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АКТУАЛЬНО

БІЗНЕС НА БЕРЕГАХ: 
КОЛИ ЛЮДИ ПОЗА БОРТОМ

�� На�Дніпрі�у�Кийлові�скоро�не�залишиться�можливості�без�
оплати�вийти�човном�на�воду�порибалити.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Питання�без�
відповідей

Активісти, які виступили про-
ти дій мисливсько-рибальського 
господарства «Карань» ТОВ «Про-
цівське», що загороджує бере-
ги Дніпра, продовжують трима-
ти питання на контролі. На їхню 
вимогу Бориспільською райдер-
жадміністрацією було створено 
комісію, що мала вивчити питан-
ня, яке викликало протистоян-
ня на берегах Дніпра. Активісти, 
які цього разу не ставили за ме-
ту зібрати велику кількість учас-
ників, піднімали питання, які за 
логікою, взагалі не повинні були 
виникати. Чи мала право підпри-
ємство відгороджувати частину 
річки? Чому дороги, якими лю-
ди користувалися споконвіку, пе-
рекривають шлагбаумами? Чому 
вольєр для напіввільного утри-
мання диких тварин знаходиться 
через дорогу від обійстя, де про-
живають люди? 

Анатолій Бідюк, один із власників 
і засновників мисливсько-рибаль-
ського господарства «Карань» ТОВ 
«Процівське», який приймав комі-

сію, з усіх сил переконував, що під-
приємство діє на законних підста-
вах. З цього приводу один із чле-
нів комісії, спеціаліст юридичного 
відділу райдержадміністрації Олек-
сандр Нижниченко зазначив: «Як-
що компетентний орган надав доз-
віл, то це питання до компетент-
ного органу — на якій підставі той 
дозвіл був виданий».

Загородили�поки�
не�все

За словами Анатолія Бідюка, до-
говір про ведення мисливсько-ри-
бальського господарства «Карань» 
ТОВ «Процівське» поширюється на 
18 тис. га. Із них 144 га відведено 
під вольєрне господарство і визна-
чено охоронною зоною. 

«У кожному селі була створена 
спілка мисливців і рибалок, люди 
обрали керівників. Щоб проїха-
ти територією, потрібно придба-
ти картку. Вони продаються у спе-
ціально відведених місцях», — за-
певняв у розмові з активістами та 
представниками влади Анатолій Бі-
дюк. Щоправда, не відповів на за-
питання людей: що робити рибал-
кам, яким не потрібні спілки та які 

споконвіку лісовими дорогами (які 
нині перекриті) виїжджали до во-
ди, щоб посидіти з вудкою чи заки-
нути спінінг? Судячи з усього, пер-
спективи для них невтішні. «Із 144 
га ми поки загородили тільки 36. 
Люди мають доступ на ці терито-
рії, там ще не загороджено, звірів 
теж немає», — зазначив співвлас-
ник господарства. 

Вимоги�і�обіцянки
Доступ до водойм пішим ходом 

чи транспортом повинен бути від-
критим до остаточного вирішення 
нинішнього протистояння — такою 
була головна вимога активістів. 

Імовірно, що питання вирішува-
тиметься у судовому порядку. Ана-
толій Бідюк повідомив, що у поліції 
знаходиться дві карних справи. Од-
на порушена за заявою ініціативної 
групи, інша — за заявою підприєм-
ства «Карань» на відшкодування 
збитків. «Будь-які дії навколо спір-
ної території призупинено, щоб да-
ти можливість компетентним орга-
нам і людям розібратися у пробле-
мі. Ми не будемо вчиняти жодних 
дій і перешкоджати людям і тран-
спорту добиратися до води», — за-
певнив керівник.

ВИПРОБУВАННЯ 
ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ

ХАРЧУВАННЯ У ДИТЯЧИХ САДКАХ: 
ПОВНОЦІННЕ І БЕЗ ПЕРЕБОЇВ

Тетяна ХАУХА

Коронавірус став серйоз-
ним випробуванням для рин-
ку праці як у всьому світі, так і 
в Україні. Не оминула пробле-
ма і Бориспільщину. Про зміни 
на ринку праці «Вістям» розпо-
віла директор Бориспільської 
міськрайонної філії Київсько-
го обласного центру зайнято-
сті Світлана Юрченко. 

«На 1 березня 2020 року в нас 
на обліку перебувало близько 
450 осіб, — зазначила Світлана 
Юрченко. — А вже станом на 1 
вересня кількість безробітних 
збільшилася у 3,5 рази — майже 
2000 безробітних. Такого не було 
ще ніколи, навіть у 2008 році си-
туація була більш сприятливою». 

Наразі кількість вакансій на 
ринку праці зменшилася втричі. 
Найбільше постраждали малий та 
середній бізнес. На Бориспільщи-
ні у зв’язку з закриттям рейсів най-
більше вражена авіаційна галузь 
— це 70% безробітних. На сьогод-
нішній день у базі центру зайнято-
сті Бориспільщини близько 280 ва-

кансій, це втричі менше за анало-
гічний період минулого року. 

Як і раніше, залишаються акту-
альними робітничі професії, є про-
позиції з пошуку лікарів, медично-
го персоналу, помічників вихова-
телів, вихователів, але це спеціаль-
ності з дуже низькими окладами. 

«Мінімальну допомогу по без-
робіттю підняли із 650 до 1000. 
Також скасували скорочення по 
безробіттю, коли людина звіль-
няється з неповажних причин, 
— розповідає Світлана Юрчен-
ко. — Якщо раніше виплата по-
чиналася з 91 дня, то наразі це 
здійснюється з першого дня. 
Максимальний розмір допомо-
ги на сьогодні — чотири прожит-
кових мінімуми, тобто 9080 грн. 
Для зручності в пошуках роботи 
ми рекомендуємо використову-
вати портал Дія. Людина, не ви-
ходячи з дому, через цей портал 
може зареєструватися в службі 
зайнятості та займатися пошуком 
роботи. Також є електронний ка-
бінет як для роботодавців, так і 
для шукачів роботи». 

Валентина ОЛІЙНИК

Як організовується харчуван-
ня бориспільських дітей у са-
дочках? Чи вистачає продуктів 
та чи не зменшуються порції? 
Ці та інші питання «Вісті» адре-
сували управлінню освіти і нау-
ки Борисільської міської ради. 

Харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти здійснюють 
відповідно до норм, затвер-
джених постановою Кабіміну 
«Про затвердження норм хар-
чування у навчальних та оздо-
ровчих закладах». Крім цього, 
діє спільний наказ Міністерства 
охорони здоров’я «Про затвер-
дження Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних 
навчальних закладах». У ін-
струкції вказані й калорійність, 
і кількість харчування на день, 
і об’єми порцій для детей різ-
ного віку. Зокрема вона перед-
бачає, що діти повинні 4 рази 
на тиждень їсти м’ясні страви, 
2-3 — рибні та сирні. Жодних 
змін та відхилень від норм не 

допускається, це контролює 
держпродспоживслужба. 

«Усі тендери на закупівлю про-
дуктів відбулися, робота триває, 
в т.ч. із заключенням договорів», 
— зазначає спеціаліст управлін-
ня Наталія Стрільник. За її сло-
вами, більшість продуктів для 
закладів освіти закуплено, пере-
боїв у постачанні жоден дитячий 
заклад Борисполя не відчуває. 

Щодо якості продуктів фахі-
вець визнає, що минулого року 
місто мало не дуже добросовіс-
ного постачальника деяких про-
дуктів. Цього року він не брав 
участі в торгах, тому є надія, що 
затримок у постачанні продук-
тів чи зауважень по їхній якості 
не буде. 

ВАЖЛИВО. За бажання батьки 
завжди мають змогу ознайоми-
тися з меню харчування  дітей. 
Зараз, поки триває карантин, 
його для зручності і безпеки в 
багатьох садочках розміщують 
біля воріт закладу.
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• Отримання вакцини.

• Однією з перших щепилася лікар мобільної бригади Олена Вертен.

ВАКЦИНАЦІЯ�ПРОТИ�COVID-19:�СТАРТ�ПЕРШОЇ�ХВИЛІ
�� Розпочався�перший�етап�вакцинації�проти�

коронавірусу.�Україна�отримала�перші�500�тисяч�доз�
вакцини�Covishield,�яку�23�лютого�привезли�літаком�в�
аеропорт�«Бориспіль».�Першими�щеплення�отримають�
працівники�ковідних�відділень.�Про�те,�як�відбувається�
процес�вакцинації�у�Київській�області,�«Вістям»�розповіла�
Анна�Ільчишина,�директор�КНП�Бориспільської�районної�
ради�«Бориспільський�районний�центр�первинної�медико-
санітарної�допомоги».�

Тетяна ХАУХА

Стартував�
перший�етап

Відповідно до стратегії вакцина-
ції всього населення України, розро-
бленої на державному рівні, процес 
буде розбито на п’ять етапів. Пер-
ший із них стартував 24 лютого. Па-
цієнти будуть щепитися виключно 
на добровільних засадах. Якщо лю-
дина щепитися не хоче або нещо-
давно перехворіла і ще не пройшло 
6 місяців після хвороби, то вона та-
кож може не робити щеплення. 

За словами Анни Ільчишиної, 
директора КНП «Бориспільський 
районний центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги», на пер-
шому етапі щеплюють працівників 
ковідних відділень, тобто тих, хто 
безпосередньо працює в стаціона-
рах інфекційних відділень. Також 
першочерговій вакцинації підля-
гають члени мобільних бригад, які 
здійснюють вакцинацію, та праців-
ники екстреної медичної допомоги 
(враховуючи водіїв), працівники ла-
бораторій, які здійснюють діагнос-
тику коронавірусу, працівники тери-
торіальних центрів для людей похи-
лого віку та пенсіонери, які перебу-
вають на утриманні у цих центрах.  

«Перший етап щеплення здійсню-
ється мобільною бригадою, яка сфор-
мована на базі нашого центру. Поки 

маємо одну-єдину бригаду на всю Ки-
ївську область, яка складається із пра-
цівників Вороньківської медичної ам-
булаторії. В подальшому таких бригад 
планується 22. Як тільки сформують 
інші бригади, процес вакцинації буде 
йти швидше, — зазначила Анна Ільчи-
шина. — В склад бригади входять ос-
новний лікар Олена Вертен, запасний 
лікар Михайло Фесенко, медичні се-
стри основного складу Алла Деревян-
ко й Надія Набок та запасна медична 
сестра Юлія Шевчук, а також водій Пе-
тро Ільченко. Всі вони пройшли нав-
чання в Києві за участю міжнародних 
фахівців ВООЗ та ЮНІСЕФ, які безпо-
середньо займаються щепленнями, 
а також вакцинувалися. 

Бригада працює щодня. Вони от-
римують вакцину з усім дотриман-
ням холодового ланцюга в Києві 
на базі обласної бази спеціального 
медичного постачання управлін-
ня охорони здоров'я та приїздять у 
пункти щеплень почергово по всій 
Київській області».  

Першими щепили броварських 
медичних працівників, 25 лютого 
— працівників Бориспільської та 
Баришівської районних лікарень, 
26 лютого — Переяславської та 
Яготинської районних лікарень. Всі 
вакциновані працюють у інфекцій-
них відділеннях. 

