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Цей особливий день утвердження демократії нашого народу став знаменною подією в історії української держави. Дата 24 серпня 1991 року назавжди
змінила думки та погляди людей, які
прагнули свободи та незалежності, стала могутнім стимулом для плідної,
натхненної праці заради кращого
майбутнього, миру та добробуту.
На жаль, сьогодні країна переживає непрості часи. Ідеї
справедливості, незалежності,
цілісності Української Держави

 КОМУНАЛКА

Минулого тижня Бориспіль лихоманило через аварії з електропостачанням.
Навіть Бориспільська центральна районна лікарня під час тих відключень була
без електрики.
Спочатку у середу, 16 серпня, серед дня
півміста залишилося без світла. Як повідомив з цього приводу керівник Бориспільського РП «Київобленерго» Микола
Борзяк, аварійна ситуація трапилася через те, що згорів кабель на лінії 10 кіловольт. За його словами, причиною ушкодження стала зношеність лінії. У наступному році підприємство планує провести її
реконструкцію.
Але жодна найновіша і найнадійніша лінія не встоїть проти несанкціонованого
втручання будівельної техніки. Про цей випадок йшлося на понеділковій плановій
нараді у Бориспільського міського голови.
Перший заступник мера Микола Корнійчук
повідомив, що у п’ятницю, 18 серпня, у другій половині дня підрядна організація, яка
будує житловий комплекс «Тріада» (чотири
18-поверхових хмарочоси на вулиці Привокзальній), пошкодила високовольтний
кабель, який живить підстанцію на вулиці Головатого, 89. У результаті вийшли з ладу дві муфти та роз’єднувач на вулиці Карла Маркса. Знову майже півміста залишилося без електропостачання. Спеціалістам

Бориспільського РП вдалося відновити його майже повністю. Але два будинки на вулиці Головатого (№87 і № 89) цілу добу залишалися без напруги.
Микола Борзяк пояснив «Вістям», що
внаслідок аварії було виведено з ладу дві лінії потужністю 10 кіловольт. А місто живить
п’ять таких ліній. Щоб повністю усунути наслідки аварійної ситуації, наступного дня,
у суботу, довелося відключати три високовольтних лінії. Тож уже дві третини Борисполя були відключені від енергопостачання.
І кожного разу до зони відключення потрапляла Бориспільська ЦРЛ. На цьому акцентував увагу заступник головного лікаря Бориспільської лікарні Євгеній Черенок. Він зазначив, що лікарню виручили
дизельгенератори. Один забезпечував стаціонарний корпус, а другий — пологове і
неврологію. Зате спалили близько двохсот
літрів пального. І у суботу один із генераторів «закипів» від перевантаження. Тепер
стоїть питання відновити запаси пального
для генераторів.
За словами Євгенія Павловича, на стан хворих відсутність електроенергії не вплинула.
Слава Богу, цього разу минулося. Але
попереду зима. Чи не час адміністрації лікарні разом із районною владою, за участі влади міста Борисполя, спільно подумати про те, що медичний заклад потребує запасної лінії електропостачання, щоб
не бути настільки залежним від наших ненадійних мереж?

 НОВИНИ З ПЛАНЕРКИ

НАГОРОДА ПОЕТУ
Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради було погоджено клопотання Національної спілки письменників України про нагородження Миколи Маркіяновича Боровка, відомого по-

ета-ронделіста, орденом «За заслуги»
І ступеня. Хочеться вірити, що завдяки цьому клопотанню вже найближчим
часом наш земляк отримає заслужену
нагороду.

У БОРИСПОЛІ БУДЕ
ТЕАТРАЛЬНА КАСА

Театральна каса буде розташована на
сходовому майданчику перед приміщенням «Сбербанку» біля «Сільпо». Це територія, яка належить Бориспільському районному споживчому товариству. І Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, засідання якого відбулося 21 серпня,
схвалив ідею керівника БРСТ Костянтина
Струкова встановити там тимчасову споруду, де продаватимуть театральні квитки.
Коментуючи «Вістям» свій задум, Костянтин Андрійович зазначив, що Бориспіль

годні державний стяг став оберегом
для воїнів АТО, волонтерів, він наповнює серце кожного українця почуттям
патріотизму, любові до Батьківщини та
гордістю за свій нездоланний народ.
Дорогі земляки! Щиро зичу вам стабільності та процвітання, міцного здоров’я, достатку і злагоди у ваших
оселях, мудрості й натхнення у всіх
справах. Нехай любов до рідного міста
спонукає вас на добрі справи, які примножать славу Борисполя та принесуть
мир і спокій нашій державі.

 ПЕРИПЕТІЇ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПІД УДАРОМ
Ірина КОСТЕНКО

є, були і будуть для кожного з нас пріоритетними. У лавах сил АТО продовжують
нести військову службу наші земляки.
Вони щодня ризикують власним життям
задля утвердження миру, спокою, стабільності та єдності держави. Ми всі душею і серцем разом з ними, переживаємо за них та надаємо свою підтримку.
Символічно, що напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День Державного Прапора України, як уособлення нашої незалежності, переможного
духу, честі і слави наших пращурів. Сьо-

повинен мати театральну касу. А оскільки
її планується розташувати на Київському
Шляху, то ця споруда має бути елементом,
який стане окрасою міста. До речі, квитки
там планується продавати не лише до столичних театрів, цирку, концертних залів
та розважальних закладів, але й до Бориспільського муніципального театру «Березіль», на вистави, які відбуватимуться у
міському Будинку культури.
Дійсно, театральної каси у нашому місті не вистачало.
Підготувала Інна КРИНИЧНА

АРХЕОЛОГІЯ БУКСУЄ
 У Борисполі ніяк не почнуться роботи з археологічної розвідки центру, хоча спеціалісти вже
кілька разів приїздили і оглядали
ділянки на вулиці Героїв Небесної
Сотні і навіть існують певні усні
домовленості.
Сергій КРУЧИНІН, фото автора
Ввечері 3 серпня до Борисполя завітали спеціалісти Київського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток
культурної спадщини на чолі з директором
Любов'ю Петрівною Береговою. Вони оглянули обидві (№15 та №15а) ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні, зустрілися з директором компанії «Денадабор» Володимиром
Борисенком і начебто домовилися з ним про
підготовку необхідних матеріалів та початок
археологічної розвідки, які він має оплатити. Як не дивно, ініціатором зустрічі виступили не представники виконавчої влади чи історики краю, а ГФ «Сектор Безпеки». Богдан
Меташоп, «Сектор Безпеки»: «Ми запросили на об’єкт спеціалістів Київського обласного центру охорони і наукових досліджень
пам'яток культурної спадщини та Володимира Борисенка, щоб він сам на власні вуха
почув про науково-історичну цінність своєї ділянки землі і зрозумів, що там необхідно
проводити археологічні дослідження».
На зустріч прийшли (Володимир Борисенко до того часу поїхав) міський голова
Анатолій Федорчук, активіст і палкий вболівальник досліджень Наталія Петренко,
працівники державного історичного музею з директором Наталією Йовою, секретар міської ради Ярослав Годунок, депутат
Олег Верес, заступник міського голови з гу-

манітарних питань Людмила Пасенко, журналісти. У невимушеній розмові прозвучали й риторичні слова Л.Берегової: «Як ми
будемо патріотів виховувати, коли ми плюємо на свою історію?»
Минуло майже три тижні, але новин немає. Крім тієї, що на ділянці Валерія Кузьменка (№15) повним ходом йде будівництво. Ми зв’язалися з директором Центру.
Любов Берегова: «В мене нема з В.Борисенком ніякого контакту, телефону свого він не
залишив. Я йому візитівочку дала, він обіцяв, що там день — два і перекине документи, до 12-го все дасть, але по цей день ніяких
документів ми не отримували — ні поштою,
ні електронкою. Документи на землю необхідні, щоб ми розуміли площу ділянки, види робіт і дали йому розрахунок кошторису.
Казали, що він виступить як інвестор попередніх досліджень. Після отримання документів з нашого боку документація готується за день і надсилається йому. Зараз у нас
люди по області в полях, а з початку вересня ми можемо почати роботи».
Володимир Борисенко: «Ми домовлялися, що я оплачу археологам експертизу, яку
вони мають провести на ділянці. Я надав їм
документи на оренду, витяг з БТІ. Ми домовилися, що вони виставлять мені рахунок, візьмуть проби грунту. Після цього я проплачу, і
вони будуть займатися археологічною розвідкою. Документи я відправив електронною
поштою, але відповіді ніякої не було».
Отже, «Вісті» звернулися до Бориспільського державного історичного музею з проханням допомогти обом сторонам «знайти» одна
одну і нарешті щось вирішити. Буде дуже прикро, якщо через спам-захист однієї поштової
скриньки чи збій при відправці листа Бориспіль так ніколи і не отримає ніяких фактичних доказів свого життя давньоруських часів.
Позиція міської влади лишається незрозумілою — чи зацікавлений офіційний Бориспіль у дослідженні історичної частини міста?
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 БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ

РОДИННЕ СВЯТО В ЛЕБЕДИНІ

 У Лебедині подія. Радісна, світла. Громада села, молоді активісти нещодавно відкрили казкове
ігрове містечко на території парку
поблизу Будинку культури.

«Вісті» 3

 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ПЕРША ОБ’ЄДНАНА
ГРОМАДА НА
ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Галина СОЛЯНИК,
Тамара МАКАРЕНКО

Олександр МАТВІЄНКО

Рік тому народний депутат Верховної Ради України Сергій Міщенко подарував лебединцям дитячий спортивний комплекс. Це
була іскорка, яка запалила в серцях молоді села ідею відродити в затишному куточку парку спортивну ігрову зону. Адже в минулому на цьому місці були волейбольний і
танцювальний майданчики і на свята влаштовували народні гуляння із спортивними
змаганнями та іграми.
Ідея відродити красиву традицію отримала підтримку у односельців. І закипіла робота. Навколо Олексія Литовки зібралась
група ініціативних молодих людей: Мельник Максим, Андрущенко Тарас, Чуйко Сергій, Парубець Юрій, Дегтяр Микола, Ващенко Михайло і десятки земляків. До втілення
мрії долучились небайдужі лебединці. Громадою села було зібрано 14,5 тис. гривень.
Як у давнину, збирались толокою у вихідні
і в будні, вечорами, після робочого дня. Матеріали збирали всім селом. Деякі спортивні снаряди робились на подвір'ях. Копали,
завозили пісок, проводили зварювальні роботи, бетонували, розчищали, створювали
декоративні огорожі, встановлювали спортивні снаряди, фарбували, розмальовували,
насаджували квіти...
Сім'ї Філоненків, Шевченків, Теребунів,
молоді хлопці та дівчата творили рукотворне диво. Мабуть, не залишилось жодної
байдужої сім'ї, яка б не долучилась до цього
проекту. І вимальовувалось ігрове містечко,
як символ згуртованості лебединців, як торжество родинної єдності.
І ось настав довгоочікуваний день відкриття містечка, який задумали як благодійний захід, кошти від якого будуть витрачені на продовження будівництва. Прелюдією

Поки прогресивні жителі Переяславщини вболівали за Циблі, які
разом із сусідніми селами намагаються утворити об’єднану громаду,
успіх територіальної децентралізації прийшов зовсім з іншого боку.

свята став турнір із пляжного волейболу на
новому майданчику.
Свято відкрив народний аматорський
хор «Лебедин» виконанням гімну села. У
програмі свята акцент зробила на виступи
дітей, бо, в першу чергу, це їхнє свято. Діти
декламували вірші, співали пісні, говорили
слова подяки всім за подаровану казку.
Особливо трепетно сприйняли глядачі
спортивні танці у виконанні юних лебединців
під керівництвом Кущ В.М., яка є засновником
місцевого фітнес-клубу. А юна гімнастка Рада зачарувала всіх майстерним виконанням
складних гімнастичних вправ. Поки батьки
насолоджувались святковою програмою, дітлахи галасливими зграйками перебігали від
одного спортивного снаряду до іншого.
Ще одним подарунком для дітей стали аніматори, майстри аква-гриму, надувні
атракціони, батут.
А що за свято без гостей? На ньому були наша землячка, олімпійська чемпіонка з
важкої атлетики Наталія Філоненко(Скакун),
голова Кучаківської сільської ради Дженжебір М.М., представник районного відділу
молоді та спорту Яцюта Г.В. та інші.

Микола Миколайович Дженжебір привітав усіх з радісною подією в житті села, відзначив активістів подяками та грошовими
винагородами, пообіцяв подальшу різнобічну підтримку.
Завершальними акордами свята стала
святкова концертна програма хору «Лебедин», запрошення до танку троїстих музик
(Коробка В.), смачний куліш (шеф-повар
Заєць В.) та феєрична дискотека (діджей
Дегтяр В.)
...Стихає втомлене літніми турботами село. А в парку в ігровому містечку ще довго
метушаться дітлахи, молоді мами прогулюються з малюками, проходять неспішною
ходою літні лебединці, прямуючи до храму, благословляють молодь на добрі справи. Вибудовується місток між поколіннями,
об'єднує літніх і молодих на щасливі, радісні
прийдешні часи. І в цьому мудрість життя. І
це — найголовніше!
Благодійна акція зробила вагомий внесок (2 тисячі гривень) в подальше облагородження території парку. Щира вдячність
та низький уклін всім учасникам нашого родинного проекту!

Ще 27 липня голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган підписав розпорядження №387 «Про затвердження
висновку Київської обласної держадміністрації щодо відповідності Конституції та законам України проектів
рішень «Про добровільне об’єднання
територіальних громад». Цим рішенням затверджене створення Дівичківської громади Переяслав-Хмельницького району. До її складу
увійшли Єрківецька, Ковалинська,
Стовп’язька та Дівичківська сільські
ради, а також села Гречаники, Кавказ
і Веселе, які входили до Стовп’язької
сільради. Адміністративним центром
громади визначене село Дівички. Таким чином, вона стала першою об’єднаною територіальною громадою на
Переяславщині.
Вибори в новій громаді ЦВК призначила на 29 жовтня. Тоді обиратимуть
керівництво у 202 об’єднаних територіальних громадах. Дівичківська громада налічуватиме 5,5 тис. населення. Її інфраструктуру, себто стан доріг,
наявність лікарні (ФАПів), центру надання адміністративних послуг, шкіл,
садочків тощо, визначатиме безпосередньо сама громада.

 ПРОТЕСТИ

У ПЕРЕЯСЛАВІ ТЕЦ БЛОКУЮТЬ, ТРАСУ ПЕРЕКРИВАЮТЬ
Олександр МАТВІЄНКО

Представники ТОВ «Енергопромислова група «Югенергопромтранс» не виконали ультиматуму переяславських активістів і не зупинили будівництво
ТЕЦ до завершення правоохоронцями розслідування.
Тож увечері 16 серпня протестувальники провели в мікрорайоні
Карань зустріч із мешканцями, на
яку прибув і міський голова Тарас
Костін. Він намагався заспокоїти людей, проте це йому не вдалося. Адже будівництво ТЕЦ, з урахуванням
виготовлення техдокументації, ведеться вже майже 2 роки. Переяславців довго дурили, запевняючи,
що будуватиметься деревообробний цех і митний склад. Тож тепер
вони не вірять посадовим особам.
17 серпня активісти провели автопробіг, під час якого висловили незгоду з будівництвом у місті екологічно шкідливої електростанції та закликали переяславців приєднуватися до протестних
акцій. А вранці 18-го обидва входи на територію «Югенергопромтрансу» були заблоковані старими шинами. Мітингувальники для
шумового ефекту використовува-

ли порожні поліетиленові пляшки,
б’ючи ними одна об одну.
Слід сказати, що активісти провели величезну роботу, намагаючись достукатися до високих
владних кабінетів. Їхня енергійність, яку так довго ігнорували
місцева влада та різноманітні силові й дозвільні структури, нарешті, принесла свої плоди. Тільки під

загрозою масових акцій у Переяслав-Хмельницькому відділі Бориспільської місцевої прокуратури
закипіла робота: витребують усю
документацію по ТЕЦ, викликають
на допити всіх причетних до цього беззаконня осіб, зокрема, посадовців міської ради та депутатів.
Увечері та вночі 18-го серпня з
мітингувальниками спробували

порозумітися мер міста і директор
ТОВ «Югенергопромтранс» Володимир Куковальський. Обидва
отримали свою порцію вигуків
«Ганьба!» Вимога в активістів одна:
припинити будівництво й забиратися з Переяслава геть.
Крім блокування території будівництва, протестувальники запланували й перекриття траси

Бориспіль — Золотоноша. Проте представники обласної поліції
умовили активістів не робити цього в п’ятницю, 18 серпня, через інтенсивний рух на трасі у зв’язку з
виїздом багатьох людей зі столиці на вихідні. Проте в суботу, 19-го,
блокування таки відбулося. На короткий період зупиняли рух транспорту на в’їзді (біля КП) та на виїзді з Переяслава (54-й кілометр).
Там один нервовий водій на легковику спробував прорватися через кордон із блокувальників, у
результаті чого провіз 20 м на капоті активістку й був зупинений
обуреними людьми. Нині цим фактом займається поліція.
19 серпня до нашого міста на свій
автопробіг прибули представники бориспільського відділення всеукраїнської громадської організації
«АвтоЄвроСила». Вони також висловили солідарність із противниками
будівництва ТЕЦ. 20 серпня активісти вели роз’яснювальну роботу на
недільному базарі. А ввечері того ж
дня знову провели вулицями міста
автопробіг.
Як розвиватиметься ситуація далі, ми інформуватимемо читачів у
наступних випусках газети. Проте
переяславські активісти налаштовані стояти до перемоги.

Вулицями міста
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 КОМУНІСТИЧНИЙ БОРИСПІЛЬ

ТЕНЕТА МИНУЛОГО ВСЕ
ЩЕ ТРИМАЮТЬ

 «Вісті» продовжують спостерігати за тим, як просувається декомунізація вулиць у місті Борисполі.
Насправді та декомунізація практично не відбувається. Переважна більшість вулиць продовжує залишатися у комуністичному минулому.

Радянсько-комуністичне ретро.
Знущання над пам’яттю загиблих
героїв у самому центрі Борисполя.

УКРАЇНА:
САМОСТІЙНА ЧИ
НЕЗАЛЕЖНА?
Лариса ГРОМАДСЬКА
Доктор медичних наук, академік,
професор із Луцька Олександр Харченко стверджує, що одним із основних
чинників нашого здоров’я є мова. Лікар
науково доводить, що саме рідна мова
зцілює від багатьох хвороб. Він радить
вживати якомога менше слів із «не». Зокрема, напередодні святкування Дня
Незалежності України, професор нагадує, що українці завжди прагнули до Самостійності, а не до Незалежності.

