь ланцюг 
виробництва: виготовляти бо-
рошно, комбікорми, вирощу-
вати тварин на м'ясо, експорту-
вати молоко тощо. Це величез-
ні обсяги і прибутки для країни. 
Але в Україні немає ефективної 
системи в цьому напрямку. Що 
маємо? Левову частку дотацій 
для сільського господарства із 
держбюджету щорічно погли-
нають три вітчизняні холдинги, 
а 30 % лишається усім іншим. Та 
не в наших правилах жалітися, 
ми працюємо, розвиваємося, 
сплачуємо податки у бюджети 
всіх рівнів, головне, щоб ніхто 
не заважав.

• Колектив «Любарчанка». Артистичні жіночки виконували українські народні пісні.

• Іванківці вдячні керівництву агрофірми за ініціативу з розмахом відзначати свято хліборобів

3169 га землі
орендує ТОВ «Агрофірма «Іванків»

1200 пайовиків 
у підприємстві

Агрофірма займається вирощуванням зернових 
та технічних культур

СТАТИСТИКАВИЗНАННЯ

• За багаторічну ефективну 
взаємодію, неупереджене ви-
конання посадових обов’яз-
ків та з нагоди Дня працівни-
ків сільського господарства 
на святі привітали Іванків-
ського сільського голову 
Анатолія Тура.

• Серед нагороджених за 
багаторічну та сумлінну пра-
цю, високі досягнення у про-
фесії Олександр Андруха, за-
ступник директора з юридич-
них питань; Любов Величко, за-
ступник головного бухгалтера; 
Михайло Гапоненко, начальник 
складу ПММ; Сергій Калініченко, 
тракторист; Наталія Кавець-
ка, підсобний робітник скла-
ду с/г продукції та агрохімії; Ан-
дрій Нестерець, тракторист; 
Вадим Онишко, тракторист; 
Віталій Онишко, водій; Сер-
гій Онишко, водій; Микола Пась, 
оператор сушильного устат-
кування; Володимир Різник, го-
ловний агроном; Ольга Савсюк, 
начальник складу с/г продукції 
та агрохімії; Катерина Семе-
нишина, провідний бухгалтер; 
Олександр Фенін, тракторист; 
Олександр Черняк, токар; Ві-
ктор Швидкий, тракторист.
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Сергій КРУЧИНІН, 
фото автора

— Марино, навчатися було 
цікаво?

— Так. Було дуже багато свободи.
— Це добре чи погано?
— Якщо ти знаєш, що тобі по-

трібно робити — добре, якщо не 
знаєш — погано. 

— Ти знала, що тобі робити?
— В принципі знала, але потріб-

но було більше допомоги від ви-
кладачів. Однак вони трішки нас 
не розуміли. Мені хотілося, щоб 
мене більше «напрягали», біль-
ше завдань давали, а вони каза-
ли: «Малюй, що хочеш». Наш ви-
кладач Василь Іванович Гурін по-
стійно говорив: «Пишіть життя». 
А «життя» це таке слово, що вклю-
чає все в себе. Я брала етюдник і 
йшла, шукала, писала етюди з на-
тури. Дуже часто ходила в Софію 
Київську — там закрита територія, 
дуже спокійно, в Лавру — але там 
більше людей, за академією на па-
горбах писала. 

— Тобто тобі, аби почути се-
бе, потрібна тиша?

— Так, ідеальна. Мені зараз вдо-
ма складно — живу з мамою, на 
вихідні з’їжджаються брати, се-
стри, племінники і такий шум-гам, 
я не можу зосередитися.

— Зараз пишеш щось?
— Більшість — ікони на замов-

лення.
— Де грань між мистецтвом і 

роботою?
— Я, пам’ятаю, писала першу 

ікону. Це була подія — дуже хви-
лювалася, це була мучениця Ма-
рина. Над кожним мазочком трем-
тіла рука. Потім багато ікон почала 
писати, і коли робиш спокійно, без 
хвилювання, то більше вникаєш у 
суть — хто це, що зображено, чо-
му так. Можна до будь-якої робо-
ти ставитися, як до мистецтва, на-
приклад, мистецтво подавати чай. 
Але живопис чомусь називається 
мистецтвом, художник — митцем. 
Я думаю, що все це іде від творця. 
Тому що нас створено по образу і 
по подобі, в людині закладені всі 
ці властивості творця. Ми можемо 
творити, але наші творіння більш 
матеріальні.

— В тебе була ціль навчити-
ся малювати і заробляти цим 
гроші?

— Я взагалі йшла в академію, 
бо хотіла навчитися малювати з 
натури, саме живопису навчити-
ся. Після училища я вміла тільки, 
як кажуть, «по-любительськи» ма-
лювати. Саме малювати, а не пи-
сати. В академії я навчилася пи-
сати, спостерігати за природою, і 
плюс тієї свободи — нам не нав’я-
зували думку викладача: «Я так 
пишу, і ви так пишіть». Всі вважа-
ють, що в майстерні Гуріна всі пи-
шуть як Гурін. Більшість студен-
тів так і роблять. Але сам Василь 
Іванович казав: «У нас у кожного 
є своє, ви маєте розвивати своє». 
Дехто розвивав, дехто зупинявся. 
З нашої групи зараз лише двоє, 

включаючи мене, займаються жи-
вописом. Інші просто пішли заро-
бляти гроші, наприклад, викла-
данням. На останньому курсі нас 
було восьмеро.

Я теж постійно думаю, що тре-
ба мати гроші на життя, фарби ку-
пити, полотна, постійні потреби 
буття. Творчість для себе, для ду-
ші цих коштів не приносить, зов-
сім. Потрібна людина, яка ці ро-
боти, які створює художник для 
себе, вміла б продавати. Худож-
нику складно бути і менеджером, 
і митцем. 