Офіційно�про�
Covishield�

22 лютого 2021 року Міністер-
ство охорони здоров’я Украї-
ни зареєструвало вакцину проти 
COVID-19 Oxford/AstraZeneca для 
екстреного медичного застосуван-
ня. МОЗ зареєстровано вакцину 
«CHADOXI NCOV-19 CORONA VIRUS 
(РЕКОМБІНАНТНА)» виробництва 
Serium Institute of India Ltd (Індія), 
про що на сайті Державного екс-
пертного центру МОЗ розміщена 

відповідна інформація та інструк-
ції з її застосування.

Вакцина розроблена Оксфорд-
ським університетом та бри-
тансько-шведською компані-
єю AstraZeneca. Вакцину Oxford/
AstraZeneca для екстреного засто-
сування вже схвалила ВООЗ, доз-
віл на її використання дали Вели-
ка Британія, Європейський Союз та 
Індія. До речі, вакцини саме цього 
виробника вже застосовуються в 
Україні від інших інфекційних хво-
роб: дифтерії, правця та коклюша. 

Температурний режим зберіган-
ня вакцини від 2 до 7 градусів. Во-
на видається готова у флаконах 
та транспортується у спеціальних 
сумках-холодильниках із термоме-
тром. Перевагою є те, що вакцина 
не потребує розмороження. Один 
флакон Covishield розраховано на 
10 доз. Вакцина у відкритому вигля-
ді залишається придатною 6 годин. 

«Вакциною потрібно щепити-
ся двічі, — уточнює Анна Ільчиши-
на. — Повторне щеплення потрібно 
обов’язково робити через 28 днів піс-
ля першого. Лише після цього у лю-
дини почне вироблятися повноцін-
ний імунітет. Щоправда, достеменно 
невідомо, наскільки його вистачить». 

Звіти про вакцинацію вносять в 
електронну систему, де зазнача-
ються контактні дані пацієнта. Та-
ким чином, щодня можна побачи-
ти темпи вакцинації по всій країні. 

Прояви�ковід-19�та�
ПЛР-дослідження�

Висока температура, ломота в 
тілі, головний біль, печіння в гор-
лі, можливо, нежить чи підкашлю-
вання є основними симптомами за-
хворювання. Втім, є люди, які мають 
лише один симптом захворювання 
— втрату нюху. «Він є патономоніч-
ним — якщо нюх втрачений і лю-
дина не відчуває навіть різкого за-
паху, наприклад, ацетону, то вона 
однозначно захворіла на корона-
вірус. Слід знати, що нюх зникає на 
4-5 день захворювання, а віднов-
люється по-різному і може бути 
відсутнім до півтора місяців. Втра-
та нюху проявляється не в кожно-
го пацієнта, але цей симптом дуже 
характерний для коронавірусу», — 
пояснює лікар. 

Діагноз коронавірус ставиться на 
основі реакції полімеразно-ланцю-
гової реакції. Що це значить? Вияв-
ляємо РНК збудника, тобто корона-
вірусу. Якщо ПЛР позитивний, зна-
чить, вірус в організмі є. Може бу-
ти, що людина хвора, виділяє вірус, 

але не проявляє жодних симпто-
мів. Тобто вона потенційно небез-
печна для оточуючих і може зара-
жати людей.  

«Коли ми говоримо про імуногло-
буліни, про метод ІФА, то це аналіз 
крові на те, чи є антитіла та чи ви-
робився імунітет, — зазначає Ільчи-
шина. — Можливо, що людина пе-
рехворіла, але не знала про це. Тес-
ти, які нам видали, закупили за дер-
жавний кошт, це експрес-тести на 
антиген. Береться мазок із носа, зі-
ва і робиться аналіз в амбулаторії.

Перші експрес-тести були по 
крові, але їх достовірність бажа-
ла бути кращою. Тести на антиген 
є достовірними, а результати ана-
лізу стають відомими протягом 15 
хвилин. Але щоб підтвердити діа-
гноз, все одно потрібно взяти ПЛР».

Найбільша фобія тих, що захво-
ріли — нестача кисню. Проте вар-
то розуміти, що рівень сатурації — 
тобто насичення киснем крові — 
можливо контролювати за допомо-
гою приладу пульсоксиметру,  який 
досить простий у використанні. Ко-
ли сатурація знижується до 92, це є 
показанням до госпіталізації. 

Постковідний�синдром�
Постковідним синдромом нау-

ковці вважають ускладнення від 
самого коронавірусу та супутніх 
захворювань. Особливо стражда-
ють люди із захворюванням сер-
цево-судинної системи, навіть мо-
лодь. Також часто підвищується 
тиск — це також ознака коронаві-
русу. «Коли проводиш анамнез, — 
розповідає Анна Ільчишина, — лю-
дина може згадати, що мала неве-
лике підвищення температури, на 
яке пацієнт не звернув особливої 

уваги і фактично переніс хворобу 
на ногах. Потім такі пацієнти здають 
аналіз крові на антитіла і в них ви-
являється підвищений рівень іму-
ноглобуліну G. Тобто людина вже 
перехворіла і має імунітет». 

Перебіг хвороби — індивідуаль-
ний. При легкій формі людина пов-
ністю одужує в термін до 14 днів. Як-
що захворювання середнього або 
важкого ступеню тяжкості, на оду-
жання та відновлення ідуть місяці. 
Є пацієнти, що залишаються в реа-
німаційних відділеннях по 2-3 тижні, 
а то й більше, а потім біля місяця — 
на лікарняному. Вони мають нестачу 
кисню, слабкість і задишку.

Хворим та тим, хто бажає убе-
регтися від коронавірусу, бажано 
вживати вітаміни — вітамін С, Д та 
цинк. Це міжнародні рекомендації, 
вони застосовуються і для профі-
лактики, і під час хвороби.

Колективний�імунітет�
Щоб виробився колективний іму-

нітет, треба охопити щепленням хо-
ча б 70% населення. На відміну від 
першого, другий етап вакцинації 
буде більш розширеним. Будуть 
щепитися всі медпрацівники сімей-
ної ланки, працівники стаціонарів, 
центру громадського здоров’я. Тоб-
то вже абсолютно всі медичні пра-
цівники галузі охорони здоров’я 
підлягатимуть щепленню. Обов’яз-
ковим воно буде і для людей, стар-
ших 80 років.

Щеплення проходитиме безко-
штовно для пацієнта. Вакцину заку-
повує держава. На подальших ета-
пах такі щеплення будуть проводи-
тися і в пунктах щеплення, тобто в 
амбулаторіях, проте вже на 3-4 ета-
пах вакцинації. 
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ВІДКРИТИЙ КУБОК 
БОРИСПІЛЬЩИНИ З ВОЛЕЙБОЛУ
Тетяна ХАУХА

28 лютого у спортивному ігрово-
му залі Бориспільської ДЮСШ вже 
традиційно шостий рік поспіль 
проводився відкритий Кубок Бо-
риспільщини з волейболу на честь 
почесного громадянина Бориспіль-
ського району, а у недалекому ми-
нулому голови Бориспільського ра-
йонного комітету з фізичної куль-
тури і спорту Білима Григорія Ти-
мофійовича. 

Цьогоріч змагання організовував 
та проводив Бориспільський місь-
кий центр спорту та фізичного здо-
ров’я населення. 

Своїм святковим настроєм, това-
риською атмосферою та захоплю-
ючими волейбольними баталіями 
турнір запам’ятається надовго. По-

мірятися спортивною майстерні-
стю вийшло шість чоловічих волей-
больних команд. Ігри проходили у 
двох підгрупах за коловою систе-
мою. Переможці підгруп у очному 
двобої розіграли головний трофей 
змагань — Кубок та комплект золо-
тих медалей. У головному матчі цьо-
го дня зустрілись волейболісти з Во-
ронькова та Сеньківки. В протисто-
янні перемогу одержали гравці с. 
Сеньківка. Команда с. Ревне стала 
срібним призером змагань, бронза 
— у команди с. Вороньків. У змаган-
нях також брали участь команди сіл 
Гора, Іванків та Глибоке. 

Переможцям змагань вручив 
спортивні трофеї (кубок, медалі, 
грамоти та спортивні статуетки) 
сам Григорій Білим.  

Після першого туру ігор відбу-
лось вітання «головного винува-
тця» змагань, Григорія Білима, з 
його Днем народження. Ювіляра 
привітали директор Бориспіль-
ського міського центру спорту 
та ФЗН Микола Костянець, ди-
ректор Бориспільської ДЮСШ 
Михайло Шкоруп, команди-у-
часниці, колеги, активісти.

Організатори змагань та вся 
спортивна громада Бориспіль-
ської ОТГ бажає Григорію Тимо-
фійовичу міцного здоров’я, ща-
стя, довгих років життя, а та-
кож і надалі бути у спортивному 
строю працівників мережі фізич-
ної культури і спорту.

Віталій Кубов, заступник ди-
ректора Бориспільського цен-
тру спорту та ФЗН 

�� ДОСЬЄ
У свій час Григорій Тимофійо-

вич Білим був завзятим волейбо-
лістом і зробив багато для розвитку 
цього виду спорту на Бориспільщи-
ні та загалом у області. Кілька днів 
тому йому виповнилося 79 років, 
але, незважаючи на поважний вік, 
він продовжує трудовий спортив-
ний шлях, який став сенсом всього 
його життя. 

Безумовно, він людина покоління, 
представники якого були фанатами 
своєї справи, спортивними бійцями. 
Почесний громадянин Бориспіль-
ського району, Григорій Тимофійо-
вич тридцять років (з 1972 по 2002 
рік) очолював комітет фізичної куль-
тури Бориспільського району. 

10 років пропрацював він дирек-
тором районної спортивної школи. 
У 1993 році під його керівництвом 
розпочала свою діяльність район-

на ДЮСШ, де були представлені 
волейбол, футбол, легка атлетика, 
важка атлетика та бокс.

Чемпіон Київської області зі зма-
гань з метання списом, Майстер 
спорту з військового триборства, 
багаторазовий чемпіон України 
серед ветеранів з важкої атлетики 
Всеукраїнських ігор серед ветера-
нів спорту. Вперше за титул чемпі-
она України серед штангістів зма-
гався у 68 років. 

У 2010-2012 рр. на чемпіонатах 
України з важкої атлетики серед 
ветеранів ставав срібним призе-
ром, а у 2013 р. здобув золоту ме-
даль та став чемпіоном України.

Нині працює тренером з волей-
болу в Іванківській ЗОШ. Його ви-
хованці ставали призерами першо-
сті Київської області серед шкіль-
них команд.  

«Фаворит» став чемпіоном Ки-
ївської області з футзалу серед 
юнаків 2006-2007 рр. н.

28 лютого юнацька футзальна 
команда «Центр спорту — «Фаво-
рит» м. Бориспіль виграла голов-
ний трофей чемпіонату Київської 
області з футзалу 2021 року. Зма-
гання відбулися у Бориспільській 
ДЮСШ. Загалом у чемпіонаті взя-
ло участь 18 команд. Крім госпо-
дарів фінальної частини ігор, у 
квартет фіналістів одразу потра-
пило три футзальних колективи з 

м. Біла Церква: «Рось», «Зміна-1» 
та «Зміна-2». 