Інна КРИНИЧНА, фото автора
У одній із розмов з цього приводу Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук зазначив, що міська влада не має можливості примусити мешканців змінити таблички на обійстях на інші із новими назвами. Цікаво, а намагалася? Адже діяти можна
не тільки методами примусу. Наприклад,
коли на одне із засідань, що проходили у
305 кабінеті бориспільського міськвиконкому, прийшли представники вулиці Панаса Мирного, яка і досі зберігає «пам’ять»
про Зою Космодем’янську, міський голова
на прохання кореспондента «Вістей» звернувся до людей, щоб хоч старі таблички познімали. Після цього старих назв на вулиці,
дійсно, поменшало. Змінило адресний показник на «Панаса Мирного, 15» і підприємство, що знаходиться на цій вулиці. Тільки
це вже спрацював відділ благоустрою після
підказки кореспондента.
Але найчастіше навіть підказки не працюють. Уже втретє протягом кількох попе-

 Є ТАКА ДУМКА

Власники будинку на вул. Глибоцька, незважаючи на жовто-блакитний прапор та
табличку з українською символікою, до цих пір чіпляються за радянськокомуністичне минуле, вшановуючи одного з катів українського народу.
редніх місяців на сторінках «Вістей» згадується адреса «Радянська, 32», як знущання над пам’яттю загиблих героїв, на честь
яких вулицю перейменовано на «Героїв Небесної Сотні». Це не приватна оселя, це підприємство, будівля якого зведена впритул
до приміщення ЖЕКу-1. Так само збереглася стара назва на оселі, розміщеній поряд із
приміщенням Бориспільського міськвиконкому — «Радянська, 4». Проходиш попід ар-

У Борисполі немає такого провулку.
Нова назва: вулиця Євгена Коновальця.

 СТОП-КАДР

кою, і можеш милуватися комуністичними
ретро…
Не вперше згадується на сторінках газети і вказівник перед поворотом на вокзал,
де чітко красується напрямок, яким їхати на вулицю «Тельмана». Це ж не власник
приватної оселі його там встановив — або
міськкомунгосп, або якийсь підприємець із
дозволу міської влади. Місто також не має
на них впливу?
Коли їдеш вулицею Глибоцькою, дуже
рідко можна побачити таку назву. Майже
скрізь залишилося «Котовського». Впевнена, якби у школі вчителі частіше звертали увагу учнів на справжні «подвиги»
Котовського, то самі діти змусили б познімати і замінити старі таблички, і не лише
батьків, але і їхніх сусідів. Управління освіти, візьміть на озброєння! Це ж додаткових коштів не потребує!
Доки ми усім містом не об’єднаємо зусилля у боротьбі із залишками комуністичного
минулого, воно продовжуватиме тримати
нас у тенетах, а ми навіть не усвідомлюватимемо, чому гальмується духовний розвиток
мешканців нашого Борисполя.

«Наші вороги назвали День Самостійності усупереч День Незалежності, а Україну назвали «незалежною» — супроти «самостійною», — розповідає Олександр
Харченко. — Вам відомо, що у підсвідомості звучить «залежна Україна», «День
Залежності». Так свідчить наука психологія, адже частка «не» людиною в мовленні слухом не сприймається! Так асоціюється сказане, а саме: через домінантне слово-твердження. Поясню. Наука психологія
встановила, що частка «не» підсвідомістю
людини не читається зовсім! А тому, всі (!)
дії людини формує домінантне слово (без
«не»). Приклад. Кажеш дитині «не лізь в калюжу», лізе. Кажеш дитині чи людині «не
бери», бере (бо ти даєш саме таку команду!). А сьогодні українців, особливо напередодні національного свята, зомбують
словом Незалежність. Хоча нас, українських патріотів, називали навіть при совєтах самостійниками! Та й в усі часи свідомі українці боролися за свободу своєї держави, за Вільну або Самостійну Україну! (А
не за Незалежну Україну)».
Професор радить не вживати слова з
«не», особливо такі, які без префікса чи
частки несуть негативне значення. Наприклад: «не цурайтесь роду» (бо сприймається підсвідомістю «цурайтесь роду», «не
вмерла Україна» (сприймається навпаки) і
тому подібні. І саме через це ми маємо багато проблем і занепад у державі, справжню руїну. «І не один я, а й всі решта патріотів України знали про страшну силу слова «незалежність». Але комуністична більшість «підкинула» ось таку повільну бомбу
під українців і українськість», — доводить
Олександр Харченко.

 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

КОПАЮТЬ, АЛЕ НЕ ТАМ СОЦМІСТЕЧКО НЕ ЗДАЄТЬСЯ
Сергій КРУЧИНІН
16 серпня, наступного дня після інциденту, коли забудовник Наталія Чухненко хотіла поставити на Липовій алеї у Соцмістечку будівельний паркан, місцеві мешканці
пішли шукати захисту до міського голови.
«Вісті» — слідом.

Весь міський парк у Борисполі перекопано траншеями. Археологи? Ні. Це для
прокладання електричного кабеля до нового супермаркету АТБ навпроти міської ради та біля кінотеатру.

«Це — натуральний рейдерський захват. Ми
просимо вас допомогти нам зупинити Чухненко хоча б до рішення суду, — так звернулися до
Анатолія Федорчука бориспільці. — Оскільки
не може громада подати до суду на людину, то в
нас є довірена особа — ми зібрали гроші і найняли адвокатську контору. Документи нашим
юристам півтора місяця правильні не видавали.
Чухненко купила ділянку у Олександра Сердюка, який живе у Рогозові, позов до нього про визнання прав на землю недійсними розглядається зараз судом. Причому пан Сердюк три рази
до суду не з’явився. Зупиніть свавілля».
Анатолій Федорчук пояснив людям: «Кілька
разів Наталія Чухненко приходила, хотіла побудувати в тому місці торгівельний центр. Ми їй
дали відмову з тієї причині, що для цього треба міняти цільове призначення землі — це тре-

ба виносити на сесію міської ради. Вона сказала: «Я тоді буду будувати будинок.» Я їй говорив
про суд, але вона відповіла, що з сусідами вона все вирішила і ніяких конфліктів там не буде.
Треба вивчати справу. Існують непоодинокі випадки, коли Держгеокадастр фальсифікує
документи, вносить неправдиві дані. Я хочу побачити всі папери, хто і коли виділяв землю».
Після дзвінка в.о. головного архітектора,
ймовірно, якісь підозри міського голови підтвердилися, тому він попросив присутнього
тут свого заступника Миколу Корнійчука подзвонити начальнику відділу ДАБК Бориспільської міської ради Миколі Ювченко та попросити, у зв’язку з незрозумілими фактами, відкликати дозвіл на будівництво. За словами Миколи Корнійчука, рішення було відкликано.
Але 21 серпня по телефону Микола Ювченко
повідомив, що відкликати дозвіл на будівництво (повідомлення про початок робіт) може лише суд, а відділ ДАБК не може.
Жителі Соцмістечка духу й пильності не втрачають — їм не звикати. Люди кажуть, що здаватися не збираються, і просять подякувати всім,
хто їх підтримує в пошуку справедливості, зокрема ГФ «Сектор Безпеки», члени якого швидко відгукнулися.

Бесіда
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Леонтій Сандуляк: «ДОПОКИ МИ
БУДЕМО ШАНУВАТИ ЗЛОЧИНЦІВ?»
 Ще у травні 2015 року було
прийнято пакет законів про декомунізацію. Проте, чи виконано Указ
Президента України та які
положення закону ігноруються
на Бориспільщині?
Лариса ГРОМАДСЬКА, фото автора
Ці та інші питання ми обговоримо із Леонтієм Сандуляком, головою топонімічної комісії при Бориспільській міській раді, екологом, краєзнавцем, дослідником історії України, доктором медичних наук, професором,
який разом із Левком Лук’яненком був автором Акту проголошення Незалежності
України, а також Першим Надзвичайним і
Повноважним Послом України в Румунії.
— Леонтію Івановичу, з якого приводу
Ви хочете зібрати топонімічну комісію
міськради?
— Сьогодні окремі ЗМІ ведуть явну пропаганду радянського періоду, проросійської історії. Та хоч на одному каналі телебачення Ви чули про відзначення 100 років відновлення Української державності?
Президент видав закон щодо проведення
заходів з відзначення подій Української революції 1917-1921 рр. Цей закон, як і більшість законів в Україні, не виконується у
повній мірі.
— Ви говорите про відновлення Української державності. Що саме маєте на увазі?
— Так, саме відновлення Української державності. Вперше після Гетьмана Богдана
Хмельницького. Цар відмовився від престолу. Була Лютнева революція, був створений
Тимчасовий уряд у Російській імперії. А в
Україні у березні 1917 (100 років тому) було
створено Центральну Раду. Влітку вже був
новий уряд— Генеральний секретаріат на
чолі із В. Винниченком. Було створене Українське військо тощо.
Я не згодний із словом «революція». Революція — це насильницьке захоплення влади. У нас не було громадянської війни і революції не було. У нас була перша російсько-українська війна. Росія однією із перших визнала Україну як незалежну державу
після IV Універсалу, а потім почала війну.
Створили у Харкові радянський уряд, який
воював проти українців. Тобто Росія воювала з Україною.
Ось цікавий закон від 2015 р. «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців
за Незалежність України у ХХ столітті». Тут
чітко вказано, хто є борцями за Незалежність нашої держави. Зокрема, це і повстан-

Закони не обговорюються. Вони
повинні виконуватися.
ські партизанські загони, які діяли на території України у 1917-30 роках (це і Холодноярська та Медвинська республіки, Волинська повстанська армія), Організація
українських націоналістів (ОУН), Українська
повстанська армія (УПА), Українська Гельсінська Спілка, низка патріотичних партій і
організацій до 1991 року тощо. За законом,
держава сприяє увічненню борців за Незалежність України…
— Чи є у Борисполі вулиці, які треба перейменувати, згідно із законом про декомунізацію?
— У Борисполі через суд відновили вулицю Карла Маркса. Деякі мешканці та представники міської влади переконані, що це
великий вчений і ні до чого тут комунізм.
Але є відома праця Леніна «Три джерела і
три складових марксизму». Економічну теорію написав професор Смітт, діалектику — Гегель, а третю складову — ще хтось.

Якщо вважати, що Карл Маркс — вчений, то Гітлер був відомим художником. То чому ж не називають його іменем вулиці?
Тобто Маркс ніякого відкриття сам не зробив. Окрім того, Карл Маркс написав статут
і маніфест комуністичної партії. І раптом
— основоположник комунізму не підлягає
під декомунізацію! Якщо вважати, що Карл
Маркс — вчений, то Гітлер був відомим художником. То чому ж не називають його
іменем вулиці? Кажуть, що то наша історія.
І Батий — теж наша історія, то, може, і йому
треба пам’ятник на схилах Дніпра встановлювати? Бо він там був.
Закони не обговорюються. Вони повинні
виконуватися. Не підходить назва — можна
дати нову. Але не повертати Карла Маркса.
Через суд відмінили назву вулиці імені
Степана Бандери. Я вважаю, що три національні герої, які повинні бути увіковічнені
по всій Україні: Іван Мазепа, Симон Петлюра
і Степан Бандера.
— Чому саме вони?
— Тому що усіх свідомих українців, які хоч
щось говорили про незалежність України,
спочатку ганьбили словом «мазепинці», потім — «петлюрівці», а далі — «бандерівці».
Мабуть, такого немає ніде у світі. Історики
знаходять у кожному з них недоліки. Помилки є в багатьох відомих людей, але це національні герої.
— У Борисполі перейменували вулицю
Івана Кудрі, натомість погруддя йому
і досі стоїть у міському парку. Є також
пам’ятник Кудрі, вулиця і пам’ятна дошка на школі у с. Проців.
— Іван Кудря очолював диверсійно-розвідувальну групу НКВС-НКДБ у Києві. Як чекістський резидент, напередодні війни він
проникав в Організацію українських націоналістів, чинив провокації, винен у загибелі
провідних членів ОУН.
Хтось говорить, що звання Героя Радянського Союзу повинна скасувати Верховна
Рада України. Але цього зробити не можна,
бо звання було присвоєне у державі, якої
вже не існує.
В Україні Героїв Радянського Союзу і досі
шанують. Звичайно, є люди, яких варто шанувати, які дійсно проявили героїзм. Проте
я, наприклад, не можу зрозуміти, чому ми
сьогодні маємо вшановувати учасників так
званих гарячих точок.

Дійсно, Кудря — Герой Радянського Союзу. Це ніхто не заперечує. Але він це звання отримав за те, що підірвав Хрещатик і
Успенський собор. Він нікого не попереджував, і підірване все було разом з людьми. Ви
уявляєте, скільки людей загинуло?!
— Чи є якісь дані про жертви?
— Та де там. Комуністи ретельно все замасковували. Я колись підрахував, що
від рук комуно-фашистів загинуло більше українців, ніж від німецьких фашистів
під час Другої світової війни. Тільки вбитих на фронтах трохи більше трьох мільйонів. Майже 10 млн мирного населення, яке
знищено не тільки німцями. Коли наші відступали, то «ворогів народу», які потрапили до в’язниці до війни, просто знищували. І
Дніпрогес був зірваний разом з людьми. На
Букринському плацдармі 250 тисяч поклав
Ватутін. Заради чого? Для того, щоб першому за Рокосовського увійти у Київ?
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Назад у минуле?

Вулиці Степана Бандери (від вул. Київський Шлях до перетину з вул. Головатого),
яка отримала свою назву в рамках Закону
про декомунізацію, рішенням Бориспільського міськрайонного суду від 06.05.2016
року повернули її попередню назву —
вулиця Лютнева. Рішення Апеляційного
суду від 21.06.2016 року вирок Бориспільського суду залишило у силі. Зараз справа
очікує розгляду касаційною інстанцією.
Кілька мешканців вулиці Старокиївська
добилися через суд повернення своїй вулиці назви Ватутіна (постанова від 15.06.2016
року). Апеляційна інстанція (20.07.2016
року) залишила це рішення в силі. На це рішення також було подано касаційну скаргу,
але розгляду поки що не було.
Вулиці Голубівка (історична назва!), яка
була перейменована в рамках Закону про
декомунізацію, рішенням Бориспільського міськрайонного суду від 02.07.2016 року
повернули стару назву — Карла Маркса.
Апеляцію на це рішення не подавали. Тож
воно давно вже набуло чинності.

Допоки ми будемо шанувати злочинців?
Потрібно вшановувати Героїв України, а не
героїв радянської епохи.
— У селі Головурів не перейменували
вулицю Чкалова. Що Ви на це скажете?
— Перейменуванню підлягають імена, які
були символом комуністичної епохи, прославляли тоталітарний режим. Так, Чкалов
перший перелетів через Північний полюс
до Америки. Це відомий льотчик. Але до
України Чкалов не має ніякого відношення.
Хай росіяни його прославляють. Є багато
людей, які були гордістю Радянського Союзу, до складу якого Україна входила. Але чи
була то наша гордість? Окремі відомі росіяни, які ніякого відношення до України не мають, ніколи у нас не були, але й досі вшановуються в Україні.
Я не розумію, чому у кожній школі до цих
пір є портрет Ломоносова? Яке відкриття
зробив він? Ломоносов не зробив жодного
відкриття! Його заслуга та, що це перший етнічний росіянин — доктор наук, професор,
ерудит, писав якісь праці.Та ми не повинні вшановувати росіян, яких у нас ще багато у назвах вулиць. В Україні вистачає своїх
героїв і видатних людей: вчених, поетів, художників тощо. В Україні ще потрібно провести дерусифікацію.
— Більшість вулиць у Борисполі і районі, згідно із законом, все ж перейменовано.
Проте таблички із назвами, здебільшого,
залишилися ті ж самі. Скажіть, будь ласка, назви мають замінити мешканці?
— Це треба вимагати у місцевої адміністрації. Таблички не коштують дорого. Місцева влада змінила назви вулиць і має централізовано замінити таблички. Їх же не люди раніше ставили.

ДОВІДКА
Кого вшановує сучасний
Бориспіль?

го собору Києво-Печерської лаври (пам’ятка історії ХІ століття). Військовий комендант
Курт Ебергард, який при вибуху вилетів у віІван Данилович Кудря народився 24 кно і лишився живим, повідомляв, що загичервня 1912 року у с. Сальків (нині частина нуло значно більше мирних киян, аніж німПроцева) Бориспільського району. Іван Ку- ців. Мова йде про десятки тисяч людей.
дря відомий радянський терорист, чекістоперативник, який діяв проти українського
національно-визвольного руху. У 1938 році
закінчив Ново-Петергофське військово-політичне училище військ НКВС ім. К Ворошилова, після чого служив у центральному
апараті зовнішньої розвідки. На Львівщині у складі оперативної групи ГУДБ-НКВС
боровся проти українського підпілля. Мав
псевдо «Максим», «Українець».
Енкаведист Кудря вміло змінював зовнішність і документи, представлявся вчителем української мови або студентом
медінституту.
Алея Героїв, м. Бориспіль. ПогрудЗа офіційно опублікованою у 1963 р. додя Івана Кудрі , яке згідно із Законом
відкою КДБ при Раді Міністрів УРСР, група Купро декомунізацію необхідно було
дрі у вересні 1941 р. брала участь у мінувандемонтувати ще у 2015 році.
ні та підриві вулиці Хрещатик та Успенсько-
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Юлія Кияшко: «УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ І СЬОГОДНІ
ПОТРЕБУЮТЬ ПІДТРИМКИ»

нець від рідних чи друзів. Українські воїни
потребують нашої підтримки. Нам не віриться, що вже четвертий рік у нас війна.
А багато хто з військових давно не бачив
рідних, не смакував домашніми пиріжками… Тому й щиро радіють кожному приїзду волонтерів.
— Чи справді люди Авдіївки так потребували допомоги? Адже журналіст Андрій Цаплієнко навіть сюжет зробив про
зрадників з того міста.