— Але, в залежності від по-
треб ринку, тиск з боку мене-
джера на художника все одно 
буде.

— Буде. Тому має бути такий ме-
неджер, який не буде давити. По-
трібно творити, а це все буде само 
собою. Я думаю, життя так склада-
ється завжди — якщо є добре ба-
жання, то з усіх боків буде надхо-
дити допомога, щоб воно реалізу-
валося.

— На твою думку, у тебе є 
власний стиль?

— Думаю, що є. Стиль худож-
ника — це як зовнішність, як ри-
си людини. Ця людина така, а ця — 
інша, хоча і схожа — ніс, два ока...

— Коли він з’явився — ти це 
прослідкувала?

— Мені здається, це йде і фор-
мується з дитинства. Я знаю, якою 
має бути робота — такий колір, 
глибокий, непростий, наче в дим-
ці, сюжет більше ліричний. Коли 
я дивлюся на це, розумію, що це 
моє. Інші, можливо, цього не ба-
чать, а я бачу. Якщо людина ди-
виться і їй подобається, то в ній та-
кож є щось таке, що і в мені.

— Деякі твої роботи в основі 
мають фотографію, хоча зов-
сім не натуралістичні. Де ме-
жа між фотографією як чер-
неткою художника і просто 
копіюванням?

— Залежить від художника. Чи 
він хоче створити живий образ чи 
просто перемалювати, щоб було 
схоже. Чому «живопис»? Від сло-
ва «живо», треба передати живий 
дух. Все в природі живе, і худож-
ник має цю невидиму душу при-
роди відобразити в картині. Це не 
завжди виходить, це дуже склад-
но передати. Але все, що хорошее, 
складно створювати. 

— Яка частина у цьому нале-
жить везінню? Чи все залежить 
від бажання?

— По-різному. Буває, сідаєш пи-
сати. Ніби все просто — небо сіре, 
асфальт фіолетовий. Виявляєть-
ся, це дуже складні кольори. Я ки-
даю і починаю іншу картину. І та 

не виходить — все закидаю і ви-
рішую, що більше не буду писати, 
бо це все дуже складно. Коли я в 
настрої, що в мене нічого не вий-
де, але сідаю працювати — воно 
виходить. Коли людина змиряєть-
ся. А коли з гордими думками, що 
я все можу, то, зазвичай, нічого хо-
рошого не вийде.

Буває, коли довго не пишеш з 
натури, ти наче себе губиш, тоді 
це як наркотик — потрібно повер-
нутися до цієї палітри, до фарби і 
все, що побачиш, писати. Тоді наче 
до себе повертаєшся, до своєї сві-
домості, головне, щоб була тиши-
на навколо. Хоча, буває, що оточує 
шум, а всередині тиша і нічого не 
заважає. Не знаю, яка в цьому за-
кономірність, тут її немає.

— Буває відчуття, що підхо-
диш до мольберта ніби вперше?

— Буває. Підходиш і відходиш 
(сміється).

— Які твої уподобання у 
мистецтві?

— Люблю імпресіоністів Кло-
да Моне, Ренуара. Ван-Гог подо-
бається. Із наших вітчизняних — 
Євген Волобуєв, він був дуже пра-
цьовитий. На його роботи дивиш-
ся, ніби жіноча рука писала, добрі, 
теплі. Зінаїда Серебрякова, її авто-
портрети. Я планую попрацювати 
над серією автопортретів. Музика 

рідко звучить, коли пишу. Для ме-
не найкраща музика — коли птахи 
співають. Вікно моєї кімнати вихо-
дить у сад, і туди завжди приліта-
ють шпаки, синички, горобці. 

— Що зараз відбувається у 
київському художньому світі?

— Сучасним мистецтвом я ду-
же не цікавлюся, бо мені здається, 
все це робиться заради грошей. 
Є художники, які працюють для 
мистецтва, а є — для грошей. Так 
завжди було і буде. 

Мені здається, що не все у нас 
добре. Або хороших робіт ми не 
бачимо, вони кудись вивозяться, 
знаходяться в закритих колекціях. 
У музеях є, що подивитися, чому 
повчитися. Я ще не знайшла сучас-
ного художника, який би мені ім-
понував. Зараз просто беруть ве-
личезне полотно, зафарбовують 
одною фарбою, але пишуть дуже 
цікаву анотацію. Коли ти прочита-
єш — ти бачиш у цьому щось. 

Зате дуже цікаве сакральне 
мистецтво сучасне, сучасні ікони 
Львівської школи, майстерні Сто-
роженка. Майстри дотримуються 
канонів, але змінюють форму — 
це потрібно побачити. Якщо кла-
сична ікона прямокутна, то сучас-
на може бути квадратною, круг-
лою чи взагалі видовженою. На 
сучасній іконі може поєднуватися 
те, що раніше не поєднували. У му-
зеї Шептицького у Львові дуже ве-
лика колекція ікон цікавих — і ста-
рих, і нових. 

— Ти відчуваєш зв’язок поко-
лінь, зв’язок із землею нашою?

— Чесно — ні. Можливо, при-
чина в тому, що моя бабуся рано 
померла і такого зв’язку не було. 
Все життя мені хотілося бабусю. В 
іконописному мистецтві народне 
мистецтво теж не моє, мені біль-
ше подобається Візантія. Народні 
ікони більш примітивні, а Візан-
тія — вершина творчості. В мене 
є велике бажання навчитися про-
фесійно писати ікони. В академії 
я не вчилася в майстерні іконо-
пису, і це добре, бо тоді я не бу-
ла готова до цього. Зараз я пишу 
більш живописні ікони олійними 
фарбами. А хочу робити це тем-
порою, у класичній техніці. Зараз 
я пишу ікону Вхід Господній в Іє-
русалим. Почала рік тому, це для 
нашого храму Святителя Мико-
лая у Рогозові. 

