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З ситуацією по ділянці на Героїв Небесної Сотні,15 поки нічого чіткого немає. Нагадаємо, 24 липня на місці, де розпочалося будівництво офісної будівлі, побували спеціалісти Київського обласного центру
охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини.

На цей стадіон запросили кореспондента небайдужі мешканці будинку на вулиці Бежівка, 7 у місті Борисполі. Вони ж розповіли дещо з
історії цього стадіону. Зокрема, про те, що кілька років тому із тієї території повивозили каміння, зорали, засіяли все травою...
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 ФЛЕШМОБ

ВЕЛИКА
УКРАЇНСЬКА ХОДА
ОБ’ЄДНУЄ

 НЕГОДА

СТИХІЯ У БОРИСПОЛІ —
ЧИ ГОТОВІ ПРОТИСТОЯТИ?

 Буря, яка пронеслася минулого четверга над нашим регіоном, у черговий раз оголила слабкі місця, які обертаються
проблемами під час надзвичайних ситуацій. І ми в черговий
раз усували наслідки стихії.
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Картина зблизька

Ірина КОСТЕНКО, фото автора
Велика українська хода стартувала майже три
роки тому — 14 вересня 2014 року, коли у Києві,
на Майдані Незалежності, був підписаний український прапор, який вирушив Україною. Подорожуючи містами нашої держави, цей прапор
об’єднав навколо себе сотні прапорів. 26 липня
2017 року розпочався фінальний тур акції, а у четвер, 27 липня, Велика українська хода завітала
до Борисполя.
Організувала цю акцію Катерина Валевська — волонтер, військовий журналіст (корпус спецпризначення «Вікінг»). Вона розповіла «Вістям», що мета заходу — пройти всією Україною, пронести дух патріотизму, вшанувати пам’ять героїв Майданів, героїв російсько-української війни. Від міста до міста, від бригад
до батальйонів об’єднати прапори, на яких люди пишуть мрії та побажання, щоб силою думки, віри і молитви зупинити війну.
Може здатися, що це дуже смілива мрія. Але люди
підтримують її. І це дуже велика сила. Прапори подорожували майже всією Україною, навіть піднімалися на
найвищу точку України — Говерлу.
Вони проїхали всю фронтову, прифронтову зону,
всю лінію фронту. Зокрема, 10 червня повернулися з
Донеччини, де організатори, проводили акції в гарячих точках. Під гучні вибухи проходила акція в Авдіївці. У Красногорівці були за 800 метрів від нульової
позиції, проводили акції у Мар’їнці, у Світлодарському, дійшли до лінії розмежування у районі Новолуганського. Донеччина передала естафету Одещині, а
Одещина — Київській області. На Київщині, після Борисполя, залишалося проїхати ще 12 міст. На черзі ще
Запорізька і Харківська області.
Завершиться Велика українська хода 14 вересня
2017 року під Верховною Радою України рівно через
три роки після старту.
На сьогодні низка єдності налічує понад 600 прапорів і має довжину близько 700 метрів. На полотнищах
написані назви військових частин або назви міст, які їх
презентували. На бойових прапорах мають право писати тільки воїни та ветерани війни. І серед них є дуже багато написів, залишених людьми, яких уже немає
серед нас.
Естафету акції Борисполю передав Переяслав-Хмельницький. У нашому місті кількість прапорів
збільшилася ще на один — прапор Борисполя також
приєднався до низки єдності. Його підписували діти й дорослі. Юні художники малювали мир і перемогу України. Усі ми знаємо, наскільки необхідні бійцям
дитячі малюнки.
Пані Катерина переконана, що чуму, яка прийшла
на нашу землю, ми переможемо духовністю, інтелектом, віршами, піснями, вишиванками, добрими думками. Бо найголовніші вороги сидять у нас в тилу. А ця
виставка розкриває очі, проясняє свідомість, щоб ми
не забували, завдяки кому Бориспіль та інші міста й села можуть розвиватися і розквітати, завдяки кому сміються і купаються у фонтанах діти.
Бориспіль того ж дня передав естафету Броварам.
Велика українська хода триває.
«Коли об’єднаються люди-ліхтарики, у світі засяє
сонце правди», — стверджує Катерина Валевська. І
акція продовжує свою ходу, щоб і надалі об’єднувати
таких людей.

Мені «пощастило» опинитися на вулицях Борисполя під час бурі і після неї.
Доки тривала злива, бачила вулиці, залиті водою. Але після дощу рівень води досить швидко спадав, отже, зливова каналізація спрацювала непогано.
Тільки помітивши зламане гілля і дерева, усвідомила, наскільки потужним був
удар стихії. Каналізація ринку «Новий»
не справилася із потоками води. Там її
відкачують за допомогою насоса, а ринок протягом 5 годин залишався без
електроенергії. Тож продавцям довелося евакуйовувати свій товар убрід.
Про масштаби ушкоджень і боротьбу з наслідками буревію йшлося на понеділковій плановій нараді. Перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук озвучив тільки
найсерйозніші ситуації, що стали наслідком удару стихії:
• На вулиці Комарова через обірваний дріт під напругу потрапила дитина,
її забрала швидка. Слава Богу, що дитина залишилася жива.
• Через коротке замикання згоріли
контролери у двох світлофорах.
• Не працювало 6 каналізаційно-насосних станцій. Їм вдалося подати живлення за рахунок наявної у місті електроенергії та дизельгенератора. І населенню не припиняли подачу води.
• Були пошкоджені дахи у школах
№ 6, № 8, у дитсадку «Росинка», на приміщенні управління соцзахисту.
• Епіцентр стихії прийшовся на
Соцмістечко. Зокрема, це будинки
№ 347,2б, 8, Соборна, 4, Соборна, 8, Скіфська, 48, Френкеля тощо. Їх терміново
відновлювали комунальні служби міста.
• По Борисполю було пошкоджено не
менше шести автомобілів, на які попадали дерева.
Комунальні служби міста спрацювали
досить оперативно. Уже наступного дня
дахи на школах та управлінні соцзахисту
були відновлені. На понеділок усі дитсадки працювали. У п’ятницю тільки один до-

Повалене дерево на вул. Нова-2.
шкільний заклад не приймав вихованців
через відсутність електроенергії.

Усі разом чи кожен собі?
Найбільше проблем стихія завдала
енергопостачанню. Коментуючи ситуацію, начальник Бориспільського РП
«Київобленерго» Микола Борзяк зазначив, що підняти місто після катаклізму, відновити електропостачання
вдалося завдяки спільним діям місцевих комунальних служб міста та бригад
«Київобленерго», які приїхали на допомогу. Координували дії з боку бориспільської влади Микола Корнійчук та
секретар міськради Ярослав Годунок.
Вони допомагали орієнтуватися по місцях пошкоджень у місті, комунальні
служби долучилися до обрізування гілок і дерев. Телефон чергового міськвиконкому перетворився на диспетчерський пункт. Завдяки цьому міська
влада оперативно отримувала інформацію про пошкодження. У тому числі,
це допомогло зняти напругу з інформуванням населення про ситуацію в місті.
А от мешканці, за словами Миколи
Петровича, реагували по різному. Під
час ліквідації наслідків стихії на території Соцмістечка на допомогу вийшов
депутат Бориспільської міської ради Рустам Хамракулов та ще декілька ветеранів АТО. Вони допомагали відтягувати гілля повалених дерев. На Тургенєва
чоловік вийшов із бензопилою і допомагав розпилювати дерева. У той же
час, вишня, яка впала на дорогу на перетині вулиці Камінського і Будівельна,

перегородивши проїзд, так і пролежала
всю ніч, доки не прийшли комунальники. Ніхто навіть не додумався стягнути
її на узбіччя. По інших мікрорайонах ніхто не допоміг.

Удар по струму
За інформацією Миколи Борзяка, починаючи із 27 липня протягом доби відключалося 60 ліній по 10 кіловольт. Це
лінії, від яких живляться по декілька сіл,
частини Борисполя. Від ударів блискавок пошкоджувалися ізолятори, інше
обладнання. Щоб оперативно усунути
всі ушкодження, кожного дня на допомогу до Борисполя приїжджали по 1112 бригад з усіх районів області.
На ранок 28 липня 70% пошкоджених мереж було відновлено. До кінця
дня відключеними залишалося тільки
15%. У тому числі було відновлено всю
мережу 10 кіловольт по Борисполю.
Хоча на лініях по 4 кіловольта залишалося ще дуже багато відключень. Але
увечері до Борисполя знову повернувся шторм. Вітер обривав лінії, дощ підмивав дерева. І знову 40 ліній по 10 кіловольт вийшло з ладу. До вечора 29
липня вдалося відновити практично
всі лінії по 10 кіловольт. Але у неділю,
30 липня, почався сильний вітер, і доки відновлювали одну пошкоджену ділянку, гілки обривали другу.
За словами Миколи Івановича, експерти прогнозують, що це ще тільки початок, зима буде дуже складною. Тож
маємо готуватися так, щоб попереджувати, а не тільки усувати наслідки.

 ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

АРХЕОЛОГИ НЕ ПОСПІШАЮТЬ, БУДІВНИЦТВО
СТОЯТИ НЕ МОЖЕ
Сергій КРУЧИНІН
З ситуацією по ділянці на Героїв Небесної Сотні,15 поки нічого чіткого немає.
Нагадаємо, 24 липня на місці, де розпочалося будівництво
офісної будівлі, побували спеціалісти Київського обласного
центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної
спадщини. На місці вони виявили фрагменти кераміки XII століття і склали припис: «Терміново припинити землерийні та будівельні роботи для подальшого узгодження з органами охорони культурної спадщини». Відповідного листа збиралися відправити до Бориспільської міської ради. Ми уточнили в Юрія
Толкачова, заввідділом археології Центру (наразі перебуває у

відрядженні): станом на ранок 2 серпня «термінового» листа з
Центру ще не відправили. Але перед тим у понеділок «Вісті» цікавилися у міській раді, чи отримували вони щось від охоронців пам’яток. З’ясувалося, що Укрпошта зараз не приносить туди листи — немає листоноші.
Власник ділянки Валерій Кузьменко готовий іти назустріч історикам, про що він заявив ще минулого тижня. Але ніяких конкретних дій з боку науковців ще не було: «Я їм сказав, що ж ви тягнете, нам треба укріплювати котлован і засипати назад землю».
На будівництві готуються укріпити стіну котловану, щоб убезпечити житловий будинок над ним. Юрій Толкачов по телефону додав, що директор центру повідомила йому про те, що розкопки
на території цієї чи сусідньої ділянки ніби будуть проводитися.
Але коли і за чий рахунок — поки невідомо.
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 ПРАВОПОРЯДОК

РАДА ГРОМАДИ
Сергій КРУЧИНІН
На засіданні Громадської ради були присутні очільники поліції міста — начальник
Бориспільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Андрій
Гудіма та начальник управління патрульної
поліції Борисполя Майя Бреславська.

ЦІНА ЛІТА, АБО СКІЛЬКИ
КОШТУЄ ВІДПОЧИТИ СІМ'ЄЮ

 Літній відпочинок в Україні цього
року став дорожчим, щонайменше,
на 15-25%. А от в деяких місцях вартість зросла на цілих 50%. Незалежні
аналітики пояснюють, це трапилося
через девальвацію гривні, стрімкий
ріст конкуренції з таборами за кордоном, а також через великий вітчизняний оздоровчий попит — люди,
попри кризу, у курортні місця все ж
приїздять масово.
Валентина ОЛІЙНИК
Жителі Бориспільщини кажуть, для сімейного літнього відпочинку біля моря завчасно треба було заощадити з розрахунку
по 1000-1200 гривень на день (тато, мама,
одна або дві дитини). При цьому на менш,
ніж на 7-9 днів їхати туди немає особливого сенсу. Тому, як бачимо, з сумою, яку треба витратити на дорогу (від 250 гривень в
один бік за одного тільки до Одеси, це якщо пересуватися не на власному транспорті), ціна відпочинку для звичайної людини,
яка заробляє сьогодні мінімальну зарплату
3200 гривень, б’є по кишені таки відчутно.
Молода мама Анна, жителька Борисполя,
яку ми зустріли з сином біля фонтана вихідного дня, каже, що через оздоровчу дорожнечу цьогоріч відпочиватимуть у селі.
— Курочки, качечки, сільські городина і
садовина — усе це наша дитина дуже добре сприймає. А тим паче місце, куди їдемо, автентичне. Це одне дуже хороше село
на Вінниччині, де ще практично у прадавній хаті живе моя прабабуся, — зауважує
вона, стримуючи малого шибайголову, що
прудко перебирає ноженятами навколо
мурованих бортиків водограю.
Поспішаючи за співрозмовницею, цікавлюся, чи її син уже бачив море. Молода ма-

ма каже, що так, бачив. Уточнює, що минулого року в них був туди родинний рейд.
—Ми їздили у Залізний Порт на 7 днів,—
каже Анна. — Наймали кімнату. Без харчування вона нам щодня обходилася по 800
гривень. Ще по 150 гривень на дорослу
особу йшло на харчування (дитині тоді неповних 2 роки було). Також щось набігало, аби доїхати до самого моря. В цілому,
оскільки ми живемо не дуже заможно, для
нас той відпочинок вилився у чималу суму.
Коли ми ще не вирішили, де відпочиватимемо цьогоріч, то чоловік дізнавався щодо
цін у тому самому місці. З’ясувалося, що ціна за кімнату вже 1000-1100 гривень на добу! Тому, як бачите, вирішили зекономити,
бо маємо багато інших нагальних питань,
на розв’язання яких потрібні фінанси. От,
наприклад, у садочок намагаємося по змозі водити, а це сьогодні дорого…
Ціни на дитячий відпочинок у таборах
кусаються. Так, нашпигувавши пухкий перелік тематичних занять для дітей, зокрема клубів за інтересами, мовних курсів,
виїздів та екскурсій, дискотек, шоу, конкурсів, літній відпочинок біля моря може
розбухнути і до 15 тисяч гривень за зміну. Більш скромні можливості і пропозиції
таборів змушують ціну за оздоровлення
наших з вами чад знижуватися до 8-5 тисяч. Проте є і бюджетні пропозиції для дітей пільгових категорій. Для таких, наприклад, ціна путівки нерідко становить 2350
гривень, хоча середня ціна літа все ж у межах 4000-4500 гривень.
— Моя дитина отримала оздоровчу путівку на море від школи, — говорить Ліна, мама
9-річної Саші. — З одного боку, за ті 14 днів,
що вона там пробула, із допомогою від держави, це вийшло дуже дешево — всього 2400
гривень. А з іншого боку, тамтешні умови мене дуже розчарували. Чому? Кімнати там ще
часів молодості наших мам. Більше того, не
було навіть піонервожатих, які б чимось займали школярів. А тому дозвілля дітей було
одноманітним: похід на море, забіг у їдальню,
відривання на вечірній дискотеці… Як донь-

ка розказувала щодо харчування, то я зрозуміла, що годували їх там непогано і діти не були голодними. Але ж це оздоровчий табір, а
тому прийомів їжі, як я знаю, має бути 5, а не
три, як було у нашому випадку...
Більшість опитаних жителів на вулицях
нашого міста зізналися, що без тих чи інших знижок на оздоровлення нинішні путівки їм не по кишені. А тим, у кого дітей
двоє, то дозволити повноцінний відпочинок обом, виявляється, не так уже й доступно, а тому, аби не було образ, діти все
ж частіше залишаються вдома, киснучи хіба на місцевій річці чи озері.
— Ми з чоловіком обоє працюємо, але
зарплату нам виплачують ситуативно, і
ось уже кілька місяців є затримування,—
коментує Оксана, іще одна жителька Борисполя. — Коли ми з чоловіком вже остаточно вирішили, що цьогоріч на море не
поїдемо, подзвонила одна знайома і сказала, що є можливість взяти путівку всього за 2600 гривень (Приморське, Одеська
область, 10 днів). Ми миттєво змінили своє
рішення, знаючи сьогоднішні захмарні ціни на путівки. Подумали, що таку нагоду
не треба втрачати і, зібравши заощадження, відправили дитину на море у супроводі бабусі. Нюансів вистачає, але, як правило, якщо дорослі не вказують спеціально,
то діти на подібному відпочинку побутових недоліків майже не помічають. Я до того, що днями вони вже повертаються і, хочу зауважити, з найкращими враженнями.

Знаково

Гарна альтернатива морю — Карпати. Проте, що гірський відпочинок теж
подорожчав. Однак за 7 днів відпусткиу
горах можна не лише підкорити чималу
кількість вершин, але й накупатись у життєдайних гірських річках, посмакувати
власноруч зібраними у тамтешніх віковічних лісах ягодами та грибами тощо.
Ціни на такий екстремальний відпочинок
стартують від 3000-3500 грн з особи.

 РЕПЛІКА

БИТВА ДВОРІВ: ЗАМІСТЬ ФУТБОЛУ — ВОДНЕ ПОЛО
Інна КРИНИЧНА, фото автора
У розклад турніру «Битва дворів», який проходить у місті Борисполі, свої корективи внесла погода. У четвер, 27 липня 2017
року, юних футболістів приймав майданчик на Головатого, 15. Та
ігровий день завершився уже на третій грі. Злива із сильними поривами вітру змусила юних футболістів шукати захисту у під’їздах
будинку. Буря минула досить швидко, але перші наслідки негоди
продемонструвала зламана вишня, яка росла біля під’їзду. Учасники турніру встигли змокнути до нитки, але мали задоволений
вигляд. Бо дощ, хоч і наробив шкоди, та був теплим і настільки
довгожданим, що зовсім не зіпсував настрою спортсменам. Ігри
довелося відкласти аж до вівторка наступного тижня, бо на футбольних полях ще днів три стояла вода. А гра у водне поло не передбачалася умовами турніру.

Андрій Гудіма та Майя Бреславська зачитали
свої звіти, після чого присутні могли поставити питання. Однією з головних проблем поліції
сьогодні (і не тільки поліції) є проблема кадрів.
Їх не вистачає, а більше «не дають».
Вулиці міста зараз патрулюють вісім автопатрулів поліції, включно зі службою моніторингу та сектором безпеки дорожнього руху (не
плутати з нічним патрулем громадського формування «Сектор Безпеки»).
Андрій Гудіма повідомив, що на весь Бориспіль працює ЧОТИРИ дільничних інспектори.
«Цього року ми просили дати нам десять працівників, дали двох, це вкрай мало на 60 тисяч
жителів». Начальник ВП вважає, що потужніша
система відеонагляду здатна змінити криміногенну ситуацію.
Відповідаючи на питання із залу, Андрій
Миколайович розповів, чому поліція не може нічого зробити з нелегальним прийомом
металобрухту та ігровими автоматами, кількість яких невпинно збільшується: «Статтю
про прийом металу без ліцензії сьогодні декриміналізовано, поліція практично нічого
не може вдіяти. Цього року ми передали три
справи до суду. На цьому наша компетенція
закінчується. Схожа ситуація з гральним бізнесом — де-юре ці лотереї легальні. Коли,
свого часу, закон їх визнав нелегальними, ми
закрили їх за добу. Поліція у своїй роботі керується законами».
Володимир Чекулай з художньої майстерні «Пепса» відзначив, що в роботі поліції багато формалізму. При виклику про злочин приїздять спочатку патрульні, потім слідчі, багато паперової роботи. Відеоспостереження, на
думку Володимира Григоровича, проблему
кардинально не вирішить — майстерня пережила кілька актів вандалізму, є записи камер, але розкрити правопорушення це так і
не допомогло. «Кожен з нас причетний до того, що відбувається у суспільстві. Якщо навколо збільшується кількість наркоманів, то це
від того, що в людини в певний момент не було вибору в житті. За кожним випадком — чиясь зламана доля. І кожен з нас повинен це
пам’ятати».
Віталій Волошин, заступник голови Української спілки ветеранів Афганістану Борисполя,
у своїй критиці зробив наголос на тому, що в
місті немає пішого патруля у парку, де громадяни творять, що завгодно, без жодного ризику зустріти правоохоронців.
На питання із залу про те, чому за чотири
доби, поки світлофори по Київському Шляху
не працювали, там не з’явилися регулювальники, заступник начальника управління патрульної поліції Борисполя Віталій Горкун не
відповів.
І наостанок про відеонагляд. Кілька років тому в Борисполі встановили камери спостереження. Тоді нам обіцяли безпеку пішохода від
хулігана і безпеку на дорозі. Чи щось змінилося тепер, коли в нас стоять дорогі камери?
Чи стало менше порушників їхати на червоне
світло навіть на центральному світлофорі міста серед білого дня і як покращив наше життя
відеонагляд?
Також, за ініціативи області, виконавча влада
Борисполя нещодавно в установах міста провела анкетування, щоб побачити, як народ оцінює
роботу поліції. За словами керуючої справами
Людмили Передерей, людей часто доводилося
просити. Така в нас лінь чи зневіра навіть анкету заповнити.
Громадська рада підняла багато питань, які
сьогодні лишаються без відповідей. До того
часу, поки законодавча база, поліція та суд не
стануть єдиною системою, що почне діяти чітко і злагоджено в інтересах простих громадян,
змін на краще чекати важко. А поки — обидві
наші поліції крайні, хоча й роблять все, що від
них залежить.