— Коли наша влада оголосила про допомогу мешканцям Авдіївки (а не воїнам!), ми
були дуже здивовані. Тоді вантажили цілі
обози і організовано везли туди. А ЗМІ писали, що там люди бідні, зморені голодом і
чекають на допомогу. Тож ми вирішили на
власні очі побачити, як же живеться мешканцям міста, де поряд точаться запеклі
бої? Були ми там у червні і в липні. І що ми
побачили! Все працює: банки, магазини. Мало того, усі їздять на крутих авто. І голодних
людей я там не побачила. Звичайно, є зруйновані і зачинені будинки. Але все працює у
звичному режимі. І той же коксохімічний завод. І тоді коли вся Україна їм везла допомогу, мешканці мали можливість виїхати хоча
б за 10 кілометрів, де абсолютно тихо і спокійно, де також усе можна купити. Але питання в іншому: для чого купувати, якщо можуть привезти задарма? І не просто волонтери, а вся держава допомагала. Та, попри
все, багато хто з них зраджують Україну, дають прямі наводки для сепаратистів. Це всі
бачили по телебаченню. Люди там і зараз
говорять, що якби української армії там не
було, то їх би не обстрілювали.
— Чи доводилося Вам зустрічати серед місцевих мешканців Донбасу
патріотів України?
— Звичайно, на Донбасі залишилося багато людей, які вірять у єдину Україну, є
справжніми патріотами. З різних причин вони не залишили свою батьківщину. Вони не
можуть вільно говорити про свою життєву
позицію. Є люди, які за період війни змінили свою думку, почали підтримувати українських воїнів. Та є такі, хто відверто не приховує своєї ненависті до всього українського.
За останні декілька місяців ми побували на Світлодарській Дузі, в Авдіївці, у населених пунктах Дебальцевського напрямку. Минуло вже більше трьох років, коли ми
вперше поїхали на Схід, аби підтримати наших воїнів. Але, знаєте, це наче було вчора. Аж не віриться! Страшно подумати, що
українці звикають до війни…

Страшне слово «війна» прийшло у життя Вікторії зненацька і отруїло щасливі миті
очікування дитини. Вона хвилювалася чи не
найбільше. Можливо, щось відчувала?
Про героїчну загибель чоловіка поблизу
Слов’янська майбутня мама дізналася, коли
вже оформила декретну відпустку. Українські воїни потрапили у засідку ворога. У бою
і поліг молодий юнак, який так і не побачив
своєї ще ненародженої дитини…
Як вдалося пережити їй горе втрати коханого, знає хіба один Бог. Сергій підтримував
Вікторію, як тільки міг. Після загибелі друга
йому дали невелику відпустку.
Якось йдучи парком, Сергій обережно
взяв Вікторію за руку і тихо сказав:

— Давай будемо жити разом. Як брат і сестра. І тобі буде легше, і дитина народиться не безбатченком. Мені бабуся розповідала, що ще у прадавні часи, коли помирав старший брат, то його дружину і дітей
забирав молодший. Ми ж Артемом, як рідні брати, — він ніжно взяв її за руку, а вона
міцно притислася до його змужнілого тіла і
тихо заплакала…
Одружилися вони після народження
доньки. Чи то люблячі, чи то дружні стосунки вони не можуть приховати від стороннього ока: він завжди тримає її за руку, вона ж неприховано-щиро дивиться йому у вічі. А поряд щебече щаслива дворічна
дівчинка.

 Ще з перших днів війни на Донбасі Юлія Кияшко, мешканка села
Проців, депутат Бориспільської районної ради займається волонтерською діяльністю. Близько сотні поїздок фронтовими дорогами, а це
— радість зустрічей і сльози від невтішних новин.
Лариса ГРОМАДСЬКА

«Я інакше не можу!» — говорить сама волонтер Юлія і продовжує свою благородну справу. Спочатку вона разом із своїм
чоловіком та однодумцями забезпечували українських воїнів продовольством і засобами захисту (бронежилетами, касками,
пристроями нічного бачення тощо). Їм назустріч ішли мешканці інших сіл Бориспільщини, збирали потрібні речі, передавали
гостинці своїм землякам і тим, хто потребував нагальної допомоги. Та нині Українська
армія, кажуть, добре забезпечена усім необхідним. Чому ж продовжують безстрашні волонтери свої мандри туди, де неподалік точаться бої? Про це та інше ми запитали
у самої Юлії Кияшко.
— Так, форма, продукти, все необхідне
вже є. Останній раз ми їздили до чоловікового однокласника, який у військовій частині поблизу Авдіївки. Єдине, що вони нас
просили, привезти плівку накривати бліндажі, цвяхи, сокири і лопати.
На блокпостах, які зовсім близько до ворога, було справді дуже страшно. По дорозі зустрічали свіжі вирви від вибухів снарядів, а дерева стоять ніби скошені. Долинають звуки бою. Бувала поблизу лінії фронту
багато разів, але все одно складно перебороти внутрішній страх.
— То чому ж волонтери продовжують
їздити туди, де ідуть бої?

— Ми тепер їдемо не так часто, як раніше. Минулого разу, наприклад, хлопці попросили привезти вищезгадане. А місяць
тому я передавала посилку від головного лікаря Бориспільської ЦРЛ Олександра Щура медичному працівнику з Любарець В’ячеславу Євтушенку. Він був щиро
радий отримати звістку з Бориспільщини.
Говорив, що до нього вперше приїхали
земляки. Сьогодні важлива моральна підтримка, звичайна подяка і просто гости-

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

ЯК РІДНІ БРАТИ
Лариса ГРОМАДСЬКА

Скількох дітей залишила сиротами нинішня війна на Донбасі! А скільки вдів і
матерів, які оплакують своїх чоловіків і
синів, що загинули захищаючи цілісність
України…
Сергій і Артем зростали разом. У дитинстві бешкетували у сільському саду, у ставку
ловили карасів... Паралельно із навчанням
у школі хлопці відвідували заняття музикою
і спортом. Одним словом, були справжніми друзями. А колись, ще малими, надивившись кінофільмів, вирішили навіть поклястися один одному, що не зрадять за будьяких обставин.
Минали роки. Юнаки навчалися вже на
другому курсі математичного ліцею. Одного
разу на перерві до кабінету фізики зайшла
Вона. Артем із Сергієм перестали говорити
і стояли, мов заворожені. Вже згодом Артем
порівнював її з королевою, а Сергію здалося, що прекрасний ангел спустився з небес.
Класний керівник представив новеньку студентку, яка приїхала з іншого міста і житиме
у своєї тітки. Вікторія, саме так звали незнайомку, також подарувала хлопцям погляд
своїх великих синіх очей. У товаришів зав’язалися дружні стосунки з дівчиною. Вони
разом ходили в кіно, до театру. Запала русява красуня до серця обом. Та Вікторія обрала Артема, більш запального і впевненого в

собі. Сергій же більше мовчав, особливо коли поруч була Вона…
Через декілька років відбулося весілля.
Сергій був за старшого боярина у свого друга. Веселощі, танці, вітання… Та хлопцеві було
на душі нерадісно: він проганяв грішні думки,
які лізли у голову, так-сяк виконував обов’язки старшого дружки, але крадькома все поглядав на наречену. Він не бачив навколо себе
дівчат, які крутилися біля нього, — перед ним
стояв образ тієї, яку потайки щиро кохав…
Молодята відправилися у весільну подорож, а Сергій, аби вгамувати свої почуття,
після роботи відвідував тренажерний зал.
Життя ніби ввійшло у звичну колію. «Дружба — це найголовніше! Мати такого товариша, як Артем — справжній подарунок від
долі», — переконував себе юнак.
— Сергію, чому ти не одружуєшся? Навіть на дівчат не дивишся. А он їх скільки
гарних! — запитав якось Артем саме на дні
народження своєї дружини. Погляди Вікторії і Сергія зустрілися, він залився густим
рум’янцем. Чи прочитала вона щось у його очах? Але очі опустила і теж почервоніла.
— Та я ще встигну! — коротко, намагаючись пожартувати, відповів…
Незважаючи на свої почуття, Артем щиро
радів з друзями, коли довідався, що Вікторія
чекає первістка.
Та одного дня хлопцям прийшли повістки. Визволяти Донбас друзі пішли, звичайно, разом.
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Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

КОСМЕТОЛОГІЯ всі види
види
ди послуг
послу
пос
о
осслу

Щоденно
з 9.00 до 21.00

СПЕКТР ПОСЛУГ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
нттггенн)
Ортопедична стоматологія

ЗНИЖКА ДО

30%*

Вектортерапія (лікування пародонтозу)
Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Сучасні лазерні технології
Видалення небажаного волосся назавжди, безболісно

*

з 01.07 по 31.07.2017 р.

Ліц., серія АЕ №197083 від 04.07.2013 р., видана МОЗУ

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:

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

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я
ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

Головного бухгалтера
Формувальника ЗБВ
Інженера КВП
Підсобних працівників
Слюсаря-ремонтника
Складальника алюмінієвих
конструкцій
Такелажників

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Лаборанта
фізико-механічних
випробувань
Водія кат. «С», «Е»
Працівників на виробництво
вібропресувальних виробів
(ФЕМ)
Збиральника меблів

Тел.: (04595) 62386, (067) 5512895

Електрозварювальника
Технолога
Оператора БЗВ
Бульдозериста
Автоелектрика
Охоронця
Інженера ВТК
Начальника БЗВ
Водія кари

8 «Вісті» www.i-visti.com

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 28 СЕРПНЯ - 3 ВЕРЕСНЯ
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ПОНЕДІЛОК, 28 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з
1+1"
09.30 "Чотири весілля -2"
10.50 12.20 Х/ф "Дівчата"
13.05 Т/с "Слуга народу"
15.45 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
(12+)
20.15 21.15 22.15 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
23.15 "Танці с зірками"
01.15 "Ворожка"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
01.30 Сьогодні
09.15 03.30 Зірковий шлях
10.50 Т/с "Русалка"
14.45 15.30 Т/с "Його кохання"
19.45 02.20 Ток-шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Х/ф "Потрійний форсаж:
Токійський Дрифт" 16+
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Черговий лікар 3"

ICTV

КИЇВ

05.45 19.20 Надзвичайні новини
06.30 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.15 Антизомбі
11.15 Секретний фронт
11.35 13.20 Х/ф "Помінятися
місцями"
12.45 15.45 Факти. День
14.40 16.10 Х/ф "Людина з
залізними кулаками-2" 16+
16.55 Х/ф "Людина з залізними
кулаками" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше, ніж правда
21.25 Т/с "Таємниці і брехня" 16+
22.25 Т/с "Полювання на
Вервольфа" 16+
23.25 Т/с "Амулет Земномор'я" 16+

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
01.30 02.45 03.40 "Столичні
телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.10 21.25 "Любов, ненависть і
пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 "Жива природа"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.20 01.20 "Ситуація"
20.30 "Служба порятунку"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

06.00 Мультфільми
08.00 10.55 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
11.10 Х/ф "Безодня"
14.45 Х/ф "Світанок планети мавп"
(16+)
17.15 "Загублений світ"
19.05 "Бандерлоги"
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Одеса" (16+)
21.30 Х/ф "Убити Білла 2" (16+)
00.10 Х/ф "Відчайдушний месник"
(18+)
02.05 Х/ф "Чорна долина"
03.35 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 13.30 22.40 "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Як же бути серцю" 16+
12.25 Х/ф "Як же бути серцю.
Продовження" 16+
16.10 "Жди меня"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.15 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Східні солодощі" 12+
00.25 Х/ф "Двоє" 16+
02.55 Док.проект "Великі українці"
03.20 "уДачний проект"

ENTER-ФІЛЬМ

03.00 02.30 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.33 06.55 Kids Time
05.35 М/с "Сімейка Крудс"
05.55 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Х/ф "Погоня"
08.40 Х/ф "Бійка у Бронксф" 16+
10.30 Х/ф "Смокінг"
12.30 Х/ф "Командо" 16+
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Заробітчани
21.00 Дешево і сердито
22.00 Х/ф "Сутінки" 16+
00.30 Х/ф "Стерво"
02.25 Служба розшуку дітей

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Румпельштільцхен"
11.40 Х/ф "Столику, накрийся"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 03.30 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

ВІВТОРОК, 29 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з
1+1"
09.30 "Чотири весілля -2"
10.50 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 11"
13.50 Т/с "Слуга народу"
15.30 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
(12+)
20.15 21.15 22.15 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
23.15 Х/ф "Белль"
01.15 "Ворожка "

06.10 Т/с "Черговий лікар 3"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
03.15 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 04.00 Зірковий шлях
10.50 05.20 Реальна містика
12.50 Т/с "Черговий лікар 3" 12+
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Спеціальний корпус" 16+
01.20 Х/ф "Потрійний форсаж:
Токійський Дрифт" 16+

04.50 Х/ф "Вінчання зі смертю"
06.05 Т/с "Життя, якого не було"
(16+)
09.10 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
11.35 "Страх у твоєму домі"
13.25 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.20 Т/с "13" (16+)
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"

ICTV
05.35 20.20 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Більше, ніж правда
11.10 13.20 Т/с "Амулет
Земномор'я" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу "На трьох"
15.05 16.10 Т/с "Далеко від війни"
16+
16.45 22.25 Т/с "Полювання на
Вервольфа" 16+
17.45 21.25 Т/с "Таємниці і брехня"
16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф "Рейд: Спокута" 18+
01.30 Х/ф "Рейд-2" 18+
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
01.30 02.45 03.40 "Столичні
телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.10 21.25 "Любов, ненависть і
пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Ультиматум" (16+)
15.20 Т/с "Одинак" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Одеса" (16+)
21.30 Х/ф "Загнаний" (16+)
23.35 Чемпіонат світу з боксу
2017. 1/4 фіналу. Гамбург
01.35 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
02.30 Х/ф "Захар Беркут"
04.05 "Облом.UA."

ENTER-ФІЛЬМ

03.00 02.00 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Половинки
21.15 Х/ф "Сутінки 2. Сага. Новий
місяць" 16+
00.00 Х/ф "Інфоголіки" 12+

06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Червона шапочка"
11.40 Х/ф "Румпельштільцхен"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 03.30 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

Тел.: (04595) 6-62-23

05.10 Х/ф "Веселі Жабокричі"
06.15 Х/ф "Сім старих і одна
дівчина"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.15 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
01.30 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
02.45 "Речовий доказ"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

ПАМ’ЯТНИКИ
ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ

м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ОГОРОЖІ (гранітні, металеві, ковані)
ТАБЛИЧКИ (металокераміка, керамограніт)
СТОЛИ, ЛАВКИ виробництво • доставка • монтаж

www.pamyat-ritual.com

(098) 5005 888

П А М 'Я Т Н И К И

ВИ РО БИ З ГРА Н ІТ У ВИ С О К О ЇЯ К О С Т І

• О горож із граніту та м еталу
• К ом плекси з граніту та обкладання
тротуарною ікерам ічною плиткою
• П роф есійне худож нє оф орм лення
• Установка, м онтаж та доставка

м.Бориспіль, вул.С ічнева, 40
Тел.: (4595) 6-57-28, 0-66-909-96-69, 0-67-556-19-77

1500
грн

1950
грн

П остачання граніту без посередників з кар'єрів
Ж итом ирськоїобл. (Коростиш івського р-ну)
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БЕТОН

П остійна акція — пам'ятники
з натурального граніту від 800 грн комплект

А
ГАРРОКІВ

ГРАНІТ

з 19.01 до
31.08.16 р.

Я
НТІ

СУЧАСНА ВИСТАВКА

А К Ц ІЯ

можливість розстрочки
3-6 місяців

СТБ
07.05 15.30 18.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 Х/ф "Дамське танго"
11.45 "Битва екстрасенсів 16"
13.40 "Слідство ведуть
екстрасенси"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
19.00 Т/с "Тато Ден"
20.00 22.45 "Хата на тата"

КИЇВ

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Східні
солодощі" 12+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.05 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Дідька лисиго" 16+
02.50 Док.проект "Подорожі в часі"
03.25 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

05.45 07.40 08.40 09.30
Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.30 "Осінній жарт з..."
11.25 Х/ф "Якщо є вітрила"
13.00 Х/ф "Матрос з "Комети"
14.50 Х/ф "Люди в океані"
16.15 Х/ф "В зоні особливої уваги"
18.10 Х/ф "Хід у відповідь"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 01.55 Х/с "Пригоди Шерлока
Холмса"
22.30 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
23.30 "Моя правда"
00.20 "Сміхопанорама"

06.40 М/с "Мандрівники в часі"
07.05 М/с "Піп відкриває світ"
07.31 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.41 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/с "Супервідчуття"
09.30 Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 21.00 01.25 Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Бог в Америці"
16.35 Д/с "Садові скарби"
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
17.45 Вікно в Америку
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 21.30 01.50 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017. Щоденник
19.00 02.05 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Вересень

05.45 07.40 08.40 09.30
Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 23.30 "Моя правда"
10.20 "Осінній жарт з..."
11.15 Х/ф "Призначення"
13.05 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
14.30 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.20 Х/ф "Хід конем"
18.05 Х/ф "В останню чергу"
21.30 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
01.55 Х/ф "Вечір напередодні Івана
Купала"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.41 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 21.00 01.25 Новини
13.15 23.00 Вересень
14.00 Розсекречена історія
15.20 Фольк-music
16.35 Д/с "Садові скарби"
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 21.30 01.50 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017. Щоденник
19.00 02.05 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.50 Т/с "Серце океану"
23.30 Чоловічий клуб

СТБ
06.30 15.30 "Все буде добре!"
09.10 "Все буде смачно!"
10.05 "Битва екстрасенсів 16"
12.15 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
23.25 "Моя правда. Ектор ХіменесБраво"
00.20 "Один за всіх"

Тел.: 067-238-88-58

П АМ 'ЯТН И К И К ВІТН И К И
з м арм уровоїкрихти та бетону
під м арм ур — «граніліт»
В И ГО ТО В Л ЕН Н Я
О градки
Столи та лавки
В СТА Н О В Л ЕН Н Я
Тротуарна плитка
Д О СТА В К А
Ф отокерам іка (ритуальнітаблички)
вка, 97в
м . Бориспіль, вул. Беж івка,
або вул. Беж івка, 226 (колиш ня Д зерж инського)
(колиш ня територія Кіровського відділення радгоспу «Бориспільський» (виробництво))

Тел.: 097-218-13-02, 067-415-93-43
063-415-49-62

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

ІНЖЕНЕРА
ТЕПЛОТЕХНІКА
Тел.: 050-516-66-75,
Костянтин Васильович

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль
ПАМ'ЯТНИКИ, НАДГРОБКИ,
ОГОРОЖІ, ЦОКОЛЬ З ГРАНІТУ,
МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, БЕТОНУ
обкладання тротуарною та керамічною плиткою
столи, лавки, металокераміка (таблички, фото)
Виготовлення, доставка, встановлення

м. Бориспіль, 2-й пров.Матросова, 3 (центр)
вул.Поповича, 12 (р-н УМБ-17)
Тел.: 050-569-80-79, 096-670-14-80,
099-738-02-32, 093-432-91-80

ПОКОЇВКУ
У ГОТЕЛЬ

графік роботи: 2/2

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна
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СЕРЕДА, 30 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з
1+1"
09.30 "Чотири весілля -2"
10.50 "Чотири весілля -6"
12.20 "Міняю жінку - 11"
13.45 Т/с "Слуга народу"
15.25 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
(12+)
20.15 21.15 22.15 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
23.15 Х/ф "Володар морів: на краю
світу"
01.50 "Ворожка "

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар 3"
12+
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Спеціальний корпус" 16+
05.20 Т/с "Черговий лікар 3"

www.i-visti.com

ICTV
05.35 10.10 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
11.10 13.20 Т/с "Амулет
Земномор'я" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Скетч-шоу "На трьох"
14.00 16.10 Т/с "Далеко від війни"
16+
16.45 22.25 Т/с "Полювання на
Вервольфа" 16+
17.45 21.25 Т/с "Таємниці і брехня"
16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.25 Т/с "10,5. Апокаліпсис" 16+
02.45 04.45 Дивитися всім!
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

КИЇВ
06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 00.20 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Загнаний" (16+)
15.20 Т/с "Одинак" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Одеса" (16+)
21.30 Х/ф "Чужі" (16+)
01.20 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
02.15 Х/ф "Вишневі ночі"
03.40 "Облом.UA."