— Прекрасне зосереджене 
заняття для людини нашого 
століття.

— У світі катастрофічно не ви-
стачає тиші. Ще людині потріб-
но бачити небо, вночі бачити зір-
ки. Сучасна людина себе заганяє в 
клітку, а потім страждає. Люди бо-
яться тиші, бо там можна почути 
себе. Але чомусь ми живемо саме 
зараз, з цими людьми. 

— Яку шкоду ти приносиш?
— Я часто злюся. На всіх, хто ме-

ні заважає бути в тиші. Раніше свя-
ті отці тікали в пустелю, але тепер 
пустель не лишилося, потрібно 
шукати цього в собі. 

ХУДОЖНИК У ПОШУКУ ТИШІ
 У бібліотеці Бориспо-

ля триває виставка картин 
Марини Попович. Ми з нею 
поговорили про навчання в 
академії, про стиль худож-
ника й шлях до іконопису.

«Я більше люблю живопис, а не рисунок. Бачу в тоні, тому мені важливий колір, а не лінія.»

Народилася у 1989 в Рогозові. 
2010 — закінчила вище ху-

дожнє училище №19 за спеці-
альністю «дизайнер».

2011-2017 — навчання у На-
ціональній академії мистецтв і 
архітектури в майстерні профе-
сора В.І. Гуріна за спеціальністю 
«художник-живописець».

2007 — перша персональна 
виставка у Хмельницькому.

2011/2012 — дві виставки у 
Бориспільському музеї.

2015 — участь у виставці «Ма-
льовнича Україна» Національ-
ної спілки художників у Будинку 
художника.

ДО ТЕМИ

Виставка художниці 
триватиме до кінця листопада 

у Бориспільській міській 
бібліотеці 

вул. Європейська, 6 
тел.: (4595) 6-10-24.
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Аріна ЗУБЕНКО, ЗОШ № 8

Шоу

«ВИПУСКНИЦІ-ЧАРІВНИЦІ»
 Через тиждень у Бори-

сполі коронують «Випускни-
цю-чарівницю». Традиційний 
конкурс краси серед одина-
цятикласниць за роки існу-
вання став значимим святом. 
Перепусткою на міський етап 
стає шкільне змагання. Тому 
у навчальних закладах черга 
з кандидаток.

Активістка школи, екс-голова учнівсько-
го самоврядування. У ЗОШ тривалий час не 
було педагога-організатора, і організаційні 
моменти лягли на її плечі: написати сцена-
рій, провести свято, відрядити дітей на екс-
курсію. «Я не можу збавити обертів», — зізна-
ється. 

Вона співає, грає на гітарі, пише вірші, 
обожнює математику і фізику. Планує вступа-
ти на економіста, але навчається у філологіч-
ному класі. 

На «Випускницю» прийшла, бо уявля-
ла себе у світлі рампи на цьому конкурсі. 
Запевняє, що на жодну з конкуренток не 
дивиться скоса, бо «ніхто не покаже біль-

ше, ніж він може».

Щира, активна, її життя — самоврядування. Голова ОРДК. 
Валерія хизується, що губернатор Київської області з нею 
на «ти» — вітаючись, каже: «Привіт». 

У дитинстві бачила, як подруги брали участь у «Випус-
книці», тоді й вирішила, що позмагається за корону. Пере-
могла на шкільному конкурсі краси «Міс Зима» і отрима-
ла право представляти навчальний заклад у місті. «Я буду 

собою — це і є моя родзинка. Хочу представити себе. Конку-
ренція велика, вірю в себе», — каже Лєра. 

Захоплення — авіація. Мріє стати пілотом і від-
криває завісу: конкурс «Моя професія» буде пов'я-
заний з цим фахом. На «Випускницю» її привела 
перемога у шкільному конкурсі краси. Боялася, 
що на репетиції не вистачатиме часу. Зізнається: 
нервозність, яка її охоплює, приємна. Хоче, щоб 
виступи були ідеальними. На один з етапів вийде 
у сукні, яку пошила власноруч. Дивуватиме журі 
щирістю: у виступах розкриє власну сутність, мрії.

Аріна працює над проектом допомоги дітям в 
Африці: «Мої батьки часто там працюють, поду-
мала, що чому б не зробити свій проект».

Захоплюється стрільбою, військовою справою і має пе-
ремоги на всеукраїнських змаганнях. У її житті знайшли 
своє місце фото, хенд-мейд і перукарська справа. 

У Борисполі проживає три роки, мешкала в Києві. «По-
добається, що в Борисполі школи спілкуються і товари-
шують», — розповідає Анастасія.

Опинилася на «Випускниці» після перемоги у шкіль-
ному конкурсі «Міс Зима». Попри те, що не вперше бе-
ре участь у подібних конкурсах, у школі сумнівалися, 
бо дівчину майже не знають. Класний керівник сказала: 
«Вона симпатична», — і записала на участь у конкурсі.

Аби знайти час на підготовку, довелося відмовитися від 
серіалів. Впевнена: «візьме» журі харизмою. «Маючи ха-

ризму, можна завоювати не одне серце,» — коментує. 
Назвати конкурс затратним не може: щось ку-

пує, в чомусь допомагають друзі. Купу ідей для 
костюму на перший вихід підказала сусідка, яка 
живе в Індії (країні, що дісталася Анастасії). 

Любить сцену й учнівське самоврядування. З чоти-
рьох років танцює в ансамблі «Грація». Своє життя ха-
рактеризує так: «Танці + ЗНО + «Випускниця». Не лю-
бить планувати, але каже, що в 11 класі без цього не 
обійтися. 