Соціум
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 КОМУНАЛКА

ВІДБУЛАСЯ СЕСІЯ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
РАЙРАДИ
Лариса ГРОМАДСЬКА
На засіданні сесії, яка проходила 27 липня, районні депутати обговорювали нагальні проблеми і приймали рішення щодо бюджетних, земельних, соціальних, комунальних і
медичних питань.
• Першою виступала начальник управління економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Наталія Іванівна Паніна, яка звітувала
про виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку Бориспільського району за
перше півріччя 2017 року. Вона говорила про залучення інвестицій, розвиток сільського господарства
і промисловості, будівництво житлових будинків. Зокрема прозвучало, що створено 627 нових робочих
місць. За 6 місяців поточного року 3825 тис. грн використано на ремонт доріг, зокрема у Вишеньківській,
Великоолександрівській, Головурівській, Сошниківській, Іванківській сільських радах; на вуличне освітлення — 2079,5 тис. грн; на заміну водопостачання та
теплопостачання — 1580,0 тис. грн (зокрема у Сошниківській та Любарецькій школах та клубу с. Городище). Використано 2022,4 тис. грн на утеплення фасадів приміщень ДНЗ с. Головурів, Глибоке та Кучаків, а
також 429,8 тис. грн на капітальний ремонт покрівлі
ДНЗ с. Ревне тощо. Із районного бюджету на капітальні ремонти сільських клубів було виділено 2,3 млн
грн, а на заклади освіти — 32,9 млн грн. Окрім того,
оновлюється матеріально-технічна база спортивної
інфраструктури району. У І півріччі 2017 р. збудовано спортивний стадіон і придбано дитячий майданчик у с. Велика Олександрівка; дитячі ігрові майданчики з’явилися також і в Сошникові, Глибокому, Іванкові та Жереб’ятині.
• Районні депутати проголосували за створення
другого опорного навчального закладу на базі Щасливського НВК (перед початком 2016-2017 н. р. було відкрито опорний навчальний заклад на базі Вороньківської ЗОШ І-ІІІ ст.).
• Бориспільська райрада присвоїла звання «Почесний громадянин Бориспільського району» Валерію Федоровичу Гудзю, районному депутату, заступнику командира 72-ої окремої механізованої бригади, підполковнику ЗСУ, Народному Герою України. У
свою чергу, Валерій Федорович подякував колегам
за співпрацю і достроково склав свої повноваження народного обранця, оскільки практично весь свій
час перебуває у зоні бойових дій на Донбасі.
• Районна рада погодила призначення на посаду
заступника головного лікаря з медичної частини Бориспільської ЦРЛ Євгенія Павловича Черенка, кандидата медичних наук, лікаря вищої категорії.

ЖИТТЯ БОРИСПІЛЬСЬКОГО
РП «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
 Вже давно ми звикли жити
не за законами природи, а за
власними: автономне опалення у будинках, нелімітоване водопостачання, вогонь від кнопки
на газовій плиті. Та чи надовго
такого винахідництва вистачить?
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора
Минуло трішки більше століття, як в
Україні з’явилося електропостачання.
Спочатку його започаткували у великих
містах, де світло вмикали лише на деякі
проміжки часу і напруга була вкрай низькою. Тому людям ще довго доводилось
користувалися гасовими ліхтарями.
Появу перших електричних лампочок
пам’ятають бориспільські старожили.
Бабуся Настя, якій вже 92 роки, розповідає, як усі раділи, коли з’явилося світло
у домівках. Каже, що це було чимось незбагненним, незрозумілим та водночас
таким потрібним для них.
Сьогодні ж ми не уявляємо свого життя без електроенергії. І коли вона відсутня, нас охоплює паніка і навіть настрій
погіршується. Але останній буревій, що
пронісся Борисполем у минулі вихідні, показав усім нам, що закони природи сильніші за людські. Тож внаслідок тієї бурі водночас майже по всьому місту
було відсутнє таке потрібне нам світло.
Для працівників Бориспільського РП
«Київобленерго» роботи в ці дні вистачало, навіть приїздили на поміч бригади
з районів, що навколо. І попри нарікання від деяких місцевих жителів, бригади
електриків досить мобільно змогли впоратися із наслідками стихії. Та чи завжди лише негода змушує нас запалювати
свічки у домівках?
У Борисполі люди частенько відчувають на собі незгоди у роботі місцевих
енергопостачальників. Перш за все, це
часте вимкнення світла. У РП нам пояснюють, що напруги не вистачає або
щось зламалося у трансформаторі. А
ще нерідко бувають перепади у напру-

зі, і від цього вже страждаємо не лише
ми, а і наша домашня техніка. Та людям
добитися відшкодовувати таких збитків,
зазвичай, нереально. Хоча законодавством і передбачено такі механізми. Адже завжди є аргументи проти — то самі
винні, бо увімкнули одразу кілька пристроїв, або ж наша провина в тому, що
маємо більше потужності, ніж вказано у
документах.
— Та хто ж ці потужності підключав до
наших домівок? Самі електрики говорили, що за окрему плату — окремі додаткові кіловати, — з обуренням розповідає місцева жителька, яка тепер має безліч клопоту з низькою напругою.
А це проблеми для нашого міста, і в РП
це підтверджують. Навіть більше. Цього
тижня на нараді у міського голови керівник Бориспільського районного підрозділу Київобленерго Микола Борзяк
заявив, що настає повний розвал системи енергопостачання. І це не лише у
Борисполі, а й по всій Україні. Державні
РП влада віддає у приватні руки, а це може негативно вплинути на всю систему
енергетики країни. І за кілька років у нас
є всі шанси знову освітлювати свої домівки свічками та ліхтарями.
Та і це ще не все. Сьогодні у РП Борисполя не вистачає працівників. Люди просто не хочуть іти на таку тяжку

роботу, отримуючи мізерну зарплатню
електрика лише у 5 тисяч гривень. Також вкрай потрібен головний інженер.
Вже тривалий час його роботу виконує
чи не увесь колектив Бориспільського
РП «Київобленерго».
«Прошу і закликаю усіх місцевих жителів до спільних дій!» — заявив керівник
підприємства Микола Іванович Борзяк під
час обговорення наслідків стихії на плановій нараді у Бориспільського міського голови. Йдеться про насадження дерев під
лініями електропередач, особливо це стосується приватного сектора. На своїх подвір’ях люди часто висаджують дерева
прямо під електричними дротами, не замислюючись про наслідки. А дерева за
цей час виростають, і потім, під час сильного вітру, гілля падає на електродроти,
провокуючи замикання та обриви.
Тому, дійсно, це є неабиякою проблемою, яка перешкоджає роботі працівників РП. А для нас це створює незручності у побуті. Тож і справді потрібно добре
подумати, де краще висадити дерево на
своїй приватній ділянці.
А поки у РП шукають нових працівників і вирішують актуальні робочі питання, ми можемо насолоджуватися життям
при світлі. Та слід пам’ятати про межі дозволеного, це стосується і потужностей,
які ми використовуємо в помешканнях.

 ВИ ЗАПИТУВАЛИ

СТАДІОН НА БЕЖІВЦІ МАЄ ПЕРСПЕКТИВУ
Інна КРИНИЧНА, фото автора
На цей стадіон запросили кореспондента небайдужі мешканці будинку на вулиці Бежівка, 7 у
місті Борисполі. Вони ж розповіли дещо з історії цього стадіону.
Зокрема, про те, що кілька років
тому із тієї території повивозили каміння, зорали, засіяли все
травою, поставили ворота, обгородили. Навіть на тренування
юних спортсменів приводили. От
тільки відбувалися ті тренування
усього кілька разів.
Сьогодні величезне поле заростає бур’янами. А господарі собак використовують його, щоб вигулювати своїх чотирилапих друзів. Тільки не поспішають за ними
прибирати, як це прийнято в усьому світі. Тому у футбол сьогодні на
тому полі не побігаєш. От і хвилює
мешканців сусіднього будинку, чо-

Стадіон на Бежівці чекає, що його
використовуватимуть за прямим призначенням.
му так нераціонально використовується така приваблива ділянка в
центрі міста.
На Бежівці, 7 не дуже розбалувані благоустроєм від міських комунальників. Тож люди цю пробле-

му вирішують самотужки. Із розфарбованих шин та пластикових
пляшок виготовили бордюри для
квітників та клумби. І запевнили,
що до осені їхня фантазія допоможе зробити двір ще красивішим.

Поряд із гойдалками та «павуком»
із драбинок — ще радянського
зразка — у цьому дворі «оселився» взагалі оригінальний «атракціон» — автомобіль із шин. Можна
скільки завгодно заявляти, що шини — не найкраща забавка для дітей, але вони пофарбовані, і точно
більш корисні для малечі, ніж сидіння біля комп’ютера.
А от стадіон залишається поза
зоною. У міській раді кивають на
те, що поле не користується популярністю, тому воно і не було
першим у черзі на благоустрій.
Але ж про яку популярність можна говорити там, де все заросло
бур’янами.
Та директор Бориспільського
міського центру спорту та фізичного здоров’я населення Микола
Костянець запевнив, що це поле
дуже потрібне для розвитку спорту в місті Борисполі. Просто там
багато каміння, і використовувати

його ґрунтове покриття та трав’яний газон неможливо. Потрібно
передбачити щось більш капітальне. Він висловив надію, що у наступному році дійде черга і до цього стадіону. Ці сподівання підтвердив і депутат округу, де розташований стадіон, Юрій Адамовський.
Він зазначив, що над перспективою благоустрою цього стадіону
робота триває уже не перший рік.
Просто дуже швидко такі питання
вирішувати не вдається.
Отже, маємо надію, стадіон на
Бежівці таки дочекається, що його використовуватимуть за прямим призначенням. А про майданчики для вигулювання собак місту також варто замислитися. Час
уже привчати міських «собачників» до цивілізації. Нехай би долучалися і до будівництва, і до підтримання порядку на тих майданчиках. Усе-таки, ми у Європу прагнемо! Чи ні?
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ЖК «ПРЕСТИЖ» ДОБУДОВУЄ ДЕВ’ЯТИЙ
ПОВЕРХ І ПРОДАЄ ОСТАННІ КВАРТИРИ

 31 липня у Борисполі стався випадок: ЗМІ повідомили, що на вулиці Київський Шлях, 1-Д у місті
Бориспіль Київської області
на будівельному майданчику ЖК «Престиж» обвалилися балкони.
Вікторія СКЛЯРЕНКО
Чи правдива ця інформація? За
яких причин упав балкон у недобудованій багатоповерхівці житлового комплексу «Престиж»? Чи
є постраждалі? Щоб з’ясувати ці
та інші питання, ми відправилися безпосередньо на будівництво. Розповів про випадок, який
стався на їхньому об’єкті, директор будівельної компанії ТОВ
«Патрік-Буд» Роман Васильович
Мотрій:
— Я справді обурений тими неправдивими сюжетами, які облетіли 31 липня соціальні мережі. Про
нас розповсюджується неправдива
інформація. З «легкої руки» деяких
представників місцевої влади, новина про те, що у нас на будівництві
впали два балкони, миттєво розлетілася по електронних ЗМІ. Але я хочу авторитетно заявити, що це неправда, — прокоментував для тижневика «Вісті» Роман Мотрій.
— Що ж відбулося насправді?
— Відбувся звичайний демонтаж балконів. Чому? На початку
липня на будівництві нашого житлового будинку відбувалася планова внутрішня перевірка комісії, так, як це відбувається завжди.
За результатами перевірки були
виявлені допущені помилки при
виконанні монтажних робіт балконних плит. У загальному журналі будівельних робіт були зроблені записи про зафіксовані певні
порушення. Тож зразу після цього я роблю наказ на проведення випробовування цих балконних плит. Яким чином? Шляхом на-

вантаження палет з цеглою на дану залізобетонну конструкцію. 27
липня комісія в складі технічного
нагляду і виконроба дають мені
дефектні акти, що ці балкони потрібно демонтувати, а саме залізобетонні конструкції 6-го та 7-го
поверхів, а після демонтажу зробити монтаж по місцю. Крім цих
залізобетонних конструкцій, є ще
один дефектний акт на демонтаж
однієї залізобетонної конструкції
першого поверху. Було прийнято
рішення спочатку зробити демонтаж 31.07.2017 р. балконних плит
6-го та 7-го поверхів і 04.08.2017
р. балконної плити першого по-

верху. Цей демонтаж був помічений кимось стороннім. Відразу ж
до нас, можна сказати, увірвалися
без дозвільних документів місцеві
органи влади. Вони були на нашому будівельному майданчику і зафіксували демонтовані балконні
плити, які лежали на землі.
— Хто був присутній при демонтажних роботах на будівельному майданчику?
— На період демонтажу були
присутні тільки ті працівники, які
проводили демонтаж. Всі види робіт щодо навантаження балконних плит і щодо їхнього демонтажу відбувалися згідно з держав-

ними будівельними нормами та
відповідно до техніки безпеки на
будівництві.
Також хочу офіційно прокоментувати пости, які роблять у
фейсбуці щодо дозвільних документів: уся дозвільна документація на будівництво багатоповерхового житлового будинку є, яка
підписана та видана міською радою та відповідними органами.
— У цьому будинку ще ніхто
не живе?
— Цей будинок на завершальній стадії будівництва: завершуються роботи на останньому,
дев’ятому, поверсі і ведуться вну-

трішні роботи. Будинок розпочали зводити у жовтні минулого року, а в експлуатацію він має бути зданий в останньому кварталі цього року. Більшість квартир
у багатоповерхівці вже продано. І
після неправильно розповсюдженої інформації ми змушені пояснювати багатьом своїм клієнтам
про безпеку новобудови, яка на
завершальному етапі будівництва. Незважаючи на провокації у
ЗМІ, певних представників міської
ради, будівництво житлового будинку «Престиж» триває без зупинок у тому ж темпі та продаж квартир продовжується.

ДОВІДКА
З осені 2016 року розпочав працювати офіс продажу житлового
комплексу «Престиж». Менеджери гостинно погодилися поспілкуватися і розповісти про початок
будівництва нового 9-поверхового будинку. Сучасна дев’ятиповерхівка, будівництво якої в розпалі,
доповнюватиме три інші будинки,
що зведені поряд і здані в експлуатацію ще 2010 року. Тож нове будівництво, яке стартувало у жовтні, — четверта, завершальна черга
ЖК «Престиж».
Будинок зводиться з цегли у два
ряди, буде утеплений мінеральною ватою. Фасад будинку оздоблять облицювальною цеглою.
Тут дотримані усі сучасні технології теплозбереження. Якщо перші
три будинки опалюються електрикою, то в новобудові буде газове
опалення. Просторі оселі будуть
обладнані сучасними двоконтурними газовими котлами, тобто матимуть індивідуальне опалення.

Стіни житлових кімнат будуть повністю готові для поклейки шпалер. У кожній квартирі — панорамна засклена лоджія і балкон.
Сучасні пластикові двокамерні
вікна забезпечать тепло- і шумоізоляцію від центральної траси
Борисполя.
Обслуговування прибудинкової території усіх чотирьох будинків ЖК «Престиж» — ОСББ. Поряд
з будинком буде обладнано дитячий майданчик, зона для відпочинку з лавочками і квітниками,
сучасне озеленення. З обох боків багатоповерхівки обладнають
парковки для автомобілів.
Адреса ЖК «Престиж»:
вул. Київський Шлях, 1Д,
м. Бориспіль.
Для тих, хто бажає детальніше дізнатися про житловий
комплекс «Престиж», зокрема
планування квартир, відкрито сайт prestizh.in.ua
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 ПОРАДА ЮРИСТА

 РЕКОМЕНДАЦІЇ

ГРАМОТНО ОФОРМЛЯЄМО
ВІДНОСИНИ З
РОБОТОДАВЦЕМ
«Я військовозобов'язаний. Чи може роботодавець звільнити мене у зв’язку з мобілізацією?»
Валерій Д., м. Бориспіль
Поліна Павлюк, практикуючий юрист:
— Згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю України, за мобілізованими зберігається їхнє робоче місце до моменту фактичної демобілізації. Полонені, поранені, зниклі
безвісти працівники також не можуть бути звільнені з роботи
відповідно до їх фактичного повернення з полону (незалежно від строку перебування), одужання (незалежно від строку
лікування), появи їх після визнання безвісно відсутніми або
до моменту оголошення судом померлими. Звільнення працівника у зв'язку з його мобілізацією є незаконним.
Аби уникнути непорозумінь з роботодавцем (а у випадку
незаконного звільнення з роботи поновити свої трудові права), до мобілізації слід грамотно оформити відносини з роботодавцем.
Перш за все, зафіксуйте факт повідомлення роботодавця
про отримання повістки. Для цього необхідно подати заяву
та її копію до відділу кадрів (або безпосередньо роботодавцеві) про отримання повістки (копія повістки додається до
заяви). На копії заяви відділ кадрів (роботодавець) обов'язково має зробити відмітку з вхідним № про прийняття такої
заяви. Цю заяву зберігайте як доказ у разі незаконного звільнення.
Після цього відділ кадрів видає наказ про увільнення (при
увільненні працівник не звільняється з роботи, а змінюється
лише коло обов’язків на певний строк, в даному випадку —
на період мобілізації) працівника з роботи. Працівник увільняється з роботи на час явки до військкомату, проходження
медогляду та всього періоду виконання військового обов'язку. Мобілізованим же працівник вважається лише після вручення мобілізаційного припису або призову на службу після медогляду. При цьому трудовий стаж не переривається, а
роботодавець зобов'язаний виплачувати мобілізованому середню заробітну плату на підприємстві.
Після повернення у відділ кадрів (роботодавцю) надається
військовий квиток, в якому мають бути усі відповідні відмітки.
Якщо військовий квиток відсутній, то подається:
• для військовозобов'язаних: довідка про проходження
військової служби (видає військкомат або в/ч);
• для резервістів: витяг з наказу або довідка про проходження зборів (видає в/ч).
Якщо вас звільнили у зв’язку з мобілізацією, необхідно
звертатися з позовом до суду або з заявою до прокуратури
за місцем знаходження підприємства (установи, організації
тощо). Заява складається в довільній формі в двох екземплярах, один з яких (з відміткою про прийняття) залишається у
заявника. На підтвердження описаних обставин до заяви додаються копії документів (зазвичай, це військовий квиток чи
довідка про призов на військову службу, чи заява про отримання повістки на ім'я роботодавця з відміткою).
Працівники, які були звільнені у зв'язку з мобілізацією, повинні бути поновлені на роботі. Для поновлення на роботі
роботодавець має скласти наказ про поновлення працівника
на попередній посаді та внести відповідний запис до трудової книжки працівника.
Ось такий досить нескладний перелік дій допоможе мобілізованим працівникам захистити свої трудові права.