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
01.30 02.45 03.40 "Столичні
телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.10 "Любов, ненависть і
пропаганда"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Вирішальні битви Другої
світової війни"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
04.00 "Мультляндія"

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Східні
солодощі" 12+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.20 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Загублене місто"
03.00 Док.проект "Подорожі в часі"
03.20 "уДачний проект"
03.55 "Готуємо разом"

03.00 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.43 06.59 Kids Time
05.45 М/с "Сімейка Крудс"
06.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зірки під гіпнозом
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Затемнення" 16+
23.20 Х/ф "Кохання у великому
місті 2" 16+
01.10 Х/ф "Гість"

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Бременські музиканти"
11.40 Х/ф "Червона шапочка"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 03.30 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

Тел.: (04595) 6-62-23

04.15 "Легенди бандитської Одеси"
05.25 Х/ф "Ще до війни"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Під куполом - 3" (16+)
02.50 "Речовий доказ"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 23.30 "Моя правда"
09.30 "Осінній жарт з..."
10.05 Х/ф "Не було б щастя"
11.20 Х/ф "Сплячий лев"
12.45 Х/ф "Старомодна комедія"
14.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.30 Х/ф "Старий знайомий"
18.15 Х/ф "Випадок у квадраті
36-80"
21.30 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
01.55 Х/ф "Москаль-чарівник"
03.10 Кіноляпи
04.05 Саундтреки

Тел.: 067-238-88-58

Престижній київській
охоронній фірмі потрібні

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
без затримок із виплатою

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Співбесіда за тел.:
098-674-44-12
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06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.31 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.41 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 21.00 01.25 Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.00 Розсекречена історія
15.20 02.20 Д/с "Нью-Йорк"
16.35 Д/с "Садові скарби"
17.20 Хочу бути
17.40 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 21.30 01.50 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017. Щоденник
19.00 02.05 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.50 Т/с "Серце океану"
22.45 Мегалот
23.30 Чоловічий клуб

СТБ
07.05 15.30 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Битва екстрасенсів 16"
12.00 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00 22.45 "МастерШеф - 7"
23.25 "Моя правда. Ектор ХіменесБраво"
00.20 "Один за всіх"
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ЧЕТВЕР, 31 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з
1+1"
09.30 "Чотири весілля -2"
10.55 "Чотири весілля -6"
12.20 13.50 "Міняю жінку - 11"
15.10 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
(12+)
20.15 21.15 22.15 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
23.15 Х/ф "Австралія"
02.25 Х/ф "Белль"

06.10 05.20 Т/с "Черговий лікар 3"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.40 Зірковий шлях
10.50 04.30 Реальна містика
12.50 Т/с "Черговий лікар 3" 12+
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Вікно життя" 12+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Спеціальний корпус" 16+

ICTV
05.35 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 13.20 Т/с "10,5. Апокаліпсис"
16+
12.45 15.45 Факти. День
13.40 Скетч-шоу "На трьох"
14.00 16.10 Т/с "Далеко від війни"
16+
16.45 22.25 Т/с "Полювання на
Вервольфа" 16+
17.45 21.25 Т/с "Таємниці і брехня"
16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.25 Х/ф "Ямакасі або Нові
самураї" 16+
01.20 Х/ф "Рейд: Спокута" 18+
02.55 04.45 Дивитися всім!

КИЇВ
06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 19.05 "Бандерлоги"
11.15 17.15 23.30 "Загублений світ"
12.25 Х/ф "Чужі" (16+)
15.10 Т/с "Одинак" (16+)
19.30 20.30 Т/с "Ментівські війни.
Одеса" (16+)
21.30 Чемпіонат світу з боксу 2017.
1/2 фіналу. Гамбург
00.30 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
01.25 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.45 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.00 22.40 "Слідство вели...
з Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Східні
солодощі" 12+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.25 05.15 "Подробиці"
00.25 Х/ф "Хочу дитину"
03.05 Док.проект "Ризиковане
життя. Кава"
03.50 "Готуємо разом"

03.05 02.55 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.05 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
10.30 Т/с "Моя прекрасна нянька"
14.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Зіркові яйця
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок
1" 16+
23.10 Х/ф "Філософи" 16+
01.20 Х/ф "Нереальний блокбастер"
16+

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Рапунцель"
11.40 Х/ф "Бременські музиканти"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 03.30 Т/с "Домашній арешт"
15.55 04.00 Віталька
17.50 22.00 02.40 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

П'ЯТНИЦЯ, 1 ВЕРЕСНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45
19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з
1+1"
09.30 "Чотири весілля -2"
10.55 "Чотири весілля -6"
12.20 13.50 "Міняю жінку - 11"
15.10 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
17.10 Т/с "Нескінченне кохання"
(12+)
20.15 23.00 "Ліга сміху"
01.35 "Вечірній Київ"
05.25 "Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці"

06.10 Т/с "Черговий лікар 3"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
03.40 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.15 Зірковий шлях
10.50 04.25 Реальна містика
12.50 Т/с "Черговий лікар 3" 12+
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 00.00 Т/с "Мій капітан" 16+
23.20 Спеціальний репортаж
02.10 Т/с "Закон і порядок:
Спеціальний корпус" 16+

04.20 "Легенди бандитської Одеси"
05.05 Х/ф "Грішник"
06.30 Х/ф "Без року тиждень"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 2" (16+)
14.45 Свідок
15.40 Т/с "Болота" (16+)
19.00 23.15 02.50 "Свідок"
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.05 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.20 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"

ICTV
05.35 Цивільна оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 Т/с "10,5. Апокаліпсис" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 Скетч-шоу "На трьох"
14.05 16.10 Т/с "Далеко від війни"
16+
16.45 Т/с "Полювання на
Вервольфа" 16+
17.45 Т/с "Таємниці і брехня" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.50 Х/ф "Відчайдушні шахраї" 16+
01.55 Х/ф "Рейд-2" 18+
04.45 Факти

03.00 02.05 Зона ночі
04.40 18.00 Абзац
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Половинки
09.15 Київ вдень та вночі
19.00 Топ-модель по-українськи
21.40 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок
2" 16+
23.50 Х/ф "Злиття двох місяців"
18+
02.00 Служба розшуку дітей

05.45 07.40 08.40 09.30
Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 23.30 "Моя правда"
10.15 "Новорічний жарт с..."
11.05 Х/ф "Дайте нам чоловіків!"
12.55 Х/ф "Хід конем"
14.25 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.15 Х/ф "В останню чергу"
18.05 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
21.30 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
00.20 "Сміхопанорама"
01.55 Х/ф "Не було б щастя"
02.55 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

06.00 Мультфільми
08.00 12.15 "Він, Вона і телевізор"
10.00 18.15 "Спецкор"
10.25 18.40 "ДжеДАІ"
10.55 "Бандерлоги"
11.15 17.15 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "У тилу ворога: Вісь зла"
(16+)
15.25 Х/ф "У тилу ворога:
Колумбія" (16+)
19.10 Х/ф "В ім'я помсти" (16+)
21.00 Чемпіонат світу з боксу 2017.
1/2 фіналу. Гамбург
23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."
01.40 "Цілком таємно"
02.05 Х/ф "Відьма"
04.00 "Облом.UA."

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
01.30 02.45 03.40 "Столичні
телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.10 "Пригоди Остіна Стівенса"
16.00 Т/с "Рейк"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 04.00 "Акулячий маг"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.25 "Вирішальні битви Другої
світової війни"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
04.50 "Мультляндія"

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.15 Х/ф "Прянощі та пристрасті"
12.20 01.30 Повне перевтілення.
Дім за тиждень
13.50 Одного разу під Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.55 Віталька
17.50 23.30 03.00 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 М/ф "Льодовиковий період"
21.30 М/ф "Льодовиковий період:
Великі яєчні пригоди"
22.00 Х/ф "Нянь" 16+

Тел.: (04595) 6-62-23

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.31 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.41 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 21.00 01.25 Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.00 Розсекречена історія
15.20 Надвечір'я. Долі
16.35 Д/с "Садові скарби"
17.05 Школа Мері Поппінс
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 21.30 01.50 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017. Яскраві
моменти
19.00 02.05 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією
Седлецькою

СТБ
07.05 15.30 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
10.55 "МастерШеф - 5"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00 22.45 "Зважені та щасливі 7"
00.20 "Один за всіх"

КИЇВ

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.00 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 17.40
Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 22.00 Т/с "Східні
солодощі" 12+
15.50 16.45 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00 03.25 "Подробиці тижня"
00.05 Х/ф "Ключ без права
передачі"
01.50 Х/ф "Коли настає вересень..."
05.05 "Жди меня"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 23.20 "Телемаркет"
13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00
01.30 02.45 03.40 "Столичні
телевізійні новини"
13.10 "1000 днів для планети"
14.00 "Громадська приймальня"
15.10 21.25 "Вирішальні битви
Другої світової війни"
16.00 Т/с "КММ"
17.10 20.20 01.20 "Ситуація"
17.20 00.35 "У центрі уваги"
18.10 "Людина - здобич"
19.20 22.15 01.50 03.05 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
22.55 "Українська Національна
Лотерея"
04.00 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

04.30 "Легенди бандитської Одеси"
05.10 Х/ф "Звинувачується весілля"
06.35 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 2" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.40 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
23.45 Т/с "Чорні вітрила - 2" (18+)
02.00 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
03.30 "Речовий доказ"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

05.45 07.40 08.40 09.30
Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Моя правда"
09.50 Х/ф "Старомодна комедія"
11.45 Х/ф "Сплячий лев"
13.10 Х/ф "Старий знайомий"
14.55 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.45 Х/ф "Випадок у квадраті
36-80"
18.05 Х/ф "Перехоплення"
21.30 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
23.30 Х/ф "Аварія"
02.15 Х/ф "Спекотне літо в Кабулі"
03.35 Кіноляпи
04.20 Саундтреки

Тел.: 067-238-88-58

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.31 Ера бізнесу
07.35 Агроера
07.41 Спорт
07.50 Від першої особи
08.20 М/ф "Книга джунглів"
09.05 Д/ф "Садові скарби"
09.30 Т/с "Гранд-готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.25
Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією
Седлецькою
14.00 Розсекречена історія
15.20 Д/с "Вагасі - японські
смаколики"
16.35 Д/с "Садові скарби"
16.55 Хто в домі хазяїн?
17.20 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.15 01.10 Новини. Світ
18.45 21.30 01.50 ХХІХ Всесвітня
Універсіада-2017. Яскраві
моменти
19.00 02.05 Новини. Культура
19.20 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Борхес
21.50 Богатирські ігри
22.40 Д/с "Дика планета"

СТБ
06.45 Х/ф "Стережись автомобіля"
08.35 23.45 Х/ф "Найчарівніша та
найпривабливіша"
10.05 Х/ф "Любов на мільйон"
17.30 22.00 "Вiкна-Новини"
18.00 Т/с "Тато Ден"
20.00 22.45 "Сюрприз, сюрприз!"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 28 СЕРПНЯ - 3 ВЕРЕСНЯ

СУБОТА, 2 ВЕРЕСНЯ
06.05 19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
07.00 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 23.10 "Світське життя"
11.00 "Вгадай ящик"
12.05 Х/ф "Все одно ти будеш мій"

07.00 15.00 19.00 02.00 Сьогодні
07.15 05.30 Зірковий шлях
08.10 15.20 Т/с "Вікно життя" 12+
16.45 19.40 Т/с "Дзвінок з
минулого" 12+
21.35 Футбол. Кваліфікація

16.30 21.15 "Вечірній квартал"

ЧС-2018. Україна -

18.30 "Розсміши коміка 2017"

Туреччина

20.15 "Українські сенсації"

23.50 Реальна містика

00.10 "Вечірній Київ"

02.40 Т/с "Закон і порядок:

04.05 Х/ф "Австралія" (16+)

Спеціальний корпус" 16+

№32 (891), 25 серпня 2017 р.

www.i-visti.com

ICTV
05.05 Т/с "Відділ 44" 16+
06.35 Дивитися всім!
07.30 Без гальм
08.30 М і Ж
09.30 Дизель-шоу
10.45 11.45 Особливості
національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу "На трьох"
14.10 Х/ф "Відчайдушні шахраї" 16+
16.15 Х/ф "Денне світло" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф "План втечі" 16+
22.30 Х/ф "Саботаж" 16+
00.40 Х/ф "Ямакасі або Нові
самураї" 16+
02.10 Т/с "Морська полиця. ЛосАнджелес" 16+
02.50 Провокатор

ТОНІС
06.00 Мультфільми
08.00 "Загублений світ"
12.00 "Цілком таємно"
12.35 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)
16.25 Х/ф "Світанок планети мавп"
(16+)
19.00 Чемпіонат світу з боксу 2017.
Фінал. Гамбург
23.00 Х/ф "Деяка справедливість"
(18+)
00.55 "Територія обману"
01.55 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.05 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Мультфільм
06.30 02.40 Х/ф "Вусатий нянь"
08.00 Х/ф "Пригоди Електроніка"
12.05 03.45 Х/ф "Доживемо до
понеділка"
14.10 Х/ф "Ваша зупинка, мадам"
16.00 Х/ф "Молодята" 16+
18.00 20.30 Т/с "Терор любов'ю"
20.00 02.10 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Курортний роман" 16+
00.20 Х/ф "Чоловік повинен
платити!"
05.25 "Подробиці"

03.00 01.15 Зона ночі
05.39 06.59 Kids Time
05.40 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Татусеві дочки" 16+
10.00 Заробітчани
12.00 Дешево і сердито
13.00 Зірки під гіпнозом
15.00 Зіркові яйця
17.00 М/ф "Думками навиворіт"
19.00 Х/ф "Білосніжка: Помста
гномів"
21.00 Х/ф "Попелюшка"
23.00 Х/ф "Закляття" 16+

НЕДІЛЯ, 3 ВЕРЕСНЯ
06.50 М/ф "Маша і ведмідь"

06.50 Сьогодні

07.00 "Українські сенсації"

07.40 Зірковий шлях

08.00 "Сніданок. Вихідний"

08.50 Т/с "Мій капітан" 16+

09.00 "Лото-Забава"

13.00 Т/с "Дзвінок з минулого" 12+

09.40 02.35 "Світ навиворіт - 3:

17.00 20.00 Т/с "Найкращий друг

Танзанія, Ефіопія"
10.35 Т/с "Слуга народу"
14.05 16.50 "Ліга сміху"

родини"
19.00 04.10 Події тижня з Олегом
Панютою

04.25 "Легенди бандитської Одеси"
05.10 "Правда життя. Професії"
06.10 Х/ф "Обережно! Червона
ртуть"
07.40 Х/ф "Чорний трикутник"
11.30 03.25 "Речовий доказ"
13.50 "Склад злочину"
15.20 "Таємниці радянського
дефіциту"
17.20 "Речдок"
19.00 02.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вихід" (16+)
21.15 Х/ф "Справжня МакКой" (16+)
23.15 Х/ф "Розплата" (16+)
00.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Випадковий свідок"

ICTV
06.00 Мультфільми

07.40 Т/с "Відділ 44" 16+

08.00 "Бандерлоги"

11.35 13.00 Скетч-шоу "На трьох"

09.10 "Він, Вона і телевізор"

12.45 Факти. День

15.00 Х/ф "Міцний горішок: Гарний

14.10 Х/ф "Чорна діра" 16+

день, аби померти" (16+)

16.15 Х/ф "Хроніки Ріддіка" 16+

16.50 Х/ф "Чужий-3" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

19.00 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

20.35 Х/ф "Ріддік" 16+

21.30 ПРОФУТБОЛ

22.55 Х/ф "План втечі" 16+

23.00 "Змішані єдиноборства. UFC."

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"

22.00 Т/с "Квіти від Лізи" 16+

21.00 "Танці с зірками"

01.50 Реальна містика

02.55 Т/с "Морська полиця. Лос-

23.00 Х/ф "Правдива брехня" (16+)

02.40 Т/с "Черговий лікар 3" 12+

01.50 "Світське життя"

05.00 Профілактика!!!

Анджелес" 16+
04.20 Провокатор

О. Волков vs С. Струве
01.00 "Територія обману"
02.00 Х/ф "Ярослав Мудрий"
03.15 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночі
04.39 06.29 Kids Time
04.40 М/с "Губка Боб Прямокутні
штани"
06.30 Топ-модель по-українськи
09.00 Х/ф "Сутінки" 16+
11.30 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий
місяць" 16+
14.00 Х/ф "Сутінки. Сага.
Затемнення" 16+
16.40 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок
1" 16+
18.50 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок
2" 16+
21.00 Х/ф "Чаклунка" 16+
23.00 Х/ф "Закляття 2" 16+
01.35 Х/ф "Стерво"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
09.30 "Мерилін Монро.
Неприкаяна"
10.20 "Невідома версія. Службовий
роман"
11.10 Х/с "Повернення Шерлока
Холмса"
16.00 Х/ф "Вершник без голови"
18.00 Х/ф "Зникла експедиція"
20.25 Х/ф "Злий дух Ямбуя"
22.20 "Невідома версія. Екіпаж"
23.15 Х/ф "Дике кохання"
01.35 Х/ф "Заграва" 16+
03.15 "Клара Лучко. Три зустрічі"
04.05 Кіноляпи
04.40 Саундтреки

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 23.40 "Телемаркет"
14.00 "Вперед, на Олімп!"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 04.35 "Мультляндія"
15.40 "Українець М.Поплавський у
Варшаві"
16.05 "Якісне життя"
16.35 Х/ф "Зелені маєтки"
18.30 01.30 Х/ф "Танцюрист диско"
21.00 00.40 03.45 "СТН-тижневик"
21.30 01.10 04.15 "СТН-спорттижневик"
21.50 Х/ф "Брудні принади"
23.35 "Українська Національна
Лотерея"

ENTER-ФІЛЬМ
06.00 Байдиківка
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.10 Х/ф "Щоденник слабака 3.
Собачі дні" 16+
12.50 Х/ф "Прянощі та пристрасті"
14.55 22.05 Танька і Володька
18.00 Х/ф "Нянь" 16+
19.30 Одного разу під Полтавою
22.35 Казки У Кіно
00.05 Одного разу в Одесі
01.10 Казки У
03.05 Віталька

Тел.: (04595) 6-62-23

06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.30 На слуху
08.00 Світ он лайн
08.20 01.50 Д/с "Традиційні свята
Мацурі"
09.05 Д/с "Садові скарби"
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.15 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Школа Мері Поппінс
11.20 Фольк-music
12.40 Т/с "Серце океану"
16.25 Богатирські ігри
17.10 Х/ф "Червоний колір
Бразилії"
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Скарби та смертельні
таємниці морів"
22.20 Книга.ua
22.45 Мегалот
23.00 Борхес
23.30 Д/с "Бог в Америці"
00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
01.30 Вікно в Америку
02.45 Д/ф "Кенгір. 40 днів свободи"
04.05 Т/с "Роксолана"