У конкурсі для неї головне — публіка. «Я роблю це 
для батьків, хочу, щоб мама пишалася мною», — зізна-
ється Вероніка. Каже, від репетицій отримує задово-
лення. Хоча не приховує: буває, перед сном думаєть-
ся, а раптом на сцені, наприклад, підбор зламається? 

На першому місці — вокал. Бере участь 
у пісенних конкурсах, завойовує призові 
місця. 

Займається водним туризмом у ДЮСШ. 
Готується захищати науково-дослідниць-
ку роботу про образ русалки в україн-
ській літературі. 

Зізнається: «У гімназії було 2 претен-
дентки на «чарівницю», обрали мене че-
рез активну життєву позицію. У школі 
хтось «тримає кулачки», хтось заздрить. 
За майже 15 років, які існує конкурс, ко-
рона дісталася двом-трьом гімназисткам. 
Хочеться підняти рейтинг школи, вірю, 
що це вийде», — говорить Катя.

Заявляє чесно: брати участь у конкурсі 
змусили у школі. Каже, проявила ініціати-
ву, а коли зрозуміла, що фізично не встигає 
з навчанням і підготовкою до вступу, вирі-
шила відмовитися. Адміністрація закладу 
наполягла, мовляв, кого ще відправляти? 

Марина займається вокалом, звикла до 
сцени і робитиме ставку на голос.

«Якщо корона дістанеться не мені, це не 
програш. Заради перемоги не готова на 
підлість щодо інших конкурсанток». 

Анна БУДНІЧЕНКО, ЗОШ № 7

Валерія ЧОБОТОК, НВК ім. К. Могилка

Анастасія ГРИЩЕНКО, ЗОШ № 3

Вероніка ШТЕФАН, ЗОШ № 6

Катерина КРАСТИЧЕНКО, 
НВК «Гімназія «Перспектива» 
ім. В. Мономаха

Марина ЛУЦИК, ЗОШ № 1 
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ФІНАЛ КОНКУРСУ —  
30 листопада у БК о 15.30 

А тим часом 
• Голосуван-

ня за титул «Міс 
глядацьких сим-
патій» конкурсу 
краси «Міс Бори-
спіль» продовжи-
ли до 8 грудня до 
23.59. Віддати го-
лос за фаворит-
ку можна на сто-
рінці конкурсу в 
Facebook.  Фінал 
— 9 грудня.
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Ольга КАЦАН

«Вісті» познайомилися з претен-
дентками на корону і дізналися 
про тонкощі шоу.

Формат незмінний. Буде чоти-
ри виходи: дефіле, візитівка, інте-
лектуальний конкурс і етап «Моя 
майбутня професія». До кожного 
дівчата готуються самотужки, не 
без допомоги педагогів і друзів. Го-
ловне — себе показати і публіку 
«запалити». 

Організація і проведення на 
плечах БДЮТ «Дивоцвіт». Спільні 
виходи конкурсанток будуть ви-
довищними, судячи з репетицій. 
Готують їх хореограф «Дивоцвіту» 
Анастасія Лоскутова і культоргані-
затор Дмитро Потапов. 

Як розповідають організатори, 
щоб журі могло оцінити талант кож-
ної з першого номеру, дівчина буде 

на сцені сама. А то, буває, «вийде на 
сцену півшколи, говорять, показу-
ють. І ніби гарно, а конкурсантку не 
почули або не побачили.»

«Інтелектуальний» конкурс — та-
ємниця. Його тему учасниці дізна-
ються зі сцени, а організатори ка-
жуть, що питань іще не складали.

Журі. Склад суддів ще не укомп-
лектований, оцінюватимуть дівчат 
бориспільці, які знають конкурс і йо-
го специфіку. Як свідчить практика, 
запрошені гості не адекватно оціню-
ють дівчат, ставляться до них прискі-
пливо. Щоб не було розмов про сим-
патії до красунь-активістів, освітяни 
до суддівської колегії не ввійдуть. 

Тематика конкурсу. Розважаль-
на: глядачі подорожуватимуть краї-
нами. Кожна учасниця вийде на сце-
ну в образі певної країни з метою по-
казати, що сила краси об’єднує. Буде 
ставка на патріотичні елементи.

Дівчата розповідають: «Директор 
БДЮТ Наталія Тименко запитувала, 
чи будемо репетирувати візитки 
разом. Всі відмовилися! Конкурен-
ції між нами немає, ми здружилися. 
Після репетицій разом п’ємо каву і 
домовилися після фіналу відсвятку-
вати перемогу разом». 

Організатори в минулому році 
зазначали, що «Випускниці» роз-
почнуть традицію: займатимуть-
ся волонтерством. Про хід її вико-
нання відзвітують на цьогорічно-
му конкурсі. 

!
Від НВК «Ліцей 
«Дизайн-освіта» 
конкурсантку 
не представлено. 
Причини 
невідомі.
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НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ 

КОХАННЯ

Про типові ознаки психологічно-
го насильства у стосунках розпо-
відає читачам «Вістей» практику-
ючий психолог, психотерапевт 
Галина Тютюнник із Борисполя.

 Взаємна емоційна куль-
тура — це складова здоро-
вих стосунків і ознака за-
гальнолюдської культури. 
Але якщо ви помічаєте, що 
ваш партнер (партнерка) за-
надто часто вас критикує, 
засуджує, контролює, не до-
віряє, не варто ігнорувати 
подібних фактів, бо це за-
грозливі сигнали. 
Проаналізуйте, може, ви по-
трапили у залежність від пси-
хологічного «вампіра», який 
з часом знизить вашу само-
оцінку, позбавить окрилено-
сті, що призведе до внутріш-
нього дискомфорту, а то й до 
хандри чи депресії. 