 СУМУЄМО

ОБИРАЄМО АДВОКАТА:
НА ЩО ВАРТО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

 Розпочинаючи шлях адвоката, хтось це робить осмислено і за покликанням, а хтось —
мріє заробити багато грошей
чи здобути славу. Як результат,
не всі з них є професіоналами
у своїй справі. Саме тому потрібно поставитись з усією відповідальністю до вибору адвоката, від компетентності якого
залежить доля вашої справи.
Поліна ПАВЛЮК,
практикуючий юрист

Зрозуміло, що виробити універсальну інструкцію, дотримуючись
якої ви знайдете професіонала, який
гарантовано виграє вашу справу, неможливо. Однак ми можемо навести низку рекомендацій, до яких варто прислухатися під час пошуку адвоката для отримання висококваліфікованої юридичної допомоги. Ось
декілька з них.

Творчий безлад чи
непрофесіоналізм?
Зайшовши у приміщення офісу адвоката вже можна зробити певні висновки. Ненормальною є ситуація,
коли на столах і в шафах лежать досьє
інших клієнтів так, що ви можете прочитати прізвища цих людей, суть їх
справи та іншу інформацію. Такий
«порядок» в офісі — приклад майбутнього ставлення і до ведення вашої справи. Хтось може подумати, що
це дрібниця, а ось, наприклад, людина, яка є клієнтом з приводу усиновлення дитини, швидше за все, вважатиме інакше. Пам’ятайте, адвокат, котрий є професіоналом, забезпечує
високий рівень юридичних послуг в
усіх аспектах, навіть в облаштуванні
приймальні.

Адвокатська таємниця
Описуючи адвокату свою проблему, ви розповідаєте інформацію, що
становить адвокатську таємницю. А
це означає, що навіть тоді, коли він
проконсультував вас і надалі угоду
про надання юридичних послуг не
було укладено, ніяка інформація з
приводу вашого звернення розголошуватися не може.
Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.
Це випливає з вимог Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» незважаючи на те, що в діючому законодавстві немає вказівок на
облаштування адвокатом свого робочого місця певним чином.
Тож адвокат, до якого ви прийшли,
має провести вас у приміщення, де
розмову ніхто не почує. Якщо в офісі присутній помічник (або стажер),
то порядний адвокат спитає дозволу
про його присутність.
Якщо ви бачите, що обстановка
в офісі не дозволяє поспілкуватися
конфіденційно, краще пошукати іншого юриста, який з повагою буде
ставитися до своїх клієнтів.

Дурних питань у справі
не буває!
Що стосується юридичної консультації, то вона має виглядати як зрозуміле для вас роз’яснення адвоката, а
не вказівка на чинну норму права чи
ксерокопія закону. Не бійтесь ставити додаткові запитання. Запам'ятайте:
дурних питань у вашій справі не буває!
Під час спілкування з адвокатом
зверніть увагу, як ретельно він буде вникати в суть справи, чи буде
він ставити уточнюючі питання тощо.
Тільки допитливий юрист, який сумлінно вивчає те чи інше питання, зможе вникнути в усі тонкощі проблеми,
зібрати максимум необхідних доказів
і фактів, а, отже, мати більше можливостей довести правоту свого клієнта. Тому завжди користуйтеся допомогою тієї людини, яка ставиться сумлінно до своєї роботи.

Ораторські здібності
Від рівня ораторських здібностей
адвоката, його вміння грамотно розмовляти, переконувати іншого неабияк залежить результат його роботи на переговорах і в судовому засіданні. Тому зверніть особливу увагу
на культуру мови адвоката. Під час
консультації буде достатньо почути
чітку та ясну мову, зрозуміле висловлення своїх думок, впевненість у своїх роз’ясненнях і доводах. Професійний адвокат також уміє правильно
обрати тон та інтонацію у розмові.
Також адвокат обов'язково має
вільно і грамотно володіти українською мовою, оскільки судочинство
і діловодство в судах України проводяться державною мовою (частина
1 стаття 12 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
Вкрай негативним явищем є використання адвокатом слів-паразитів,
«з’їдання» слів, розмова «суржиком».
Аморальних висловлювань, грубощів і нецензурних слів у мові адвоката взагалі не повинно бути.
Звернувши увагу на ці моменти,
вже під час першого спілкування ви
вже приблизно зрозумієте, якою мовою на ваш захист будуть звучати судові промови.

Професіонали цінують час
Зверніть увагу, на що витрачає свій
час адвокат при першій же зустрічі з
вами. Під час консультації фахівець
вислухає суть проблеми, перегляне
документи, з’ясує деталі справи. Адже
навіть для надання якісної юридичної
консультації з певного питання треба
володіти достовірною інформацією

про проблему клієнта. Ця процедура,
перш за все, необхідна адвокату: зрозумівши, чого прагне людина, оцінивши складність справи, він спрогнозує
свою можливість кваліфіковано допомогти в конкретному випадку.
Якщо адвокат замість комплексної
юридичної консультації починає розповідати, яка в країні складна ситуація в судах, обговорювати роботу
працівників суду тощо — це знак піти
шукати іншого юриста. Судова практика, яка склалася при вирішення
спорів у певній категорії справ, тривалість розгляду справи в суді та різного роду скарги адвоката на погану
роботу всіх і скрізь — це різні речі.

«Безпрограшний» адвокат
Професіонал запропонує виключно законні методи і засоби вирішення
проблеми. Якщо адвокат робить найменший натяк на можливість врегулювання спору в позазаконний спосіб
або ж взагалі прямо говорить про це
як про один із способів вирішити питання, розвертайтеся і не витрачайте
час! Ще краще — письмово повідомте
про це відповідну Раду адвокатів.
Ідіть геть і від адвоката, який категорично гарантує перемогу у справі. Досвідчений адвокат ніколи не
буде завчасно робити категоричних
висновків, навіть якщо він упевнений
в успіху справи.
По-перше, рішення у справі виносить суддя, і до тих пір, поки адвокат
не має на руках рішення суду на користь клієнта, завірене підписом і печаткою судді, він не може говорити
про позитивний результат вирішення проблеми.
По-друге, рішення у справі залежить від багатьох факторів, які, зазвичай, непідконтрольні адвокату, зокрема від виявлених у ході судового провадження обставин, документів, які
надасть інша сторона, показань, які
дадуть інші учасники процесу тощо.
Отже, адвокат може гарантувати
якість своєї роботи, застосування всіх
можливих законних методів і способів, аби допомогти клієнту вирішити проблему, професіоналізм у підході до вирішенні питання, порядність у
відносинах з клієнтом, але аж ніяк не
стовідсотковий успіх справи.
•••
Незважаючи на те, що в силу незнання законів і тонкощів юридичної професії важко робити висновки
про рівень професіоналізму адвоката, якого бачиш уперше, уважно вивчайте свого співрозмовника. Ви —
наймач, а не прохач, і за свої гроші
маєте отримати висококваліфіковану
юридичну допомогу адвоката. Не забувайте про це!
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АВТОСАЛОН

стор. 13

НЕРУХОМІСТЬ

стор. 13

ДИТЯЧА
СТОРІНКА
стор. 18

телепрограма оголошення реклама

www.i-visti.com

ПРОПОНУЮ
РОБОТУ

стор. 15

ПРОДАМ

стор. 16

КУПЛЮ

стор. 17

ПОСЛУГИ
РІЗНЕ

стор. 17
стор. 17

СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА «ВЕГАС» ЦЕ:
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

Найсучасніше обладнання • Передові технології у діагностиці та лікуванні

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
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ПОНЕДІЛОК, 7 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН:
"Телевізійна служба новин"
06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.40 "Міняю жінку - 2"
12.05 Х/ф "Шукаю жінку з
дитиною"
15.50 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
20.15 21.15 22.10 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
23.10 00.45 Х/ф "Друзі друзів"
(16+)
04.10 Х/ф "Хроніка"

06.50 07.15 08.15 Ранок з Україною
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
01.45 Сьогодні
09.15 03.35 Зірковий шлях
11.00 Т/с "Буду вірною дружиною"
12+
14.40 15.30 Т/с "Другий подих" 12+
19.45 02.35 Ток-шоу "Говорить
Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду"
16+
23.30 Х/ф "Особливо небезпечний"
16+
05.20 Т/с "Черговий лікар"

ICTV

ТОНІС

05.30 Служба розшуку дітей
05.35 02.20 04.40 Дивитись усім!
06.05 Громадянська оборона
07.05 04.20 Факти
07.45 19.20 Надзвичайні новини
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини.
Підсумки
10.10 Антизомбі
11.10 Секретний фронт
12.45 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Каратель" 16+
15.35 16.10 Х/ф "Штурм Білого
дому" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Останній бронепоїзд" 16+
22.25 Х/ф "Залізне небо" 16+
00.30 Х/ф "Привид будинку на
пагорбі" 16+
02.50 Провокатор

06.05 16.35 "Мілен Демонжо.
Міледі з українським
корінням"
07.00 14.10 18.00 "Алло, лікарю!"
09.55 Життя в цифрі
10.50 Завтра-сьогодні
15.05 "Відлуння"
16.00 Євромакс
17.40 "Як створювався фільм про
Мілен Демонжо"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Олексій Михайличенко, 1 ч.
20.00 Природа сьогодні
21.05 Україна Михайла
Поплавського
21.45 04.35 "Цивілізація Incognita"
22.00 04.50 DW-Візерунок дня
22.15 Супервідчуття
22.50 Повітряні воїни
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+

06.00 Мультфільми
08.00 18.15 "Спецкор"
08.30 18.40 "ДжеДАІ"
09.00 "Він, Вона і телевізор"
16.30 Х/ф "40 днів та ночей" (16+)
19.10 Х/ф "Кікбоксер-2: Дорога
назад" (16+)
21.00 Х/ф "Кікбоксер-3: Мистецтво
війни" (16+)
22.55 Х/ф "Глибинна бомба" (18+)
00.40 Т/с "Інспектор Алекс" (5
сезон)
01.35 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Страчені світанки"
03.55 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 13.25 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 Х/ф "Арфа для коханої" (16+)
11.05 Х/ф "Щасливий маршрут"
15.50 "Жди меня"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
20.40 Т/с "Райські яблучка. Життя
триває"
23.15 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.50 Док.проект "Подорожі в часі"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

ENTER-ФІЛЬМ

03.00 Зона ночі
04.53 07.13 Kids Time
04.55 Х/ф "Таймлесс" 16+
07.15 Х/ф "Таймлесс 2" 16+
09.45 Х/ф "Таймлесс 3" 12+
11.50 Х/ф "Я-Четвертий" 16+
14.00 Х/ф "Дивергент 3" 16+
16.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Ревізор
22.20 Страсті за Ревізором
00.40 Х/ф "Дракула Брема Стокера"
16+

06.30 Казка з татом
06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Блакитна свічка"
11.40 Х/ф "Русалонька"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

ВІВТОРОК, 8 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН:
"Телевізійна служба новин"
06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.40 12.05 "Міняю жінку - 2"
13.25 14.25 15.25 20.15 21.15 22.10
Т/с "Центральна лікарня"
(16+)
16.25 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
23.10 01.00 Х/ф "Кур'єр з "Раю"
(16+)
04.40 "Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці"

04.00 Х/ф "Лісова пісня. Мавка"
05.15 Х/ф "Останній гейм"
06.30 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
09.50 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
11.50 "Страх у твоєму домі"
13.35 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.30 Т/с "Розвідники" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.15 "Легенди бандитської Одеси"
03.40 Д/ф "...якого любили всі"

ICTV

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
03.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 Зірковий шлях
10.50 04.40 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду"
16+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Злочинні наміри" 16+
02.00 Х/ф "Особливо небезпечний"
16+

05.30 20.20 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
09.55 Більше ніж правда
10.55 Х/ф "Залізне небо" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+
17.40 21.25 Т/с "Останній
бронепоїзд" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
22.30 Х/ф "Дорожня пригода" 16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.00 04.45 Дивитись усім!
02.50 Провокатор
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

06.00 "Даніель Прево. Зірка
епізоду"
06.50 22.00 05.00 DW-Візерунок
дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 "Модні історії з Оксаною
Новицькою"
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.00 Природа сьогодні
16.40 22.30 Супервідчуття
17.00 23.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Олексій Михайличенко, 2 ч.
21.10 "Цивілізація Incognita"
21.30 04.25 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 "Кумири"
05.10 "Джаз-коло"

06.00 Мультфільми
08.00 18.15 "Спецкор"
08.30 18.40 "ДжеДАІ"
09.00 Д/п "Помста природи"
11.00 22.50 "Він, Вона і телевізор"
16.20 Х/ф "Триленіум"
19.10 Х//ф "Напролом" (16+)
21.00 Х/ф "Група 7" (16+)
23.50 Т/с "Інспектор Алекс" (5
сезон)
01.35 "Територія обману"
02.25 Х/ф "Двійник"
03.35 "Облом.UA."

ENTER-ФІЛЬМ

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 02.45 Зона ночі
05.00 00.55 Т/с "Татусеві дочки"
16+
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
16.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Х/ф "Янголи Чарлі"
21.00 Х/ф "Янголи Чарлі: Повний
вперед" 16+
22.55 Х/ф "Обдурити всіх"

06.30 Казка з татом
06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Зоряні таляри"
11.40 Х/ф "Нове вбрання короля"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

Тел.: (04595) 6-62-23

04.45 Х/ф "Де ви, лицарі?"
05.55 Х/ф "Кубанські козаки"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.35 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.15 "Випадковий свідок"
03.20 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"

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
05.40 16.00 "Все буде добре!"
07.40 "Полювання"
08.40 Х/ф "Маша"
10.20 "Україна має талант!-4"
13.50 "Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 00.15 "Слідство ведуть
екстрасенси"
20.30 22.35 "Хата на тата"
03.05 "Найкраще на ТБ"

ТОНІС

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.30 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські
яблучка. Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.10 05.15 "Подробиці"
23.15 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.50 Док.проект "Подорожі в часі"
03.15 "уДачний проект"
03.50 "Готуємо разом"

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома
версія. Бережись
автомобіля"
07.10 09.00 "Top Shop.
Телекрамниця 2014-2017"
07.50 "Жванецький. Одіссея
одесіта"
11.05 Х/с "Небезпечний поворот"
14.40 Х/с "Таємниця "Чорних
дроздів"
16.30 Х/с "Застава в горах"
18.25 Х/с "У квадраті 45"
19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі
12"
23.20 "Моя правда. Аль Бано"
00.10 "Сміхопанорама"

06.00 19.55 Д/с "Орегонський
путівник"
06.30 ПРОФІЛАКТИКА!!!
12.35 02.25 Д/с "Столика Японія"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.10
Новини
13.15 23.00 Перша шпальта
14.00 22.40 Погода
14.05 Т/с "Лінія захисту"
15.35 Д/с "Бог в Америці"
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.00 02.05 Вікно в Америку
18.45 01.35 Про головне
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Вересень
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві
моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.50 Д/с "Південна Корея
сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
02.50 Т/с "Таксі"

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома
версія. Бережись
автомобіля"
07.10 09.00 "Top Shop.
Телекрамниця 2014-2017"
07.50 23.20 "Моя правда. Аль Бано"
10.20 "Зимовий жарт з..."
11.10 Х/ф "Веселі Жабокричи"
12.25 Х/ф "Весілля з посагом"
14.40 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
16.30 Х/ф "Ключі від неба"
18.00 Х/ф "Блакитна стріла"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі
12"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.00 Саундтреки

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Супервідчуття"
09.20 11.05 14.00 22.40 Погода
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.10
Новини
13.15 23.00 Вересень
14.05 02.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Фольк-music
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 01.35 Про головне
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
19.55 Перший на селі
20.30 Наші гроші
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві
моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.50 Д/с "Південна Корея
сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту
02.50 Т/с "Таксі"

СТБ
06.50 16.00 "Все буде добре!"
08.50 "Україна має талант!-4"
12.00 01.05 "Містичні історії-4 з
Павлом Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 00.10 "Слідство ведуть
екстрасенси"

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

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

Терміново на роботу потрібні

БАРМЕН
КУХАРІ
ОХОРОНЦІ
АДМІНІСТРАТОР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК
з/п щоденно
Тел.: 099-544-47-97
063-636-36-08

№29 (888), 4 серпня 2017 р.

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 7-13 СЕРПНЯ

СЕРЕДА, 9 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН:
"Телевізійна служба новин"
06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.35 12.00 "Міняю жінку - 2"
13.15 14.15 15.15 20.15 21.15 22.10
Т/с "Центральна лікарня"
(16+)
16.15 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
23.10 00.50 Х/ф "Острів везіння"
(16+)
04.25 Х/ф "Дом Гемінгвей"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий
лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
02.40 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 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 "Коли минуле попереду"
16+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Злочинні наміри" 16+

www.i-visti.com

ICTV
05.30 09.55 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.50 Х/ф "Дорожня пригода" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.20 16.10 Т/с "Небо у вогні" 16+
17.40 21.25 Т/с "Останній
бронепоїзд" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Х/ф "Дорожня пригода-2"
16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.05 04.45 Дивитись усім!
02.50 Провокатор
04.20 Студія Вашингтон
04.25 Факти

ТОНІС
06.00 Мультфільми
08.00 18.15 "Спецкор"
08.30 18.40 "ДжеДАІ"
09.00 01.40 "Територія обману"
11.00 22.55 "Він, Вона і телевізор"
16.25 Х/ф "Триленіум"
19.10 Х/ф "Група 7" (16+)
21.00 Х/ф "Великі погані жуки"
(16+)
23.55 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
02.30 Х/ф "Чорна долина"
04.00 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські
яблучка. Життя триває"
14.30 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.30 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 02.05 05.15 "Подробиці"
23.15 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.50 Док.проект "Подорожі в часі"
03.15 "уДачний проект"

03.00 Зона ночі
04.45 07.00 Т/с "Татусеві дочки"
16+
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
16.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Х/ф "Пастка" 16+
21.15 Х/ф "Конвоїри" 16+
23.10 Х/ф "Братство по крові" 16+
01.05 Х/ф "Обдурити всіх"

Тел.: (04595) 6-62-23

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
м. Бориспіль

Костянтин Васильович

04.35 Х/ф "Дама з папугою"
06.10 Х/ф "Щиро ваш..."
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с "Елементарно
- 4" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Речовий доказ"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУу м. Бориспіль

ІНЖЕНЕРА ПОКОЇВКУ
ТЕПЛОТЕХНІКА У ГОТЕЛЬ
Тел.: 050-516-66-75,

06.00 "Сальваторе Адамо. Сніг, що
не розтане ніколи"
06.50 22.00 05.10 DW-Візерунок
дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.45 21.15 04.30 "Цивілізація
Incognita"
10.45 "Зимою і літом мандруємо
світом"
15.00 "Відлуння"
15.40 20.00 Природа сьогодні
16.35 22.20 Супервідчуття
17.00 22.50 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Олексій Михайличенко, 3 ч.
21.30 04.45 Глобал - 3000
23.50 "Натхнення"
01.15 "Ніч чорних краваток" 18+
02.55 "Життя на Вершині" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Кумири"

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Попелюшка"
11.40 Х/ф "Принцеса на горошині"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

графік роботи: 2/2

Тел.: 050-416-17-91, Юлія Василівна
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05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома
версія. Бережись
автомобіля"
07.10 "Top Shop. Телекрамниця
2014-2017"
07.50 23.20 "Моя правда. Аль Бано"
09.00 Телекрамниця
09.30 "Зимовий жарт з..."
10.15 Х/ф "Звільнення на берег"
11.55 Х/ф "Де 0-42?"
13.15 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
15.05 Х/ф "Тегеран-43"
18.10 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі
12"
00.10 "Сміхопанорама"
03.25 Кіноляпи

06.00 19.55 Д/с "Орегонський
путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.20 14.00 16.30 Погода
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.10
Новини
13.15 23.00 Наші гроші
14.05 02.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Світло
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Хочу бути
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 01.35 Про головне
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Слідство. Інфо
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві
моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.40 Мегалот
22.50 Д/с "Південна Корея
сьогодні"
23.30 Чоловічий клуб. Кубок
України з фрі-файту

СТБ
06.40 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Україна має талант!-4"
11.45 01.05 "Містичні історії-4 з
Павлом Костіциним"
13.35 "Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть
екстрасенси"

Тел.: 067-238-88-58

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

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АВТОСЛЮСАРІВ
МЕНЕДЖЕРА З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
• Офіційне працевлаштування • З/п від 5000 грн, вчасно, 2 рази/міс.
• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84
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ЧЕТВЕР, 10 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН:
"Телевізійна служба новин"
06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.40 "Міняю жінку - 2"
12.05 "Міняю жінку - 4"
13.20 14.20 15.20 20.15 21.15 22.10
Т/с "Центральна лікарня"
(16+)
16.20 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
23.10 01.05 Х/ф "Няньки"
04.50 "Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці"

06.10 12.50 05.20 Т/с "Черговий
лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
02.40 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 03.30 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 "Коли минуле попереду"
16+
23.30 Т/с "Закон і порядок:
Злочинні наміри" 16+

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Секретний фронт
11.00 13.20 Х/ф "Дорожня
пригода-2" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Небо у вогні" 16+
15.30 16.10 Т/с "Танці маріонеток"
16+
17.40 21.30 Т/с "Останній
бронепоїзд" 16+
18.45 21.10 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
22.30 Х/ф "Не погрожуй
Південному центру,
попиваючи сік у себе в
кварталі" 16+
00.35 Т/с "Лас-Вегас" 16+
02.00 04.45 Дивитись усім!