СТБ
06.05 "ВусоЛапоХвіст"
07.10 "Моя правда. В’ячеслав
Узелков. Бій за сім’ю"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.00 "Зважені та щасливі - 7"
13.45 "Сюрприз, сюрприз!"
16.20 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 8"
21.35 "Судді Х - Небачені факти!"
22.50 Т/с "Тато Ден"

КИЇВ

05.05 Т/с "Код Костянтина" 16+

01.15 Х/ф "Саботаж" 16+

06.00 Мультфільм
06.30 Х/ф "Підкидьок"
08.00 "уДачний проект"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Рай і пекло"
11.00 "Орел і Решка.
Перезавантаження"
12.00 Х/ф "100 миліонов євро" 16+
14.00 Т/с "Терор любов'ю"
18.00 20.30 Т/с "Перша спроба" 16+
20.00 02.05 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Ваша зупинка, мадам"
00.15 Х/ф "Молодята" 16+

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 23.35 "Телемаркет"
14.00 "Олімпійські історії"
14.20 05.10 "Мультляндія"
15.40 "Fashion KNUKIM"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 19.00 21.00 23.15 02.10 04.50
"Столичні телевізійні
новини"
17.10 "Служба порятунку"
17.35 03.35 "Щоденники Другої
світової війни: день за
днем"
19.20 02.30 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.25 Х/ф "Зелені маєтки"
23.10 "Українська Національна
Лотерея"
00.35 Х/ф "Легенда темної гори"

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.30 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 М/с "Дора і друзі. Пригоди в
місті"
10.50 М/ф "Йосип: Володар снів"
12.30 Х/ф "Рапунцель"
13.40 Х/ф "Щоденник слабака 3.
Собачі дні" 16+
15.20 22.35 Казки У Кіно
18.00 М/ф "Льодовиковий період:
Великі яєчні пригоди"
18.25 М/ф "Льодовиковий період"
19.55 Одного разу під Полтавою
22.05 Танька і Володька
00.05 Одного разу в Одесі
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04.25 "Правда життя. Професії"
04.55 Х/ф "Грачі"
06.20 Х/ф "Загадка Ендхауза"
08.15 Т/с "Життя, якого не було"
(16+)
11.25 Х/ф "Вихід" (16+)
13.10 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
14.50 "Легенди карного розшуку"
16.00 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "13" (16+)
22.40 Х/ф "Експеримент" (18+)
00.30 Х/ф "Справжня МакКой"
(16+)
02.20 "Таємниці кримінального
світу"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

05.45 07.40 08.40 Мультфільми
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Клара Лучко. Три зустрічі"
09.30 "Невідома версія. Екіпаж"
10.25 Х/с "Катерина 2. Повернення
кохання"
17.15 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
20.45 Х/ф "Суєта суєт"
22.30 "Невідома версія. Службовий
роман"
23.25 Х/ф "Заграва" 16+
01.10 Х/ф "Дике кохання"
03.15 "Мерилін Монро. Неприкаяна"
03.55 Кіноляпи
04.40 Саундтреки
05.10 Кінотрейлери

Тел.: 067-238-88-58

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.35 07.30 07.45 08.15 22.55 Світ
он лайн
06.40 М/с "Піп відкриває світ"
07.31 Світ он лайн
07.50 Смакота
08.20 Д/с "Традиційні свята Мацурі"
09.05 Д/с "Дика планета"
09.30 Д/с "Скарби та смертельні
таємниці морів"
10.30 Х/ф "Марія-Антуанетта"
12.15 01.30 Театральні сезони
12.45 Мистецькі історії
12.55 Фольк-music
14.20 Т/с "Гранд-готель"
20.30 Перша шпальта
21.00 01.10 Новини
21.30 Д/с "Супервідчуття"
22.00 Д/с "Вагасі - японські
смаколики"
23.00 Книга.ua
23.30 Богатирські ігри
00.25 Д/с "Південна Корея
сьогодні"

СТБ
07.05 Х/ф "Стережись автомобіля"
09.00 "Все буде смачно!"
10.40 "Караоке на Майдані"
11.35 "Хата на тата"
13.35 "МастерШеф - 7"
19.00 "Слідство ведуть
екстрасенси"
21.00 "Один за всіх"
22.10 "Х-Фактор - 8"
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Шановні наші читачі!
З національним святом нашого народу —
Днем Незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості й натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

З повагою редакція «Вістей»

Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама
ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС
«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)
Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74
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www.i-visti.com

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

АВТОСАЛОН
Продам
Бориспіль
Хюндай-Туксон, 2008 р., 1 господар, повний
привід, ручна коробка, не битий, не фарбований, колір — чорний, ціна договірна. Тел.:
0 97 8552384.
ВАЗ-2103; мотоцикл із коляскою. Тел.: 0 96
6511144.
ВАЗ-2104, 1988 р., червоного кольору, об’єм
4,5, 4-ст. КПП, 28500 грн, торг. Тел.: 0 96 9658345.
Скутер Honda-Dio, без пробігу по Україні, гарний стан, 11000 грн. Тел.: 0 50 6557727.
Соболь, 2007 р., пробіг 65000 км, газ/бензин,
білого кольору, гарний стан, ціна договірна. Тел.:
0 68 8170727.
5-ст. коробку передач до ГАЗель, Волги-3110,
корінні листи, ресори РАФ (Латвія), блок циліндрів до ГАЗель, ГАЗ-24, картер зчеплення ГАЗ24, стартер ЗІЛ-130, кронштейн педалей ГАЗ-24.
Тел.: 0 67 1956205.
Запчастини до ВАЗ-01-07, б/в: двигун, гарний
стан, компресія 10 у кожному циліндрі, стартер,
карбюратор, радіатор, вакум, мост у зібраному
виді. Тел.: 0 93 1420848.
Причіп до легкового авто, б/в, гарний стан, розмір кузова 1600х1800, ціна договірна. Тел.: 0 68
5973009, Володимир Васильович.

Куплю
Бориспіль
Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в
будь-якому стані та запчастини до них. Тел.:
0 66 3883391.
Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують фарбування, кредитних, нерозмитнених. Швидкий розрахунок, оформлення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68
8388890.

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний
стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок,
зупинка, магазини, 702000 грн (еквівалентно
27000 у.о), торг. Тел: 0 96 4427277, 0 63 4434722,
Людмила.
Горького, 40 вул., ремонт, бронедвері, тепла,
господар, 998400 грн (еквівалентно 39000 у.о.),
торг. Тел.: 0 97 4843179, 0 67 5031445.
К.Шлях вул., р-н Орбіти, квартира в будинку
на 4 господарі, є власний двір, 42/20/5, 2 кімнати
окремо, с/в разом, вода — каналізація міська, газоопалення — котел, потребує ремонту, 598000
грн (еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543,
0 93 1104673, Наталія.
Первоцвіт, ремонт, кахель, два балкони, терміново. Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Бориспіль
1-к.кв. економ-класу, з краєвидом на аеропорту,
від 31 до 42 кв.м, ціна договірна. Тел.: 0 95 5840101.
1-к.кв., Старокиївська вул., з ремонтом, поруч
центр, школа, дитсадок, спальний р-н, господар,
недорого, торг. Тел.: 0 67 9156053, Олександр.
Головатого 36 А вул., 2/9, 28 кв.м, 442000 грн
(еквівалентно 17000 у.о.), ріелторів прохання не
турбувати. Документи готові до продажу. Тел.: 0
66 2477871, 0 73 0843028, Михайло.
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.
Н.Вал вул., центр, м/п вікна, ремонт, балкон,
цегла, 440000 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг.
Тел.: 0 95 7275230, 0 67 8677535.
Останні квартири в новому будинку: 1-к.кв. від
31 до 42 кв.м, 2-к.кв. — 48,9 кв.м, недорого. Поспішайте, поки є шанс. Тел.: 0 93 5840101.
Рогозів с., 1/3, новобудова, 45/24/12, ремонт,
сантехніка, бойлер, індивідуальне електричне опалення, 409500 грн, без комісії. Тел.: 0
98 1527981.
Рогозів с., 2/3, новобудова, після будівельників, 25/18, лоджія 5 м, документи готові до
продажу, 200000 грн, без комісії. Тел.: 0 98
1527981.
2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
2-к.кв., новий цегляний будинок, 49,8 кв.м, індивідуальне опалення, 2-контурний газкотел,
лічильники, мідна проводка, штукатурка, л/з,
657360 грн (еквівалентно 25283 у.о.). Тел.: 0 97
5840101.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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.

ВИСОКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Тел.: (050) 413-72-98, (067) 441-88-93

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Гагаріна вул., 4/5 ц., 60,8 кв.м, 17,4/11,9/8,1,
кухня 8 кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дитсадок, школа, супермаркет, озеро, господар.
Тел.: 0 67 4953043, Віта.
Глибоцька 81 вул., 4 поверх, ремонт, лічильники, бойлер, м/п вікна, ламінат, с/в разом, вбудовані меблі, 918000 грн (еквівалентно 34000 у.о.).
Тел.: 0 67 9663374.
К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет»,
гарний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.
К.Шлях вул., р-н Еко, 4/4, загальна площа
55,6 кв.м, житлова — 43 кв.м, 15,5/15,5/12/6,4,
газколонка, житлова, потребує ремонту,
25000 у.о. (еквівалентно 650000 грн). Тел.: 0
50 8419259.
Соцмістечко вул., 5/5 ц., 60/40/8, с/в разом,
гарний стан, 700000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63
4645142, Світлана.
Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа,
дитячий садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно 34000у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63
4434722, Людмила.
БУДИНКИ

1-к. КВАРТИРИ

Березань
58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720.
Бориспіль
125 кв.м, 2017 р., сучасний проект, 2 поверхи, 2
с/в, під чистове оздоблення, якість гарантована,
ціна договірна, господар. Тел.: 0 98 1744144, 0 93
7472006, 0 50 2223228.
Бежівка вул., центр, 70/55/5, житловий стан, сарай, 2 погреби, 8 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0
97 2385142, 0 63 4645142, Світлана.
Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 2 веранди,
зручності, ціна договірна. Тел.: 0 97 9665312.
Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кімнати, колонка, капремонт, погріб, сарай, гараж, 10
соток, 1250000 грн (еквівалентно 50000 у.о.).
Тел.: 0 67 8878538, 0 95 5687744.
Котляревського вул., 75 кв.м, 8 соток, комунікації, ремонт, 1378000 грн (еквівалентно
53000 у.о.), торг. Тел. 0 93 2570247.
Коцюбинського вул., 60 кв.м, житловий стан, 10
соток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг.
Тел.: 0 98 2592650.
Левадна вул., тупик, 1975 року, 75 кв.м, цегляний, потребує ремонту, газ, світло, сарай, погріб,
свердловина, 10 соток, 867000 грн (еквівалентно
32000 у.о.). Тел.: 0 96 3615816.
школа №3 р-н, 74/60/12, с/в у будинку, косметичний 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.
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Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

П ІС О К Щ ЕБІН Ь К ЕРА М ЗИ Т В ІД С ІВ
Чорнозем , торф , глина
Д орож ня сум іш
Грунт на підсипку
Бут
Зем ельніроботи: котловани, транш еї, озера
Планування територій
Д ем онтаж ніроботи
Вивезення будсм іття

Тел.: 098-101-33-99, 067-397-78-52
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Гарантія

Якість

Тел.: 067-337-37-55

холодильників
та бойлерів

Тел.: 095-833-39-31

Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-238-88-58

Л іц. А В № 119479 від 28.07.06 р.

Оголошення та реклама
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ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
брус, балки, стропила,
дошка столярна, дрова та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в
на 2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, ванна, коридор під чистову, світло,
вода заведені, свердловина, 6 соток, 999400
грн (еквівалентно 38000 у.о.), торг, господар.
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ
(квартири, будинки, котеджі)

ВНУТРІШНІ РОБОТИ

будьякої складності

РЕМОНТНІ РОБОТИ
від фундаменту до даху

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Кухар-універсал
Шеф-кухаря
Мангальщика
Су-шефа
Тел.: 050-332-87-07
Андрій Олександрович

Тел.: 0990173576,
0937857703

Адміністратора ресторану
Офіціанта
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

КИХ
ПРИ ВЕЛИ
Х
ГА
Я
С
ОБ
МА
Е
Т
С
И
С
ІЄ
Д
О
ЗНИЖ К

Тел.: 050-332-87-05

Іванків с., Незалежності вул., 107/86/9, гарний
стан, зручності в будинку, поруч д/с та школа, у
дворі гараж, погріб, 20 соток, власник, 780000
грн (30000 у.о.). Тел.: 0 93 7442472.
Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комунікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг.
Тел.: 0 93 2505000.
Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комунікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток, 450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг.
Тел.: 0 93 2505000.
Сеньківка с., Набережна вул., центр, газ, світло, піч, груба, 2 сараї, 2 погреби, літня кухня,
колодязь, 25 соток, сад, в кінці городу є річка,
поруч зупинка, 416000 грн (еквівалентно 16000
у.о.), торг. Тел.: 0 99 3150102, 0 98 3239325.
Сошників с., будинок пасічника, для ведення
сільського господарства, луг, ліс, річка, ставок.
Тел.: 0 50 1388072.
Щасливе с., 1 поверх, 91,5 кв.м, 3 кімнати,
комунікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж,
0,1100 га, ціна договірна. Тел.: 0 93 2873088.
Переяслав-Хмельницький
Жовтневе с., з усіма зручностями, вода, газ,
опалення, баня, парник, гараж, підвал, піч, 15
соток, 286000 грн (еквівалентно 11000 у.о.),
торг. Тел.: 0 95 1877799, 0 96 8764430.
Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи,
5 кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будинку, газ, світло, свердловина, басейн, сад,
сарай, 38 соток, приватизовані, ліс, озеро,
1529050 грн (еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 0
50 2963147, 0 66 3013314.
Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, заповідник, будинок сучасний, зі зручностями,
65 кв.м, два поверхи, утеплений, штукатурка
короїд, сад, ягоди, доглянута ділянка 7 соток, у будинку бойлер, душова кабіна, меблі,
піч-камін, зупинка, магазини, ринок поруч,
636000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг.
Тел.: 0 66 2042875.

Плитка тротуарна
Європаркани
установка

Шлакоблок

Вібропрес • Доставка • Укладання

Озеленення

Без вихідних

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Склад будівельних матеріалів
«ЮРУСбуд» ПРОПОНУЄ
Пісок, щебінь, відсів,
буд. керамзит, бетон, гарцовку
Цеглу, шлакоблок,
піногазоблоки, цемент
Арматуру Ø 8-16 Дрова рубані

Тел.: 067-720-07-10

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИ
на автомийку

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
Тел.: (04595) 6-62-23

Циблі с., поруч Дніпро, озеро, ліс, гарна
транспортна розв’язка, 2 літні будинки, сарай, літній душ, с/в, вода, світло, 0,55, приватизовані, 390000 грн (еквівалентно 15000
у.о.), торг. Тел.: 0 67 7476007, 0 66 5780277.
ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
8 Березня вул., 8 соток, під забудову. Тел.: 0 50
1388072.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68
3278353.
Джерельна вул., р-н «розвилки», 10 соток,
фасад 50 м, гарне місце, для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, поруч світло, газ 300 м, 156000 грн (еквівалентно 6000
у.о.),торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67
8655359.

Ревне с., садовий кооператив «Іква», електрика, річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалентно курсу
долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.
Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по
вулиці світло, газ за 80 м, господар, ціна договірна. Тел.: 0 96 3615816.
Переяслав-Хмельницький
10+10+10 соток, у першій лінії над трасою Київ
— Золотоноша, поруч Дніпро, ціна 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 господаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1,2,3-к.кв., у власника. Тел.: 0 97 2385142, 0 63
4645142, Світлана.
1,2-к.кв. у Борисполі, з документами або без,
допомога в оформленні, погашення комунальних боргів, окрім останнього поверху, у господаря, розгляну всі пропозиції, посередникам не
турбувати, терміновий викуп, іноземний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.
1,2-к.кв., у будь-якому стані, у господаря.
Тел.: 0 67 6596222.
2,3-к.кв., в будь-якому стані. Тел.: 0 67
6596222.
будинок або недобудова у м. Бориспіль та
районі. Тел.: 0 67 6596222.
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
господаря, розгляну пропозиції, посередникам
не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66
7207737, 0 67 9505934, Сергій.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97
2385142, 0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67
6596222.

Здам
Бориспіль
Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, Бориспіль
цегляний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
22000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль.
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
ГАРАЖІ
3-к.кв., центр, меблі, ремонт, техніка, гарний
Бориспіль
стан, на тривалий термін. Тел.: 0 95 7275230, 0
6х3,5 м, металевий, не іржавий, на фунда- 63 4782130.
менті, виробництво СРСР, метал 3-ка, самогараж, Європейська вул., оглядова яма, ц., 800
вивіз, 13000 грн (еквівалентно 500у.о). Тел.: 0
грн. Тел.: 0 97 8750490, 0 97 9511197.
50 3831219.
гараж (35 км), приватизований, гарний
ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
стан, господар, ціна договірна. Тел.: 0 50
5179696, 0 97 6372345.
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул.
Момота, 5,40х6,50, оглядова яма, погріб, дом. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
кументи, реєстрація, ціна договірна. Тел.: 0 50
дачу, с. Артемівка, 2 поверхи, кухня-студіо, на
6557727.
гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 2 поверсі 1 велика кімната, необхідні меблі, тех137500 грн (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 ніка, с/в, будиночок для гостей, ціна договірна.
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
68 1179106 Ігор.
гараж, кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67
Найму
7886792, 0 67 7912418.
Бориспіль
Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та райоЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ні, постійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67
Березань
6596222.
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, 1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на
кадастровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Наталія.
8654720.