Найчастіше у ролі маніпуляторів виступають чоловіки, а жінки не помічають, 
як із щасливих і самодостатніх стають залежними і пригніченими 

Як визначити, 
що поряд з вами маніпулятор, 

нехай і коханий?

Робіть висновки! Якщо з цього переліку ознак емоційного 
насилля ви терпите хоча б третину — збирайте речі і тікайте 

від тирана. Далі буде ще гірше і список претензій до вас збільшувати-
меться. Навчіться любити і цінувати, перш за все, себе.

Пам’ятайте! Якщо чоловік-маніпулятор тримає жінку в емо-
ційно пригніченому стані, постійно принижує її як особистість, 
то у такий спосіб він прагне контролювати її та мати повну владу 
над нею. Тривалий час перебування під емоційним пресингом 
призводить жертву до депресії, інших психологічних, а часом і 
фізичних проблем, які потребують лікування.

Записала Ольга Іванова

Партнер чи партнерка вважають 
за нормальне розповідати про вас 
веселі історії у колі друзів чи роди-
чів. У таких жартах ви маєте непривабли-
вий вигляд. Якщо висміювання вам не 
подобається, ви просите надалі не іро-
нізувати над тим, як ви, наприклад, пога-
но готуєте, чи яка ви сплюха. Але благо-
вірний демонстративно ображається, не 
розмовляє, говорить, що ви втратили по-
чуття гумору, не цінуєте жарти.

Щоб ви не зробили, усе піддається осуду 
чи критиці, через що у вас формується по-
чуття провини. Через засудження ваших дій 
та вчинків ви пригнічені й внутрішньо роз-
дратовані. Знайте, це маніпуляція!

Якщо ви окрилені і ділитеся планами, то він «опускає» ваш ен-
тузіазм, згадує попередні промахи, щоб похитнути впевненість. 

Залишившись з цією людиною, у майбутньому ви відчуєте не-
бажання обговорювати ідеї, радитися, бо матимете лише нега-
тивні реакції. 

Ви обоє час від часу пору-
шуєте тему родичів, помічає-
те вороже ставлення з їхньо-
го боку. Постійні з’ясування 
дилеми на кшталт «чия мама 
краща», «чий брат щедріший» 
— це ознака інфантильних 
стосунків. Недопустимо також 
дозволяти, щоб хтось із роди-
чів «учив вас жити».

Партнер відмовляється ви-
конувати обов’язки по дому 
навіть після прохань і напо-
лягань, йому байдуже, що ви 
втомилися.

Не соромиться демонстру-
вати вашу меншовартість пе-
ред дітьми, тим самим руйнує 
ваш авторитет у їхніх очах. 

Бере повний контроль над 
фінансами, сам не звітує про 
власні заробітки, однак рахує 
ваші, контролюючи витрати.

Живучи в емоційно нездо-
ровій атмосфері, ви розумі-
єте, що постійно прощаєте 
партнера, щоб зберегти роди-
ну, мовчите, щоб не допусти-
ти скандалу. Така жертовність 
вам шкодить.

Він обіцяє і не дотримуєть-
ся слова. Наприклад, ви домо-
вилися про купівлю важливої 
для вас речі, а він несподіва-
но категорично відмовляєть-
ся. Якщо щось не так, то ульти-
матум — «розлучення», «я пі-
ду, живи сама» або гірше: «ви-
жену з квартири, тут нічого 
твого немає» тощо. Люди, яким ви довіряє-

те, стали помічати, що ви 
якась не така, як раніше: 
погляд потьмянів, одяг 
скромний, настрій пригні-
чений. Ви й самі помічає-
те, що втратили здатність 
«літати». Однак пояснити 
конкретну причину зміни 
вам важко. Не виправдо-
вуйте його, не приховуйте 
своїх відчуттів від друзів, 
близьких, поділіться, по-
радьтеся, що відбуваєть-
ся вдома.

Після незначного непорозу-
міння, партнер дуже ображаєть-
ся, не говорить з вами, нічого не 
пояснює, навіть не дивиться у ві-
чі. Він знову змушує вас стражда-
ти. Це сигнал: він не готовий до 
компромісу навіть у дрібницях. 

Якщо цей метод перестане ді-
яти — очікуйте шантажу: «Мир 
між нами можливий за умови…»

Щоб зменшити шквал критики, ви нама-
гаєтеся контролювати свої дії, щоб не да-
ти партнерові в черговий раз вас висміяти. 
Це втомлює, але не дає бажаного результа-
ту. Партнер знайде причину, щоб посварити-
ся з вами або зробить зауваження там, де ви 
не чекаєте.

Натомість ваш коханий змушував вас «від-
повідати» за його провини. Наприклад, він 
напився, бо ви посварилися; він розізлився, 
бо ви поставили «дурне» запитання, запізни-
лися з роботи тощо.

Провинився, усвідомив — маєте подару-
нок. Після непорозуміння партнер намага-
ється зробити широкий жест: щось подару-
вати вам, щоб загладити провину. Увага: так 
він купує ваше мовчання. Бо обговорювати 
конфлікт і визнавати власну провину він не 
готовий. Знайте, так буде і надалі. 

Вам незручно самій піти здому, скажімо, на корпора-
тив, засидітися у подруги, затриматися в кафе, бо парт-
нер вимагає звітності: запитує, де ви, з ким, коли повер-
нетеся, коли зустріти. Знайте, під виглядом піклування 
приховане бажання контролювати. З часом це може пе-
ретнути межу й дійти до крайнощів: свободи ставатиме 
все менше. 

Компліменти залишилися у «букетному» періоді. Усе ча-
стіше партнер наголошує, що не так одягаєтеся, набрали 
вагу, не личить нова зачіска тощо. Така критика особливо 
болюча для жінки.