ТОНІС
06.00 Мультфільми
08.00 18.15 "Спецкор"
08.30 18.40 "ДжеДАІ"
09.00 01.25 "Територія обману"
11.00 22.40 "Він, Вона і телевізор"
16.25 Х/ф "Триленіум"
19.10 Х/ф "Обман" (16+)
21.00 Х/ф "За лінією вогню" (16+)
23.40 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
02.15 Х/ф "Захар Беркут"
03.50 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Мультфільм
06.20 14.30 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 20.40 Т/с "Райські
яблучка. Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 19.00 04.20 Ток-шоу
"Стосується кожного"
20.00 01.50 05.05 "Подробиці"
23.15 Т/с "І все-таки я кохаю..."
02.30 Док.проект "Подорожі в часі"
03.00 "уДачний проект"
03.40 "Готуємо разом"

03.00 Служба розшуку дітей
03.05 Зона ночі
04.45 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.39 06.55 Kids Time
05.40 М/с "Сімейка Крудс"
06.00 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.00 Т/с "Щасливі разом"
16.30 Т/с "Не родись вродлива"
19.00 Х/ф "Як позбутися хлопця за
10 днів" 16+
21.15 Х/ф "Чого хочуть жінки"
23.45 Х/ф "Твердолобий" 16+
01.40 Х/ф "Братство по крові" 16+

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.30 Х/ф "Гензель і Ґретель"
11.40 Х/ф "Блакитна свічка"
12.50 Повне перевтілення. Дім за
тиждень
13.50 19.55 Одного разу під
Полтавою
14.55 Одного разу в Одесі
15.20 Т/с "Домашній арешт"
15.55 03.25 Віталька
17.50 22.00 02.35 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.55 Танька і Володька
23.00 Панянка-селянка

П'ЯТНИЦЯ, 11 СЕРПНЯ
06.00 07.00 08.00 09.00 19.30 ТСН:
"Телевізійна служба новин"
06.45 07.10 08.10 "Сніданок з 1+1"
09.10 "Чотири весілля"
10.35 11.50 "Міняю жінку - 4"
13.05 14.05 15.05 Т/с "Центральна
лікарня" (16+)
16.05 Т/с "Величне століття.
Роксолана"
20.15 "Ліга сміху 2"
22.10 "Розсміши коміка. Діти"
00.00 05.10 "Вечірній Київ"
02.05 "Міс Україна 2016"

06.10 12.50 Т/с "Черговий лікар"
07.00 08.00 09.00 15.00 19.00 23.00
02.50 Сьогодні
07.15 08.15 Ранок з Україною
09.15 05.20 Зірковий шлях
10.50 03.40 Реальна містика
14.45 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2"
16+
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 23.30 Т/с "Коли минуле
попереду" 16+
01.10 Т/с "Закон і порядок:
Злочинні наміри" 16+

04.10 03.55 "Легенди бандитської
Одеси"
04.55 Х/ф "Погань"
06.30 Х/ф "Обережно! Червона
ртуть"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 Т/с "Елементарно - 4"
(16+)
14.45 19.00 23.15 02.45 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
21.30 Т/с "Елементарно" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

ICTV
05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
11.10 13.20 Х/ф "Під укіс" 16+
12.45 15.45 Факти. День
13.35 16.10 Т/с "Танці маріонеток"
16+
17.40 Т/с "Останній бронепоїзд" 16+
18.45 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Скетч-шоу "На трьох"
00.50 Х/ф "Невдахи"
02.20 Х/ф "Не погрожуй
Південному центру,
попиваючи сік у себе в
кварталі" 16+
03.45 Дивитись усім!
04.45 Факти

03.25 Служба розшуку дітей
03.30 Зона ночі
05.15 Т/с "Татусеві дочки" 16+
05.49 07.05 Kids Time
05.50 М/с "Сімейка Крудс"
06.45 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 Київ вдень та вночі
12.30 Серця трьох
16.00 Серця трьох. Пост-шоу
19.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей"
16+
21.00 Х/ф "Шахраї" 16+
23.00 Х/ф "Конвоїри" 16+
01.00 Х/ф "Пастка"

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома
версія. Бережись
автомобіля"
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 23.20 "Моя правда. Аль Бано"
09.40 "Зимовий жарт з..."
10.30 Х/ф "Весілля з посагом"
12.45 Х/ф "Ключі від неба"
14.15 19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
16.05 Х/ф "Сім днів до весілля"
18.00 Х/ф "Діти понеділка"
21.30 01.45 Х/с "Пуаро Агати Кристі
12"
00.10 "Сміхопанорама"
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.50 Кінотрейлери

06.00 Мультфільми
08.00 18.15 "Спецкор"
08.30 "ДжеДАІ"
09.00 01.05 "Територія обману"
11.00 "Він, Вона і телевізор"
14.55 Х/ф "За лінією вогню" (16+)
16.25 Х/ф "Обман" (16+)
18.50 5 тур ЧУ з футболу "Динамо"
- "Зірка"
21.00 Х/ф "В'язень" (16+)
22.45 Прем'єра! "Змішані
єдиноборства. UFC."
02.05 "Нишпорки"
02.30 Х/ф "Вишневі ночі"
03.55 "Облом.UA."

06.00 "Тарапунька. Аншлаг
довжиною в життя"
06.50 22.00 05.25 DW-Візерунок
дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
10.35 04.35 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
11.00 "Будьте здорові!"
15.00 21.30 04.55 "Відлуння"
15.35 19.55 Природа сьогодні
16.35 Супервідчуття
17.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Олег Протасов, 2 ч.
21.00 "Цивілізація Incognita"
22.20 Віктор Ющенко професор
Київського університету
культури
23.10 Ювілейний концерт дуету
"Світязь", 1 ч.
01.15 "Ніч чорних краваток" 18+

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
10.20 00.00 Х/ф "Мері Ком"
12.50 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 03.20 Віталька
17.50 Країна У
18.50 Казки У Кіно
20.00 Х/ф "Бібліотекар: в пошуках
списа долі""
22.00 Х/ф "Як кохатися
по-англійськи" 16+

Тел.: (04595) 6-62-23

04.40 Х/ф "Будні карного розшуку"
06.05 Х/ф "Інспектор карного
розшуку"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та
партнери" (16+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.30 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 "Страх у твоєму домі"
13.45 15.05 21.30 Т/с
"Елементарно" (16+)
14.45 19.00 23.15 02.40 "Свідок"
15.40 Т/с "Болота" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
01.55 Т/с "Поліція Маямі" (16+)
03.10 "Речовий доказ"
03.40 "Легенди бандитської Одеси"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

КОМІРНИК

Фасування та зберігання насіння для посадки
Бажаний досвід роботи в лабораторії
Робота із засобами захисту рослин

З/п договірна, моб. зв'язок, офіційне працевлаштування.
м. Бориспіль
Тел.: 067-215-21-80, Тарас

06.00 19.55 Д/с "Орегонський
путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.20 11.10 14.00 16.30 22.40
Погода
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.10
Новини
13.15 23.00 Слідство. Інфо
14.05 02.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Надвечір'я. Долі
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Школа Мері Поппінс
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 01.35 Про головне
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 "Схеми" з Наталією
Седлецькою
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві
моменти
21.50 Т/с "Справедливі"
22.50 Д/с "Південна Корея
сьогодні"

СТБ
06.45 16.00 "Все буде добре!"
08.40 "Україна має талант!-4"
12.00 00.40 "Містичні історії-4 з
Павлом Костіциним"
13.50 "Битва екстрасенсів.
Апокаліпсис"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.40 "Слідство ведуть
екстрасенси"

ТОНІС

НОВИЙ КАНАЛ
05.45 Мультфільм
06.20 14.30 "Слідство вели... з
Леонідом Каневським"
07.00 08.00 09.00 12.00 Новини
07.10 08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.20 "Давай одружимося"
11.20 12.25 Т/с "Райські яблучка.
Життя триває"
17.10 "Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується
кожного"
20.00 02.20 "Подробиці"
20.40 Т/с "Полуничний рай"
00.40 Х/ф "Велика розмова"
03.00 Док.проект "Україна: забута
історія"
03.45 "Жди меня"

06.00 "П’єр Рішар. Блазень чи
король?"
06.50 22.00 05.20 DW-Візерунок
дня
07.00 14.00 18.00 "Алло, лікарю!"
09.50 "Ландшафтні гри"
10.45 "Зимою і літом мандруємо
світом"
15.00 "Соціальний статус"
15.40 20.00 Природа сьогодні
16.35 22.30 Супервідчуття
17.00 23.00 Повітряні воїни
19.00 В гостях у Дмитра Гордона.
Олег Протасов, 1 ч.
21.05 04.35 "Цивілізація Incognita"
21.30 04.50 "Відлуння"
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Модні історії з Оксаною
Новицькою"

05.45 07.40 08.40 09.30 "Невідома
версія. Бережись
автомобіля"
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Моя правда. Аль Бано"
09.30 "Зимовий жарт з..."
10.10 Х/ф "Зовсім пропащий"
12.00 Х/ф "Тегеран-43"
14.55 Х/ф "Діти понеділка"
16.25 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
18.05 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.40 Х/с "Комісар Рекс 2"
21.30 02.30 Х/с "Пуаро Агати Кристі
12"
23.20 Х/ф "Прекрасна млинарка"
(12+)

Тел.: 067-238-88-58

06.00 19.55 Д/с "Орегонський
путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.20 11.10 14.00 16.30 Погода
09.30 Т/с "Гранд готель"
11.15 Т/с "Епоха честі"
13.00 15.00 18.30 21.00 01.10
Новини
13.15 23.00 "Схеми" з Наталією
Седлецькою
14.05 02.05 Т/с "Лінія захисту"
15.20 Д/с "Вагасі - японські
смаколики"
16.40 Д/ф "Порятунок ферми"
17.15 Хто в домі хазяїн?
17.35 М/с "Легенда про Білосніжку"
18.45 01.35 Про головне
19.00 01.50 Новини. Культура
19.20 00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
20.30 Борхес
21.30 Всесвітні ігри-2017. Яскраві
моменти
21.50 Богатирські ігри
22.50 Д/с "Південна Корея
сьогодні"
23.30 Д/с "Дикі тварини"

СТБ
08.40 Х/ф "Осінній вальс"
10.45 Х/ф "Особисте життя лікаря
Селіванової"
18.00 22.00 "Вікна-Новини"
18.35 Х/ф "Довгоочікуване кохання"
20.40 22.45 Х/ф "Терміново, шукаю
чоловіка"
23.10 "Слідство ведуть
екстрасенси"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 7-13 СЕРПНЯ

СУБОТА, 12 СЕРПНЯ
07.05 19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
08.00 "Гроші"
09.15 10.20 02.05 05.00 "Вгадай
ящик"
11.10 23.15 "Світське життя"
12.10 Х/ф "Чудо за розкладом"
(12+)
16.25 21.15 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2017"
20.15 "Знай наших"
00.15 "Розсміши коміка. Діти"
05.40 "Ескімоска - 2: пригоди в
Арктиці"

07.00 15.00 19.00 02.00 05.20
Сьогодні
07.15 05.50 Зірковий шлях
08.20 Т/с "Коли минуле попереду"
16+
13.50 15.20 Т/с "Моє кохане
чудовисько" 12+
18.00 19.30 Т/с "Печалі-радості
Надії" 12+
22.20 Т/с "Ляльки" 12+
02.30 Реальна містика
04.00 Т/с "Закон і порядок:
Злочинні наміри" 16+
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ICTV
05.05 Т/с "Відділ 44" 16+
06.45 Дивитись усім!
07.45 Без гальм
08.45 М і Ж
09.45 Скетч-шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф "Під укіс" 16+
14.55 Х/ф "Невдахи"
16.50 Х/ф "З усіх сил"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20.05 Х/ф "Нестримні" 16+
22.05 Х/ф "Нестримні-2" 16+
00.00 Х/ф "Ганнібал" 18+
02.25 Т/с "Лас-Вегас" 16+
03.05 Провокатор
04.35 Факти

ТОНІС
06.05 Х/ф "Серця 4-х"
07.45 "Кумири"
09.50 "Шеф-кухар країни" з
Михайлом Поплавським
10.25 Життя в цифрі
11.25 Завтра-сьогодні
13.50 "Іпостасі спорту"
15.20 "Соціальний статус"
16.00 Концерт "Гетьмана"
19.05 Концерт "Хіти Михайла
Поплавського"
20.20 "Поетично-пісенний вечір за
участю А.Демиденка та М.
Сивого "Поезія, що лікує""
23.05 Ювілейний концерт дуету
"Світязь", 2 ч.
01.15 "Вихідний, після опівночі"
18+
02.30 "Ніч чорних краваток" 18+
03.25 "Життя на Вершині" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.00 Мультфільми
08.00 Прем'єра! "Зловмисники"
11.00 Д/п "Помста природи"
12.30 Прем'єра! "Цілком таємно"
13.00 "Він, Вона і телевізор"
14.15 Х/ф "Джек Гантер. В пошуках
скарбів Угаріта" (16+)
16.10 Х/ф "Джек Гантер. Прокляття
гробниці Ехнатона" (16+)
18.05 Х/ф "Джек Гантер. Небесна
зірка" (16+)
20.00 Х/ф "Війна Богів" (16+)
22.00 Х/ф "Динокрок проти
динозавра" (18+)
23.45 "Цілком таємно"
00.45 Т/с "Інспектор Алекс" (6
сезон)
01.35 "Територія обману"
02.35 Х/ф "Чотири листи фанери"
03.55 "Облом.UA."

НОВИЙ КАНАЛ
05.30 20.00 01.40 "Подробиці"
06.10 Мультфільм
06.40 Х/ф "Поживемо - побачимо"
08.15 04.40 Х/ф "Здрастуй і
прощавай"
10.10 Х/ф "Баламут"
12.00 Х/ф "Одружений холостяк"
13.50 Т/с "Серафима Прекрасна"
20.30 "Ювілейний концерт Софії
Ротару"
22.50 Док.проект "Софія Ротару:
секрети її успіху"
23.50 Х/ф "Мисливці за розумом"
(18+)
02.10 Х/ф "Літа молодії"
03.25 Х/ф "Дівчина з маяка"

03.05 Служба розшуку дітей
03.10 Зона ночі
05.53 07.09 Kids Time
05.55 М/с "Сімейка Крудс"
06.15 М/с "Пригоди Кота в чоботях"
07.10 Ревізор
10.45 Страсті за Ревізором
13.00 Т/с "СашаТаня" 16+
14.15 Х/ф "Шість днів, сім ночей"
16+
16.15 Х/ф "Чого хочуть жінки"
19.00 Х/ф "Міс Конгеніальність"
21.00 Х/ф "Міс Конгеніальність 2"
23.00 Х/ф "Улюбленці Америки"
01.00 Х/ф "Дракула Брема Стокера"
16+

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.40 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 "Аеротачки"
12.30 Х/ф "Попелюшка"
13.40 Х/ф "Повернення на острів
Нім"
15.20 22.00 Казки У Кіно
18.00 Х/ф "Бібліотекар: в пошуках
списа долі""
19.50 Одного разу під Полтавою
23.00 02.30 Країна У
00.00 Х/ф "Чотири дні з життя
Чандні"
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16+
06.05 19.30 ТСН: "Телевізійна
служба новин"
07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Знай наших"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
09.50 "Розсміши коміка 2017"
10.50 11.45 12.35 13.30 14.30 15.20
"Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
16.15 "Світ навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія"
17.35 "Ліга сміху 2"
20.15 Х/ф "Інша жінка" (16+)
00.00 02.00 Х/ф "Шик" (12+)

06.10 06.50 19.00 Сьогодні

06.40 Т/с "Відділ 44" 16+

07.20 Зірковий шлях

10.20 Х/ф "Вбивча швидкість" 16+

08.50 Т/с "Коли минуле попереду"

12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "З усіх сил"

16+
14.10 Т/с "Печалі-радості Надії" 12+
18.00 19.30 Т/с "Буде світлим день"
22.15 Т/с "Моє кохане чудовисько"
12+

14.50 Х/ф "Нестримні" 16+
16.50 Х/ф "Нестримні-2" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Нестримні-3" 16+
21.45 Х/ф "Куля в лоб" 16+

06.00 Мультфільми
08.00 "Він, Вона і телевізор"
15.10 Х/ф "У пошуках бурштинової
кімнати" (16+)
17.30 Х/ф "У пошуках скарбів
нібелунгів" (16+)
19.50 Х/ф "В'язень" (16+)
21.30 ПРОФУТБОЛ
23.15 "Змішані єдиноборства. UFC."

02.00 Реальна містика

23.35 Х/ф "Ганнібал" 18+

01.45 Х/ф "Відьма"

03.50 Т/с "Черговий лікар"

01.55 Т/с "Лас-Вегас" 16+

03.40 "Облом.UA."