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0957125465

Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Готельно-ресторанному комплексу «Стара
Вежа» на роботу потрібні повар, з/п 400 грн/
зміну+обслуговування; помічник повара, з/п 300
грн/зміна; офіціант, з/п від 220 грн/зміна. Тел.: 0
кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
66 6859985, 0 63 2023972, 0 50 1952831, Володимир Миколайович.
Міняю
ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬБориспіль
КИХ МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»;
будинок у с.Вороньків, 40 соток землі, на СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.
квартиру у м.Бориспіль або продам. Тел.: 0
Запрошуємо на роботу бухгалтера, продавця,
98 2759783.
пекаря, кондитера, водія. Тел.: 0 67 2340932.
ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Запрошуємо на роботу до ТОВ «Логістична
компанія-УМС» вантажника з досвідом роботи
Бориспіль
на електронавантажувачі (електрокара); контрБориспільська виправна колонія №119 запроолера складу. Тел.: 0 67 3266099.
шує на постійну роботу (службу) у відділ охорони
та нагляду і безпеки, г/р доба/три. Служба відпо- Запрошуємо на роботу пенсіонерів. Тел.: 0 95
відно до ЗУ «Про Національну поліцію України». 9059779, 0 67 1130295, 0 63 3555611.
Запрошуємо на роботу продавця, бажано з
Тел.: 0 67 3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.
д/р, магазин на вул. Бежівка, 93. Терміново.
Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 здійснює на- Тел.: 0 99 3010661, 0 98 0465585, Наталія.
бір працівників за вакансіями: прибиральник
ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні прибислужбових приміщень; двірник; комірник.
ральниці службових приміщень, двірник, кухаТел.: (04595) 72194, 0 66 6188103, Ганна Паврі, кухонний працівник. Тел.: (4595) 62348, 0 67
лівна.
4570661, 0 93 8601014.
В зоомагазин потрібен продавець. Тел.: 0 73 Компанії з продажу керамічної плитки, с.
0925607.
Щасливе, на склад потрібні вантажник; уклаВ кондитерський цех потрібні технолог, дач керамічної плитки; водій кат. «В», «С» зі
тістоміс, оператор, пекар, фасувальник, своїм авто від 1,5 тонни. Тел.: 0 50 3161611,
укладальник, прибиральниця, вантажник. Юлія.
Офіційне працевлаштування, позмінний гра- Курсам «Гуд Лайн» потрібні вчителі англійфік. Тел.: 0 99 9018915.
ської мови; швачка. Тел.: (04595) 65590, 0 93
В продуктовий магазин потрібен продавець, 6109029.
р-н центру, г/р 2/2 з 7.00 до 22.00, з/п 6000 грн. НА ВИРОБНИЦТВО КОРПУСНИХ МЕБЛІВ
Тел.: 0 96 7769818, Наталія Вікторівна.
ПОТРІБНІ ЗБИРАЛЬНИКИ ІЗ Д/Р. ТЕЛ.: 0
В продуктові магазини м. Бориспіль по- 96 0567090, 0 93 9020928, 0 67 5824558, 0 50
трібні товарознавець, продавці із д/р. З/п та 8068023.
умови праці при співбесіді. Тел: 0 67 9048082. На виробництво потрібні механік, г/р 5/2, з/п
В таксі потрібні водії зі своїм авто. Тел.: 0 50 8000 грн; різноробочий (майстер на всі руки),
2527655, 0 96 3362272.
з/п 5500 грн. Офіційне працевлаштування,
В ЦЕНТР КРАСИ ПОТРІБНІ НАСТУПНІ соцпакет, спецодяг. Тел.: 0 99 9358117.
МАЙСТРИ: ПЕРУКАР, МАСАЖИСТ, МАЙНа постійну роботу в автотранспортне підСТЕР МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ. ДОСТОЙ- приємство (неподалік с. Гнідин) потрібні авНА З/П, ВЕЛИКИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ. ТЕЛ.: 0 67 тослюсар вантажних автомобілів, водій кат.
2344440, 0 63 5273171.
«Е» для роботи з міжнародних перевезень.
Тел.: 0 67 4430888, Василь Олександрович.
Готель «Old Port» терміново запрошує на
роботу покоївку. Офіційне працевлаштуванНа постійну роботу в ДП «Бориспільський
ня. З/п 3200+премія. Тел.: 0 63 1301513, (044) лісгосп» потрібен електрик, з/п 4080 грн.
Тел.: (4595) 36246.
2817957.
квартиру без меблів, без техніки для себе,
для порядної сім’ї. Терміново! Тел.: 0 67
8677535, 0 95 7275230.
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НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ НА АВТОМИЙКУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ З Д/Р ТА БЕЗ.
З/П — ВІДСОТОК ВІД ВИРОБІТКУ. ТЕЛ.: 0 97
2861203, 0 68 2136557 ВІТАЛІЙ.

ТО В «К ЗБМ А стор»

реалізує сертиф іковану продукцію

П РО П О Н У Ю ТЬ С Я ГН У Ч К І Ц ІН И

Щ ЕБ ІН Ь ГРА Н ІТН И Й

На постійну роботу потрібен водій кат. «С»,
оплата договірна. Тел.: 0 67 4430888, Василь
Олександрович.

Ф ракції5-20, 20-40, 40-70
Д О РО Ж Н Я (щ ебенева)

С У М ІШ
В ІД С ІВ В А П Н О
П ІС О К РІЧ К О В И Й
Ц ЕМ ЕН Т В У ГІЛ Л Я

На постійну роботу потрібен кухар-універсал, г/р 5/2 з 11.00 до 20.00, з/п 7500 грн. Тел.:
0 50 3106082.
На постійну роботу потрібен плиточник
(плитка тротуарна, грейс, граніт). Тел.: 0 63
7119977.

Б ЕТО Н

На постійну роботу потрібні мийники автомобілів . Тел.: 0 68 6875604.
На постійну роботу потрібні охоронці та оператор ПК. Всі питання по тел.: 0 50 1757434, 0
66 2267583.
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ (С. КИЙЛІВ): В РИБАЦЬКИЙ МАГАЗИН, З/П
ВІД 5000 ГРН; ПРОДУКТОВИЙ М-Н, З/П ВІД
4000 ГРН. ТЕЛ.: 0 95 8253928.

м .Бориспіль, вул.Привокзальна, 54
До ваш их послуг автоваги, залізнична колія
В наявностірам па для вивантаж ення/завантаж ення
Здійсню єм о доставку

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34
0-67-214-20-19

На роботу в торгово-роздрібну мережу Парфюм-Бар запрошується комунікабельний,
цілеспрямований продавець-консультант.
З/п висока, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи. Тел.: 0 98 5221604, Інна.

На роботу потрібен оператор callcenter,
диспетчер. Тел.: (04595) 50700.
На роботу потрібні зварювальник на напівавтомат + різноробочі, с. Вороньків. Висока
з/п, офіційне працевлаштування, стабільна
робота на фабриці спортивного обладнання
Бойко Спорт. Тел.: 0 67 7532448, 0 66 0609987.
На роботу потрібні прибиральники/прибиральниці, двірники, оператори. Зручний г/р
(денні та нічні зміни), своєчасна виплата з/п,
допомога з житлом. Тел.: 0 97 2031947, 0 93
3392076, 0 63 2332251, 0 63 5391478.
На фірму з виготовлення пам’ятників потрібні робітники, можливо без д/р, навчаємо,
з/п від 8000 грн. Тел.: 0 98 5005888.

«Афганець» пропонує
ЩЕБІНЬ, КЕРАМЗИТ, ВІДСІВ, ПІСОК
(навалом та фасований)
ПІНОБЛОК та ГАЗОБЛОК (Бровари, Стоунлайт, АЕРОК)
БЕТОН (в асортименті з доставкою), АРМАТУРА
ЦЕГЛА (рядова, лицьова, силікатна)
ШЛАКОБЛОК
ЦЕМЕНТ
РАКУШНЯК
ТРОТУАРНА ПЛИТКА ТА БОРДЮРИ, ФЕМ
СІТКА В АСОРТИМЕНТІ
ШАЛІВКА, ДОШКА, БРУС www.igris.com.ua
ПРОФНАСТИЛ
ДРОВА РУБАНІ

ВИРОБИ ІЗ ЗАЛІЗОБЕТОНУ:

кільця 1 м; 1,5; 2м; 2,5 (маніпулятор)
а
панельні перекриття, перемички
лив КА
ж
о
дорожні та тротуарні плити
м ТАВ
С
стовпчики для огорожі
ДО
фундаментні блоки 3.4.5.6

БУДМАТЕРІАЛИ В НАЯВНОСТІ ТА НА ЗАМОВЛЕННЯ

Тел.: 0 67 887C85C38, 0 95 568C77C44,
0 63 809C60C08, 0 67 99C911C78
м.Бориспіль, вул.Січнева, 1
Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ
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Тел.: 067-238-88-58
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16 «Вісті» www.i-visti.com

№32 (891), 25 серпня 2017 р.

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

ТЕРМІНОВО

на постійну роботу

РОБІТНИКІВ
ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р
ОХОРОНЦІВ
ПОТРІБЕН

Тел.: 067-828-28-90

Тел.: 050-541-73-67

СТОЛЯР
Анатолій Володимирович

Курси іноземних мов «Гуд Лайн»

можливо на базі вашої школи
м. Бориспіль, вул. Головатого, 19 (у дворі школи №6)
Тел.: (04595) 6-55-90, 093-610-90-29

для дітей та дорослих

Довідка АБ №534195

АНГЛІЙСЬКА, ПОЛЬСЬКА, НІМЕЦЬКА,
ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА МОВИ

Тел: 099-943-81-97

Потрібен водій категорії «Е» для роботи по
Київській обл. Оплата договірна. Тел.: 0 67
4876048, Олександр.

Крісло-ліжко, 2 шт., по 1200 грн, б/в; диван,
б/в, 200 грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій.

Потрібен охоронець на склад будівельних
матеріалів у м. Бориспіль, робота позмінно,
оплата своєчасно. Тел.: 0 93 2859090.
Потрібен садівник у домашній сад, робота
1-2 дні на тиждень, с. Вороньків. Звертайтесь
за тел.: 0 66 9624927.

Тел.: 050-357-43-86,

ПРОДАВЦІВ ПРОДТОВАРІВ
КАСИРІВ
ОХОРОНЦІВ
ОБРОБЛЮВАЧА РИБИ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Швелер металевий, б/в, 100 мл — 7,5 м (три
відрізки по 2,5 м), 120 мл — 2,5 м, ціна договірна. Тел.: 0 67 9084490, 0 66 0822400.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ,
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.:
0 98 3996710.

ДЛЯ ЗБИРАННЯ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ

в магазин «Сільпо» в м. Бориспіль

Підприємству в м. Бориспіль на постійне місце
роботи потрібен електрозварювальник, д/р від
5 років та слюсар-збиральник. Іногороднім надається ліжко-місце в гуртожитку. З/п від 800012000грн. Тел.: 0 99 6391169, 0 98 1024469, Роман.
Підприємству потрібен кухар-універсал, д/р
від 1-го року з/п 400 грн/зміна, розвозка по
місту. Тел.: 0 50 3106082.

МЕБЛІ

Бориспіль
Диван «Малютка», розкладний; стільці, 6 шт.;
шафа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68
6505802.
Потрібен вантажник на склад будівельних Закарпатську стінку у кімнату, довжина 5 м,
матеріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до б/в, гарний стан, 2000 грн; шафа від спально18.00, з/п 7000 грн, офіційне працевлашту- го гарнітуру, 800 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63
6038361.
вання. Тел.: 0 93 2859090.

НА РОБОТУ у м. Бориспіль ПОТРІБНІ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

Навчаємо
Компенсація
транспортних витрат
Власна розвозка

В продуктовий магазин потрібен

ПРОДАВЕЦЬ
графік роботи з 7.00 до 22.00
район — центр
З/п 6000 грн

Тел.: 067-240-32-91, 096-776-98-18

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
у зв’язку із запуском додаткового цеху
НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

ДРУКАР ФЛЕКСОГРАФІЧНОГО
ДРУКУВАННЯ
змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання
за даною спеціальністю.

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

Стінка, відмінний стан, недорого. Тел.: 0 95
8092042.
ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
ВІТРИНА ХОЛОДИЛЬНА; ВІТРИНИ ХОЛОДИЛЬНІ (ШАФА) ПІД СКЛЯНІ ДВЕРІ, Б/В,
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 1666893, 0 68
4457485.

Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел круглий, 1000 грн; раковина для умивальника, 250 грн; балон кисневий — 500 грн, цвяхи різПотрібні працівники різних будівельних спені — 1 кг/20 грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.
ціальностей, оплата від виробітку. Тел.: 0 99
ПОБУТОВА ТЕХНІКА
4791140, Олександр.
ПП «Елегант-Бориспіль» на постійну роботу по- Бориспіль
трібний водій кат. «В», «С» із д/р, бажано знання
Акумуляторна батарея для ноутбука HP
транспортної розв’язки м. Київ, своєчасна виCompag HSTNN-IB79DV6 11/1V, нова, є товарплата з/п від 6000 грн+премії, офіційне працевний чек, ціна по чеку 1288 грн, продам за 1000
лаштування. Тел.: 0 97 2106878, 0 95 2701772,
грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.
Олег Сергійович.
Бойлер «Арістон», б/в, 1300 грн; бензопили, 2
Робота (м. Бориспіль). Провідна клінінгова шт. за 500 грн. Тел.: 0 97 3382286.
компанія запрошує на роботу прибиральТелевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; киснеників. З/п 3600 грн. Зручні графіки роботи
вий
балон, 500 грн; умивальник для ванної кім(денні та нічні зміни). Тел.: 0 68 0017299, 0 93
нати, комплект 2000 грн; шафа книжкова, 400
4919662, 0 99 0023386.
грн. Тел.: 0 67 9952786, 0 63 8715695.
Терміново! В стоматологічну клініку «ВеТелевізор РК «Філіпс», 42 дюйми, екран
гас» потрібна сестра медична (фельдшер). 93х53 см, б/в до 1 року. Тел.: 0 67 9084490, 0
Тел.: 0 68 6378645, Любов Василівна.
66 0822400.
ТОВ «НВП «УКРПОЛІСТІРОЛ» ЗАПРОШУЄ
ТВАРИНИ
НА РОБОТУ У М. БОРИСПІЛЬ ОПЕРАТОРІВ
Бориспіль
АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ. ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ПОЗМІННИЙ Г/Р, ЗАБЕЗПЕКоза молочна з 2 окотом, 2 козенят — 4 міс.
ЧЕННЯ ЖИТЛОМ. ТЕЛ.: 0 73 0485502.
Тел.: 0 97 7408815.
Торговій фірмі потрібен головний бухгал- Корова голштинка, 26000 грн, тільна теличтер із д/р, знання 1:С, Excel, Медок. З/п та ка, 14000 грн. Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.
умови праці при співбесіді. Тел.: 0 67 9048082. Корова з п’ятим телям, 7 місяців тільності. Тел.:
У відділ продажу квартир від забудовника 0 96 7190724.
Корова червоно-ряба, тільна другим телям, 6,5
терміново потрібен менеджер по роботі з
міс., доїться добре, здорова. Тел.: 0 96 2588659.
клієнтами. Тел.: 0 67 2910021.
Корову. Тел.: 0 98 2759783.
Швачки. Висока заробітна плата, офіційне
Телиця, 8 міс. тільності, чорно-ряба. Тел.: 0 95
працевлаштування, можливий вахтовий графік роботи. Фабрика розташована поруч з 8319191, 0 95 8257262.
Теличка, чорно-ряба, 7 місяців тільності. Тел.: 0
м. «Бориспільська», іногороднім надається
96 9329135. Теличка червоно-ряба, 6 місяців, на
житло. Тел: 0 68 7891085.
плем’я. Тел.: 0 99 2864003, 0 96 1407045.
ПРОДАМ
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки
йорк, пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
98 5354029, 0 99 2240262.
Бориспіль
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярна сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для
підлоги. Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67
7324045, 0 67 3278510.
Металопрокат в асортименті, ціни договірні,
є можливість доставки по м. Бориспіль та
Київській обл. Тел.: 0 97 8881520, 0 97 0673989,
(044) 2479320.
Мозаїчна підлога, промислова та декоративна, гарантія 10 років. Тел.: 0 98 2698070, 0
95 1328510.
Плити ЗБВ П-обрізні, 6 шт., не б/в, с. Гора.
Тел.: 0 63 7476961.

РІЗНЕ

Бориспіль
Газову плиту, недорого, три конфорки газові,
одна — електро; бутлі для вина, 20 літрів. Тел.:
(4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 0122275.
Двигун човновий ЯМАХА-5 з повітряним охолодженням, гарний стан, 12000 грн. Тел.: 0 50
6557727.
Деревообробний станок; ритуальна огорожа
320х290 см. Тел.: 0 67 1956205.
Дзеркало, 1,2х60 см, у формі еліпса з гравюрою, «тюльпан» на дзеркалі. Тел.: 0 67
9084490, 0 66 0822400.

Інвалідний візок 40х42х40, новий; інвалідний
Тротуарна плитка напівсухого вібропресуван- візок «Маруся-1», новий; дорослий триколісний
ня, від виробника («Старе місто», «кірпичик»). велосипед. Тел.: 0 67 9187466.
Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по Подушки 70х70, пух гусячий, перину, ковдри.
Тел.: 0 97 4971528, 0 99 1031779.
11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812.
Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-238-88-58
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Підприємство ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА
ПІДСОБНОГО РОБІТНИКА
Д/р бажано
Офіційне працевлаштування
З/п за результатами співбесіди

Тел.: 050-311-58-99, Віктор

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ
ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

ВІДЕОНАГЛЯД

(050) 086-64-62, (067) 714-69-91
Січкарня електрична, без мотору, 1200 грн; борони, 200 грн; станок для виробництва шлакоблоку, 3000 грн. Тел.: (4595) 30730, 0 66 5632840,
0 98 2148201.
Соковижималка «Струмок», ручна; електрогазонокосилка; бочка харчова, 50 л; казан, чавун,
новий, 10 л; електроплита, спіраль, 2 шт.; швейна машинка «Подольськ», ручна. Тел.: (4595)
050906, 0 68 6505802.
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.
Циркулярки, 2 шт., на 100 та 250 нош. Тел.: 0
97 3286785.

КУПЛЮ

Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищення ділянок. Планування території. Земельні
роботи: виконуємо копання котлованів та озер.
Тел.: 0 96 9918144, 0 95 4431138.
Всі види ремонтно-оздоблювальних робіт:
квартир, офісів, будинків, будь-якої складності, «під ключ». Гіпсокартон, штукатурка, кахель, безпіщанка, малярка, шпалери,
електрика, сантехніка. Якісно, швидко, доступно. Тел.: 0 50 0762680, 0 63 6041294.

ЗАКУПОВУЄМО

Втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку площею 2,0000, кадастровий номер 3220887000:03:002:0344, виданий
на ім’я Методжи Федора Миколайовича Управлінням Держкомзему у Бориспільському р-ні
06.08.2012 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності
на земельну ділянку, серія ЯЖ №238346, виданий на ім’я Підчібій Ірини Юріївни управлінПокрівельні роботи під ключ, мансардні ням земельних ресурсів у Бориспільському р-ні
дахи, риштувальні системи; м’яка покрівля,
26.11.2008 р., вважати недійсним.
металева, бітумна, полімерна, керамічна
черепиця; утеплення, облицювання будинВТРАЧЕНО КЛЮЧНИЦЮ З КЛЮЧАМИ ВІД
ків, квартир; сайдинг, фактурна штукатур- КВАРТИРИ ТА МАШИНИ В Р-НІ ВУЛ. К.ШЛЯХ,
ка, короїд, термопанелі. Доставка матеріа76 (Р-Н «СІЛЬПО»). ВИНАГОРОДА ПЕРЕДБАлів. Знижка на роботу+матеріали. Тел.: 0 96
ЧЕНА. ТЕЛ.: 0 95 2704177.
9721514, 0 66 8393483.

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ
У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

Бориспіль
Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги
Догляну людину похилого віку за право наслісерії «Литературные памятники» та видавни- Ремонт квартир, будинків, балконів; пецтва «Academia». Тел.: 0 96 5252078.
репланування, підвісні стелі, гіпсокартон, дування майна. Тел.: 0 96 9918144.