Якщо ваші стосунки тривалий час існують за схемою: маніпу-
лятор — жертва, а ви ніяк не реагуєте, щоб захистити себе, на-
томість продовжуєте «ковтати» образи. Знайте, це прямий шлях 
до фізичного насилля. Передвісником «рукоприкладства» є гру-
бі образи, постійне підвищення голосу, погрози покарання та за-
махування кулаками чи предметами, якими можна вдарити. 

Виходом може стати консультація у сімейного психолога, ба-
жання обох працювати над собою і своїми стосунками. Але, 
знайте, коли руйнівні стосунки заходять аж так далеко, то спіль-
ного майбутнього у таких пар, як правило, вже не буває.

Якщо ви скаржитеся, роз-
дратовані, чи вас хтось об-
разив, партнер називає це 
«дрібницею», відстороню-
ється, не готовий вникнути 
в проблему, щоб підтримати. 
Немає співпереживання!

Він не готовий розділи-
ти труднощі, уникає їх сло-
весно або й фізично. Ко-
ли невдачі залагоджуються, 
з’являється. 

Якщо ви провинили-
ся, помилилися, то ваш 
партнер не лінується 
про це нагадати. Осо-
бливо, якщо у «злочи-
нах» його інтереси бу-
ли поставлені нижче 
за ваші. Мета — по-
казати, що ви «погана 
людина», принизити.

Глузливе ставлення

Формування почуття провини

Удар по самооцінці

У стосунках є зайві

Поганий тато

Не те прощення 

Відверта маніпуляція

Оцінка оточуючих

Ігнор і шантаж

Поведінка інша — реакція ні

Не кається

Без довіри

Критика зовнішності

Погрози — це межа

Без емпатії Завжди не так

!
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Життя

Ольга ОГНЯНИК

Лідія Волохонська святкує 
80-річчя. Каже, випускники да-
ють про себе знати рідко. Однак 
Лідія Олександрівна має серед 
них і справжню товаришку: ви-
пускниця з інвалідністю телефо-
нує чи не кожні свята, розпові-
дає про життя-буття. 

«Учителька йде по класу, а я уяв-
ляю, що то я, — пригадує Лідія 
Олександрівна. — Закінчивши се-
мирічку, вирішила: далі педучили-
ще. Де б не опинилася, всюди мені 
треба керувати! Як і в школі, в учи-
лищі була старостою групи».

Після повного освоєння спеці-
альності за направленням вируши-
ла працювати піонервожатою до 
Вишеньківської школи. І тут поча-
ла відчувати пульс життя, за яким 
так довго марила. Пригадує: якось 
її направили в Бориспіль на нара-
ду директорів замість власного на-
чальства (директор захворів). Лідія 
Олександрівна добре запам’ятала, 
як на захід запізнився директор Ве-
ликостаринської школи. Вдруге зу-
стрілася з ним на конференції, ко-
ли всіх учасників повели на фільм у 
Будинок культури. Весь ряд був по-
рожнім, піонервожата сіла скраю, а 
він підсів поруч. Згодом запропо-
нував провести додому, на що от-
римав категоричне «Ні». 

«Через деякий час він з братом і 
чоловіком сестри приїхав до мене 
у Вишеньки свататися. У квартирі, 
де тоді жила, накривали на стіл. Не 
вистачило хліба, і хазяйка, знаючи, 
що він у мене є, попросила дати. Я 
ж не знала, що подаючи хліб, даю 
згоду на шлюб. Так і одружилися». 

Лідія Олександрівна хотіла от-
римати повну вищу освіту. «Само-
тужки склала всі іспити і вступила 
на заочне відділення, бо на той час 
мала вже двох дітей», — розпові-
дає Лідія Олександрівна. 

Каже, своїх перших першачків 
(ЗОШ № 1 ім. Ю. Головатого в Бо-
рисполі) забути неможливо. То був 
величезний клас — 44 учні. «Важ-
ко було. Але я дуже старалася. Як 

бачила, що дитина не може зрозу-
міти тему на уроці, пояснювала до-
датково після занять. Часто по 25 
чоловік залишала після уроків», 
— пригадує вчителька. Зізнається: 
жодного разу не шкодувала, що 
обрала саме цю професію.

Лідія Олександрівна далі розпо-
відає: «Своїм вихованцям намага-
лася пояснити ситуацію, донести, 
чому так робити не можна. З дру-
гого класу, наприклад, залишалася 
з ними чергувати, вчила мити під-
логу, поливати квіти. І вчителі стар-
ших класів не могли тоді цими уч-
нями нахвалитися: і вчаться гарно, і 
лад наводять, і раду собі дають.

Пам’ятаю, прийшла на урок і по-
бачила, що по дорозі згубила ґу-
дзика. Сказала про це вголос і по-
чала працювати з дітьми. На пе-
рерві клас спорожнів. Тільки-но 
продзвенів дзвоник на урок, по-
чали «підтягуватися». Тільки одно-
го «слабкого» в навчанні хлопчи-
ка довго не було. Коли зайшов по-
серед уроку, питаю: «Де ти ходив?» 
«Ґудзик шукав», — відповідає. Розу-
мієте, у нього було бажання зроби-
ти гарну справу для вчительки. Це 
так важливо». 

ПЕРШІЙ ВЧИТЕЛЬЦІ — 80!
 ЮВІЛЕЙ ОСВІТА

 ЦЕ ВАЖЛИВО

Наталія ДОЛИНА 

17 листопада у холі Бори-
спільської міської ради та при-
міщенні КП «Бориспільська цен-
тральна аптека №24» відбулась 
Акція до Всесвітнього дня бо-
ротьби проти діабету.

Фахівці безкоштовно вимірюва-
ли усім, хто хотів, тиск, рівень глю-
кози в крові, вагу, індекс маси тіла 
та надавали консультації. Послуга-
ми скористалися лише 100 осіб.