03.30 Зона ночі
06.35 08.35 Kids Time
06.40 Х/ф "Готель для собак"
08.40 Х/ф "Твердолобий" 16+
10.30 Х/ф "Янголи Чарлі"
12.30 Х/ф "Янголи Чарлі: Повний
вперед" 16+
14.30 Х/ф "Міс Конгеніальність"
16.40 Х/ф "Міс Конгеніальність 2"
18.45 Х/ф "Освідчення" 16+
21.00 Х/ф "Свекруха-монстр" 16+
23.00 Х/ф "Як позбутися хлопця за
10 днів" 16+
01.10 Х/ф "Улюбленці Америки"

06.00 Х/ф "Світлий шлях"
07.50 "Натхнення"
09.50 Природа сьогодні
11.40 "Зимою і літом мандруємо
світом"
13.50 "Будьте здорові!"
14.15 04.35 "Модні історії з
Оксаною Новицькою"
15.30 "Соціальний статус"
16.15 Фестиваль "Галицький
шлягер-2017" -2 тур
19.30 Євромакс
20.10 "Шеф-кухар країни" з
Михайлом Поплавським
20.40 Концерт Михайла
Поплавського "Україна - моя
родина"
21.55 Ювілейний концерт дуету
"Світязь", 3 ч.
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.15 "Життя на Вершині" 18+

ENTER-ФІЛЬМ
06.30 Казка з татом
06.50 05.40 Корисні підказки
07.10 Це наше-це твоє
07.20 Мультмікс
09.30 М/ф "Аеротачки"
11.10 Х/ф "Повернення на острів
Нім"
12.50 Х/ф "Чотири дні з життя
Чандні"
15.20 Танька і Володька
19.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Казки У Кіно
23.00 Країна У
00.00 Х/ф "Як кохатися
по-англійськи" 16+
02.00 Х/ф "Хіппініада, або материк
кохання"

Тел.: (04595) 6-62-23

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.20 Погода
09.30 М/с "Легенда про Білосніжку"
10.20 Хто в домі хазяїн?
10.40 Хочу бути
11.00 Фольк-music
12.30 Т/с "Справедливі"
16.20 Богатирські ігри
17.15 Концерт симфонічного
оркестру K&K
Philharmoniker (Австрія).
Kendlinger dirigent Straub
(cимфонічний оркестр та
балет)
19.10 Х/ф "Маленька Фадетта"
21.00 01.10 Новини
21.30 Розсекречена історія
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 Театральні сезони
01.55 Світло
02.50 Т/с "Таксі"

СТБ
06.05 "Все буде добре!"
08.05 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.25 "Хата на тата"
12.15 "Вагітна у 16"
14.10 "Доньки-матері"
15.10 Х/ф "Довгоочікуване кохання"
17.05 Х/ф "Терміново, шукаю
чоловіка"
19.00 Х/ф "Наречений"

ТОНІС

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 Мультфільм
06.35 Х/ф "Стежки-доріжки"
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 "Мої зірки прекрасні"
13.50 Т/с "Серафима Прекрасна"
20.00 01.15 "Подробиці"
20.30 Док.проект "Острів Фіделя"
21.30 Т/с "Секта"

05.45 07.40 08.40 09.30 22.50
"Невідома версія. Бережись
автомобіля"
07.10 "Top Shop. Телекрамниця
2014-2017"
07.50 "Своя роль"
09.00 Телекрамниця
10.05 "Невідома версія.
Джентльмени удачі"
11.00 Х/с "Небезпечно для життя"
12.35 Х/с "Зовсім пропащий"
14.30 Х/с "Два капітани"
23.40 Х/ф "Новорічне Криве
дзеркало"
03.00 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

04.45 "Правда життя. Професії"
05.45 Х/ф "Зворотного шляху
немає"
09.35 Х/ф "Єдина дорога"
11.25 03.10 "Речовий доказ"
14.10 "Склад злочину"
15.45 "Переломні 80-ті"
17.20 "Речдок"
19.00 02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "День залежності" (16+)
21.10 Х/ф "Останній легіон"
23.05 Х/ф "Бойова бригада" (16+)
01.00 Т/с "Поліція Маямі" (16+)

ICTV
05.05 03.20 Т/с "Код Костянтина"
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04.00 "Правда життя. Професії"
05.00 Х/ф "Тупик" (16+)
06.20 Х/ф "В останню чергу"
08.05 Т/с "Охоронець - 3" (16+)
11.05 Х/ф "День залежності" (16+)
12.40 Х/ф "Раз на раз не випадає"
14.40 "Легенди карного розшуку"
15.50 "Склад злочину"
17.20 "Речдок"
19.00 Т/с "Розвідники" (16+)
22.30 Х/ф "Білий слон" (18+)
00.15 Х/ф "Останній легіон"
02.05 "Таємниці кримінального
світу"
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.45 "Легенди бандитської Одеси"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

05.45 07.40 08.40 09.30 09.30
"Невідома версія. Бережись
автомобіля"
07.10 09.00 Телекрамниця
07.50 "Своя роль"
10.20 Х/с "Два капітани"
19.00 Х/ф "Ділові люди"
20.30 Х/ф "Золоте теля"
23.45 "Невідома версія.
Джентльмени удачі"
00.35 Х/ф "Новорічне Криве
дзеркало"

Тел.: 067-238-88-58

06.00 Д/с "Орегонський путівник"
06.30 М/с "Мандрівники в часі"
07.30 Ранковий блок програм
08.45 Д/с "Порятунок ферми"
09.20 22.50 Погода
09.30 Х/ф "Маленька Фадетта"
11.40 01.30 Театральні сезони
12.05 Мистецькі історії
12.20 Фольк-music
13.45 Д/с "Садові скарби"
14.40 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
00.35 Д/с "Мистецький пульс
Америки"
01.55 Надвечір'я. Долі
02.50 Т/с "Таксі"
04.10 Т/с "Чорна Рада"

СТБ
06.30 "Все буде добре!"
07.40 "Хата на тата"
09.00 "Все буде смачно!"
11.00 "Караоке на Майдані"
11.55 "Полювання"
13.00 Х/ф "Діамантова рука"
14.55 Х/ф "Наречений"
19.00 02.10 "Слідство ведуть
екстрасенси"
22.45 "Я соромлюсь свого тіла 3"
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ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ
РІЗНОРОБОЧИХ
ПОСУДОМИЙНИЦЬ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Співбесіда за тел.:
098-674-44-12

Триває програма акційних знижок!
ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

www.bkbm.ua

Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА:

кільця, кришки і днища для колодязів
фундаментні блоки
плити перекриття, сходові марші, перемички
вироби для доріг та тротуарів та ін.

БУДМАТЕРІАЛИ:

цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали,
а також металопластикові вікна
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о
сертифік

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 64101. email: bkbm@ukr.net

Тел.: (067) 2497525; (067) 6223222

Оголошення та реклама
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АВТОСАЛОН

Старе с., 2/4, 31/14/7,5, не кутова, нова сантехніка,
опалення — електро, економні обішрівача, м/п вікна,
на вікнах решітки, нова проводка, розетки, частково
Продам
меблі, інтернет, супутникове ТВ, 286000 грн (еквіваБориспіль
лентно 11000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Мерседес З, ОДИЗ-210, 1999 р, автомат, срі- Наталія.
блястий, литовські номера, на замовлення. Ціна
2-к. КВАРТИРИ
70200грн (еквівалентно 2700 у.о.). Тел.: 0 93 2743420,
Бориспіль
0 97 8033344.
Продам ВАЗ-21093, 1992 року, нормальний Головатого вул., 3/9, 52/30/8, ц., балкон, гарний
стан, 35620 грн (еквівалентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 стан, с/в окр., бойлер, школа, дитячий садок, зупинка, магазини, 702000 грн (еквівалентно 27000 у.о),
8632343.
торг. Тел: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
«Шкода Октавія» на виплату. Тел.: 0 63 2874321.
ВАЗ-21093, 1992 р., гарний стан, 356200 грн (екві3-к. КВАРТИРИ
валентно 1370 у.о.). Тел.: 0 93 8632343.
Бориспіль
ВАЗ-2121, Нива, газ, бензин, причіп оцинкований,
В.Момота вул., 91/45/3, косметичний ремонт,
термобудка. Тел.: 0 67 3196192.
с/в окр., ремонт, ціна договірна, господар. Тел.:
Мотоцикл ІЖ-Юпітер, 1977 р., гарний оригінальний
0 97 7379763.
стан, 1 власник, документи, не потребує вкладень,
Гагаріна вул., 4/5 ц., 60,8 кв.м, 17,4/11,9/8,1, кух6000 грн, торг. Тел.: 0 96 3401139.
ня 8 кв.м, лоджія, балкон, с/в окр., поруч дит.садок,
Скутер Honda-Dio, без пробігу по Україні, гарний
школа, супермаркет, озеро, господар. Тел.: 0 67
стан, 11000 грн. Тел.: 0 50 6557727.
4953043, Віта.
Терміново. Недорого. Навісний комбайн «Бізон-02» К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч «Екомаркет», гар(2,5), агрегатується з тракторами Т-40, ЮМЗ, МТЗ. ний стан, господар. Тел.: 0 93 7534756.
Тел.: 0 97 9646912.
К.Шлях вул., р-н Еко, 4/4, загальна площа 55,6
5-ст коробку передач до ГАЗель, Волг-3110, корінні кв.м, житлова — 43 кв.м, 15,5/15,5/12/6,4, газколисти, ресори РАФ (Латвія), блок циліндрів до ГА- лонка, житлова, потребує ремонту, 25000 у.о.
Зель, ГАЗ-24, картер зчеплення ГАЗ-24, стартер ЗІЛ- (еквівалентно 650000 грн). Тел.: 0 50 8419259.
130, кронштейн педалей ГАЗ-24. Тел.: 0 67 1956205.
Соцмістечко вул., 5/5 ц., 60/40/8, с/в разом, гарний
Корморізка фермерська, ваги амбарні, зварюваль- стан, 700000 грн. Тел.: 0 97 2385142, 0 63 4645142,
ний апарат 380В, мотоцикл «Восход-3М», моторолер Світлана.
«Муравей-2». Тел.: 0 97 2378240.
Франка вул., 3/5, 64/35/9, гарний стан, школа, диПричіп до легкового авто, б/в, гарний стан, розмір тячий садок, супермаркет, 884000 грн (еквівалентно
кузова 1600х1800, ціна договірна. Тел.: 0 68 5973009, 34000у.о). Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
Володимир Васильович.
Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, кімнати окремо,
великий хол, 10 кв.м, м/п вікна, нова сантехніка, лаКуплю
мінат, гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 795000
Бориспіль
грн (еквівалентно 30000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93
Мотоцикл К-750, Ява, МТ-12,16, ІЖ-49, в 1104673, Наталія.
будь-якому стані та запчастини до них. Тел.:
БУДИНКИ
0 66 3883391.
Березань
Автовикуп аварійних, битих, цілих, що потребують фарбування, кредитних, нерозмитнених. 58,7 кв.м, 24 сотки, старий, господар, ціна договірШвидкий розрахунок, оформлення за наш раху- на. Тел.: 0 98 8654720.
нок. Тел.: 0 63 4930507, 0 68 8388890.
Бориспіль

НЕРУХОМІСТЬ
Продам
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
1-к.кв., Старокиївська (Ватутіна) вул., з ремонтом,
поруч центр, школа, дитсадок, спальний р-н, господар, недорого, торг. Тел.: 0 67 9156053, Олександр.
Головатого, 36 А вул., 2/9, 27 кв.м, 531900 грн
(еквівалентно 19700 у.о.). Тел.: 0 66 2477871, 0 73
0843028, Михайло.
К.Шлях, 2-А вул., 1/5, 35/20, на початку м. Бориспіль, під комерцію, магазин чи офіс, 390000 грн
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 63 7208510, 0 67
8655359.
Лютнева вул., 4/5, 21/12/5, с/в разом, без балкона,
газ. колонка, житловий стан, 450000 грн. Тел.: 0 97
2385142, 0 63 4645142, Світлана.

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, кап. ремонт, 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.
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Òåë.: 096-876-66-67
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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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ПІСОК, Щ ЕБІНЬ, ВІДСІВ,
ЦЕГЛА (РЯДОВА), ЦЕМ ЕНТ, ГАЗОБЛОК
БЛОКИ Ф УНДАМ ЕНТНІ, ПАНЕЛІПК
КІЛЬЦЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ0 1; 1,5; 2 М

Д оставка та розвантаж ення м аніпулятором

Тел.: 096-015-83-26
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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.
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ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
брус, балки, стропила,
дошка столярна, дрова та ін.

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10
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.
центр р-н, 74 кв.м, 4 кімнати, потребує ремонту,
свердловина, погріб, 7 соток, 670000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Наталія.
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.

УТЕПЛЕННЯ
ФАСАДУ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ
ТОВАРУ

ВНУТРІШНІ РОБОТИ

ПРИЙМАЛЬНИКИ

(квартири, будинки, котеджі)
будьякої складності

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ВАНТАЖНИКИ
ТОВАРІВ

РЕМОНТНІ РОБОТИ

ДИСПЕТЧЕР ПРИЙМАННЯ/
ЗАВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ
УМОВИ ПРАЦІ:

від фундаменту до даху

Тел.: 0990173576,
0937857703

г/р 4/4 (денні, нічні зміни)
Розвозка для співробітників
м. Бориспіль,
м. Переяслав-Хмельницький,
смт Баришівка, м. Київ
Навчання новачків без досвіду роботи

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

Тел.: 067-413-12-96

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

розвилки р-н, 3 кімнати, зручності, недорого, терміново, господар, є варіанти. Тел.: 0 63 2938972,
0 96 6543836.
ГАРАЖІ

Бориспіль

6х3,5 м, металевий, не ржавий, на фундаменті,
виробництво СРСР, метал 3-ка, самовивіз, 13000
грн (еквівалентно 500у.о). Тел.: 0 50 3831219.
Гараж (35 км), приватизований, гарний стан,
господар, ціна договірна. Тел.: 0 50 5179696, 0 97
6372345.
Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на
гараж капітальний, кооп. «Військовий», вул. Момо2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, та, 5,40х6,50, оглядова яма, погріб, документи, реєванна, коридор під чистову, світло, вода заведе- страція, ціна договірна. Тел.: 0 50 6557727.
ні, свердловина, 6 соток, 999400 грн (еквівалентгараж, кооп. «Схід», капітальний. Тел.: 0 67
но 38000 у.о.), торг, господар. Тел.: 0 63 7208510, 7886792, 0 67 7912418.
0 67 8655359.
Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 5351826.
Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена цеглою, на кооп. «Схід»,з капітальним підвалом, 137500 грн
два входи, 25 соток землі, гарне місцезнаходження, (еквівалентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.
під’їзд. Тел.: 0 97 5918154.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуніБаришівка
кації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток,
318000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 Терміново! Баришівський р-н, кооп. «Майорске», 10 соток, вода, газ, світло, ціна договірна,
2505000.
господар, недорого, або здам в оренду. Тел.:
Любарці с., 80 кв.м, цегляний, 3 кімнати, комуні- 0 97 7379763.
кації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 40 соток,
450500 грн (еквівалентно 17000 у.о.), торг. Тел.: 0 93 Березань
Семенівська вул., 19 соток, приватизована, када2505000.
Щасливе с., 1 поверх, 91,5 кв.м, 3 кімнати, кому- стровий номер, ціна договірна. Тел.: 0 98 8654720.
нікації, сарай, погріб, літня кухня, гараж, 0,1100 га, Бориспіль
ціна договірна. Тел.: 0 93 2873088.
10 соток, під забудову, 180000 грн (еквівалентно 8000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 66 1245145.
Переяслав-Хмельницький
10 соток, під забудову, перспективний район, не
Жовтневе с., з усіма зручностями, вода, газ, болото, висока ділянка, не дорого, господар. Тел.:
опалення, баня, парник, гараж, підвал, піч, 15 0 67 8015417.
соток, 286000 грн (еквівалентно 11000 у.о.), торг.
Айвазовського вул., 0,09 га, житлова забудоТел.: 0 95 1877799, 0 96 8764430.
ва, 182000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 95
7650666.
Хоцьки с., р-н площа, 110 кв.м, 2 поверхи, 5
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68
кімнат, кухня, с/в, всі зручності в будинку, газ,
3278353.
світло, свердловина, басейн, сад, сарай, 38
Арсенальна вул., 0,10 га, під забудову, дерсоток, приватизовані, ліс, озеро, 1529050 грн
жакт, власник, можливий поділ на 2 ділянки,
(еквівалентно 57700 у.о.). Тел.: 0 50 2963147, 0 66
130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95
3013314.
7650666.
Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до центру 1,5
Циблі с., дача, Канівське море, ліс, луки, заповідник, будинок сучасний, зі зручностями, км, поруч світло, 182000 грн (еквівалентно 7000
65 кв.м, два поверхи, утеплений, штукатурка у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666.
Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, світло, 338000
короїд, сад, ягоди, доглянута ділянка 7 соток,
у будинку бойлер, душова кабіна, меблі, піч-ка- грн (еквівалентно 13000 у.о.), торг. Тел.: 0 95
мін, зупинка, магазини, ринок поруч, 636000 грн 7650666.
Джерельна вул., р-н «розвилки» 10 соток, фа(еквівалентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 2042875.
сад 50 м, гарне місце, для будівництва та обслуЦиблі с., поруч Дніпро, озеро, ліс, гарна тран- говування житлового будинку, господарських
спортна розв’язка, 2 літні будинки, сарай, літ- будівель та споруд, поруч світло, газ 300 м,
ній душ, с/в, вода, світло, 0,55, приватизовані, 156000 грн (еквівалентно 6000 у.о.),торг, госпо390000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: дар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.
0 67 7476007, 0 66 5780277.
Коцюбинського провул., 0,10 га, 20х50 м, держакт, індивідуальна забудова, комунікації поПІВБУДИНКУ
руч, 130000 грн (еквівалентно 5000 у.о.), торг,
Бориспіль
господар. Тел.: 0 95 7650666.
Коцюбинського пров., 3 кімнати, ванна, кухня, П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова забудова,
цегляний, 10 соток, 583000 грн (еквівалентно 22000 100000 грн (еквівалентно 4000 у.о.). Тел.: 0 95
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650.
7650666.

Підприємство реалізує
б/в залізобетонні вироби:

Плити
Колони
Фундаментні блоки
Ригелі
Стакани під колони та плити
Умови доставки —самовивіз
м. Бориспіль, вул. Броварська,5

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

(04595) 64022

Тел.: 067-238-88-58

Оголошення та реклама

Ревне с., садовий кооператив «Іква», електрика,
річка, 10 соток, 40000 грн (еквівалентно курсу долара 1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.
Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, центр села,
комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.
Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договірна.
Терміново. Тел.: 0 63 1540042.
Кийлів с., в лісі, 60 соток, вихід на Дніпро, недобудова 350 кв.м, 3900000 грн (еквівалентно 150000
у.о.), торг. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.
Лозівка с., під забудову, 0,10 га, ціна договірна.
Тел.: 0 73 0607071.
Мартусівка с.,10 соток, гарне розташування, поруч
зупинка, газ, світло, приватизована, документи готові, поруч зупинка. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.
Проців с., Софіївка р-н, вул.Б.Хмельницького,
19,96 соток, мальовниче місце, навколо сосновий ліс, під забудову, держакт, асфальтований
під’їзд, газ, світло поруч, 75000 грн/сотка, можливо торг, терміново! Тел.: 0 67 4930207.
Рогозів с., 19 соток, держакт, під забудову, по вулиці світло, газ за 80 м, господар, ціна договірна. Тел.:
0 96 3615816.
Старе с., 0,25 га, під забудову, всі комунікації, вулиця забудована, гарне місце, 150000 грн.
Тел.: 0 95 8173288.
Терміново! Лозівка с., 10 соток, держакт, комунікації поруч, обгороджена, недорого. Тел.: 0 67 1762212.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0957125465
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Найму

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 район. Тел.: 0 67 6596222.

ТЕРМІНОВО!