ПОСЛУГИ

опалення, тепла підлога, водопровід, каналізація, електрика. Будівництво — будинки,
лазні, прибудови, гаражі, павільйони, навіси,
альтанки, ворота, паркани. Доставка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

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

Бориспіль
Бригада будівельників виконує абсолютно усі
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонКУРСИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «EASY WAYS»,
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівель- «Майстер по виклику»: будівельні роботи,
ЦЕНТР МІСТА. НАБІР ІДЕ ЗАРАЗ. ТЕЛ.: 0 68
ні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
електрик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 67
2709030.
9952786, 0 63 8715695.

РІЗНЕ
РЕМОНТ
КОТЛІВ
усіх видів

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль
Бориспіль
Віддам у подарунок двох маленьких кошеТел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95 нят-хлопчиків. Матуся сибірської породи. Прино- Жінка, 40 років, бажає познайомитися з чоловіком для створення сім’ї, без ш/з, телефонуйте
Бригада будівельників виконує всі види ре- сить в дім удачу та достаток. Тел.: (4595) 68659,
0 50 5943708, 0 95 0122275.
після 17.00. Тел.: 0 98 2812556. Автосалон
монтно-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та монтаж металопластикових конструкцій.
ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
Тел.: 0 67 4503318, 0 93 7229384.
КОРІВ
Будівельно-демонтажні роботи та будь-які
КОНЕЙ
ремонтні роботи; разові послуги вантажБИЧКІВ
ників та різноробочих. Тел.: 0 99 4791140,
Олександр.
ТЕЛИЦЬ
Будівництво приватних будинків, котеджів і дач
ТЕЛЯТ
під ключ з доставкою і закупкою матеріалів. (Ліц.
СВИНЕЙ
АВ №479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064,
Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406
0 68 1269208.

Виробничій компанії

ПОТРІБНІ

ЛАБОРАНТИ

без д/р, з/п 7000грн

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

ВАНТАЖНИК

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

КОМІРНИК
Фасування та зберігання насіння для посадки
Робота із засобами захисту рослин

З/п 4000 грн, неповна зайнятість , моб. зв'язок,
офіційне працевлаштування. Готові прийняти на роботу студента.

м. Бориспіль
Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні

з/п 9000грн, г/р 4/2 по 12 годин

на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

ВОДІЇ категорії «D»
ОПЕРАТОРИ ПК

з/п 10000грн, г/р 4/2 по 12 годин
Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)
Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

Тел.: 067-215-21-80, Тарас

Заробітна плата висока, при співбесіді.

Тел.: (099) 521-68-43, (067) 915-90-31
Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-238-88-58

ПАРКАНИ БЕТОННІ
КІЛЬЦЯ БЕТОННІ
ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
(складені в ящиках)

Тел.: 0978999976,
0503556236

Дитяча сторінка
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Допитливим читайликам

24 серпня у кожного українця свято — цього дня наша держава отримала Незалежність, якої прагнула століттями. Україна — це земля, де
ти народився, це рідне місто чи село, де ти живеш із родиною. Вивчай
героїчну історію свого народу, говори мовою своїх батьків, цінуй волю,
здобувай знання і знай, що твоя країна — найкраща!

Українська Незалежність:
Символи державності

Патріотичний кросворд

Знайдіть ключове слово.
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Найдавніші прапори були трикутні, пізніше з’явилися чотирикутні. Наші пращури для своїх стягів обирали, окрім синьої та
жовтої барв, ще червону та білу. Ці кольори
легко асоціювалися і з блакиттю неба та сонячним промінням, і з синьою прохолодою

Слова українського славеня написав наш
земляк Павло Чубинський, а музику створив
Михайло Вербицький.
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Синє небо, жовте жито.
Він на вітрі тріпотить.
Цю святиню знають діти.
Відгадай і ти за мить.
(прапор)

Прапор

Гімн

Знак держави головний —
Всяк його повинен знати.
Воля, слава, сила в нім —
Ну ж бо спробуй відгадати!
Коли співаєш пісню цю,
Кладеш на серце руку.
Про славу й гордість
йдеться там —
Для молоді в науку.
(Державний Гімн)

Слов’яни здавна використовували знаки-символи. Серед них був і тризуб, що означав трисуття: світ живих, світ духів, божі
закони, за якими повинні жити люди. З часом тризуб став князівським знаком. Його карбували на срібних монетах Великого
князя Київського Володимира Святославовича.

води та обважнілим стиглим колоссям, і з
гарячою кров’ю та чистими помислами.
У героїчну козацьку добу прапор був малинового кольору. Сині та жовті барви використовували Українські січові стрільці та вояки Української повстанської армії.

Відгадай

(Терб)

Герб

Перший Президент України.
Кого називають Кобзарем?
Чим для українців є тризуб?
Законодавчий орган України — Верховна...
Столиця України.
Основний Закон України.
Синьо-жовтий стяг.

Познач великі міста України

Спортивний клуб
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 БРЕЙК-ДАНС

ТАНЦЮВАЛЬНА СОКОВИЖИМАЛКА
У БОРИСПОЛІ
Ігор СІЧКАР

19 серпня 2017 у місті Борисполі відбулася найсоковитіша подія року — чемпіонат України з брейк-дансу
та хіп-хопу «Соковижималка Street Jam
2017». Танцювальні баталії зібрали бі-боїв, бі-гьорлз та хіп-хоперів майже з усіх
куточків України для унікальних контестів та батлів. Чемпіонат уже втретє заявив про себе на всю Європу та отримав
титул найатмосфернішого чемпіонату
літа. Переможців обирали у п’яти номінаціях:
CHESS BATTLE 4 НА 4
1 місце — LOST LAW (Київ)
2 місце — STEP BY STEP
(Київ — Бориспіль)
SEVEN TO JUICE
1 місце — BBOY NICK (Київ)

2 місце — BBOY MAXIMOVE (Київ)
ІЗОЛЮЙ І ФАНТАЗУЙ
1 місце — BBOY KASIK (Донецьк)
2 місце — BBOY RICKY (Рівне)
HIP HOP BATTLE 1 НА 1
1 місце — DUBCHAK (Черкаси)
2 місце — LOFTY (Київ)
MIXED KIDS BATTLE 2 НА 2
1 місце — BBOY KARTERIO & BBOY KEEP
IT REAL (Київ — Бориспіль)
2 місце — BBOY DAN & BBOY CAST
(Київ — Бориспіль)
Організаторами міського танцювального свята виступили центр розвитку молоді «Труба», брейк-данс школа
«Reborn Clan», Вікторія Шевц, Анастасія Сухінова, Владислав Губрій та Ігор
Січкар. Ініціатори та учасники змагань
висловлюють величезну подяку партнерам: КОДА, управлінню молодіжної

політики і національно-патріотичного
виховання Київського обласного молодіжного центру, секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку, відомому українському реперу з бориспільським корінням Олександру Ярмаку. Також щира вдячність спонсорам,
серед яких Boryspil.Net, Рестопаб Dr.PUB,
Kvantro Pizza, ГО «Молода Батьківщина»,
Staying fresh, TAZtours, Battleschool Hip
HAP Series, Євгеній Біда. Інформаційними партнерами заходу виступили засоби масової інформації міста Борисполя.
Окрема подяка команді організаторів: Олександру Усатюку, Кості Бондарю, Сергію Коржуку, Владиславу Січкару, Єгору Маньку, Паші Маньку, Ярославу Кущу, Дмитру Федосову, Сергію Касьяну, Оксані Шевченко, Олексію Назарову
та колективу Leader Dance.
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 НАРЕШТІ

НОВІ МАЙДАНЧИКИ
СПОРТИВНОГО
БОРИСПОЛЯ
Ірина ГОЛУБ

На плановій нараді прозвучала інформація, що
нарешті поле для гри в хокей на траві бориспільського стадіону «Колос» отримало нове покриття.
Його везли із Німеччини, потім довго вирішували
«паперові» питання, проходили процедуру визначення виконавця робіт. І от сьогодні зелене поле уже
змонтовано, і там розпочалися тренування. Щоправда, роботи навколо поля завершено не до кінця, але
спортсменам це не заважає.
Також закінчено роботи з будівництва футбольного поля та облаштування спортивного майданчика
на території школи №1. Цей спортивний об’єкт також
має тривалу історію реалізації. Але у цьому році до
першого вересня школа свій спортивний майданчик
отримає.
Сьогодні там тривають опоряджувальні роботи, які
ведуться інтенсивно і злагоджено.

 ШАХИ

ТУРНІР З ШАХІВ
У ЯГОТИНІ
Валерій ГІРЧЕНКО
В Яготинському районному будинку культури
відбувся традиційний обласний турнір зі швидких шахів.
У змаганні взяли участь 22 учасники — провідні
шахісти Переяслава-Хмельницького, Березані, Згурівки та Яготина. Родзинкою стала участь кандидата
у майстри спорту з Києва, призера цьогорічного і переможця минулорічного меморіалу пам’яті І. Болеславського – Олександра Рибченка.
Змагання проводилися в сім турів за швейцарською системою, з контролем часу — 20 хвилин кожному учаснику до закінчення партії. Турнір зібрав,
рівний і сильний склад учасників, тому не дивно, що
протягом усіх поєдинків точилася безкомпромісна
боротьба і лише останній тур виявив переможців. Відразу три учасники набрали по 5,5 очка із 7 можливих, тому призерів визначив додатковий коефіцієнт.
Перше місце посів яготинець Віктор Фесан, друге —
у киянина Олександра Рибченка, третє — у чемпіона Березані Вадима Шаповала. Всі учасники турніру
отримали цінні призи, але їхня вартість залежала від
кількості очок, набраних кожним шахістом.

 ХОКЕЙ НА ТРАВІ

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ
Валерій ГІРЧЕНКО
Бориспільський «Колос» —
це, дійсно, унікальна команда з жіночого хокею на траві на
пострадянському
просторі.
Свого часу колектив з невеличкого містечка шість разів вигравав золоті медалі чемпіонату СРСР, його гравчині складали
основу збірної.
«Колос» тривалий час був законодавцем моди в українському жіночому трав’яному хокеї, вдало
виступаючи на міжнародній арені. Про цю команду є що розповідати, адже їй немає аналогів у колишньому Союзі. «Колос» сміливо можна поставити в один ряд з
вітчизняними столичними грандами з ігрових видів спорту — футбольним «Динамо», гандбольним
«Спартаком», регбійним «Авіатором», хокейним «Соколом».

Як це було
Все почалося в 1980-му, в рік
Олімпійських ігор у Москві, коли
«Колос» під керівництвом заслуженого тренера Узбекистану Анатолія Кузнєцова дебютував у першій
лізі чемпіонату СРСР. Склад команди майже повністю був сформований з гравчинь київського «Спартака», який у дебютному чемпіонаті Союзу, в 1979 році, посів останнє
місце і розпрощався з класом найсильніших. Завдання на сезон були
скромними — втриматися в першій лізі. Однак «Колос» стартував
так жваво, що вже до кінця першого кола очолив турнірну таблицю.
Натхненні вдалим початком, тренерський штаб і керівництво клубу
вносять корективи у свої плани: перед хокеїстками ставиться мета посісти перше місце і вийти у вищий
дивізіон. Це бориспільським дівчатам вдається!

Наступні два сезони у «Колоса»
пішли на адаптацію у «вишці». А
перший великий успіх прийшов у
1983 році. Зазначимо, що перед початком того сезону команда зміцнила свій кадровий потенціал. На
посаду головного тренера запросили екс-наставника підмосковного «Спартака» і збірної СРСР Володимира Меньшикова. Склад підсилили — капітан збірної Союзу Нателла Краснікова, сестри Олена
і Ольга Кондруцькі, які також залучалися до збірної СРСР. З АлмаАти була запрошена лідер місцевого «Зв'язківця» Зоя Валуйська. За
один сезон Меньшиков зробив неможливе. Скромний клуб з Борисполя став чемпіоном СРСР, надовго отримавши прописку серед лідерів радянського жіночого трав'яного хокею. Надалі команда ще
п'ять разів (1985, 1987, 1988, 1989,
1991 рр.) ставала переможцем союзного чемпіонату. Після розпаду

Союзу «Колос» багато сезонів утримував пальму першості в чемпіонаті України, радував своїх уболівальників яскравими перемогами в європейських кубках.

Що зараз
Сьогодні центром розвитку жіночого хокею в Україні вважаються
Суми. В останньому чемпіонаті країни місцева «Сумчанка» посіла перше місце, бориспільський «Колос»
фінішував другим. Хокеїсткам з Київщини у наш час важко конкурувати з Сумами, де владні структури
не на словах зацікавлені у розвитку цього динамічного виду спорту.
До речі, у цьому обласному центрі
у школі №26 учителем фізкультури нині працює колишня зірка «Колоса» та збірної України, майстер
спорту міжнародного классу, срібний призер кубку європейських
чемпіонів Алла Котляр.
Алла Володимирівна пояснює,
що хокей на траві гармонійно розвиває не лише усі групи м’язів:
«ноги, руки, плечі, шию», — але ще
й координацію і реакцію.

— Хокей на траві — красивий і
видовищний вид спорту, що чудово підходить для фізичної активності і фізичного розвитку, змушує
тримати у формі весь організм. А
ще відмінність хокею на траві, що
треба постійно мислити, бо доводиться тримати у голові кілька подальших варіантів своїх дій. З цим
він схожий із шахами. Думаю, що
для дівчаток цей вид спорту підходить прекрасно. Хочеться, щоб вони дізнавалися про нього і мерщій
записувалися у секції, — зазначила Алла Володимирівна.
Жіночий хокей в Україні у порівняні з 80-90-и роками переживає спад, і, мабуть, більшість теперішніх дівчат навіть не знають
про такий захоплюючий вид спорту. Алла Котляр належить до того покоління видатних хокеїсток,
що виборювали славу бориспільському «Колосу» та збірній України на міжнародній арені. Знаменита спортсменка вірить, що все
ж настануть часи, коли бориспільський жіночий хокей поверне собі
колишню славу і писатиметься нова сторінка його успіху.
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Дорогі земляки!
Щиросердечно вітаю вас з нашими найбільшими державними святами —
Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України!
Це не просто День народження держави. Це свято пам’яті про цілі покоління
наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли
варто думати про день завтрашній, про
майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією.
Зараз Україну, як незалежну державу, знає весь
світ. Та доля склалася так,
що на плечі нашого по-

коління впало тяжке випробування: відстояти власну, віками омріяну незалежність. Героїчно і самовіддано борючись,
наші земляки віддають за неї свої життя
на Сході держави. Виборюючи волю для
прийдешніх поколінь, з прапором піднімаються на бій. З ним святкують здобуті перемоги, з ним відходять у вічність.
Наразі ми з вами є свідками подій, які
мають доленосне значення для майбутнього нашої держави, загартовують дух

національної самосвідомості, виховують
у кожному повагу до своєї Батьківщини,
до її прапора та незалежності.
Бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного здоров’я, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної
України та її народу! Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу
державу, прагненням до єднання та
порозуміння!

Голова Бориспільської районної ради Владислав Байчас

Шановні бориспільці!
Вітаю вас з Днем Незалежності України!
В цей урочистий день всенародного свята
щиро зичимо вам здоров’я і щастя, благополуччя і добробуту, життєвих удач і творчих успіхів у вашому високому служінні в
ім’я слави України та її працьовитого народу. Хай любов до своєї Батьківщини
не згаса в серці!
Голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація»,
депутат Бориспільської міської ради

Володимир Шалімов

Вельмишановні мешканці м.Бориспіль!
З нагоди великого національного свята нашої державності —
Дня Незалежності України — прийміть найсердечніші вітання
і побажання. Народ України святкує уже 26 річницю, відколи
здійснилася споконвічна мрія наших предків — бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі.
Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни.
Від усієї душі зичу вам, вашим рідним та колегам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі,
подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради
процвітання незалежної України, добробуту її народу.

З повагою депутат Бориспільської міської ради

Ірина Панкявічене
Щиросердно вітаю дорогих співвітчизників із найбільшим
національним святом українського народу —
Днем Незалежності України!
У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — обов’язок кожного з
нас, усього народу.
Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом
українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов!
Міцного здоров’я, бадьорості духу, успіхів у всіх
починаннях.
З повагою депутат Бориспільської міської ради

Валерій Мартишко

Дорогі земляки, прийміть мої щирі вітання
з Днем Незалежності України!
Наша країна, наш народ вже в 26 раз святкує здійснення одвічної мрії українців — бути господарями на своїй прекрасній землі.
Від усієї душі бажаю вам, вашим рідним та колегам міцного
здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу. Нехай серця наповнюються
гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна робота буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Слава Україні!

З повагою депутат Бориспільської міської ради

Сергій Пасько

Дорогі жителі Борисполя!
Сьогодні Незалежній Україні 26!
Сонячними соняхами, золотом колосся, срібними росами, бездонною блакиттю неба та червоними кетягами калини убралася
до свята українська земля. В цей день ми заховаємо всі болі
і тривоги в найдальших закапелочках душі — заради
тих, хто наближав цю перемогу, тих, хто життям за
українську незалежність заплатив. Ми подолаємо
і нинішнє воєнне лихоліття. Незламна Україна
розцвіте на заздрість всім! Нехай в оселях ваших завжди щастя квітне, тепла, добра, любові в кожен дім!
З Днем Незалежності,
шановна Бориспільська громадо!

З повагою директор ТОВ «Бориспіль Промінвест»

Світлана Танцюра

Об'єднання «САМОПОМІЧ – Бориспіль» щиро вітає
з найбільшим національним святом —
Днем Незалежності!
Схиляємо голови перед Героями, які поклали своє життя за
Україну.
Дякуємо захисникам нашої Незалежності!
Зі святом вас, дорогі земляки! Бажаємо здоров’я,
довголіття, миру та спокою в нашому спільному домі.

Слава Україні! Героям слава!
Депутати Бориспільської міської ради Катерина Шабан,
Ілля Луців, Євгеній Боженко, Ігор Євтушенко
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Дорогі земляки!

Шановні мешканці міста Борисполя
та Лівобережжя Київщини!
Щиро вітаю вас із
Днем Незалежності України!

Щиро вітаю вас з Днем Незалежності України!

Ми відзначаємо 26 річницю Незалежності нашої держави. Українці вистраждали своє право бути господарями на рідній землі
століттями важкої боротьби. І це право у нашого народу ніхто не
зможе відібрати! Сьогодні ми єдині, як ніколи, у своєму прагненні захистити здобутки української незалежності. Сьогодні
нам Європа відчинила навстіж двері і руку допомоги простягають всі цивілізовані держави світу!
І хоча нині ми лише вчимося господарювати мудро і дбайливо,
та Україна розправляє крила, упевнено крокує в новий
світлий день!

У цей важливий і непростий для нас час хочу
побажати міцного здоров’я, щедрої долі,
родинного добробуту.
І нехай у наших домівках будуть мир і злагода,
в серці — доброта і мудрість.
Низький уклін воїнам, які сьогодні боронять
нашу святу землю.
Ми обов'язково переможемо!