Лікарі наголошували, що цу-
кровий діабет, що характеризу-
ється стійким підвищенням рівня 
глюкози у крові, може виникну-
ти у будь-якому віці і продовжу-
ватися протягом життя. Підступ-
ність хвороби у тому, що трива-
лий час людина не здогадується 

про діагноз, тож втрачає час на 
лікування і розуміння того, як їй 
слід жити. Діабет —  хвороба, що 
диктує особливий спосіб життя. 
Уже доведена спадкова приро-
да діабету, проте ризик захво-
ріти залежить від багатьох фак-
торів, серед яких лідирують не-
правильне харчування, ожирін-
ня, гіподинамія, шкідливі звички 
і хронічний стрес. 

Виявити недугу. Лікар-ендокри-
нолог Бориспільської ЦРЛ Катери-
на Поросюк зазначила, на що по-
трібно звернути увагу, щоб вияви-
ти хворобу. «Це підвищений апе-
тит і потяг до солодкого, хронічна 
втома, постійна спрага, прискоре-
не сечовиділення, свербіж шкіри, 
нечіткість зору. Чим раніше лю-
дина зверне увагу на сигнали, які 
можуть вказувати на розвиток цу-

крового діабету, тим більше шан-
сів зупинити хворобу або взяти її 
під контроль, щоб уникнути смер-
тельно небезпечних наслідків», — 
говорить Катерина Поросюк.

Кажучи про смертельний ризик 
діабету, лікарі не перебільшують. 
При відсутності потрібної тера-
пії, здорового способу життя і пра-
вильного харчування це захворю-
вання може стати причиною таких 
ускладнень, як втрата зору, хро-
нічна ниркова недостатність, син-
дром діабетичної стопи і гангрена 
нижніх кінцівок. Найбільш гострим 
ускладненням є глікемічна кома.

На зарядку! Наголошувалося, 
що гіподинамія — один з чинни-
ків багатьох захворювань, зокре-
ма, діабету, і проблема суспіль-
ства. Втім жителям Борисполя гріх 

скаржитися, що їм ніде займатися 
фізичними вправами.

«За останні роки в місті побільша-
ло людей, які займаються спортом. 
І для цього створено всі умови, — 
зазначив мер Борисполя Анатолій 
Федорчук на конференції з приво-
ду Дня боротьби проти діабету.  — У 
нас є стадіони із сучасним покрит-
тям, десятки спортмайданчиків і 
спортзалів, споруди з тренажер-
ним обладнанням, басейни». 

«Однак хочу попередити, що лю-
дям похилого віку або тим, хто має 
ускладнення від хвороби, не варто 
захоплюватися бігом. Ходьба, пла-
вання, легка гімнастика —  будуть 
корисними», — радить К. Поросюк.

Мовою цифр
• За прогнозами медиків, цу-

кровий діабет за кілька років мо-
же стати найпоширенішою хворо-
бою на планеті, бо входить до трій-
ки захворювань, які найчастіше 

спричиняють інвалідизацію насе-
лення та смерть (після атероскле-
розу і раку). Зараз у світі 415 млн 
хворих на діабет, а в 2030 році 
прогнозується збільшення кілько-
сті захворювань до 600 млн.

• В Україні блицько 1,3 млн хворих 
на цукровий діабет, з них понад 200 
тисяч є інсулінозалежними. 

• Цьогорічна тема Всесвітнього 
дня боротьби з діабетом — «Жін-
ки та діабет — наше право на здо-
рове майбутнє». За даними Міжна-
родної діабетичної федерації, ни-
ні понад 199 млн жінок хворіє на 
діабет. За прогнозами, до 2040 ро-
ку кількість хворих зросте до 313 
мільйонів. Зараз діабет забирає 
життя 2,1 млн жінок на рік. 

• У  Бориспільському районі та 
м. Бориспіль перебуває на облі-
ку 3487 хворих на цукровий діа-
бет. З них — 648 дорослих та 30 
дітей, що страждають на діабет 
І типу (інсулінозалежний).

ДІАБЕТ ДИКТУЄ СПОСІБ ЖИТТЯ

РОЗДУМИ: «ЩО РІК 
ПРИЙДЕШНІЙ НАМ ГОТУЄ?»

У вересні 2017 року ми при-
йняли в нашу дружну шкільну 
родину найменших діток, яких 
сьогодні по праву називаємо 
першокласниками Бориспіль-
ської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів № 8. Позаду вже 
хвилини переживань, безсонна 
ніч, тисячі «А як там буде в шко-
лі?», святкова лінійка й перший 
шкільний дзвінок на урок!

Кожен учитель побажав своїм уч-
ням яскравого дитинства: багато-
гранного, неповторного, чарівно-
го й незабутнього. Саме для першо-
класників відкрився широкий шлях 

до знань — 11 сходинок до учнів-
ського Олімпу Успіху й Визнання.

… До цієї події ми готувались 
понад рік: знайомилися з норма-
тивними документами, методич-
ними рекомендаціями й листами 
Міністерства освіти України, Кон-
цепцією «Нової української шко-
ли», опрацьовували проект зако-
ну «Про освіту», цікавилися ре-
зультатами експериментальних 
класів опорних та пілотних шкіл 
України; підготували до друку ма-
теріали на тему: «Робота з батька-
ми майбутніх першокласників», 
«Виховні хвилини для кожної ди-
тини», з якими освітяни України 

могли ознайомитися на сторінках 
часописів «Розкажіть онуку» та 
теоре тично-практичних бюлете-
нів «Усе для вчителя» збірки «Три-
буна вчительської майстерності». 

Учителі початкових класів тісно 
співпрацювали з дошкільними за-
кладами міста, Будинком дитячої 
та юнацької творчості, методич-
ним кабінетом управління освіти і 
науки Бориспільської міської ради.