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
в цех

Тел.: (067) 339-81-94,
(099) 07-121-40, Ольга Михайлівна

www.i-visti.com

будинок, півбудинку у власника. Тел.: 0 97 2385142, ПРОПОНУЮ РОБОТУ
0 63 4645142, Світлана.
ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з Бориспіль
комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, VIANOR, мережа шинних центрів в м.Бориспіль
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви- запрошує на роботу фахівців автосервісу, мийкуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, ки, кафе, менеджерів з продажу шин та запчастин. Тел.: 0 67 9040777.
Сергій.
земельну ділянку у власника. Тел.: 0 97 2385142, Автомобіль «Шкода Октавія» на виплату. Тел.: 0 63
2874321, Вадим.
0 63 4645142, Світлана.
земельну ділянку, місто та район. Тел.: 0 67 Бориспільська виправна колонія №119 запрошує
на постійну роботу (службу) у відділ охорони та наг6596222.
ляду і безпеки, г/р доба/три. Служба відповідно до
Здам
ЗУ «Про Національну поліцію України». Тел.: 0 67
3201007, 0 97 4127743, 0 63 2621941.
Бориспіль
Бориспільська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 здійснює на1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 6596222.
бір працівників за вакансіями: прибиральник
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. службових приміщень; двірник; комірник. Тел.:
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
(04595) 72194, 0 66 6188103, Ганна Павлівна.

2-к.кв., Н.Вал вул., центр р-н, 3/5, кіманати окремо,
меблі, 4000 грн+комунальні. Тел.: 0 97 9667124, 0 63
2656540.
Переяслав-Хмельницький
врем’янку, р-н розвилки, 1 кімната, зручності на ву10+10+10 соток, у першій лінії над трасою Київ — лиці, необхідні меблі, пічне опалення, 1500 грн. Тел.:
Золотоноша, поруч Дніпро, ціна договірна. Тел.: 0 66 0 97 9511197, 0 99 6238094.
4243909, 0 63 1730356.
гараж, Європейська вул., оглядова яма, ц., 800 грн.
Тел.: 0 97 8750490, 0 97 9511197.
Куплю

Бориспіль
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В зоомагазин потрібен продавець. Тел.: 0 73
0925607.
В НОВИЙ ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОДАВЦІВ З
Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 97 4198167.
В продуктові магазини потрібні продавці із д/р, з/п
при співбесіді. Тел: 0 67 9048082.
В таксі потрібні водії зі своїм авто. Тел.: 0 50
2527655, 0 96 3362272.
Для роботи в таксі м.Бориспіль потрібні водії
зі своїм авто. Наявність замовлень. Тел.: 0 95
0328090.
ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬСЬКИХ МІСЬКИХ
МАРШРУТАХ ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д»; СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 97 9179249.

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

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

Б ЕТО Н

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на постійну роботу інвалідів (прибирання тери1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі та районі, по- торії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.
стійно є клієнти на оренду. Тел.: 0 67 6596222.
Запрошуємо на постійну роботу прибиральни1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на цю, з/п 3000 грн/15 змін, робота в м. Бориспіль.
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Тел.: 0 67 2426177.
Наталія.
Запрошуємо на роботу продавця, забезпечуємо безкоштовним житлом, можливо з сім’єю.
кімнату. Тел.: 0 63 3901541.
Тел.: 0 99 0499254.
Міняю
ЗОШ №6 (вул.Головатого, 19) потрібні: прибиральниці службових приміщень, двірник, кухарі, кухонний
Бориспіль
працівник. Тел.: (4595) 62348, 0 67 4570661, 0 93
будинок у с.Вороньків, 40 соток землі, на 8601014.
квартиру у м.Бориспіль або продам. Тел.: 0 98
Компанії з продажу керамічної плитки, с. Ща2759783.
сливе, на склад потрібні вантажник; укладач
земельну ділянку, 25 соток, Іванків с., гарне місце керамічної плитки; комірник. Тел.: 0 50 3161611,
Юлія.
на квартиру у Борисполі. Тел.: 0 97 5918154.

Бориспіль

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ПОТРІБНІ

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
МАЙСТЕР ЦЕХУ
З МЕТАЛООБРОБКИ
ВИКОНРОБ
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9
Тел.: (067) 232-46-51, (099) 377-23-67, (04595) 7-20-06

Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ
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ТЕРМІНОВО
на постійну роботу потрібні

Оператори АЗС
Відповідальні, без шкідливих звичок,
з бажанням працюватти.
Змінний графік роботи,
заробітна плата за домовленістю.

Тел.: 067-108-81-88

ТЕРМІНОВО

на постійну роботу

РОБІТНИКІВ
ШИНОМОНТАЖНИК
Можна без д/р
ОХОРОНЦІВ
ПОТРІБЕН

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

у м. Бориспіль

ПОТРІБНІ

АВТОСЛЮСАР

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

в ресторан «Смерека» м. Бориспіль

Пекаря-заготівника
Кухаря-універсала
Помічника кухаря
Мангальщика
Заступника директора
ресторанного комплексу

на автопостач

Тел.: 050-332-87-07

Тел.: 050-332-87-04,

Адміністратора ресторану
Бармена
Офіціанта
Швейцара у ресторан
Мийницю-прибиральницю

Іван Сергійович

СТОЛЯР ДЛЯ ЗБИРАННЯ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ
Тел.: 050-357-43-86,
Анатолій Володимирович

Андрій Олександрович

Тел.: 050-332-87-05

Навчаємо
Компенсація
транспортних витрат
Власна розвозка

Тел.: 067-828-28-90

Тел.: 050-541-73-67
Престижній київській
охоронній фірмі потрібні

НА РОБОТУ

Деревообробне підприємство ЗАПРОШУЄ

НА ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ У М. БОРИСПІЛЬ ТА С. РОГОЗІВ
ПОТРІБНІ РІЗНОРОБОЧІ, З/П ВІД 7000 ГРН. ТЕЛ.:
0 99 5492595.
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ОФІЦІАНТ,
Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 12.00 ДО 24.00, З/П
ВІД 3000 ГРН, СПІВБЕСІДА. ТЕЛ.: 0 95 3102474,
0 63 4075992.
На постійну роботу потрібен продавець у продуктовий магазин. Позмінно. Тел.: 0 66 3165781,
0 67 3374611.

Потрібен охоронець на склад будівельних матеріалів у м. Бориспіль, робота позмінно, оплата
своєчасно. Тел.: 0 93 2859090.
Продавці у продовольчий магазин. Зручний
графік роботи, з/п достойна. Тел.: 0 66 3165781,
0 67 3374611.
ТЕРМІНОВО В БУДІВЕЛЬНИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ З Д/Р. РОБОТА ПОЗМІННО.
З/П ДОСТОЙНА. ТЕЛ.: 0 63 0115873, 0 66 7410673.

Терміново потрібні працівники у кузню: коваль,
електрозварювальник. Тел:: 0 50 5740251,
На постійну роботу потрібні комірники та водії, з/п
0 63 3771787.
від 6000 грн, с. Щасливе. Тел.: 0 67 1505500.
На постійну роботу потрібні мийники автомобілів та заправники. Тел.: 0 68 6875604.
На постійну роботу потрібні охоронці та оператор ПК. Всі питання по тел.: 0 50 1757434, 0 66
2267583.

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас»
потрібна сестра-медична (фельдшер). Тел.: 0 97
1229617 Оксана Юріївна.

Терміново! Потрібні водій кат. «С» на асенізатор «Рено» (викачування каналізацій) по БориНа постійну роботу у спортивно-оздоровчий комп- сполю та району, бажано з д/р; токар; автослюлекс, с. Проліски, потрібна прибиральниця, г/р 2/2. сар на СТО. Тел.:0 50 5740251, 0 66 7218661, 0 63
Тел.: 0 66 3655114.
7218601.
На роботу в торгово-роздрібну мережу ПарТОВ «ЖЕК-53» запрошує на роботу двірнифюм-Бар запрошується комунікабельний, цілека-прибиральницю будинку та різноробочих.
спрямований продавець-консультант. З/п висоТерміново. Тел.: (04595) 65001, 0 66 1404851.
ка, ставка+%, 6000 грн, гнучкий графік роботи.
Торговій компанії на роботу потрібен головний
Тел.: 0 98 5221604, Інна.
бухгалтер із д/р, знання 1:С, Excel, з/п при співбесіді.
На роботу потрібні прибиральники/прибираль- Тел.: 0 67 9048082.
ниці, двірники, оператори. Зручний г/р (денні та
У відділ охорони потрібні охоронці, гарний стан
нічні зміни), своєчасна виплата з/п, допомога
з житлом. Тел.: 0 97 2031947, 0 93 3392076, 0 63 здоров’я, з/п гідна, г/р 1/3. Тел.: 0 93 8112233.
2332251, 0 63 5391478.
Фірмі у с.Іванків на постійну роботу потрібні охоронОХОРОННІЙ КОМПАНІЇ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
ОХОРОНЦІ ВАХТОВИМ МЕТОДОМ, ВОДІЇ, ОПЕРАТОР ПУЛЬТА. ОПЛАТА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 96
9425596, 0 67 6313857.

ці. Тел.: 0 96 2499983, 0 67 4451883.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Підприємство в м.Бориспіль запрошує у свій колекБориспіль
тив вантажників для фасування крупи та борошна.
З/п 5000грн. Тел.: 0 96 8094256, 0 99 3038083.
Брус, балки, стропила, шалівка, дошка столярПідприємству на постійну роботу порібен тех- на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги.
нік-електрик з обслуговування прального, су- Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0
шильного, прасувального обладнання, г/р зруч- 67 3278510.
ний, достойна з/п. Тел.: 0 50 8112233.
М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 3 шт. 2,25х0,67;
ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПО- 2,05х0,88; 2,20х0,75, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93
ТРІБЕН КУХАР, Г/Р ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ З 7472006, 0 50 2223228.
12.00 ДО 24.00, З/П ВІД 5000 ГРН, СПІВБЕСІДА.
МЕБЛІ
ТЕЛ.: 0 95 3102474, 0 63 4075992.
Підприємству потрібен кухар-універсал,д/р від
1го року з/п 400 грн/зміна, розвозка по місту.
Тел.: 0 50 3106082.

Бориспіль
Диван «Малютка», розкладний; стільці, 6 шт.; шафа-стелаж, 3 шт. Тел.: (4595) 050906, 0 68 6505802.

Потрібен вантажник на склад будівельних ма- Крісло-ліжко, 2 шт., по 1200 грн, б/в; диван, б/в,
теріалів у м. Бориспіль, г/р пн-сб з 8.00 до 18.00, 200 грн. Тел.: 0 67 9348643, Валерій.
з/п 7000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.:
0 93 2859090.
ОБЛАДНАННЯ
ПОТРІБЕН ВОДІЙ-МЕХАНІК КАТ. «С», «Е» ІЗ
Бориспіль
Д/Р ТА ЗНАННЯМ ТЕХ.ЧАСТИН АВТОМОБІЛЯ,
Котел «Фероллі», 24 кВт, новий. Тел.: 0 50 3820603.
З/П ДОГОВІРНА. РОБОТА ПО ОБЛАСТІ. ТЕЛ.:
0 98 3996710.
Твердопаливний котел, 2000 грн; газовий котел
Потрібен на роботу повар, бармен-офіціант у кафе круглий, 1000 грн; раковина для умивальника 250
перед «Новою лінією»; продавець одягу м. Київ, грн; балон кисневий — 500 грн. Тел.: 0 67 9952786,
ст.м. «Осокорки». Тел.: 0 99 5509941.
0 63 8715695.

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
У зв’язку з відкриттям нових об’єктів
охоронна фірма проводить набір

ОХОРОНЦІВ для роботи в охороні вахтовим методом
та НАЧАЛЬНИКІВ ЗМІНИ
Проживання та харчування за рахунок роботодавця

Тел.: 095-162-25-58, 050-305-38-28
Тел.: (04595) 6-62-23

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-238-88-58
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АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІ
ВСТАНОВЛЕННЯ, ПРОШИВКА
ТА РЕМОНТ ТЮНЕРІВ

ВІДЕОНАГЛЯД

(050) 086-64-62, (067) 714-69-91
Соковижимака «Струмок», ручна; електрогазоно- Всі види ремонтно-оздоблювальних робіт:
косилка; бочка харчова, 50 л; казан, чавун, новий, квартир, офісів, будинків, будь-якої складності,
Бориспіль
10 л; електроплита, спіраль, 2 шт.; швейна машин- «під ключ». Гіпсокартон, штукатурка, кахель,
Продам не дорого плиту комбіновану електри- ка «Подольськ», ручна. Тел.: (4595) 050906, 0 68 безпіщанка, малярка, шпалери, електрика, сан6505802.
техніка. Якісно, швидко, доступно. Тел.: 0 50
ка,газ(три).тел:0505943708,0950122275
0762680, 0 63 6041294.
КУПЛЮ
Телевізор 42 см, ДУ, 90 каналів, 800 грн; киснеПеретяжка та ремонт диванів. Тел.: 0 97 2613014.
вий балон, 500 грн; умивальник для ванної кімнати,
Бориспіль
Фрезування, оранка, культивація городів траккомплект 2000 грн; шафа книжкова, 400 грн. Тел.: 0
Для своєї домашньої бібліотеки куплю книги се- тором-мінітрактором, розробка ділянок під
67 9952786, 0 63 8715695.
рії «Литературные памятники» та видавництва посів, скошування, обприскування хімікатами.
ТВАРИНИ
«Academia». Тел.: 0 96 5252078.
Тел.: 0 97 2378240, Юрій.
«Майстер по виклику»: будівельні роботи, елекПОСЛУГИ
Бориспіль
трик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 67 9952786,
Кізонька, 5 місяців, недорого. Тел.: 0 93 2233068.
Бориспіль
0 63 8715695.
Коза молочна з 2 окотом, 2 козенят — 4 міс. Тел.: Бригада будівельників виконує абсолютно усі види
РІЗНЕ
0 97 7408815.
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монКорова голштинка, 26000 грн, тільна теличка, тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. Бориспіль
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
14000 грн. Тел.: 0 97 3914294, 0 97 1496008.
Віддам у подарунок двох маленьких кошенят-хлопКролі білий обер, гіганська шиншила; поросні крочиків.Матуся сибірської породи. Приносить в дім удалиці, поросята вік 6-7 неділь Ландрас і велика біла.
чу та достаток. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0
Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.
95 0122275.
Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я КарМолода коза молочної породи, 1,5 р. Тел.: 0 96
усіх видів
бовського Ігоря Володимировича 1990 року, вважа8065417.
Молода корова. Тел.: 0 98 8909709.
Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95 ти недійсним.
Телиця, 8 міс. тільності, чорноряба. Тел.: 0 95 Бригада будівельників виконує всі види ремонт- Втрачений Державний акт на право власності на
земельну ділянку, серія ЯИ №743962, виданий на
8319191, 0 95 8257262.
но-оздоблювальних робіт, утеплення фасадів та ім’я Футорного Дмитра Анатолійовича райвідділом
Цуценята йорків, ціна договірна, в’язка мініки
монтаж металопластикових конструкцій. Тел.: 0 67 Держкомзему у м. Бориспіль 05.01.2010 р., вважати
йорк, пікінес, мальтійська болонка бебік. Тел.: 0 98
недійсним.
4503318, 0 93 7229384.
5354029, 0 99 2240262.
Догляну людину похилого віку за право наслідуБудівництво приватних будинків, котеджів і дач під вання майна. Тел.: 0 96 9918144.
Кобила, темна з лошам. Тел.: 0 96 2213581.
ключ з доставкою і закупкою матеріалів. (Ліц. АВ Здам в оренду будівельне риштування, вишку, беРІЗНЕ
№479589 від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064, 0 68 тонозмішувач. Тел.: 0 67 4082864, 0 93 7840089.
Бориспіль
1269208.
ЗНАЙОМСТВА
Будку для собаки, с. Глибоке. Тел.: 0 67 4943104.
Видалення і обрізка аварійних дерев. Розчищен-

ЗАКУПОВУЄМО

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ
У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

РЕМОНТ КОТЛІВ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА

Бориспіль

Двигун лодочний ЯМАХА-5 з повітряним охоло- ня ділянок. Планування території. Земельні роботи:
Жінка 40 років, бажає познайомитися з чоловідженням, гарний стан, 12000 грн. Тел.: 0 50 6557727. виконуємо копання котлованів та озер. Тел.: 0 96 ком для створення сім’ї, без ш/з, телефонуйте після
Деревообробний станок; ритуальна огорожа 9918144, 0 95 4431138.
17.00. Тел.: 0 98 2812556.
320х290 см. Тел.: 0 67 1956205.
Дзеркало, велике, овальне, б/в, радянського виробництва, ціна договірна. Тел.: (4595) 69244.

ПрАТ «ДКС Україна» НА РОБОТУ ПОТРІБНІ (с. Іванків)

Ємність 4,5 куб.м; гаражні ворота; зварювальний апарат, «вуглекислотка». Тел.: 0 96 3441723.

Інвалідний візок 40х42х40, новий; інвалідний візок
«Маруся-1», новий; дорослий триколісний велосипед. Тел.: 0 67 9187466.
Козине молоко.Кози породи ла Манча.Доїм аппаратом Тел.: 0 50 5462717.

Сітка рабиця Тел.: 0 50 3820603.

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
Тел.: (044) 496-18-44

Виробничій компанії

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ

ПОТРІБНІ

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЛАБОРАНТИ

без д/р, з/п 7000 грн

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ
з/п від 7700 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
з/п від 6700 грн

ВАНТАЖНИК

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

з/п від 6000 грн + харчування

Підприємству ТЕРМІНОВО потрібні

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

на нові автобуси марки «БАЗ», «Богдан»

з/п від 7200 грн + харчування
Розвозка з центру м. Бориспіль
(біля кафе «Славутич»)
Графік роботи: з 8.00до 17.00, пн–птн
Бориспільське Шосе, буд. 41, корпус Б
( біля села Проліски)

Тел.: (067)620-56-21

З/п від 6000 грн
Г/р позмінний,
офіційне
оформлення,
соцпакет, обіди,
розвозка.

ВОДІЇ категорії «D»
ОПЕРАТОРИ ПК
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

Літні канікули у розпалі. Діти відпочивають: вони катаються на велосипедах, роликах,
скейтах, граються на майданчиках, ходять у парк і кіно. Після «намотаних» кілометрів не
зайвим буде сісти і кілька хвилин приділити розумовій гімнастиці, адже важливо не розучитися думати упродовж тривалих вихідних. Пропонуємо нашим маленьким читачам
разом з «Вістями» збагатитись новими знаннями.

Історія іграшок: лего
Натхненні

Різновиди
Зараз існує безліч серій іграшки: «Замок», «Космос», «Пірати», серії, присвячені «Зоряним війнам»

• У 1968 році на півострові Ютландія у Данії було побудовано найбільший у світі Леголенд, що складається
із 45 млн кубиків лего.
• Дорослі також не відстають від дітей, створюючи
різноманітні цікавинки із лего. У 2013 році із деталей конструктора було зібрано автомобіль, що працював на поршнях, рухомих стиснутим повітрям.
При цьому розробники використали близько 5 тис.
деталей.
• Один із дорослих шанувальників лего побудував справжній будинок, використовуючи цеглинки
конструктора.
• Працівники фабрики іграшок у Чехії зібрали найбільшу скульптуру лего в історії — літак із «Зоряних
воєн» довжиною 15 м, якого виставляли у Мангетені.

Куточок безпеки: правила
поведінки під час грози
Усі люблять дощ. Його краплям радіють люди, а природа просто оживає. Та коли він супроводжується грозою і буревієм, може бути небезпечним. Щоб уберегтися
від блискавки, потрібно дотримуватися кількох правил.