Зі святом вас, дорогі земляки!

Депутат Київської обласної ради,
голова фракції Опозиційного блоку

Валерій Ксьонзенко

З повагою народний депутат України

Сергій Міщенко

Дорогі співвітчизники! Прийміть щирі вітання
з найбільшим національним святом — Днем Незалежності України!
24 серпня була проголошена Незалежність України. З
цього дня ми почали будувати нову українську державу, засновану на принципах демократії та партнерства.
Наша країна, наш народ вже в 26 раз святкує здійснення одвічної мрії українців — бути господарями на
своїй прекрасній землі.
Безумовно, ці роки незалежності стали випробовуванням для всіх нас — випробовуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті — на здоровий глузд.
І не може бути сумніву в тому, що працелюбний народ
України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі.

Багато чого в нашій країні зараз викликає подив.
Багато чого — обурення. Є чим пишатися, є що виправляти, є що вдосконалювати. Перш за все, завжди слід пам'ятати, що змінити світ можна тільки
змінивши себе.
Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди і благополуччя. Нехай кожен день вашого життя
буде наповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу
рідної України.

З повагою Віктор Молодий
Шановні земляки, від щирого серця вітаю вас з Днем Державного
Прапора та 26 річницею від Дня Незалежності України!
День Незалежності — це особливе свято для кожного українця, незалежно від віросповідань і політичних поглядів. На жаль, цьогоріч цей день має гіркий
присмак втрат.
Хай кожен крок уперед буде багатий на перемоги,
а кожен успіх робить нашу державу, як і кожного українця, міцнішим. І щоб цей День був воістину справжнім святом вільної, незалежної
України.
З повагою депутат
Бориспільської міської ради

Микола Грона

Дорогі співвітчизники! Прийміть щирі вітання
з 26 річницею Незалежності України
та Днем Державного Прапора!
Ці свята мають велике загальнодержавне значення як
свята суспільної злагоди і миру, доброго єднання людей в ім'я процвітання рідної країни.
Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії і любові до рідної землі, енергії і впевненості у власних
силах. Зичу вам, шановні земляки, міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів,
благополуччя, миру та добра в кожній оселі.
З повагою депутат Бориспільської міської ради

Євгеній Грона

З нагоди великого національного свята нашої державності –
Дня Незалежності України прийміть
найсердечніші вітання і побажання!
Минуло 26 років, відколи здійснилася споконвічна
мрія наших предків — бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській
землі. Від щирого серця зичу землякам, друзям
та колегам здоров’я, щастя, добра, достатку,
миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах. Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення.
Депутат Бориспільської міської ради,
голова правління ПрАТ БКБМ

Ігор Шалімов
Шановні жителі Бориспільщини!
Щиро вітаю вас із 26 річницею Незалежності України!
Нам відкриваються нові шляхи і нові обрії для втілення в життя найсміливіших мрій. Сьогодні ми будуємо Європу в Україні, щоб нашими здобутками міцнів і розквітав наш рідний край.
Хай доля буде щедрою до кожного із вас, хай обдаровує добром, теплом, любов’ю. Нехай в оселях ваших завжди пахне свіжим хлібом і все
до хліба буде на столі.
Нехай Господь благословить кожну родину і
нашу рідну Україну.
Директор ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»

Олександр Сич
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 БЛАГОУСТРІЙ

КАЗКОВЕ ПОДВІР’Я НА ЧЕРЕШНЕВІЙ

 Кожен з нас мріє, щоб у його
житті з’явилась казка. Та далеко не
кожен може власноруч її створити.
Одним заважає повсякденна робота, інші просто не вміють мріяти, а
треті взагалі лінуються щось робити. Мені вдалося віднайти дворище,
в якому казка живе завдяки праці
та любові у кожному його куточку.
Ольга ТИМЧЕНКО, фото автора

Я йшла тихою бориспільською вулицею із
солодкою назвою Черешнева: довкола запашні квіти, високі паркани та величні будинки. Серед цих домівок скромно стоїть невелика хатинка, на подвір’ї якої живе
справжня казка.
В цьому будинку мешкає проста, але дуже
працьовита сім’я пенсіонерів. Ці старенькі
— хороші господарі, порядні та доброзичливі люди, яких поважають усі сусіди. Подружжя живе тут уже багато років, підтримуючи порядок і чистоту.
Справжню казку у дворі власними руками створив їхній дорослий син, якого батьки досі лагідно називають Тарасиком. «Наш
Тарасик ріс у колі турботи та великої любові. З дитинства він майстрував, любив творити щось своїми руками та ніколи не цурався роботи. Певно, передалося йому це
все від його дідуся Панаса, який міг зробити що завгодно, особливо полюбляв
плести із лози. От наш синок і має таку ж
вдачу», — вихваляється подружжя своїм
люблячим сином.
Сьогодні їхній Тарас — уже дорослий чоловік. Він військовослужбовець. Про своїх
батьків ніколи не забуває, увесь час допомагає їм, а щоб вони не сумували — на подвір’ї
створив справжнє диво, яке сміливо можна називати домашньою казкою. Заходиш у
двір і бачиш, скільки любові було вкладено
у такий благоустрій.
Скрізь ростуть квіти, кущі з ягодами, фруктові дерева, а поміж доглянутих зелених насаджень розташувались акуратні столики-пеньки, лавки із старих осикових колод,
невисокий тин із березового гілля, чимала дерев’яна гойдалка та навіть цілий будинок із кухнею та спальнею, які теж дерев’яні.
А найбільше заворожує погляд маленький
млинок та колодязь, які зроблені також власноруч. Для великої компанії друзів, які часто
навідують цю сім’ю, тут є просторий дерев’яний павільйон із таким же дерев’яним сто-

Невеликий млинок є окрасою усього подвір’я.

Зроблено люблячим сином для свого батька.
Улюблене місце Івана Панасовича.
лом та лавками, де поміщається тридцять чоловік. Не віриться, що такі речі можна і не купувати у дизайнерських магазинах за чималі
кошти — все це зроблено одними працьовитими руками дорослого Тарасика, яким батьки не можуть нахвалитися.
«Цей фонтанчик син зробив для мене, адже я дуже люблю шум води. Тут мені спокійно на душі…», — говорить Іван Панасович.

Куточок, в якому живуть казкові гноми
та ростуть гігантські мухомори.

У цьому казковому господарстві не забувають і про птахів, для яких облаштовані
красиві шпаківні, а для хвостатого улюбленця пікінеса на почесному місті під тинком
стоїть справжній будинок — собача будка,
зроблена із великою турботою, і це відразу
помітно.
Цей двір є взірцем для багатьох інших:
охайний, вишуканий, облаштований зі сма-

ком та, головне, тут панує справжня віддана
любов до своєї справи.
Чесно кажучи, я надихнулася не лише цим
прекрасним місцем відпочинку посеред Борисполя, а й цією сім’єю, їх турботою один
про одного, любов’ю та повагою до всього,
що їх оточує. Справжня казка живе не тільки у дворі на вулиці Черешневій, вона панує
і у люблячих серцях цієї сім’ї.

 ВИСТАВКА

НА КОНВЕРТАХ — ОСТАННІЙ
ШЛЯХ КОБЗАРЯ
Павлина ОСТРОЗОРА,
фото автора

Унікальна пересувна філателістична виставка, приурочена
до 85-ї річниці утворення Київської області, побувала в Борисполі, кожен охочий міг познайомитися з нею в актовій залі
КК «Академ», на 2-му поверсі кінотеатру «Європа».
Подія заявила про себе голосно: по-перше, аналогів такого заходу на Київщині ще не було, по-друге, вражає довготривалість і розмах виставки: почалася
вона 21 червня у Нових Петрівцях, демонструвалася у Бородян-

ці, Баришівці, Березані, Яготині,
Переяславі-Хмельницькому, а до
5 вересня ще встигне побувати у
Василькові, Боярці, Фастові, Білій
Церкві, Миронівці.
Організатор виставки — відомий філателіст, громадський діяч Олександр Канівець. Чоловік
привіз до нашого міста посмертну
маску Шевченка та десятки конвертів, які утворюють дві експозиції: «Останнім шляхом Кобзаря» та
«Київщина — козацька держава».
Винятковість першої в тому, що
конверти-експонати були зібрані
під час походу-реквієму, який пан
Олександр здійснив із однодумцями через 150 років після перепоховання Тараса Шевченка. Во-

ни ретельно вивчили маршрут від
Санкт-Петербурга до Канева, яким
було здійснено останню волю Кобзаря, і вирушили в дорогу зі Смоленського цвинтаря через російські міста Твер, Москву, Серпухів,
Тулу, Орел, Кроми, Севськ та українські Глухів, Кролевець, Батурин,
Ніжин, Носівку, Козелець, Бровари
до Києва. Звідти — пароплавом до
Канева, на Чернечу гору.
Спеціально до походу були виготовлені конверти з тематичними
зображеннями. Олександр Канівець здійснював їх спецпогашення у кожному місті відповідно до
дати і навіть години перебування
в ньому траурної процесії 150 років тому. Ці конверти він відправ-

ляв адресатам, з якими було домовлено про їх повернення для
формування філателістичної колекції.
Сьогодні вона побувала майже в кожній області України. Бориспіль — 78-е місто, в якому ек-

спонувалася виставка. На згадку про перебування у нашому
місті Олександр Канівець підготував ще 2 конверти до своєї колекції — з логотипом Борисполя
та із зображенням Міжнародного
аеропорту.

Корисні поради
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ЗДОРОВ'Я З САДУ ТА ГРЯДКИ,
або ЇЖА ЯК ЛІКИ

 Закінчується літо, яке
порадувало нас теплом,
мандрівками, цікавими враженнями і, звичайно, смачними плодами. На городі і
в саду достигають овочі і
фрукти, які не лише збагачують щоденний раціон, але й корисно впливають на наше здоров’я, є
справжніми цілющими
ліками.

гемоглобін. Сік баклажанів добре
загоює рани.
Увага! Споживати краще молоді плоди ненасиченого темно-фіолетового кольору. Від перестиглих плодів користі небагато. Перестиглі баклажани, а також
надмірне споживання цих овочів
може спричинити отруєння організму і викликати блювоту, судоми, діарею, головний біль.
Не рекомендується вживати їх
хворим на гастрит, при розладах
травлення і виразці шлунка.
Не зловживати баклажанами
тим, хто страждає від цукрового
діабету, має проблеми з нирками
і жовчним міхуром.

Лариса ГРОМАДСЬКА

Помідори

Яблука
Цей цінний дієтичний і лікувальний продукт цілителі використовували здавна. Адже яблука заспокоюють нервову систему,
поліпшують роботу мозку; вони
корисні тим, хто страждає від недокрів’я і задухи.
У народній медицині чай із сушеного яблуневого цвіту і гілочок
п’ють при застуді як відхаркувальний засіб. Достиглі плоди і узвар
використовують для пом’якшення
кашлю, при ревматизмі, анемії, мігренях, авітамінозах та сечокам’яній хворобі. Яблуко очищає кров
і лімфатичну систему, поліпшує
зір і роботу шлунково-кишкового тракту. Печені яблука вживають
від хронічних закрепів, а ось терті яблука допоможуть при діареї.
Регулярне вживання яблук корисне при гіпертонії, атеросклерозі, подагрі. Особливо корисні
яблука людям, які зайняті розумовою працею і вагітним жінкам.
Від перевтоми добре випивати щодня склянку яблучного соку.
Це буде ще й гарною профілактикою застуди. А насіння цих плодів
містить речовини, що перешкоджають виникненню раку і захворювань щитовидної залози.
Доведено, що яблука сприяють
схудненню, покращують апетит
і сон. За допомогою яблук можна вилікувати печінку, нирки, гастрит. Але перед цим варто проконсультуватися з фахівцем. Адже
потрібно знати, при яких захворюваннях вживати кислі, солодкі, печені чи свіжі плоди…
Допоможуть яблука при опіках,
обмороженнях чи ранах: прикладати шматочки сирих фруктів або
перетерту масу. Такі ж аплікації з
додаванням вершкового масла
знімають запалення на шкірі при
фурункулах і абсцесах, загоюють
неглибокі рани, тріщини на губах
і сосках у породіль.
Яблука добре чистять зуби і ротову порожнину, захищають зуби
від передчасного руйнування.
А ось британські вчені довели,
що яблука продовжують життя. Вони виявили в плодах елемент, який
омолоджує серце, покращує цир-
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Відомо, що більше користі для здоров’я мають саме ті овочі та фрукти, які зростають
на рідній землі.
куляцію крові і підвищує рівень захисту імунної системи. У ході досліджень з’ясувалося, що знижується
процес затвердіння стінок судин,
що є однією з головних причин
створення ризику хвороби серця,
інфаркту або інсульту.
Регулярне споживання яблук
стимулює ріст волосся, запобігає
появі зморшок, сприятливо впливає на зовнішність. А маски з перетертих яблук (з додаванням меду, масла або олії) роблять шкіру
еластичною і призупиняють процес старіння.

Груша
Це один із найбільш корисних
фруктів, який відрізняється від інших тим, що поряд із низькою калорійністю має високу поживність
і не дає алергічних реакцій.
Груші, здебільшого, солодші
за яблука, проте цукру у плодах
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значно менше. А за деякими корисними речовинами груша обганяє навіть смородину.
Варто регулярно вживати груші
дітям та вагітним жінкам, людям,
які страждають від хвороб серця та легенів. Корисні вони і для
травної системи, при захворюваннях печінки, холециститі, гастриті,
позбавляють від болю та печії, помічні при розладах кишківника.
Грушевий сік та узвари мають
антибактеріальні властивості; покращують настрій і допомагають
подолати депресію. Корисно з’їдати 1-2 груші в день.
Увага! Груші шкідливі у сирому
вигляді при виразці шлунка.

Баклажани
Баклажани належать до родини пасльонових, вони мають багато корисних речовин і вітамінів. Вони помічні при профі-
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лактиці грипу та застуди, добре
впливають на нервову систему,
покращують сон.
У шкірці баклажанів міститься
речовина, яка забезпечує захист
клітин, тому цей овоч вживають
у якості профілактики від онкозахворювань. Баклажани пришвидшують процес травлення, ефективно розщеплюють жири, тому
їх використовують у дієтичному
харчуванні.
Особливо корисно вживати баклажани при цукровому діабеті,
недокрів’ї, подагрі, атеросклерозі,
ішемічній хворобі серця і проблемах із судинами, захворюваннях
печінки і ШКТ, при закрепах, порушенні обміну речовин. Радять
ввести до свого раціону «синенькі» при відновленні організму після інсульту, постійних стресах, під
час вагітності і людям літнього віку, якщо відсутні протипоказання, адже баклажани підвищують

Цей овоч не тільки є одним із
найбільш улюблених, але й приносить користь нашому здоров’ю. Споживання помідорів
позитивно впливає на роботу
нервової системи і ШКТ, нормалізує сон і покращує настрій, стабілізує обмін речовин та усуває
розлади травлення, стимулює
роботу головного мозку та підтримує функції щитовидної залози. Окрім того, помідори виводять з організму важкі метали та
зміцнюють внутрішню оболонку
клітин.
Особливо позитивно впливає
вживання помідорів на роботу
серцево-судинної системи. Вчені довели, що люди середнього і
літнього віку, які регулярно вживають помідори, мають утричі
менший ризик розвитку інсульту
та інфаркту, значно зменшується
утворення тромбів у кровоносних
судинах.
Помідори — гарний антидепресант, оскільки містить «гормон щастя», який здатний покращувати
настрій, збадьорювати.
Регулярне споживання помідорів покращує колір обличчя та
розгладжує зморшки. А маски із
м’якоті помідорів зроблять вашу
шкіру здоровою, ніжною і свіжою.
Доведено, що цей овоч продовжує молодість. Він підтримує кислотно-лужний баланс організму,
сприяє обміну речовин і запобігає
передчасному старінню.
Це дієтичний продукт спалює
жири, тому рекомендується людям, які страждають від ожиріння.
Корисні помідори і для чоловіків (поліпшують роботу простати),
і для жінок. Речовини, які містяться у помідорах, здатні зупиняти
розмноження ракових клітин та
перешкоджати мутації ДНК.
Цікаво, що за складом вітамінів
і корисних речовин томатний сік
перевершує такі популярні соки із
цитрусових. А відомо, що більше
користі для здоров’я мають саме
ті овочі чи фрукти, які зростають
на рідній землі.
Увага! Дієта з помідорами протипоказана людям, які мають серйозні порушення обміну речовин і
страждають від алергії.
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ
В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Наостанок

Астрологічний прогноз на 28 серпня — 3 вересня
ОВНИ.
Сприятливий
час для випробування теорії практикою. Можливі
помилки та прорахунки,
тож будьте уважні й добре
відпочивайте.
ТЕЛЬЦІ. Час позитивних змін в особистому
житті. Вам неабияк пощастить, але потрібно проявити ініціативу і рішучість.
Матеріальне становище
починає стабілізуватися.
БЛИЗНЯТА. Буде шанс
зробити великий прорив
у кар'єрі, але спочатку ви-

значтеся, що для вас го- тися за допомогою до друловне. Не беріть на себе зів. Намагайтеся не сперевирішення всіх проблем, чатися з оточуючими.
які так чи інакше виникаДІВИ. Постарайтесь чають перед вами.
стіше виходити в люди, наРАКИ.
Постарайтесь віть якщо вважаєте, що не
об'єктивно оцінити власні в ідеальній формі. Не варздібності та можливості, й то відстоювати свої позине забувайте, що цього літа ції до дрібниць — пропуварто нормально відпочи- стите головне.
ти. Нічого нового не починайте, ні з ким не сваріться.
ТЕРЕЗИ. Швидше за все,
доведеться балансувати між
ЛЕВИ. Непростий пе- численними проблемами,
ріод. Буде нелегко втілити завданнями і об'єктивними
в життя сміливі задуми. Де- подіями. У вихідні постарайкому доведеться зверну- теся добре відпочити.

СКОРПІОНИ. Зараз найважливіше — вміти налагоджувати контакт з людьми. Проявіть усю свою
чарівність — і успіх гарантований.

нової інформації, знайомств
і важливих зустрічей.

ВОДОЛІЇ. Керівництво
поставиться до вас прихильно, варто скористатися цим. Можливо, запропоСТРІЛЬЦІ. Ви будете за- нують нову, більш перспекнадто емоційні цього тиж- тивну чи цікавішу роботу.
ня. Постарайтеся стримати
свої амбіції. У вас з'явиться
РИБИ. Настав час зашанс згуртувати навколо вершувати справи й висебе друзів і однодумців.
конувати обіцянки, а їх нагромадилося чимало, поКОЗОРОГИ.
Сприят- старайтесь не забути й
ливий період. Особливих про давні борги. Важлипроблем не передбачаєть- во зберігати спокій та внуся. Буде багато спілкування, трішню рівновагу.