У першому півфіналі гравців 
«Центру спорту — «Фаворит» чека-
ли юні однолітки зі «Зміни-2». У під-
сумку переконливу перемогу отри-
мали наші земляки з рахунком 8:1. 
У матчі за бронзу перемогу святку-
вали футзалісти «Росі» з рахунком 
3:2, хоча особливої ігрової перева-
ги вони не мали.  

У фінальному матчі з перших хви-
лин «Центр спорту — «Фаворит» за-
діяв жорсткий пресинг по всьому 

периметру ігрового майданчика. 
Суперники цього не чекали. У під-
сумку — три голи за три хвилини. 
Господарі попереду. Однак потім 
гра дещо вирівнялась і на перерву 
команди пішли з рахунком 4:2.

На перших хвилинах другого тай-
му рахунок був уже 6:2. А за п’ять 
хвилин до закінчення матчу супер-
ник вирівнює гру і перехоплює іні-
ціативу. Наші спортсмени перехо-
дять в контратаку. У підсумку вони 
перемагають із рахунком 6:4.

Нагородження переможців фі-
налу відбулося за участі представ-
ників федерації футболу Київської 
області, директора Бориспільсько-
го міського центру спорту та ФЗН 

Миколи Костянця, директора Бо-
риспільської ДЮСШ Михайла Шко-
рупа та ін.  

Слід зазначити, що перемога нашої 
команди — в першу чергу, перемога 
їх тренера, Олександра Курилка.  ФУТЗАЛ-ДОСЯГНЕННЯ

ЧЕМПІОНАТИ Й ЧЕМПІОНИ
Минулі вихідні були дуже на-

сиченими спортивними подія-
ми  для вихованців та тренерів 
Бориспільської ДЮСШ. Спортс-
мени захищали честь міста на 
змаганнях різного рівня: від чем-
піонатів області до чемпіонатів 
України.

Плавання
26-27 лютого в Бориспільській 

ДЮСШ пройшов чемпіонат Київської 
області з плавання серед юнаків 2007-
2008 р.н. та дівчат 2008-2009 р.н., це 
були відбіркові змагання для участі в 
чемпіонаті України з плавання.

Змагання стали справжнім свя-
том спорту для юних плавців. На 
відкриття завітали Бориспільській 
міський голова Володимир Бори-
сенко, начальник управління молоді 
та спорту КОДА Сергій Тимофєєв та 
директор ДЮСШ Микола Шкоруп.

Позмагатися за медалі приїхали 
спортсмени з міст Біла Церква, Бро-
вари, Обухів, Вишгород, Васильків, 
Славутич. Вихованці Бориспільської 
ДЮСШ достойно змагались та завою-
вали чимало медалей: Єгор Федоров 
та Злата Федоренко завоювали золо-
ті нагороди; призерами змагань ста-
ли Ольга Дзюбенко, Маргарита Коло-
мієць, Микола Рачок, Нікіта Логвин, 
Кирило Щербань та Ксенія Нікончук.

Єгор Федоров та Ольга Дзюбен-
ко були відібрані в збірну команду 
Київської області для участі в Чем-
піонаті України. Спортсменів підго-
тували тренери з плавання ДЮСШ 
Людмила Кутало, Олександр Сидо-
ренко та Інна Руденко.

Організація чемпіонату та рівень 
суддівства змагань була на належ-
ному рівні.

Гирьовий�спорт
Паралельно 26 лютого в ДЮСШ 

відбувся чемпіонат України з 

гирьового спорту серед студентів 
ЗВО України та чемпіонат України 
серед юнаків та дівчат 2003-2005 
р.н. за правилами ФГСУ. В змаган-
нях взяли участь спортсмени з 
восьми регіонів України.

В складі збірної Київської об-
ласті в чемпіонаті серед юнаків та 
дівчат виступали вихованці Бори-
спільської ДЮСШ — Максим Ма-
ковецький та Вікторія Єкимовська 
(тренер Євген Биков). Єкимовська 
Вікторія посіла І місце у ваговій 
категорії до 60 кг з результатом 
76 підйомів у ривку 16 кг гирі, 
Максим Маковецький став сріб-
ним призером у в/к понад 80 кг з 
сумою двоборства 92 підйоми 24 
кг гирі. У підсумку змагань серед 
юнаків та дівчат Київська область 
посіла ІІ командне місце, посту-
пившись лише збірній Запорізької 
області.

Бокс
25-27 лютого у місті Васильків 

пройшла першість Київської об-
ласті по боксу. Любас Денис по-
сів 2 місце та пройшов відбір до 
збірної команди Київської облас-
ті на зональну першість України. 
Спортсмен тренується у Борисполі 
під керівництвом Олександра Щи-
брика.

Футбол�
Бориспільські футболісти посі-

ли третє місце серед шістнадцяти 
команд на відкритому чемпіонаті 
міста Славутич. Призове місце 
спортсмени завоювали дякуючи 
перемозі у вирішальній грі з коман-
дою міста Бровари. Команду під-
готував тренер-викладач ДЮСШ, 
майстер спорту з футболу Руслан 
Новіков.

«СРІБЛО»І «ЗОЛОТО» ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ЇДЕ В КУЧАКІВ
Валентина ОЛІЙНИК

У вихідні в Києві проходив 
Чемпіонат України з легкої атле-
тики у приміщенні серед юнаків 
та дівчат 2006-2007 року народ-
ження. Денис Лисенко, учень 8 
класу Кучаківської школи I-III сту-
пенів ім. гетьмана Івана Сулими, 
став призером змагань. 

У перший день змагання на 
дистанції 1500 м Денис став сріб-

ним призером чемпіонату, здо-
лавши дистанцію з результатом 
5:06 хв. А вже наступного дня на 
дистанції 3000 м став чемпіоном 
України, виборовши золото з пе-
ревагою від найближчого пере-
слідувача на майже 4 секунди з 
результатом 10:09 хв.

Спортсмена  до  змагань  готу-
вали  тренери-викладачі Михай-
ло  Савченко та Геннадій Яцюта.
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ДІТИ-ЧЕМПІОНИ

VIKA WINS 
ЧЕМПІОНКА УКРАЇНИ 
З БРЕЙКІНГУ

�� Професійна�школа�брейк�дансу�для�хлопчиків�та�
дівчаток�віком�від�5�до�14�років�була�створена�у�Борисполі�
6�років�тому.�Ігор�Січкар�—�засновник�та�один�із�тренерів�
школи�Reborn�Clan�Breaking�School.�І�копітка�праця�тренера�
принесла�бажані�результати�—�8-річна�Вікторія�Кравченко�
під�псевдонімом�VikaWins�стала�чемпіонкою�України�з�
брейкінгу.

Тетяна ХАУХА,    
фото Ігоря СІЧКАРЯ

Вуличні�танці�
Брейкінг — брейк-данс, брейк, 

b-boing — стиль вуличних танців, 
який виник у 70-х роках у Нью-Йор-
ку. У цьому танці поєдналися не-
ймовірна пластика, а також акроба-
тичні трюки. А його танцівники ві-
домі своїми експромтами та різно-
манітними фішками, які запалюють 
публіку. В цьому танці прийнято чо-
ловіків та хлопців називати b-boy, а 
жінок та дівчат — b-girl.

Обертання на підлозі з широко 
розставленими ногами, обертання 
тіла на 180 градусів навколо гори-
зонтальної осі з відштовхуванням 
від підлоги однією або двома но-
гами і зміною опорної руки. Гори-
зонтальне обертання тіла на зігну-
тих руках, які впираються ліктями 
в прес. Twist — один із найскладні-
ших елементів. Кручення на спині 
на 360 градусів. Ці та багато інших 
елементів роблять брейкінг дуже 
видовищним видом спорту. 

Reborn�Clan
Про культуру вуличного танцю 

«Вісті» поспілкувалися з Ігорем Січ-
карем — засновником та тренером 
школи Reborn Clan Breaking School, 
який виростив юну чемпіонку Ві-
кторію Кравченко. 

Загалом тренерською діяльністю 
Ігор Січкар займається близько 10 
років, а танцями — 17 років. У Бо-
рисполі в школі займається більше 
100 дітей. Є дві бази для тренувань 
у Борисполі та в місті Переяславі, 
де брейкінгу не існувало довгі роки. 

За словами Ігоря Січкаря, за-
раз олімпійський брейкінг буде як 
один із аспектів брейкінг культури 
загалом. А вона дуже різнобічна. 
Про неї можна розповідати година-
ми. Безліч фестивалів, різноманітні 
напрямки — це неймовірна вулич-
на культура, це просто цілий світ. 

«Існує дуже багато трюків (еле-
ментів, фішок), оскільки брейкінг 
не обмежений рамками і дозволяє 
фантазувати, — зазначив Ігор Січ-
кар. — Поширені такі стилі: toprock 
— із нього починають більшість ви-
конавців, у ньому рухаються звер-
ху, а танцюють стоячи; footwork — 
рухи ногами на підлозі; фриз — за-
стигання на кілька секунд в одній 
позі; powermove — силові обертан-
ня. Всі ці та інші напрямки наразі в 
брейкінгу не розділяються. Спортс-
мен повинен уміти робити все, щоб 
досягнути результату. І в залежно-
сті від фізичної форми та відчуття 
ритму, від особистих харизматич-
них даних формується особистий 
стиль спортсмена».  

Олімпійське�майбутнє
Цей вид спорту включили на ми-

нулих Олімпійських іграх до олім-
пійських видів спорту, і офіцій-
на назва стала називатися брей-
кінг. Вже у 2024 році брейкінг бу-
де представлений спортсменами з 
різних країн на Олімпійських іграх. 
Буде відбір, по країнах формувати-
муться олімпійські збірні в різних 
вікових категоріях. Відповідно до 
визначених критеріїв будуть наби-
ратися олімпійські збірні. Звісно, 
буде і український відбір. 

Чемпіонат�із�брейкінгу�
Наразі проходять різноманітні 

фестивалі з брейкінгу. І нещодавно, 
у лютому, мали грандіозну подію 
— чемпіонат з брейкінгу — Joint 
& Jam 2021/ Floor Wars Ukrainian 

Official Qualifier, у якому брали 
участь і бориспільські спортсмени. 

Фестиваль Joint & Jam 2021/ Floor 
Wars Ukrainian Official Qualifier про-
ходить вже 10 років поспіль. Він є 
офіційним відбором на міжнарод-
ний чемпіонат в Данії. Чемпіонат 
дуже складний, тут виступають ді-
ти вже з досвідом та високим рів-
нем підготовки. Цього року були 
всі представники обласних центрів 
України. В категоріях брало участь 
по 100-150 учасників. Із 150 дітей 
обирають 16 кращих. Потім ці 16 ді-
ляться на дві вісімки та батлують 
між собою протягом певного часу. 
Бій іде один проти всіх. Це екзамен 
не тільки на рівень підготовки та 
професіоналізму, але й на витри-
валість та мотивацію. Якщо щось не 
вийшло, учасник відразу вибуває зі 
змагань, шансів пройти зовсім ма-
ло. Треба викластись повністю, на 
максимум. 