Протягом вересня — жовтня 
провели аналіз адаптаційного пе-
ріоду першокласників у школі, їх 
психологічної, мотиваційної, інте-
лектуальної, вольової, соціальної 
готовності до навчання.

Який вчитель гідний працюва-
ти з «ідеальними» учнями?

Про яку школу мріє Директор і 
Педагогічний колектив? Яка во-
на, модель нової школи?У спішний, умілий

Ч чесно служить професії
И інтелігентний
Т ворчий, талановитий
Е нергійний, ентузіаст
Л люблячий, людяний,
Ь

Він знає, що «всі професії від людей, 
а професія Вчителя від Бога».Сила 
Вчителя в його учнях! Мудрих, впевне-
них, талановитих, неординарних!

Ш ана, а не шкода від людей
К омфорту, а не конфліктів
О рганізоване, органічне сере-
довище для здобуття освіти, а не 
осуд
Л юбов, а не лайки і скарги
А нсамбль однодумців у повній 
гармонії, а не атаки (рішучі насту-
пи на ворога) звідусіль.

Шановна громадо, закликаємо вас до співпраці – «сіяти мудре, добре, 
вічне», щоб саме ЦІ зерна проросли в душах наших дітей, щоб вони за-
пам’ятали на все життя «Хто сам себе поважає, той людей не зневажає!»

Хочеться сказати щасливим татусям і матусям, які приведуть 
своїх малюків до школи – 2018:

Живіть по-новому, думайте по-новому, вчіть по-новому, але не забу-
вайте: хороші батьки виховують прекрасних дітей, перспективних, то-
лерантних, тактовних, спілкування з якими — суцільне задоволення.

Люблячі батьки вчать любити, шанувати, співчувати, радіти жит-
тю й перебувати в гармонії з іншими людьми.

Порядні батьки подарують дітям уміння відповідати за свої слова 
й учинки, бути чесними, правдивими, не завдаючи болю ні друзям, 
ні кривдникам.

Думаючі батьки подбають про інтелектуальний розвиток, пізна-
вальні інтереси, позитивно налаштують на навчання й перебуван-
ня дитини в школі, створюючи зону комфорту.

ХАЙ РІК ПРИЙДЕШНІЙ БУДЕ 
ЩАСЛИВИМ ДЛЯ БАТЬКІВ, РАДІС-
НИМ ДЛЯ УЧНІВ, ТВОРЧИМ ДЛЯ 
ПЕДАГОГІВ ПІД МИРНИМ НЕБОМ 
УКРАЇНИ.

«Виписали» портрет 
«ідеального» учня, який
 • прагне стати школярем, 

залюбки спілкуючись рідною 
українською мовою;

 • бажає вчитися й пізнавати 
нове;

 • позитивно налаштований на 
навчання;

 • любить читати, розвиває 
інтелект, ерудицію, пам'ять і 
мислення;

 • вихований, тактовний, вміло 
контролює свої емоції;

 • любить перемагати;
 • радіє успіхам;
 • легко спілкується;
 • діє за правилами;
 • відстоює власну позицію;
 • приймає рішення й не боїть-

ся невдач…

Це і є ті одинадцять 
сходинок на шляху до 

Олімпу Успіху й Визнання! 

Підгорував педагогічний колектив Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8

Зізнається: жодного разу 
не шкодувала, що обрала 
саме цю професію.

24 листопада  — її свято
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ОВНИ. Непогані перспек-
тиви на роботі, але для цього 
мусите докласти максимум зу-
силь. Постарайтеся налагодити 
гарні стосунки з колегами. 

ТЕЛЬЦІ. Цього тижня вар-
то розібратися з паперами, 
оформленням важливих доку-
ментів. Не намагайтеся нікому 
нав'язувати свою думку.

БЛИЗНЯТА. Щось змінить-
ся, жити стане легше. Ре-
зультативність вашої робо-
ти залежатиме від витримки та 
самодисципліни.

РАКИ. Заплановані справи 
можуть зірватися, зате з неспо-
діванками впораєтеся чудово. 
Буде вигідною і надійною діло-
ва співпраця з родичами.

ЛЕВИ. Досить складний і на-
пружений період. Водночас на-
стає сприятливий момент для 
початку нової справи, важли-
вих змін у вашому житті.

ДІВИ. На вас очікує успіх, але 
для цього треба буде добре по-
старатись. У вихідні у справах 
затишшя, тож добре відпочинь-
те і розважтесь.

ТЕРЕЗИ. Не форсуйте події 
та не намагайтеся робити де-
сять завдань одночасно. У ви-
хідні порадують приємні нови-
ни особистого характеру. 

СКОРПІОНИ. Цього тижня 
маєте шанс опинитись у центрі 
подій та показати себе з найкра-
щого боку. Не рубайте з плеча і 
доводьте справи до кінця.

СТРІЛЬЦІ. Доведеться до-
бре постаратись на всіх фрон-
тах, менше говоріть, більше ро-
біть. І тоді вас гідно оцінить ке-
рівництво та кохана людина.

КОЗОРОГИ. У вас з'явиться 
шанс значно просунутися впе-
ред — потрібно лише безпо-
милково обрати напрямок. У 
вихідні бережіть здоров'я. 

ВОДОЛІЇ. Отримаєте декіль-
ка пропозицій, однак не поспі-
шайте з остаточним рішенням. 
Не ображайтеся на критику, 
робіть правильні висновки.

РИБИ. Не варто лінуватися 
і сумніватися у власних силах, 
повірте, що цього разу ви змо-
жете втілити в життя свої заду-
ми. Спокійні, комфортні вихідні.

Астрологічний прогноз на 27 листопада — 3 грудня

Наостанок
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