Під час грози варто утриматися від поїздок на
природу. Якщо ж дощ застав вас на вулиці, то
потрібно
 уникати поодиноких дерев,
 не бігати, бо пітна шкіра і швидкий рух притягують блискавку,
 присісти, обхопити коліна руками,
 не торкатися металевих предметів, не знаходитися від них ближче, ніж за два метри,
 на стадіоні відійти від усіх стовпів, флагштоків,
 у горах триматися подалі від вершин, не торкатися мокрого каміння,
 у лісі сховатися на ділянці з низькорослими деревами,

 триматися подалі від води, адже удар блискавки у
воду може бути смертельним у радіусі 100 метрів.

Якщо гроза застала вас удома, варто
 вимкнути усі електроприлади,
 у жодному разі не розмовляти по
мобільному,
 зачинити усі вікна і кватирки, щоб
не створювати протягу,
 знаходитися подалі від усіх водопровідних труб і батарей,
 у сільських будинках знаходитися подалі від груб і печей.

Найкращий одяг під час грози:
гумові чоботи і дощовик.

Відгадай

Л

По траві повзла змія.
Налякався добре я.
Від гадюки біг чимдуж,
А то виявився …
(Вуж)

(Жито)
Де у полі квітне гречка,
Стоїть хатка невеличка.
Ти зустрінеш там родину,
Що працює без упину.

т
н
и

ір
б
а

Щоб мені кудись дійти,
Треба всю її пройти.
Бере початок від порога
Далека чи близька…
(Дорога)

В полі жовті промінчата
Шелестять, немов зайчата,
А вусаті ж їхні віти!
Що це, друзі? Мабуть…

Знайдіть
ключове
слово.

1
2
3
4

чи «Гаррі Поттеру» тощо. Великої популярності набула серія «Mindstorm», за допомогою якої можна
створити власного робота і запрограмувати його на
свій розсуд.
Зараз створено лего-ігри онлайн. Батькам
не потрібно витрачатися на новий комплект
конструктора.

Найвідоміша у світі іграшка-конструктор з’явилася
у Данії. У далекому 1932 році її для свого сина створив
столяр Оле Кірк Крістіансен, який займався виготовленням табуретів і дерев’яних іграшок. Назва винаходу утворилася від данських слів «Leg godt», що у перекладі означає «гратися із задоволенням». Відомого усім
вигляду (брусочків із виступами для з’єднання) лего набув у 1949 році. Пізніше розробники іграшки додали до
комплектів фігурки людей, тварин, усілякі механізми.

Патріотичний кросворд

5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Головне місто України.
Цю ріку називають Славутою, Борисфеном.
Як раніше називали будинок?
Різнокольорова прикраса українського віночка.
Лікарська рослина, кущ, символ України.
Воїн Запорізької Січі.
Різновид великоднього яйця.
Хто, відповідно до українського прислів’я, день
починає?

(Вулик)

Бесіда
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Мар’яна Волошин: «МЕНІ НЕ БАЙДУЖЕ,
В ЯКІЙ КРАЇНІ, В ЯКОМУ МІСТІ ЖИТИМУТЬ МОЇ ДІТИ»
 Ми живемо в дуже складний,
проте надзвичайно цікавий час.
Обставини та ситуації змінюються з калейдоскопічною швидкістю.
З’являються нові люди, активні, небайдужі, які відповідають потребам
сьогодення.

ДОВІДКА
Мар’яна Володимирівна Волошин народилася в селищі міського типу Красне Буського району Львівської області в
сім’ї робітників. Після закінчення Львівської середньої школи №90 вступила до
Львівського національного університету
ім. Івана Франка на економічний факультет, спеціальність «фінанси», який успішно закінчила 2007 року. Потім навчалася
в аспірантурі, а у 2012 році захистила
дисертацію й отримала звання кандидата економічних наук. З 2008 до 2014 року
викладала в Переяслав-Хмельницькому
педуніверситеті. З серпня 2015 року —
завідувач кафедри фінансів, економіки
та менеджменту МАУП, а також доцент
кафедри фінансів та економіки Київського університету ім. Б. Грінченка. Заміжня.
Чоловік — Дмитро Волошин, настоятель
храму св. Єфрема Переяславського, що
на території центральної районної лікарні. Має двох доньок: Єлизавету, 2004 р.н.,
та Юліану, 2010 р.н.

Олександр МАТВІЄНКО,
фото з архіву Мар'яни ВОЛОШИН
Однією з таких яскравих особистостей є,
без сумніву, відома в Переяславі активістка і волонтер, кандидат економічних наук
Мар’яна Волошин, інтерв’ю з якою пропонуємо увазі наших читачів.
— Мар’яно Володимирівно, чи вважаєте Ви Переяслав рідним містом?
— Так, Переяслав-Хмельницький став моїм рідним містом, адже в його красу важко
не закохатися. Тим більше, що це, принаймі,
поки що, екологічно чисте місто. Тут народилися наші з чоловіком діти, тут ми знайшли нових друзів, кумів, знайомих, збудували
свій дім. Проте специфіка менталітету багатьох переяславців іноді вибиває з колії своєю апатією та байдужістю.
— Ви брали участь у Революції гідності…
— Знаєте, це болюча тема. Від багатьох
спогадів ще й дотепер стискається серце. В
ніч із 29 на 30 листопада 2014 року на Майдані Незалежності спецпідрозділ «Беркут»
жорстоко розігнав мітингувальників. Тієї
ночі постраждав і мій племінник, котрий повернувся в Україну з Італії і вийшов на Майдан, щоби підтримати європейський вибір українського народу. Та ніч та кілька наступних ранків згадуються, наче страшний
сон… Вже після цієї події в нашій сім’ї ми з
чоловіком почали по черзі постійно їздити
на Майдан. Намагалася ніде цього не афішувати, адже на той час я працювала в місцевому виші і не відомо, як би розцінило керівництво таку мою активність…
На мирну ходу 18 лютого поїхав мій чоловік разом із о. Михаїлом Тростянецьким,
а ми з його дружиною залишилися вдома,
прикуті до онлайн-трансляції. Для мене це
була друга найдовша та найстрашніша ніч
під час революції. З чоловіком зник зв’язок.
Я обдзвонила всіх, хто його раніше бачив, і
з’ясувала, що їм про нього також нічого не
відомо. Думала, що посивію… Молилася
безперестанку, просила Господа, щоби зберіг його. Після чотирьох годин невідомості
мені вночі зателефонував о. Михаїл і повідомив, що о. Димитрія (мого чоловіка) поранено, що йому надали допомогу й вони збираються повертатися додому. Я видихнула

з полегшенням і подякувала Господу за те,
що зберіг мого чоловіка. Вранці Дмитро повернувся додому. В лікарню ми не зверталися, бо, як знаєте, це було не зовсім безпечно.
— Проте Ваші випробування не
закінчилися?
— Того дня мала кілька пар в університеті, після чого ми з рупором їздили по місту й активно кликали людей на місцеве віче, яке мало відбутися того ж дня. І, знаєте, це було недаремно: нам вдалося достукатися до людської свідомості, адже те віче
стало найчисельнішим у Переяславі. Після
нього я поїхала на Майдан, навіть не здогадуючись, який страшний ранок чекає на
нас 20 лютого…
Революція гідності… Згадаймо головне. Ніколи не кажіть, що ідеали Майдану сплюндровані. Це — неправда! Революція гідності залишила глибокий, визначальний і незабутній слід в історії. Не в прийнятих документах — папір усе стерпить, не в
прізвищах лідерів — вони змінюються. Ідеали, надії й рішення революції разюче змінили нашу ментальність, розпочали й про-

довжують формувати нашу нову політичну
ідентичність. Процес іще не завершений. Бо
історія — штука не скороспішна. Коли ж завершиться — будуть і правильні рішення, і
справжні лідери. Те, що ми всього цього не
відчуваємо, пояснюється одним: ми ще надто наближені до тих подій, надто емоційно сприймаємо їх. І за окремими деревами,
як кажуть, не бачимо лісу. З кожною новою
річницею Майдану ми маємо змогу осягнути повнішу картину того, що сталося. Але,
щоб пазли склалися повністю, має пройти
ще чимало часу.
— Мар’яно Володимирівно, розкажіть,
будь ласка, про свою громадську роботу.
— Легко займатися громадською роботою та волонтерською діяльністю, коли маєш підтримку і довіру людей. Правду кажуть, що один у полі не воїн! Для мене не
байдуже, в якій країні, в якому місті житимуть мої діти, тому я завжди гостро реагую на безчинства з боку влади. Часто кажу
своїм батькам, що вони неправильно мене
виховали, адже прищепили надзагострене
відчуття справедливості, з яким складно
жити. Адже та планка, яку я ставлю для себе перед іншими людьми (маю на увазі їхнє
ставлення до того, що відбувається навкруги), не завжди є для них прийнятною. Але
це природно, адже всі ми люди і всі ми різні. Я не можу стояти осторонь, коли в державі чи в нашому рідному Переяславі переступають через закон, через людей. Усе
мені болить, усе мене стосується, бо я розумію наслідки, які матимуть мої діти через
мою бездіяльність.
— Чим Ви займаєтесь як волонтер?
— Останнім часом уся моя волонтерська
діяльність зосереджена на військових та дітях-сиротах. Хочеться допомогти тим, чим
обділені воїни на передовій та діти в сиротинці. Хоча іноді це може бути проста увага та вміння їх вислухати. Дітям намагаюся
давати життєві поради, адже поруч із ними
немає мами й тата, до яких можна прихилитися. Щодо шпиталю, де проходять реабілітацію наші військовослужбовці, то їм також
важлива наша увага й підтримка. На передовій нині змінилися потреби, бо держава
все ж налагодила, бодай частково, забезпечення бійців. Ми ж, у свою чергу, намага-

ємося забезпечити тим, чого бійці від держави не отримують. Проте з кожним днем
допомагати стає дедалі важче, адже люди
виснажилися, знизилася їхня купівельна
спроможність.
— Частіше стали відмовляти?
— Дуже часто, коли звертаємося по допомогу, чуємо відмову, аргументовану тим, що
всі ми є платниками військового збору, тож
нехай держава й забезпечує. Особисто для
мене сприймати відмову в допомозі є найважчим. Розумію, що всі втомилися, але ж це наша
країна, це країна тих хлопців, які на передовій, які в шпиталях. Найтяжче, коли знаєш, що
конкретній людині потрібна допомога, однак
ти допомогти не в силах (я маю на увазі матеріальну складову). Тут, на місці, часто допомагаємо в тих випадках, коли складнощі виникають з боку чиновників, нерозуміння ними потреб бійців чи їхніх сімей. Волонтерство дуже
стомлює і виснажує морально. Спочатку цього не розумієш, бо маєш перед собою мету допомогти і зайнятий винятково її досягненням.
Радість, сльози, співчуття, чуже горе та щастя
— все це осідає в тобі, накладає відбиток на
обличчя й душу.
— Що Ви думаєте з приводу ситуації
навколо ТЕЦ? Яким Ви бачите подальше
використання цієї земельної ділянки?
— Нам керівництво ТЕЦ малює чарівну
картинку з трояндами та пиріжками. Можливо, це все й буде, проте якою ціною? Ціною нашого здоров’я. Увесь цивілізований
світ переходить на альтернативні технології, а наші бізнесмени скуповують те, що викидають у Лондоні, загортають у гарну обгортку і роблять на нашому здоров’ї гроші.
Мене дивує, яке право мав міський голова,
депутати та інші владці, не порадившись із
громадою, дати дозвіл на розміщення в місті такого об’єкта?!
— 28 липня відзначався День Хрещення
Русі-України. Що для Вас та Вашої родини
значить це свято?
— Щорічно ми з нашою парафією св. Єфрема берем участь у Хресній Ході до Дня
Хрещення Русі-України. Для нашої родини
це свято і безпосередня участь у ньому має
велике значення, адже це важливий внесок у розбудову Православної Української
Церкви та Незалежної Української держави.
Саме свято Хрещення Київської Русі є знаковим для України, адже воно сприяло духовному єднанню земель України-Русі, яка
увійшла в родину європейських держав.
Від щирого серця бажаю, щоб душі православних об’єднались у великій вірі до Спасителя, любові до Батьківщини, до ближнього, а в Україні запанували мир, милосердя й
радість. Хай Господь дає здоров’я на багато щасливих років, примножує добробут у
кожному домі. Божої вам благодаті!

Шкільна лава
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 ПСИХОЛОГІЯ

ЛІКИ ВІД МУЛЬТИКОЗАЛЕЖНОСТІ

 Літо. Саме час зробити те, за що ваші діти вам
будуть вдячні — відучити
від мультикозалежності. А
так званий «докладний рецепт» — батьківська
небайдужість.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПСИХОЛОГІВ
Як зауважують психологи,
небезпека є чи не в кожному мультику. Так, наприклад,
мультфільм «Пінгвіни із Мадагаскару» поганий тому, що він
культивує у дитині «туалетний»
гумор. «Маша і Ведмідь» виховує садиста. «Смішарики»
постійно показують дівчат у
негативному світлі. «Губка Боб»
отупляє. «Оггі і кукарачі» зрощують в дитині насмішкуватість і підступність, а більшість
сьогоднішніх мультиків про геройство, які так обожнюють малолітні хлопчаки, підвищують
тривожність.

Валентина ОЛІЙНИК,
фото автора
Люди, які були малюками у
70-80-х сьогодні з особливим щемом відгукуються про благодатний час свого дитинства. Зокрема
згадують гіперпопулярну передачу «Катрусин кінозал» та її ведучу
тьотю Катю. Також з великою любов’ю переповідають казки улюбленого діда Панаса, який понад
20 років розповідав їх у прямому
ефірі передачі «На добраніч, діти».
А от, що знаково, на нинішній дитячий телепродукт жаліються
— Я суворий тато, — коментує Валентин Макаренко, — своїм дітям дозволяю дивитися мультики тільки вранці і ввечері, перед сном. Потроху, як було в часи
власного дитинства, і тільки позитивні, ще тодішні в тому числі, які
справді навчають добру.
— Звичайно, не можна однозначно сказати, що сьогодні все
погано, а колись було добре, —
розповідає Тетяна Копач. — Проте, попри великий вибір продукту на дитячих каналах, свою малолітню донечку перед телевізором
не можу залишити саму, бо боюся за її ще не сформовану психіку.
Ну як, скажіть, пояснити дитині,
що це за тварина-субстанція, коли вона водночас схожа і на козу,
і на свиню, і ще на щось? А як вам
герої-малюки з квадратними чи
трикутними головами, геть позбавленої будь-якої симетрії відносно тіла? Все, що вмикаю Вікторії, обов'язково тестую. А взагалі,
вона обожнює «Машу та Ведмедя», любить дивитись розвиваючі
фільми про природу, до яких ми її
привчили...
Коментарі-обурення мам і тат
схожі. Та всі вони у своїй темі зводяться до того, що вони чудово
розуміють шкоду від анімаційного «залипання» і навіть більше —
хочуть зменшити цю залежність у
своїх дітей. Проте вигулькує чима-
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Тетяна Копач прискіпливо тестує кожен мультик перед тим, як показати донечці Вікторії,
а чоловік Петро всіляко підтримує цю принципову позицію дружини.
ло «але», і дорослі укотре, як і багато разів до того, відстрочують
це своє непохитне рішення.
— Моїй доньці 7 років, але з 5
років вона геть не грається з ляльками, — розказує бориспілька Антоніна Григораш. — Натомість все,
що її цікавить, то це мультики. Зазвичай, дивиться в Інтернеті. Любить вмикати «Сімпсонів», «Ма-

водився в садочку, а також бився з
дітьми, коли уже пішов до школи.
Просто не знаю, що з ним робити.
Батьки і я пробували карати і не
вмикати цей мультик та подібні, то
він протестує і зумисно ще гірше
поводиться.
Якщо покласти руку на серце,
більше за самих дітей, мультики
люблять їхні мами або інші рідні,

да. По-перше, такі діти мають проблеми з зором і гірше розвинуті фізично. По-друге, знижуються
творчі здібності малечі, і вони починають повільніше міркувати, а,
отже, якщо говорити про заняття
у садку чи вже у школі, знижується
уміння засвоювати новий матеріал, в результаті чого падає і успішність в цілому.

Всім раджу замінювати перегляд мультиків читанням казок малечі уголос. Також корисно
буде потроху згадувати-збирати колекцію активних ігор, влаштовуючи ті для дітей та їхніх
друзів на вулиці. Позитивно по відучуванні від мультиків працюють настільні ігри.
шу і Ведмедя», «Свинку Пепу» тощо. Може їх дивитись годинами. А
якщо пробую вимкнути, то бунтує
так, що не можу з нею справитись.
— Онук дивиться дитячі канали
практично цілодобово. Після того,
як він побачив перші серії «Нінзяго», — жаліється пенсіонерка Євгенія Прудкова, — підсів на цей
мультик і у всьому наслідував тамтешніх героїв, називає їх своїми
кумирами. Часто задиркувато по-

що проживають разом. Це легкий
спосіб зайняти дитину, поки ті займаються своїми справами і не хочуть, аби дитина крутилася під ногами: відпочивають, готують, працюють, чаюють із сусідкою тощо.
Проте мультики, які діти часом
дивляться довго і безконтрольно, часто викликають низку проблем з фізичним і психологічним
здоров’ям, визнавати які батьки не дуже і поспішають. А шко-

— Попри те, що свідома і небайдужа громадськість кричить: «Обережно! Мультики!» —
які реально дієві методи відучування від цієї залежності вона пропонує?
— Найперше, треба чітко визначитись з часом і тривалістю, коли дитина може дивитись мультики. Далі найголовнішим для батьків має стати правило переглядати мультик перед

тим, як взагалі увімкнути його дитині чи дозволити вишуковувати у мережі самостійно. Якщо мультики руйнівні, а дитина їх вже вподобала, бо уже, наприклад, випадково побачила
десь сама, просто не показувати їх — мало, — коментує Ірина Здурова, психолог, педагог, яка працює з дошкільнятами. — Передусім, дитині по-дорослому треба пояснити, в тому
числі і на прикладах, чому саме
той чи інший мультик є поганим
і чому дивитися його не треба.
Деколи мої колеги зауважують,
що поганих чи хороших мультиків не існує. Дуже часто на перший погляд і безневинні мультики завдають шкоди дитині, адже ніхто не знає, коли і від чого
в неї раптом спрацює «пусковий
механізм», який може перерости
в якусь негативну реакцію. Тому дуже правильною є практика дивитись мультфільми разом
з батьківськими коментарями. А
взагалі, всім раджу замінювати
перегляд мультиків читанням казок малечі уголос.
Також корисно буде потроху згадувати-збирати колекцію активних
ігор, влаштовуючи ті для дітей та їхніх друзів на вулиці. Позитивно по
відучуванні від мультиків працюють
настільні ігри. В першу чергу тоді, коли граєш у них всією сім’єю. Також відучує від мультиків і якась спільна
справа: прибирання, ліплення вареників для вечері тощо. Узагалі, діти
дуже люблять усіляку роботу, якою
традиційно займаються дорослі, а
тому, наслідуючи старших, виконуватимуть її із задоволенням.