Наше місто на чемпіонаті 
представляли: 

у категорії до 8 років: VikaWins 
(Віка Кравченко), Yaroslav (Ярослав 
Забіяка);

у категорії 9-11 років: Jumper 
(Матвій Назаров), Jaffar (Адам Ра-
шад), CubeRock (Нікіта Кубрак);

у категорії 12-14 років: Roach 
(Влад Головко), S.M.J. (Марк Сара-
фінюк).

У результаті маємо чемпіонку 
України з брейкінгу — нею стала 
8-річна Вікторія Кравченко, яка з 5 

років займається цим нелег-
ким видом спорту. Всього в її 
категорії змагалося 128 дітей.

VikaWins�Віка�
Кравченко�

Віка прийшла займатися 
брейкінгом у 5 років. Зага-
лом її стаж 2,5 роки повно-
цінного навчання. Групи для 
навчання розділені за рівня-
ми. Перший рівень — тренуван-
ня тричі на тиждень по 1 годині, 
другий рівень — тричі на тиж-
день по 1,5 години, третій — двічі 
на тиждень по годині, двічі на тиж-
день по 2 години і два рази прак-
тика, загалом 6 тренувань на тиж-
день. 

«Віка дуже цілеспрямовано йшла 
до перемоги. Це була її мрія. І її ста-
ранність на тренуваннях показува-
ла її амбіції. Шлях до цього чемпі-
онства — це тільки початок. Вікто-
рія пройшла складний шлях трену-
вань, для дитини до 8 років — це 
дуже важко, але вона впоралася з 
метою та стала чемпіонкою. Це ли-
ше початок її кар’єри», — зазначає 
тренер. 

Взагалі брейкінг має свою специ-
фіку — він дуже суворий по відно-
шенню до всіх, хто ним займаєть-
ся. Тут не будуть жаліти, хвалити, не 
будуть давати другий шанс. Це за-
няття для дітей зі стержнем.

«За всю історію брейкінгу в Бо-
рисполі не було такого, щоб хтось 
став абсолютним чемпіоном Украї-
ни, — зазначає тренер Ігор Січкар. 
— Не тільки мене, але й всіх дітей 
школи брейкінгу мотивувала пере-
мога Віки Кравченко. Це реально 
висока планка, до якої ми йшли не 
один рік. Це важкий шлях. Ми змі-
нювали методики, по-різному пра-
цювали з дітьми і нарешті досягли 
серйозного результату». 

Уже�в�2024�році�брейкінг�буде�представлений�
спортсменами�з�різних�країн�на�Олімпійських�
іграх.�Буде�відбір,�по�країнах�формуватимуться�
олімпійські�збірні�в�різних�вікових�категоріях.

Віка�Кравченко�
прийшла�займатися�
брейкінгом�у�5�років,�
а�у�8�років�стала�
чемпіонкою�України.

• Ігор Січкар — засновник 
та тренер школи Reborn Clan 
Breaking School, який виростив 
юну чемпіонку Вікторію Крав-
ченко.
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ТОВ «ТРЕСТ БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД»:
�� Будівельна�компанія�Трест�Бориспільсільбуд�1�березня�

2021�року�відзначила�50-річний�ювілей.�Сьогодні�директор�
підприємства�Олександр�Сич�є�гостем�щотижневика�«Вісті»

Ірина ГОЛУБ

Олександр Сич, який незмінно 
керує будівельною компанією ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд» із 1999 
року, 45 років віддав роботі на під-
приємстві. Його розповідь розкри-
ває сторінки історії Бориспільсіль-
буду та знайомить із людьми, які 
працювали та працюють поряд. 

Витоки
1 березня 1971 року наказом 

Міністерства сільського будів-
ництва України для будівництва 
об’єктів у Лівобережній частині 
Київської області, у Бориспіль-
ському, Переяслав-Хмельницько-
му, Баришівському, Яготинському, 
Згурівському, Броварському ра-
йонах і місті Києві був створений 
трест «Бориспільсільбуд». Підпри-
ємство мало займатися будівни-
цтвом житлових будинків, адмі-
ністративних, соціально-культур-
них будівель (дитсадки, школи, 
лікарні), сільськогосподарських 
об’єктів (корівники, свинарники, 
телятники, птахофабрики — зо-
крема, Старинська, Морозівська, 
Яготинська), промислових об’єк-
тів (Гнідинський м’ясо-молочний 
завод, маслозавод і цукрозавод 
у Яготині). 

Трест оселився у приміщенні 
колишньої двоповерхової фабри-
ки в центрі Борисполя. Ця будів-
ля досі належить тресту, до неї 
прибудували сучасний трьохпо-
верховий офісний центр, де за-
раз базується трест. Стиль будин-
ку вдало поєднує історію і сучас-
ність.

Будували�спільно,�
усім�миром

Трест «Бориспільсільбуд» висту-
пав керівною, об’єднуючою ланкою 
між будівельними підприємствами, 
які входили до його складу. Це бу-
ли не лише бориспільські компанії, 
разом із Бориспільськими ПМК-10, 
ПМК-13, БПМК-504 і БПМК-530 пра-
цювали ПМК-11 (Березань), ПМК-
12 (Баришівка), ПМК-14 (Переяс-
лав-Хмельницький), ПМК-15 (Яготин), 
було створено госпрозрахункову 
дільницю малої механізації. Першим 
керівником тресту був Петро Івано-
вич Руденко. 

На той час підприємство займа-
ло передові позиції та було однією 
з двох організацій, які будували в 
Борисполі та районі соціально зна-
чимі та промислові об’єкти. На під-
приємстві постійно працювали 2,5 
тис. осіб, у літній період ця цифра 
сягала 3,5 тисяч, а на рік здавали 
від 80 до 120 об’єктів. За кошти під-
приємства у місті було побудова-
но багато соціальних об’єктів: дит-
садки «Сонечко» і «Веселка», гур-
тожитки (у тому числі 9-поверхо-
вий на Бежівці, 1). Після 1995 року, 
коли проходила приватизація, всі 
ці об’єкти безкоштовно передали 
місту. 

Підкорення�Києва
Наприкінці 1990-х та на почат-

ку 2000-х років замовлень на будів-
ництво майже не було. Підприємству 
жилося непросто. У травні 1999 ро-
ку Олександр Сич був обраний го-
ловою правління і вирішив підко-

рити столицю. ТОВ «Бориспільсіль-
буд» вистояло завдяки його активній 
співпраці з холдинговою компанією 
«Київміськбуд». Спочатку працюва-
ли на субпідряді. Людей підвозили 
до Києва на роботу з різних регіонів 
Лівобережжя Київщини. Щодня до 
10 автобусів возили будівельників на 
роботу. Таким чином підприємство 
вижило. У 2005 році, оскільки Бори-
спільсільбуд виконував дуже великі 
обсяги робіт, до того ж якісно і вчас-
но, Київміськбуд прийняв підприєм-
ство як асоційованого члена холдин-
гу, і воно вже змогло виступати в ро-
лі генерального підрядника. Будува-
ли у столиці 20-поверхові будинки, 
школи, дитсадки. Там вперше почали 
зводити житло для інвесторів, де під-
вищені вимоги до якості робіт. Завдя-
ки цьому працівники постійно підви-
щували свою кваліфікацію. Інвестор 
контролює прискіпливо, тому відбув-
ся певний перелом психології робіт-
ників у бік підвищення відповідаль-
ності за якість своєї роботи. 

Будуємо�вдома
Нині ТОВ «Трест Бориспільсіль-

буд» — повноцінна будівельна 

компанія, яка має своїх працівни-
ків для виконання всіх етапів буді-
вельних робіт. Сьогодні на підпри-
ємстві працює близько 135 осіб — 
працівники і керівництво. У Києві 
майже не будує, зате робить кра-
сивішим рідне місто.

З цього приводу Олександр Сич 
говорить: «Я щиро вдячний Бори-
спільській владі, покійним мерам 
Олександру Придатку й Анатолію 
Федорчуку, депутатам міста, які зна-
ходили можливість замовляти у нас 
виконання будівельних робіт, щоб 
ми могли працювати і заробляти. У 
Борисполі підприємство зводило 
будівлю центру зайнятості, викону-
вало капітальний ремонт клубу на 
вулиці Сергія Оврашка, капітальний 
ремонт дитсадків №3 і «Теремок». 
Сьогодні успішно працює збудова-
ний підприємством центр стери-
лізації і адопції. Практично кожен 
проект доводилося доопрацьову-
вати. Наприклад, практично повні-
стю довелося переробити проект 
реконструкції Олесницького озера, 
благоустрій якого виконував Бори-
спільсільбуд. У нас є своя проектна 
група, яка коригувала проектну до-
кументацію, не вимагаючи додатко-

вої оплати, адже все це робилося 
для міста, у якому ми всі живемо. Хо-
тілося залишити після себе об’єкти, 
які стануть родзинкою Борисполя». 

Нові�проекти
Нині за проектом Бориспільсіль-

буду будується дитсадок на вулиці 
Момота. Керівник проектної групи 
Дмитро Сич постійно присутній на 
нарадах, які проводяться на об’єк-
ті. Якщо виникають якісь питання, 
оперативно вноситься коригуван-

ня в проектну документацію.  
Зводяться житлові будинки у мі-

крорайоні Банківський — додат-
ково до будинку на Банківській, 
32, який ввели в експлуатацію три 
роки тому, зводиться комплекс із 
двох багатоповерхівок за адресою 
Банківська, 23. Один уже зданий і 
повністю заселений, а другий бу-
дується, проте квартир на продаж 
залишилося дуже мало. Незабаром 
почнеться продаж квартир у ново-
будові на вулиці Йови, яку вже зве-
дено до 3-го поверху. 

• Перший будинок, на будівництві якого компанія почала працю-
вати в Києві. Мікрорайон Позняки.

• Військове містечко. Житловий будинок на 72 квартири 
до реконструкції був казармою.
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ШЛЯХ ТРИВАЛІСТЮ У ПІВСТОЛІТТЯ 

Щоб продовжувати будівниц-
тво на Банковій, триває відселен-
ня мешканців приватних будинків. 
Завдання непросте: одних влашто-
вує квартира, другі обирають гро-
ші, треті — будинок взамін, тому 
компанія намагається знайти вза-
ємовигідний варіант для кожного 
власника.

Управляючими тресту в різні ро-
ки були Петро Руденко, Олександр 
Яриловець, Леонід Охота, Наум 
Приятель, Євгеній Кравченко.

Декого вже немає серед живих. 
Нинішній керівник підприємства 
Олександр Сич із теплотою згадує 
кожного з них.

Династія�Сичів
Майже вся родина Олександра 

Сича працює на підприємстві. 
Дмитро Сич — заступник ди-

ректора з проектування, саме він 
здійснює авторський нагляд за бу-
дівництвом ДНЗ на вул. Момота. 
Дружина — заступник з економі-
ки. Дочка бухгалтер і працює у від-
ділі продажів. 

Тільки старший син прокладає 
свій власний шлях у бізнесі. 

Колектив�сьогодні
Нині у колективі можна виділити 

дві вікові групи працівників: люди 
віком від 60 і вище та від 20 до 30 
років. Перші мають великий досвід, 
а молодь — нові знання. За слова-
ми Олександра Сича, це дуже вели-
кий плюс. Завдяки такому поєднан-
ню підприємство легко конкурує з 
багатьма фірмами. 

Підприємс тво впровадило 
замкнутий цикл виробництва: всі 
роботи виконуються власними си-
лами — підприємство є і замовни-
ком, і проектантом, і зводить та 
обслуговує будинки. Лише на ви-
конання спеціалізованих робіт 
запрошуються субпідрядні орга-
нізації. 

Відповідальність підприємства 
перед замовником, виконання ро-
біт якісно та у визначений термін — 
це основне кредо ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд».

• Степан Сингаєвський у тресті 
«Бориспільсільбуд» починав на-
чальником управління вироб-
ничо-технологічної комплекта-
ції. Сьогодні чоловік — перший 
заступник директора, головний 
інженер, працює, хоча йому вже 
76 років.

• Олександр Юрковець — 
начальник виробничого відділу. 
Молодий, але дуже кваліфікова-
ний спеціаліст. Прекрасно воло-
діє сучасними технологіями. 

• Лідія Гапон — головний бух-
галтер, яка має високу кваліфі-
кацію та дуже давно працює на 
підприємстві.

• Олександр Джигирей — на-
чальник дільниці на виробничій 
лінії, на підприємстві близько 15 
років.

• Василь Кардашевський 
— починав ще в ПМК-10 у сис-
темі тресту «Бориспільсільбуд» 
муляром. Зараз працює викон-
робом на об’єктах. 

• Володимир Бутенко — ви-
конроб, працює на підприємстві 
близько 40 років.

• Василь Нестеренко — голов-
ний енергетик, дуже грамотний 
спеціаліст.

• Микола Пугач — кваліфі-
кований екскаваторник, також 
віддав роботі в системі тресту 
близько 40 років. 

• Анатолій Пахалович — водій.

• Ярмак Галина, Кириленко 
Оксана, Макаренко Оксана — 
дівчата-маляри, які їздять із Бари-
шівки. Кваліфіковані, відповідаль-
ні, працюють швидко і якісно. 

Це далеко не всі люди, яких 
хотів би назвати керівник. Він 
привітає кожного особисто, 
коли епідеміологічна ситуація 
дозволить зібрати увесь колек-
тив, разом із його ветеранами, 
на урочисте святкування півві-
кового ювілею.

Про�людей�із�любов’ю�і�вдячністю

Інформація�для�інвесторів
Вартість квартир:
1-кімнатні — від 19 600 до 20 500 грн. за 1 кв. метр;
2-кімнатні — від 19 500 до 19 800 грн. за 1 кв. метр;
3-кімнатні — від 19 200 до 19 500 грн. за 1 кв. метр.
Можлива купівля на виплат на термін до одного року. 
Перший платіж від 50%. 

Контакти�

Офіс продажу — м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 84.

Тел.: (063) 436-03-63, 
(050) 330-42-99, (050) 356-31-06

Ліцензія: №2013028064 

• Введення в експлуатацію будинку 2-ї черги житлового 
комплексу «Банківський».

• Урочистості з нагоди 40-річного ювілею 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд».

• На відкритті дитсадка «Теремок» після капітального ремонту. 
Степан Сингаєвський, Володимир Бутенко, Олександр Сич та Ва-
силь Нестеренко, які працювали на об’єкті.
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Дорогі жінки!
Прийміть найщиріші вітання зі святом 

любові та краси — Міжнародним жіночим 
днем 8 Березня!

Жінка, як і весна, несе світу життя і лю-
бов, ніжність і турботу, натхнення і непов-
торність.

Тож нехай з весною у кожен дім, де вла-
дарює Жінка, заходить сонце! Нехай зі сні-
гами тануть біль і гнів, а з підсніжником 
приходить кохання, освячене пташиним 
щебетом-передзвоном!

З повагою голова 
Бориспільської  міської жіночої ради                                                                 

Любов Даниленко
Березня

Зі святом весни
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«ПЕРЕСТАРАЛИСЯ» ПІД 
ЧАС РЕМОНТУ СПОРТЗАЛИ

�� У�Бориспільській�ЗОШ�
№7,�збудованій�50�років�
тому,�триває�капітальний�
ремонт�спортивної�зали,�що�
знаходиться�на�другому�
поверсі.�З’ясувалося,�що�
будівельники�залили�на�
підлогу�занадто�товстий�
шар�бетону.�Як�то�кажуть,�
застав�дурня�Богу�молитися�
—�він�і�лоба�розіб’є.

Ірина КОСТЕНКО

У вересні минулого року школі 
№7 виповнилося 50 років. За цей 
час жодного разу не проводився 
капітальний ремонт приміщення. 
Клопотання з переліком терміново 
необхідних ремонтних робіт пода-
валися щорічно. В переліку була і 
спортивна зала школи. Торік до неї 
таки дійшла черга. 

Ремонтні роботи розпочалися в 
жовтні. Темпи робіт радували, але 
сьогодні ремонт призупинено. Про 
причину розповіла директор шко-
ли Ганна Михайлюк.

«Швидше за все, при проектуванні 
ремонтних робіт була допущена по-
милка, — вважає керівник навчаль-
ного закладу. — На підлогу спор-
тивної зали була залита дуже вели-
ка кількість бетону. Але спортивна 
зала знаходиться на 2 поверсі. Тому 
у мене виникло питання: чи витри-
має стеля і чи не впаде на учнів. Ад-

же внизу під спортивною залою роз-
ташовано два класи. Тому я зверну-
лася з листом до управління освіти, 
до міської ради про проведення не-
залежної експертизи, щоб бути впев-
неною, що дітям нічого не загрожує». 

За результатами експертизи ре-
монт призупинено, у хореографіч-
ному класі, над яким знаходиться 
більша частина спортивної зали, 
встановлено підпорки під стелю. 
Будуть проведені роботи по вида-
ленню кількох сантиметрів бетон-
ного покриття з підлоги спортивної 
зали. Є надія, що до кінця року ре-
монт завершиться, адже до усунен-
ня наслідків проблеми долучилися 
управління освіти, міська влада та 
шефські підприємства. Депутат ок-
ругу Володимир Шалімов, який сам 
є будівельником, надіслав для об-
стеження фахівців свого підприєм-
ства, ПрАТ «АгроБудМеханізація», 
які надали обладнання для здійс-

нення геодезичного контролю кон-
струкцій. 

Наслідки помилки в проекті вда-
лося попередити. Вхід до аварійного 
крила перекритий. На сьогодні тер-
мінового ремонту потребують ще й 
класи під спортивною залою. Але до-
сить пройти коридорами, щоб одно-
значно констатувати: увесь заклад 
просить капітального ремонту. Ди-
ректор показала тріщини на стінах 
та між плитами перекриття, які по-
стійно провокує залізниця, що про-
ходить неподалік від навчального 
закладу. Часом розтріскування стін 
вдається тимчасово стримати зав-
дяки фарбі, але місцями штукатурка 
відлітає разом із фарбою.

«Маю надію, що школа, збудова-
на 50 років тому, дочекається не 
лише ремонту крила, де міститься 
спортивна зала, а й капітального 
ремонту», — підсумувала розмову 
Ганна Михайлюк.

ОДНА ШКОЛА — ЧОТИРИ МУЗЕЇ
Богдан РАК, фото автора

Шкільними музеями нині не 
здивуєш нікого, вони є практич-
но в кожній школі. Але є на те-
риторії Бориспільщини школа, 
яка має відразу чотири музеї. На 
власні очі їх експонати побачи-
ли «Вісті».

Все�починалось�із�
музею�освіти

Колись до новозбудованої Куча-
ківської школи перевели дітей із ма-
леньких шкіл п’яти сіл колишньої 
сільради: Кучакова, Артемівки, Лебе-
дина, Сулимівки, Малої Стариці. Кож-
на із них мала свою історію, яку педа-
гоги хотіли зберегти. Вирішенням си-
туації стало створення музею освіти. 

На жаль, зараз відвідати цей му-
зей неможливо. Через перепов-
неність школи минулого року бу-
ло прийнято рішення віддати кабі-
нет, де знаходився музей, для нав-
чання. Але всі експонати зберегли, 
тому керівництво закладу підшу-
кує приміщення, аби відновити му-
зей освіти.

«Музей був присвячений історії 
освіти на території колишньої Ку-
чаківської сільської ради. Була там 
і окрема експозиція, присвячена ві-

домому «селу милосердя» та герої-
зму селян, які під час Другої світової 
війни, наражаючи себе на небезпе-
ку, створили підпільний госпіталь, в 
якому рятували бійців Червоної ар-
мії», — розповідає директор Куча-
ківської ЗОШ Лариса Кравцова.

Весь�світ�—�театр
Не менш цікавий музей театру. Ко-

лись у старій Кучаківській школі ді-
яв театральний гурток, який потім 
відродився в новій. Першою виста-
вою учнів була «За двома зайцями», а 
проіснував учнівський театр 32 роки.

«На 30-річчя вже нової школи ми 
відкрили музей театру. У ньому все 
створено нашими руками, а костю-
ми, в яких виступали діти, афіші та 
реквізит збирали по односельцях», 
— згадує Лариса Кравцова.

Спортивний�куточок
Окрема експозиція школи присвя-

чена спорту. Цей куточок не має ста-
тусу музею, але сюди водять усіх гос-
тей. Тут є стенд, присвячений важко-
атлету Петру Базюченку, який мешкає 
у Кучакові, і в свої 90 років продовжує 
виступати на всесвітніх ветеранських 
змаганнях та встановлювати рекорди. 

«Саме завдяки йому існує наша 

школа. Коли він очолював птахофа-
брику, ініціював будівництво нашо-
го закладу. Школа була побудована 
повністю за кошти підприємства, 
яким керував Петро Базюченко», 
— розповідає директор.

Окремий стенд присвячений 
учениці Петра Базюченка, олімпій-
ській чемпіонці з важкої атлетики 
Наталії Скакун, яка здобула золоту 
олімпійську медаль і звання олім-
пійської чемпіонки на літніх олім-
пійських іграх 2004 року в Афінах.

Історична�та�
культурна�спадщина�
гетьмана�Сулими

Кучаківська школа носить ім’я 
видатного гетьмана українського 
козацтва Івана Сулими. Він прожи-
вав на території колишньої Кучаків-
ської сільради та володів місцеви-
ми землями. Родина Сулими зали-
шила після себе чималий спадок, 
тому не дивно, що найбільший му-
зей у школі — музей історії коза-
цтва, де представлена історія коза-
цтва в Україні, від зародження до 
зруйнування Запорізької січі. 

Коли в школі почали досліджува-
ти історію гетьмана, музей швидко 

переріс свій статус і став справжнім 
майданчиком для шкільних науко-
вих досліджень. Зараз тут проходять 
конференції не лише місцевого, але 
й районного та навіть обласного рів-
ня. Справжня гордість музею — ге-
неалогічне дерево роду Івана Сули-
ми. Над його створенням працюва-
ли багато часу, було вивчено чима-
ло літератури та історичних довідок. 

«Дуже важко було його робити, 
адже в різних книгах вказуються 
різні дати народження, різні дати 
окремих подій. Все це довелось оп-
рацьовувати. До речі, і досі окремі 
моменти біографії Сулими викли-
кають суперечки в істориків. Тому 
роботи ще багато», — каже Лари-
са Кравцова.

Місцева�технічна�
еволюція

Хоч комп’ютери відносно недав-
но увійшли в наше життя, розгля-
даючи перші обчислювальні при-
строї, сучасним дітям важко уяви-
ти, як вони працювали.

«У нас тут є стара магнітола, 
друкарська машинка 1941 року, 
бобінний магнітофон, старі каль-
кулятори. Діти зараз дивляться на 
це з відкритими очима, для них 
це кам’яний вік», — сміється ди-
ректор. 

На досягнутому школа не зупи-
няється. Спочатку хочуть відновити 
музей історії освіти, а на майбутнє 
вже мають цікаві ідеї. 

КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ
Тетяна ХАУХА

25 лютого на базі Бориспіль-
ського НВК «Ліцей «Дизайн-о-
світа» імені Павла Чубинського» 
освітяни провели семінар «Мето-
ди кейс-технологій на уроках іс-
торії та правознавства». У семіна-
рі взяли участь вчителі історії та 
правознавства навчальних закла-
дів Бориспільської ОТГ. 

Про особистий досвід застосу-
вання кейс-методу при організа-
ції уроків історії учасникам семі-
нару розповіла директор ліцею та 
вчитель історії Надія Семчик. «Ви-
ховати компетентного творчого 
учня може лише компетентний і 
творчий учитель. Тому кожен учи-
тель при проведенні уроків за-
стосовує власний досвід, бачен-
ня та інтерпретацію загальновідо-
мих методик», — зазначила вона. 

На семінарі також були при-
сутні заступник директора Укра-
їнського державного центру ту-
ризму і краєзнавства учнівської 
молоді та автор одинадцяти під-

ручників та посібників з правоз-
навства та більше 70-ти статей у 
фахових виданнях Олександр На-
ровлянський, консультант центру 
професійного розвитку педагогіч-
них працівників Людмила Бриль, 
вчителі історії Євгенія Горенюк та 
Раїса Куторій. Зокрема, учасники 
семінару розглянули особливос-
ті застосування методики під час 
дистаційного навчання та у поза-
урочних заходах. 

ОСВІТА

• Встановлено підпорки під стелю. 

Кейс-технологія як навчальний 
метод використовується для то-
го, щоб задіяти комунікативні та 
творчі здібності учнів, навчити їх 
здобувати знання та сформувати 
компетентності. Суть методу по-
лягає в використанні конкретних 
випадків (ситуацій, історій, тексти 
яких називаються «кейсом») для 
спільного аналізу, обговорення 
або вироблення рішень учнями з 
певного розділу навчальної дис-
ципліни.

�� ДОВІДКА
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СВОЇ КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Червона Жаба"
6.40�М/ф "Що на що схоже"
6.50�М/ф "Чудасія"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Іво Бобул
17.25�#ВУКРАЇНІ
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
19.55�"Супер - чуття"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�"Дикі тварини"
1.05�Т/с "Посольство" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 4.15 ТСН

9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.45 Мелодрама "Бідна Саша"
22.45�Комедія "Кухня"
0.50�Комедія "Досконалі"
2.25,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30,�15.30 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"

23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Х/ф "Замерзлі" (16+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.10�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 12, 13 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Дорога додому" 4, 5 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Дорога додому" 6 с. (12+)
3.15�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�10.10, 2.35 Громадянська оборона

6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.30,�13.15 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.15, 22.40 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.20�Х/ф "Горець" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Секретний фронт Прем’єра
21.25�Т/с "Пес" (16+)
23.35�Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)
3.20�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.20�Х/ф "Твої, мої і наші"
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Стажерт" (16+)
23.40�Х/ф "Пересадка" (16+)
1.30�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

СТБ.
5.15�Т/с "Комісар Рекс"
8.55�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.10,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�Т/с "Слід" (16+)
18.05�"СуперМама 3"
19.05�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Любов на реабілітації" 

(12+)
23.00�Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Удар у відповідь-6"
7.50�Х/ф "Ворог мій"
9.55�Х/ф "Чорна діра"
12.00�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.55 "Спецкор"
18.50,�2.25 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.30,�0.05 Т/с "Кістки-10"
2.55�"Облом"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"
5.45�Телемагазини

НТН.
6.10,�10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.55,�17.10, 2.10 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.40 "Свідок"
9.00�Х/ф "До Чорного моря"
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.40�"Таємниці кримінального світу"
16.50�"Легенди бандитської Одеси"
18.20�"Вартість життя"
23.00�Т/с "Дурні помирають по п'ятницях" 

(16+)
0.50�"Склад злочину"
3.00�"Речовий доказ"
3.55�"Правда життя"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Найсправжнісінька пригода"
6.40�М/ф "Про порося, яке вміло грати в 

шашки"
6.50�М/ф "Неслухняна мама"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Ніна Матвієнко та та 

Дмитро Андрієць
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
19.55�"Дикі тварини"
20.25�"Супер - чуття"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�#ВУКРАЇНІ

1.05�Т/с "Посольство" (16+)
4.10�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.15 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.50, 22.50 Мелодрама "Бідна 

Саша"
23.50�Комедія "Кухня 34+35"
1.00�Трилер "Погані часи в "Ель роялі"
3.20,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"

10.00�"Корисна програма"
11.10�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "За справу береться Шекспір"
14.40,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Х/ф "Бункер" (16+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.10�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 10, 11 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Дорога додому" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Дорога додому" 3 с. (12+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�2.40 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00�Анти-зомбі
10.55�Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15�Х/ф "Повернення героя" (16+)
15.25,�16.15 Х/ф "Правдива брехня" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Громадянська оборона Прем’єра
21.25�Т/с "Пес" (16+)
22.45�Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
23.40�Х/ф "Джанго вільний" (18+)
3.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка

8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Х/ф "Свекруха - монстр" (16+)
13.10�Кохання на виживання (16+)
17.00�Хто зверху? (12+)
19.00�Де логіка? (12+)
21.00�Х/ф "Диявол носить Prada"
23.10�Х/ф "Шалена п'ятниця"
1.10�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.50�Зона ночі

СТБ.
4.40�Т/с "Комісар Рекс"
8.25,�14.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�Т/с "Слід" (16+)
18.05�"СуперМама 3"
19.05�"Таємниці ДНК" (16+)
20.15,�22.45 "Провина кохання"
23.10�Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.10�Т/с "Удар у відповідь-5"
8.05�Х/ф "Зламана стріла"

10.10�Х/ф "Втрачений скарб"
12.00�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.55 "Спецкор"
18.50,�2.25 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.30,�0.05 Т/с "Кістки-10"
2.55�"Облом"

НТН.
6.15�Х/ф "Ніагара"
8.15,�17.10, 2.15 "Випадковий свідок"
8.50�Х/ф "Біля тихої пристані"
10.15�Х/ф "Чорний тюльпан"
12.30,�16.30, 19.00, 1.45 "Свідок"
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.35�"Свідок. Агенти"
16.50�"Легенди бандитської Одеси"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�Т/с "Коломбо" (16+)
23.00�Х/ф "Застава в горах"
1.00�"Склад злочину"
2.50�"Речовий доказ"
3.50�"Правда життя"
4.45�"Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА, 10 березня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.25 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 3.00, 5.25 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.05�"Тваринна зброя"
9.05�Х/ф "Пані Боварі" (16+)
11.10�Х/ф "Украдене щастя" 1, 4 с.
15.40�Телепродаж
16.15�Країна пісень
17.20�Концерт. Наталія Валевська
18.15�Концерт. Іво Бобул
19.20�Концерт. Анатолій Гнатюк
20.20�"Боротьба за виживання"
21.25,�0.30, 5.50 Спорт
21.35�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�#ВУКРАЇНІ
1.10�Х/ф "Украдене щастя" 3, 4 с.
4.20�Д/ф "Клітка для двох"

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН
10.20�"Життя відомих людей 2021"
11.20�Комедія "100 тисяч хвилин разом"
20.15�Комедія "Красуня"
22.45�Х/ф "Брудні танці"
0.45�"Голос країни 11"
2.50,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
2.30�"Роман з Ольгою"
3.40,�18.00, 3.25 "Стосується кожного"
4.35�Д/п "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
5.25�"Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з Інтером"
9.20�Т/с "За справу береться Шекспір"
16.10�Х/ф "Дівчата"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время" 

Прем’єра
22.05�Концерт "Я подарю тебе любовь"
0.10�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.15�Х/ф "Про нього" (16+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00�Ранок на підборах
10.00,�15.20 Шоу "Маска"
15.00,�19.00, 2.20 Сьогодні
17.00�Т/с "Аквамарин" 1, 2 с. (12+)
20.00�Т/с "Аквамарин" (12+)
22.00�Т/с "Тростинка на вітрі" 1, 3 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
3.10�Реальна містика

ICTV.
5.10�Скарб нації
5.20�Еврика!
5.25�Служба розшуку дітей
5.30�Громадянська оборона

6.20�Факти тижня
9.05�Х/ф "Пригоди Плуто Неша" (16+)
10.55�Х/ф "Люди у чорному" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Х/ф "Люди у чорному-2"
14.40�Х/ф "Люди у чорному-3" (16+)
16.40�Х/ф "Люди у чорному: Інтернешнл" 

(12+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Правдива брехня" (16+)
21.55�Дизель шоу (12+)
23.25�Х/ф "Вбити Білла. Частина перша" 

(18+)
1.25�Х/ф "Вбити Білла. Частина друга" 

(16+)
3.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.30�Х/ф "Шалена п'ятниця"
13.30�Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)

16.20�Х/ф "Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара" (12+)

19.00�Від пацанки до панянки (16+)
21.00�Х/ф "Чого хочуть жінки"
23.40�Х/ф "Гола правда" (16+)
1.40�Х/ф "Тріска" (16+)
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.50�Х/ф "27 весіль"
10.00�Х/ф "Ноттінг Гілл" (16+)
12.35,�14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05�"СуперМама 3"
19.05�"Детектор брехні" (16+)
20.15,�22.45 "Провина кохання"
23.10�Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.15,�19.25 Т/с "Звонар-2"
10.20�"Загублений світ"
15.05�Х/ф "Викрасти за 60 секунд"

17.20�Х/ф "Лицар дня"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.30,�0.05 Т/с "Кістки-10"
1.55�"Облом"
3.45�"Цілком таємно-2017"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�М/ф "Як козаки..."
8.15,�3.15 "Випадковий свідок"
10.40�Х/ф "Гусарська балада"
12.30�Х/ф "Танцюрист диско"
15.10�Х/ф "Бінго Бонго"
17.15�Х/ф "Чорний тюльпан"
19.30�Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
21.10�Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
23.05�Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
1.10�Х/ф "Місто пороку" (16+)
3.25�"Речовий доказ"
3.55�"Правда життя"

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96

ПОНЕДІЛОК, 8 березня

ВІВТОРОК,  9 березня

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 19.03.2021 року о 11-00 буде 
проводити роботи із закріплення межовими знаками меж 
земельної ділянки, що перебувала у власності Лебедєвої Ва-
лентини Володимирівни, та розташована в СТ «Агро», діл. 
158, Великоолександрівська сільська рада, Бориспільський 
район, Київська область.

Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а 
саме: Антоша Оксану Миколаївну, Ковтун Євгенію Олексан-
дрівну, Бондаренко Аллу Миколаївну, або їх спадкоємців чи 
правонаступників, а також представника ГО «СТ «Агро», бути 
присутніми для погодження акту прийомки-передачі межо-
вих знаків на зберігання.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Свара"
6.40�М/ф "Парасолька на модному 

курорті"
6.50�М/ф "Парасолька і автомобіль"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10 Суспільна 

студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Анатолій Гнатюк
17.25�"Дикі тварини"
18.25�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
20.00�"Супер - чуття"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�Схеми. Корупція в деталях

1.05�Т/с "Посольство" (16+)
4.10�Д/ф "Три Івани"

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.10 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Мелодрама "Бідна Саша"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�Драма "Припутні"
2.40�Комедія "Досконалі"
5.35�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30,�15.25 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Х/ф "Винуватий" (16+)
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.10�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 14, 15 с. 

(16+)

23.10�Слідами
23.50�Т/с "Дорога додому" (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�2.25 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.35,�13.15 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.15, 22.45 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.25�Х/ф "Руйнівник" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Анти-зомбі Прем’єра
21.25�Т/с "Пес" (16+)
23.40�Х/ф "Безславні виродки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.00�Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Отже, війна" (16+)
23.10�Х/ф "Полювання на колишню" (16+)
1.40�Варьяти (12+)
2.45�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15�Т/с "Комісар Рекс"
9.00�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.15,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�Т/с "Слід" (16+)
18.05�"СуперМама 3"
19.05�"Як вийти заміж" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Любов на реабілітації" 

(12+)
23.00�Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
7.55�Х/ф "Спіймати і вбити"
9.50�Х/ф "Знамення"
12.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.50 "Спецкор"
18.50,�2.20 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.25�Т/с "Кістки-11"
0.00�Т/с "Кістки-10"

НТН.
7.55,�17.10, 2.40 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00�Х/ф "Розслідування"
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.35�"Вартість життя"
16.50�"Легенди бандитської Одеси"
18.20,�4.05 "Правда життя"
23.00�Х/ф "Свідоцтво про бідність"
0.20�"Склад злочину"
1.00,�3.05 "Речовий доказ"
4.55�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Енеїда
6.30�М/ф "Коза-Дереза"
6.40�М/ф "Козлик та ослик"
6.50�М/ф "Некмітливий Горобець"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.25, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10 Суспільна 

студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05,�2.10 Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Наталія Валевська
17.25,�4.40 Перша шпальта
18.25�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Спринт 7 км, жінки
20.00�"Супер - чуття"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�"Дикі тварини"
1.05�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.10 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
14.30,�20.15 "Ліга сміху 2021"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
22.15�"Ліпсінк батл"
0.15�Трилер "Впіймай мене, якщо 

зможеш"
2.55�"Ігри приколів"
4.55�"Світське життя. 2021"
6.05�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25�"Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"

11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30,�15.30, 0.40 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Шерлок" (16+)
3.10�"Жди меня. Україна"
4.20�"Богині эфіру"
4.50�"Телемагазин"
5.20�"Орел і Решка. Дива світу"
6.05�"Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�Т/с "Тайсон" (16+)
13.50�Т/с "Любов матері" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Любов матері" (12+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Замкнуте коло" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�0.55 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Дизель-шоу (12+)
11.25�Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15,�16.15, 23.55 "На трьох" (16+)
16.25�Х/ф "Спеціаліст" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.10�Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.50�"На трьох-9" Прем’єра (16+)
1.25�Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
2.20�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"

7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.20�Від пацанки до панянки (16+)
12.20,�1.50 Варьяти (12+)
14.20�Де логіка? (12+)
16.20�Х/ф "Чого хочуть жінки"
19.00�Х/ф "Міс Конгеніальність"
21.20�Х/ф "Міс Конгеніальність 2. 

Озброєна і легендарна"
23.40�Х/ф "Поки ти спав"
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.15,�19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
11.55�"Як вийти заміж" (16+)
13.00,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.40�"Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�3.00 "Джедаі 2019"

6.40�Т/с "Удар у відповідь-6"
8.35�Х/ф "Швидкість"
10.45�Х/ф "Швидкість-2"
13.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Х/ф "Багряні ріки"
21.30�Х/ф "Імперія вовків"
0.10�Х/ф "Універсальний агент"

НТН.
6.15,�10.40, 19.35 Т/с "Коломбо" (16+)
7.55,�17.10, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00�Х/ф "Роби - раз!" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.35�"Правда життя"
16.50�"Легенди бандитської Одеси"
18.20�"Таємниці світу"
23.00�Х/ф "Контрольний постріл" (18+)
1.00�"Склад злочину"
3.10�"Речовий доказ"
4.10�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.50�М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05�"Тваринна зброя"
9.05�Відтінки України
9.35,�22.00 Х/ф "Волліс і Едвард" (12+)
11.25�Прем'єра. "Коко — Горила, що 

говорить з людьми"
12.25�Прем'єра. Дуже милі тварини
13.25�"Світ дикої природи"
13.55�Телепродаж
14.30�UA:Фольк. Спогади
15.40�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
16.35�Прем'єра. Полювання (Природнича 

історія)
17.45,�19.15 "Дикі тварини"

18.25�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. Гонка 
переслідування 10 км, жінки

19.55,�21.25 "Боротьба за виживання"
0.25,�2.30 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
7.00,�6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�5.00 ТСН
20.15�"Ліпсінк батл"
22.10�"Жіночий квартал 2021"
23.20,�0.20 "Світське життя. 2021"
1.20�"Лига смеху"

ІНТЕР.
6.45�"Слово Предстоятеля"
6.55�Х/ф "Східний Вітер 3: Спадок Ори"

9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Х/ф "Укол парасолькою"
13.00�Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
15.00�Т/с "Добровольці" (12+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Концерт "Місце зустрічі"
22.05�Т/с "Мамочка моя"
1.50�Х/ф "Сині як море очі" (16+)
3.15�"Навколо М"
4.50�Х/ф "Стежки-доріжки"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�3.10 Реальна містика
8.45�Т/с "Аквамарин" (12+)
12.35�Т/с "Людина без серця" 1, 2 с. (12+)
15.20�Т/с "Людина без серця" (12+)
16.50�Х/ф "DZIDZIO Перший раз" (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Т/с "Серце слідчого" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.30�Скарб нації
4.40�Еврика!
4.45�Факти
5.15�Т/с "Копи на роботі" (16+)
7.15,�8.50, 9.55 "На трьох" (16+)
8.15,�9.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.30,�13.45 Т/с "Пес" (16+)
11.30,�13.00, 1.50 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.45�Факти. День
17.00�Х/ф "Еон Флакс" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Шалений Макс: Дорога гніву" 

(16+)
21.30�Х/ф "Привид у броні" (16+)
23.30�Х/ф "Вдови" (16+)
3.20�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�1.10 Варьяти (12+)
8.25,�10.00 Kids' Time
8.30�М/ф "Феї і таємниця країни 

драконів"
10.05�Орел і Решка

12.10�У кого більше? (12+)
14.10�М/ф "Бейбі бос"
16.00�Х/ф "Боги Єгипту" (12+)
19.00�Х/ф "Учень чаклуна"
21.00�Х/ф "Король Артур: Легенда меча" 

(12+)
23.30�Х/ф "Хижа в лісі" (18+)
2.40�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.55,�10.50 Т/с "Любов на реабілітації" 

(12+)
7.55�"Неймовірна правда про зірок"
12.45�"Провина кохання"
17.00�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
22.22�"Dizel Night"

КАНАЛ "2+2".
7.30�"Джедаі 2019"
8.55�Прем’єра! "Джедаі 2020"
9.55�"Загублений світ"

13.00�Х/ф "Баал, бог грози"
14.50�Х/ф "Зламана стріла"
16.55�Х/ф "Лицар дня"
19.00�Х/ф "Мистецтво війни"
21.15�Х/ф "Ізгой"
0.05�Х/ф "Кон експрес"
1.55�"Облом"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.10�Х/ф "Вічний поклик"
13.05�Х/ф "Брати по крові"
15.00�"Випадковий свідок. Навколо світу"
16.15�Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.30 "Свідок"
19.30�Х/ф "Невловимі месники"
21.05�Х/ф "Охоронець для доньки" (16+)
23.10�Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
1.25�"Хвороби-вбивці"
3.00�"Випадковий свідок"
3.40�"Речовий доказ"
4.10�"Правда життя"
4.35�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.55 Енеїда
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Івасик-Телесик"
7.50�М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
8.20�"Дикі тварини"
9.00�Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00�Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30�Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30�Спецпроєкт "Спадок"
14.05�Телепродаж
14.40�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Одиночна змішана естафета
15.35�Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. 

Змішана естафета
17.15�Студія "Біатлон"

17.35�"Жорстока міграція у природі"
19.00�Д/с "Масштабні інженерні помилки"
20.00�Добровольці
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�На передовій. Військові начерки
23.10�Братство Червоного хреста
0.30,�2.30 #ВУКРАЇНІ
1.05�Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
3.00�Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.50,�2.10 "Світ навиворіт"
14.50�Комедія "Мені б у небо"
17.00�Комедія "Красуня"
19.30,�5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

21.00�"Голос країни 11"
23.10�"Світське життя. 2021"
0.10�Х/ф "Брудні танці"

ІНТЕР.
5.55�Х/ф "Східний Вітер 4: Легенда про 

воїна"
8.00�"Удачний проект"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00 "Інше життя"
12.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50�Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Т/с "Шерлок" (16+)
1.45�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
10.00�Т/с "Комора життя" (16+)
17.20�Т/с "Слабка ланка" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00�Т/с "Слабка ланка" (12+)
23.45�Т/с "Це було біля моря" 1, 2 с. (16+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
5.30�Факти
5.55�Анти-зомбі
6.50�Секретний фронт
7.50�Громадянська оборона
8.40,�13.00 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.45�Факти. День
14.30�Х/ф "Шалений Макс: Дорога гніву" 

(16+)
16.45�Х/ф "Привид у броні" (16+)
18.45�Факти тижня
21.15�Х/ф "Коломбіана" (16+)
23.25�Х/ф "Вбити Білла. Частина перша" 

(18+)
1.30�Х/ф "Вбити Білла. Частина друга" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�У кого більше? (12+)
8.00,�9.50 Kids' Time

8.05�М/ф "Бейбі бос"
9.55�Х/ф "Диявол носить Prada"
12.00�Х/ф "Отже, війна" (16+)
14.00�Х/ф "Учень чаклуна"
16.10�Х/ф "Король Артур: Легенда меча" 

(12+)
18.50�Х/ф "Робін Гуд" (12+)
21.00�Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
23.40�Х/ф "Циклоп" (18+)
1.40�Варьяти (12+)

СТБ.
4.35�"Невідома версія. Іван Васильович 

змінює професію" (12+)
5.35�Х/ф "Суєта суєт"
7.10�Х/ф "Осінній марафон"
9.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
12.30�"Хата на тата" (12+)
15.05�"СуперМама 3"
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
23.30�"Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
7.00�"Джедаі 2019"
9.00�"Загублений світ"
13.40�Х/ф "Інферно"
15.20�Х/ф "Висота"
17.05�Х/ф "Гра пам`яті"
19.00�Х/ф "Денне світло"
21.10�Х/ф "Без обличча"
0.00�Х/ф "Вища сила"
1.50�"Облом"

НТН.
8.10�"Будьте здоровi"
8.45�"Випадковий свідок. Навколо світу"
10.00�Х/ф "Брати по крові"
12.00�Х/ф "Охоронець для доньки" (16+)
14.10�Х/ф "Поїзд поза розкладом"
15.45�Х/ф "Тривожна неділя"
17.30�Х/ф "Невловимі месники"
19.00�Х/ф "Знову невловимі"
21.35�Х/ф "Прихована загроза"
23.25�Х/ф "Контрольний постріл" (18+)
1.25�"Речовий доказ"

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96

ЧЕТВЕР,  11 березня

П'ЯТНИЦЯ,  12 березня

СУБОТА,  13 березня

НЕДІЛЯ,  14 березня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул.,5, 2/4 ц., 48,7/30/8, с/в разом, лоджія 
— вихід з кухні та кімнати, під ремонт, 546000 грн. 
Тел.: 0 97 2526578.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, ко-
ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні 
з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Бориспіль
Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 

два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 со-
ток рівна, два великих гаражі, один зроблений 
під СТО з ямою, господарські споруди, гарна 
інфраструктура (супермаркети, школа, дит-
садок). Ціна договірна. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Добротний теплий будинок 113 кв.м., 2 кімнати, 
3 спальні, кухня, с/в, літня кухня, гараж, сарай, 
підвал, альтанка, 8 соток, металева огорожа. 
Все в хорошому стані, 1652000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бой-
лер, газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, по-
гріб, 17 соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 
0 97 2526578. 

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є під-
вал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154.

Розбірний металевий гараж, в гарному стані, 
р-н з/д вокзал. Тел.: 0 97 4404378, 0 99 7971880, 
Олег.

Земельні ділянки
Бориспіль
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са-
док. Тел.: 0 98 2812556.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. 
Тел.: 0 63 6518465. 
Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154. 

Куплю
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137. 

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Будинок, с. Любарці, 3 кімнати, пічне опалення, 
5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Гуртожиток, меблі, холодильник, пральна машин-
ка, 2500 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Здаються кімнати в гуртожитку, ціна від 2600 грн. 
за кімнату + комунальні послуги, м. Бориспіль, 
пров. Б. Хмельнцького,6 (р-н школи №6). Тел.: 0 
50 8039000. 
Кімната у 3-к.кв., для дівчини, вул. Лютнева, необ-
хідні меблі, техніка, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
Кімнату в будинку, центр, 2500 грн за все. Тел.: 0 
67 4503318.
Кімнату у приватному будинку, без господарів, для 
1 людини, всі зручності, меблі, пральна машина, 
поруч зупинка, без комісійних, 1000 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 63 2013797.
Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м, 
р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 67 
5017077.
Підприємство здає в довгострокову оренду примі-
щення, загальна площа 170 кв.м або частину при-
міщення за адресою: м. Бориспіль, вул. Головато-
го, 15. Тел.: 0 98 2216259, 0 68 8500735.

НАЙМУ
Бориспіль

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

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.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ
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 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø³

îäðàçó
На роботу потрібен помічник бурового май-
стра, з/п достойна. Тел.: 0 67 3373755. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

ТОВ «Енергія-Плюс» запрошує на роботу водія 
кат. «В», «С», «D». Тел.: 0 67 4647962, Володи-
мир Васильович. 
ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-
Мікс» запрошує сторожа на виробництво, г/р 
1/3, офіційне працевлаштування. З питань 
щодо працевлаштування звертатися: м. Бори-
спіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19. Тел.: 0 50 
6262440. 

Обухів
Різальники грибів (різноробочі), бажано з досві-
дом роботи. Місце роботи — Обухівський р-н, 
проживання безкоштовно, заробітна плата від 
15 000 грн. Запрошуємо на роботу працівника в 
котельню, кухаря. Телефонувати пн-пт з 09.00 до 
18.00. Тел.: 0 67 4677604.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 
95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.

ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, єв-
ропаркани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 
3110467, 0 67 8387023.
ТВАРИНИ

Бориспіль
Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 67 
7762201, 0 93 0925499.

Продам КОРОВИ. Тел.: 0 50 6920064.

РІЗНЕ

Бориспіль
Вагончик-битовка, 2х2 м, висота 2,20. Тел.: 0 66 
4143221.
Лебьодка 5-тонник. Тел.: 0 66 4143221.
Мисливську гладкоствольну зброю «ІЖ-54», «ІЖ-
58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 2408709.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.

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

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

АВТОСАЛОН
Куплю

Бориспіль

Автовикуп: після ДТП та цілі, нерозмитнені, 
проблема з документами, будь-якої марки. 
Терміново та вигідно. Тел.: 0 93 7025842, 0 96 
1881818, 0 95 1400912.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: директора ресторану, 
адміністратора в ресторан, офіціанта в рес-
торан, кухаря-універсала, кухаря-кондитера, 
покоївку, бухгалтера-ревізора, інженера-е-
нергетика, банщика. Тел.: 0 50 3521592. 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.: 
(044) 2817986.
Запрошуємо на роботу формувальників залі-
зобетонниз виробів, з/п від 15 000 грн. Тел.: 0 
67 4344979, Олена.
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з 
продажу; завідуючий складом; робочі вер-
статники: на картонно-різальний верстат, на 
рольовий прес, на тигель; вантажники; різ-
норобочі. Тел.: 0 67 4666416, Володимир, 0 67 
2095551, Олексій. 
На постійну роботу потрібен водій на асенізатор-
ську машину. Тел.: Тел.: 0 97 1040311. 

На постійну роботу потрібні охоронці у гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 99 5389196.

На постійну роботу у с. Проліски потрібні 
столяр, г/р 4/3; садовод, г/р 5/2; електрик, 
г/р 5/10. Тел.: 0 50 8349748, 0 97 0379729, 0 93 
4873931.

На роботу потрібен офіціант, г/р 2/2; при-
биральниця, г/р 2/2, с. Проліски. Тел.: 0 66 
5977710. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, телиць, 
телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, 
грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. 
Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних. 
Тел.: 0 67 8452525.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 98 
0484595.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, 
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 
«McDonald's». Проводимо курси — перукар, ма-
кіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу потрібні 
перукарі. Тел. 0 97 8828312.

РІЗНЕ
Втрачений сертифікат на право на земельну 
частку (пай), серія КВ №0200356, виданий на ім'я 
Соченко Надії Олексіївни ВАТ «Головурівське» 
14.07.1997 р., на підставі рішення Бориспільської 
РДА №277 від 10.06.1997 р, вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.

Заява про наміри будівництва арте-
зіанської свердловини

Замовник — ТОВ «ЕсІ ФАРМА». Місце 
розташування будівництва — ділянка 
під буріння та облаштування артезі-
анської свердловини за адресою: Ки-
ївська обл., с. Щасливе, вул. Лесі Укра-
їнки, 26, кадастровий номер ділянки: 
3220888000:03:006:0008.

Технічні і технологічні дані. Підземні 
води — 43,800 тис. куб м/рік, 25 років. 
Потреба в ресурсах під час будівництва 
та експлуатації земельної ділянки пло-
щею 706,5 м2 під будівництво артезіан-
ської свердловини. 

Енергетичні ресурси: бензин 187 л; 
ДП — 1158 л; енергоносіїв — 2265 кВт/
час; трудові – 1,7 тис. люд/год.; водних 
— 30 куб. м технічної води з місцевої 
водопровідної системи. Транспортне 
забезпечення: водовозка, УРБ-ЗАЗ. Не-
обхідна еколого-інженерна підготовка 
і захист території за варіантами нівелю-
вання та планування території. Виключа-
ється вплив планової діяльності під час 
будівництва та експлуатації на клімат і 
мікроклімат; на навколишнє середови-
ще — короткочасний негативний вплив 
внаслідок відпрацьованих газів двигуна-
ми автомобілів. Відходів у виробництві 
не планується. Обсяг виконання ОВНС 
— в повному обсязі. Участь громад-
ськості — за тел.: 0503435533.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Вам доведеться доводити 
навколишнім, на що ви здатні. Інак-
ше не вийде відстояти свої інтере-

си. Не варто ні поспішати, ні намагатися за-
йматися декількома справами одночасно.

ТЕЛЕЦЬ. Вам просто необхідно 
виявити активність, що дозволить 
реалізувати ваші плани й ідеї.  Але 

не варто мислити тільки глобально, не забу-
вайте розбиратися з поточними проблемами.

БЛИЗНЮКИ. Будь-яка ваша 
ініціатива буде затребувана, 
ваші ідеї принесуть прибуток, 

причому не тільки вам. У особистій сфе-
рі можливі досить круті, але приємні по-
вороти. Те, що видавалося неможливим, 
саме прийде вам до рук.

РАК. Постарайтеся своє вмін-
ня йти до мети поєднувати зі 
спостережливістю й гнучкістю. 

Початок будь-якої важливої події краще 
перенести, тоді вона швидко принесе 
прибуток.

ЛЕВ. Імовірні деякі утруднення 
в справах. Вам буде необхідно 
довести свою професійну ком-

петентність і, якщо вам це вдасться, то 
ваш авторитет значно зросте.

ДІВА.   Багато чого при-
йдеться починати спочат-
ку, з чистого аркуша. Мож-

ливо, це й непогано. Але краще роз-
раховувати тільки на свої сили і мож-
ливості.

ТЕРЕЗИ.  Вам доведеться до-
бряче спітніти. Чим би ви не за-
ймалися, ця діяльність зажадає 

величезної напруги й самовіддачі. Зате й 
прибуток принесе солідний.

СКОРПІОН. Ви зможете впли-
вати на людей, залучати нових 
клієнтів, спонсорів і ділових 

партнерів. Виявлена ініціатива обіцяє при-
нести солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ. Перш ніж діяти, 
продумайте, якими будуть пе-
редбачувані результати. Пам'я-

тайте, що будь-яке будівництво вимагає 
послідовності й терпіння. Вам під силу 
знайти оптимальне рішення, завдяки яко-
му ви можете добре заробити.

КОЗЕРІГ. При обговоренні 
проблем будь-якого ступеня 
складності слід говорити ви-

нятково коротко. Можливо, прийдеться 
боротися зі зневірою, просто подумайте 
про щось гарне.

ВОДОЛІЙ. Досить сприятли-
вий для вас період, і навіть мі-
німальні зусилля здатні будуть 

принести істотні результати. Але вам по-
трібно буде робити неординарні вчинки.

РИБИ. Вас прикрасять такі яко-
сті, як дипломатичність і терпін-
ня. Ваше бажання бачити світ бі-

ля своїх ніг зрозуміле, але доведеться трохи 
стримати свої апетити.  Достатньо й того, що 
оточуючі вас люди цінують і поважають вас.
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