Спортивний клуб
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 ІНТЕРВ'Ю

РЕКОРДСМЕН ЗІ ШВИДКОСТІ

 Засновник і президент відомого
і популярного в Україні «Київського
міського автомотоклубу» (КМАМК)
Сергій Малик — уродженець Яготина. Навчався у ЗОШ № 2, у старших
класах бачив себе військовим. Проте життя склалося так, що Сергій
Дмитрович професійно займається
автоспортом.
Валерій ГІРЧЕНКО,
фото з архіву Сергія Малика
У 1984 році, отримавши атестат про середню освіту, Сергій Малик вступив до Київського вищого військового інженерного училища
на факультет «Автоматизація систем управління військами». Після закінчення училища
у званні лейтенанта проходив службу у Військово-повітряних силах СРСР. У 1993 році
розпочав професійно займатися автоспортом. Захоплення спортивними автомобілями, властиві лідерські якості характеру та
мета вивести український автоспорт на якісно новий рівень обумовили створення у Києві автомотоклубу, який розпочав свою діяльність у 1996 році. Відтоді Сергій Дмитрович
є незмінним президентом КМАМК і діючим
автогонщиком. За ці роки під його керівництвом було проведено понад 300 автоспортивних змагань та близько 500 громадських
і соціальних заходів.
— Цього року «Київський міський автомотоклуб» представлятиме Україну на світовій
арені спорту, — починає розмову Сергій Малик. — Ставимо за мету відвідати територію
озера Бонневіль, що в США, де проходить
високошвидкісна траса, яка дозволяє розвинути швидкість більше ніж 1000 км/год. Я на
українському мотоциклі «Дніпро», з турбонагнітачем об’ємом 650 CC, спробую встановити рекорд швидкості, а після цього закріплю прапор України в залі слави.
— Коли саме відбудеться заїзд зі встановлення рекорду?
— З 10 до 20 серпня 2017 року на північному заході штату Юта, США, зберуться усі,
хто небайдужий до швидкості та неймовірних пейзажів. Бонневіль — це одне з найпопулярніших місць у світі для гонщиків. Швидкісні перегони у Бонневілі — унікальний вид
спорту, в якому беруть участь дуже мотивовані люди. Вони кермують хот-родами, родстерами, модифікованими швидкісними авто, мотоциклами, авторакетами та навіть дизельними вантажівками. Все для того, щоб
«перемогти сіль», для того, щоб їхнє ім’я було
додано до переліку рекордсменів.
Фантастичні краєвиди та умови для пере-
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гонів у Бонневілі роблять його одним із найпопулярніших місць у світі для випробування
швидкості. Яскраві барви, люди та запах автомобілів — це те, заради чого гонщики знову
і знову повертаються до цієї соляної пустелі.
— Окрім перегонів у Бонневілі, в яких
ще цікавих стартах плануєте взяти
участь?
— Восени цього року відбудеться ще один
захід — «Від серця України до найвіддаленіших куточків світу». Це трансамериканська експедиція на мотоциклі та українському
електровітрильному катамарані. Плануємо
пройти Південну й Північну Америки з півдня на північ від мису Горн до Аляски у пошуках українського сліду. Одночасно з Києва стартуватимуть дві команди — по воді та

нами експедиції вдалося проїхати 29 країн. Упродовж 90 діб ми шукали маловідомих
українців, які зробили вагомий внесок та мали відношення до формування сьогоденної
Європи. Це саме ті українці, що залишились
поза межами загальної уваги. На мотоциклі
— символі свободи й вільного духу, побували у найвіддаленіших куточках планети.
— Чи вдалося виконати намічений
план: відшукати українців, поспілкуватися з ними, розповісти про ситуацію в
нашій країні?
— У цій подорожі мандрівники знайшли
український слід у Європі. Зараз тривають
роботи над фільмом про експедицію, картину максимально поширюватимемо. Нам
є що показати, буде цікаво. Спочатку пла-

Яскраві барви, люди та запах автомобілів — це те, заради чого гонщики
знову і знову повертаються до соляної пустелі у штаті Юта (США).
суходолу — і їхні шляхи постійно зустрічатимуться на узбережжі.
— Наприкінці минулого року Ви разом
з дружиною Вікторію вже брали участь у
масштабній патріотичній акції…
— Так. Це була мотоекспедиція навколо Європи — подорож довжиною понад
30 000 км. Нам з Вікторією та іншими чле-

нували проколесити 22 000 км, а проїхали
32 000 км. І це все мало певне економічне
навантаження. Тому що просто промчатися — це одна ситуація, коли ти сам і ні від
кого не залежиш, інша справа — це їхати з
командою, це оператори, це зйомка, монтаж з коліс, тобто це дуже непросто. Нещодавно «Київському міському автомото-

клубу» виповнилося двадцять років. Тож
вирішили робити проекти не лише спортивного характеру, а й соціального. Спочатку влаштовували авто- та мотопробіги
культурно-історичними місцями України,
а потім виникла ідея влаштувати таку велику експедицію.
— Що Ви розповідали про Україну під
час експедиції?
— У кожну країну я привозив камінь з Рахова — географічного центру Європи. На
ньому був напис мовою країни, куди він мав
дістатися — «Україна — це Європа». Залишали їх у людних місцях. Перший такий камінь було доставлено до Норвегії.
— Погодьтеся, що це гарний приклад
того, що може робити українська народна дипломатія...
— Так. Це подія не тільки мотоциклетного спорту, а й велика українська подія.
Просування реальними кроками українського іміджу європейськими країнами, і
не на словах, а реалізуючи все це в реальності. Наша команда дійсно зробила героїчний вчинок: не тільки проїхати більше,
ніж 30 000 км рубежами європейських країн, але й здійснити усі зустрічі та перемовини, донести до значних і впливових людей Європи думки українців, їхні справи, їхні мрії, їхні бажання.
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Особистість

АНДРІЙ ШУЛЬГА: ЛІКАР ВІД БОГА

 На околиці Борисполя,
в районі розвилки, є невеличка вулиця та провулок,
яким наприкінці 2015 року,
згідно із Законом про декомунізацію, присвоїли ім’я
видатного лікаря.
Тетяна ХОДЧЕНКО

Згадати про видатну постать нашого краю змусив лист до редакції від пані Анастасії Шульги, бориспільки і троюрідної сестри Андрія Онопрійовича Шульги. Жінка просила розібратися, чи дійсно
перейменували бориспільську вулицю під назвою Московська на
честь талановитого лікаря з Борисполя, ім’я якого відоме у більшості країн світу. Вулицю таки перейменували, хоча, на жаль, таблички з новою назвою ми знайшли лише на початку та в кінці
вулиці. Тому і вирішили розповісти читачам про життя і діяльність
нашого видатного земляка.
— Андрія Онопрійовича шанувало усе тодішнє старше покоління Борисполя, — розповідає
Анастасія Степанівна Шульга, — а
теперішній молоді варто було би
на нього рівнятися. Це була людина справжньої доброти та неабиякого розуміння чужої душі. Я була
ще зовсім малою, коли Андрій досягнув висот у лікарській справі.
Пам’ятаю, як він писав листи своїй
мамі, в яких розповідав про власні
досягнення у медицині та врятовані людські життя у багатьох містах України. Мати, зі сльозами на
очах, пишалася своїм сином. А коли Андрій приїздив додому, часто
консультував хворих бориспільців, тому часу на родину майже не
лишалося.

Родина козаків
Народився Андрій Шульга 12
грудня 1899 року на тихій вулиці
Борисполя, яку раніше місцеві жителі називали Олексянка. Сьогодні ми її знаємо як Коцюбинсько-

Андрій Онопрійович Шульга.
го. Його батьки були прості та добрі люди: тато — козак із «золотими руками» Онопрій Прокопович,
мати — домогосподарка Тетяна
Дем’янівна. У сім’ї було троє дітей.
Андрій був єдиним хлопцем, молодшим братиком для старшої сестри Галини та старшим захисником для меншої Марусі.
Батьки виховували дітей у мирі,
повазі один до одного та із почуттям
відповідальності. Тато цілими днями
працював. Він був неабияким майстром теслярської справи. Тоді у Борисполі чимало хат було збудовано
його руками. Мама доглядала город
та виховувала діточок.
Діти підростали, у кожного були
свої захоплення і таланти. Андрій
дуже любив книги і старався у навчанні. У 1915 році він із відзнакою
закінчив Бориспільське вище по-

Про життя та працю Андрія Онопрійовича Шульги, талановитого лікаря, який «поставив на ноги» лор-медицину усього Радянського Союзу, написано кілька книжок, серед яких «Жизнь в пережитом» та «Притягательность оренбургской оториноларингологии». На його відкриття
та дослідження досі рівняються лікарі цілої галузі оториноларингології.
Відгуки про Андрія Шульгу несуть тепло та доброзичливість.
За заслуги у Великій Вітчизняній війні Андрій Онопрійович нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною», ювілейною медаллю «25 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні», медалями «За трудову доблесть» та «За доблесну працю» і почесним знаком «Відмінник
охорони здоров’я».
Його молодший син Ігор приїжджав у наше місто на 100-річчя Дня
народження свого батька у 1999 році. Сьогодні він досі продовжує
справу батька, є професором, доктором медичних наук та заслуженим лікарем РФ.

На кладовищі біля могили Андрія Шульги в Оренбурзі.
Син Ігор із дружиною Людмилою
Людмилою,, а посередині наш уже
покійний земляк лікар Микола Петренко.

чаткове училище (колишня школа №2). Через любов та прагнення до навчання Андрій вступив
до Лубенської учительської семінарії в Полтавській області, де за
старанність отримав три царських
рублі. У 1919 році він закінчив семінарію і мріяв бути вчителем.
Та у сім’ї сталося горе. Помер тато. Його вкусила муха, занісши інфекцію сибірки. На той час це захворювання, зазвичай, було смертельним. Мабуть, саме тоді стався
зламний момент у житті Андрія —
він змінив свої наміри та вирішив
допомагати людям, лікуючи їх.

Народний вчитель,
який став лікарем
Після двох років праці народним учителем у Борисполі в 1920
році Андрій вступив до Київського медичного інституту, який закінчив на відмінно в 1925 році.
Близько двох років Андрій Онопрійович працював ординатором клініки вуха, горла й носа Київського медичного університету
під керівництвом видатного оториноларинголога України професора О.М. Пучковського.
Життя завело Андрія до міста
Городня Чернігівської області, де
він був лікарем-оториноларингологом та водночас керував сільською лікарнею в селі Жоведь, що
розташоване поблизу міста. Саме
тут була написана його перша наукова стаття «Захворювання верхніх дихальних шляхів у працівників дріжджового виробництва»,
яку опублікували в журналі «Українські медичні вісті» у 1926 році.
Величезне бажання вдосконалювати свої знання та допомагати людям змушувало молодого
лікаря досить часто їздити містами України. А у 1927 році він залишився у місті Красний Луч Луганської області (прим. до 1920
року — Криндачівка), де відкрив
власний лор-кабінет та стаціонар на трьох хворих. За перший

Вулиця Борисполя, яка носить ім’я видатного лікаря.
рік існування стаціонарне відділення збільшилося до десяти ліжко-місць. А вже в 1935 році тут була відкрита лор-лікарня, де наш
земляк працював водночас і в
операційному відділенні, і головним лікарем.
Постійна жага самовдосконалення в техніці хірургії привела
Андрія у Ленінград до професора
отохірурга Л. Т. Левіна. Свої знання, здобуті й завдяки навчанню
у видатного професора, Андрій
Шульга запровадив в Україні.
Зібравши власний багаторічний
практикуючий досвід, у 1937 році Андрій захистив у Харківському
медичному інституті кандидатську
дисертацію на тему «Об эндоуральном хирургическом лечении хронических гнойных воспалений среднего уха». Відразу після цієї роботи
його запросили на кафедру оториноларингології Дніпропетровського державного інституту удосконалення лікарів асистентом відомого
лікаря А. Гінзбурга. Тут справи йшли
не гірше, ніж у попередніх лікарнях,
де працював Андрій Онопрійович.
Тому вже у 1940 році він був призначений доцентом кафедри.

Воєнні та післявоєнні
роки
Невдовзі розпочалась війна, і
Андрія Шульгу мобілізували до лав
Радянської армії, де він брав участь
у бойових діях у районі Курська.
Доля і тут привела його до лікарської справи, невдовзі він був призначений завідуючим лор-відділенням 385-го евакуаційного Дніпропетровського військового госпіталю. Працюючи у воєнні роки
майже у польових умовах та повністю віддаючи свої сили пораненим, Андрій зумів написати шість
наукових праць з питань лікування вогнепальних ран ЛОР-органів.
У 1945 році Андрія Онопрійовича демобілізували із лав Радянської армії, призначивши на посаду завідуючого кафедрою Чка-

ловського (Оренбурзького) державного медичного інституту. Тут
ним була заснована клініка захворювань вуха, горла і носа. І уже в
1946 році він отримав звання професора. Розпочалася нова сторінка життя Андрія Шульги.
Невдовзі Андрій одружився, став
чудовим сім’янином та батьком
двох синів. Взявши на себе відповідальність за власну сім’ю, Андрій
Онопрійович продовжував лікарську справу. Він написав та опублікував більше 100 медичних робіт.
Під його керівництвом написано
12 кандидатських та одна лікарська
дисертація, розроблено більше ніж
300 наукових робіт, що опубліковані
у різних журналах і чотирьох збірниках світу медицини.
До 1972 року видатний бориспілець професор Андрій Онопрійович Шульга був засновником
та незмінним керівником Оренбурзького інституту відділення
оториноларингології. До 1977 року залишався членом редакційної
ради журналу «Вестник оториноларингологии» та журналу «Болезни уха, горла, носа».
•••
За усе своє життя лікар Андрій
Шульга вилікував та врятував не
один десяток смертельно хворих, поділився власними знаннями у сфері медицини із чималою
кількістю своїх учнів та залишив
майбутнім лікарям свої значущі
досягнення.
14 березня 1977 року після тяжкої хвороби Андрій Онопрійович пішов із життя. Та здобутки видатного
Лікаря ніби продовжують його життя, тільки тепер він проживає його
у своїх численних учнях. Вони досі
згадують свого Вчителя як наполегливу та впевнену Людину.
У Борисполі на Бежівському
кладовищі поховані батьки, діди
та прадіди Андрія Шульги. Сам
він покоїться в далекому Оренбурзі. На тій могилі постійно пахнуть свіжістю квіти від його учнів-медиків та колишніх врятованих пацієнтів.

Корисні поради
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ВСІ В ЛІС — ПО ГРИБИ ТА ЯГОДИ!

 Сьогодні традиційно за всіма харчами люди ходять на базар чи в магазини. Проте, виявляється, є ще й
такі з-поміж них, які волоські горіхи,
ліщину, яблука, аличу, груші, гриби
досі принципово збирають в умовах
їхнього дикорослого поширення.

Ці збирачі знають, що користі з такого наїдку буде в рази більше, аніж з купованого,
бо те все виросло без будь-яких втручань з
боку людини.

лі, гливи, парасольки, підосичники, славнозвісні лисички тощо. Головне, аби дощі були,
але ж ви бачите, яка погода вже не один рік
— не дуже на це щастить останнім часом.
Узагалі, будь-які місця грибниць, як би тісно не спілкувалися люди, всі тримають у великій таємниці. Чому? Деякі люди ці гриби
спеціально задля продажу збирають, бо ж
таке «природне м’ясо» дуже затребуване
і дороге, а жива копійка у селі сьогодні дається дуже сутужно... Узагалі, наразі багато
людей по всій країні на дуже короткій нозі
із заготовлювачами та оптовиками. Для них,
окрім грибів та різних ягід, залежно від місцини, по лісах вони збирають ще й лікарські
трави. Люди пояснюють, що якось же треба
виживати.

Грибний ажіотаж

Збираємо ягоди

В кінці городу Лілії Ланової, з якою я знайома з інститутських років, є великий ярок.
Тут волого, а отже, завжди, аж до пізньої
осені, є зелена, дуже соковита трава для
худоби. Всі люди, у яких та ще зосталась в
селі, приводять і припинають її на металевий дрючок-гак. Ліля каже, в їхньому селі цей ярок бите місце ще й з іншої причини. Тут ростуть шампіньйони. Люди, хапаючи їх один поперед одним, роблять запаси
на всю зиму. Нерідко навіть вночі ходять за
грибами з ліхтариками!
— Минулого року моя сусідка цих грибів аж 15 кілограмів у морозилку закинула.
Я трохи менше, але все одно збирала багато, використовуючи відразу в їжу. А взагалі,
якщо ще й у наші ліси ходити, то грибів на
різний смак назбирати можна: опеньки, бі-

Валентина Петрівна, одна знайома пенсіонерка з рідної Київщини, каже, що поруч з
її дачею є сосновий ліс, в якому вона з подругами-сусідками вже понад 15 років поспіль заготовляють малину на всю зиму.
— Я варення з неї ніколи не варю. Як і
моя мама колись, всю зібрану ягоду засипаю цукром і відставляю у темне холодне
місце. Минулого року, наприклад, заготувала і собі, і восьмирічній онучці аж три кілограми передала. Проте свіжої, адже в такій
вітамінів більше в рази... Звісно, лісова малина дещо дрібна і, може, не така показна,
але більш запашна, ніж селекційна купована, а головне — корисніша, бо ж вирощена
без хімії.
Заготівля дикорослої продукції серед населення останнім часом спостерігається

Валентина ОЛІЙНИК

Ліси і луки дають людям найбільше здоров’я, головне —
не лінуватися брати. Фото з домашнього архіву автора.
частіще, аніж у попередні роки. І однозначно важко сказати, чи це життя стало скрутнішим, а їсти і жити хочеться, чи то більш до
природи, власне до натуральних вітамінів,
люди потяглися, бо нарешті спрагли за подібним. Я часто дивлюсь на нехитрий товар
деяких скромних бабусь, що нерідко вмощуються просто на хідниках чи лавах у напрямку «Сільпо». Наприклад, навесні везуть
вони нам, містянам, з лісу ведмежу цибулю
(черемшу). Пізніше — сунички, чорниці, досить часто бузину (цвіт і плоди), глід, фундук
тощо. І я згадую, як колись, ще геть дитиною,
ми з моєю бабцею ходили в ліс по дикорослі дрібненькі черешні, а потім, вже ближче
до осені, і по аличу. Вже вдома те нарване
драглювали і варили варення просто неба. До речі, його на зберігання обов’язково
розсипали у великі горщики, які в нас називали кулешики — глиняні ємності з широкими горлечками і місткістю десь 3,5-4 літри. Також тарували ту солодку смакоту в питунці — ємності на 0,5 літра. А накривали
те багатство темним цупким папером, тісно затягуючи навколо якимсь мотузочком з

мішковини. На зберігання все відставляли у
комору, окрему для харчів кімнату в бабусиній хаті-мазанці.
В один із таких моментів ностальгії подалася я якось у червні за цвітом липи на чай
в один із найближчих лісів села Андріївка. І
хоча бажаного знайти не вдалося, натрапила на чималі зарості ожини. Примітивши,
запам'ятала місце, і от днями, саме у початок дозрівання ягоди, гайнула туди одного прохолодного вечора, де за хвилин сорок вдалося назбирати півтора кілограми
цієї ягоди!
Звичайно, «окультурені побраття» з базарів-магазинів, нерідко вражаючи своєю добірністю і якимсь навіть лоском, в рази виграють у дикорослих плодів, якщо оцінювати цю ягоду лише по зовнішньому вигляді.
Проте все ж є люди, які знають споконвічну цінність будь-якого живого вітамінного
продукту. Такі, зайшовши в сучасний гіпермаркет чи на торговицю просто неба, скажімо, по яблука, обов’язково вишуковуватимуть саме духмяні, геть невеличкі і зі слідами хробачка.
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Наостанок
НА РОБОТУ ПОТРІБЕН

ВОДІЙ
на МАЗ-самоскид 20 т

Оплата щоденно, до 500 грн/день

Тел.: 067-233-42-42

ОБРІЗКА ДЕРЕВ
у важкодоступних місцях

WWW.I-VISTI.COM

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

Тел.: 066-795-03-48, 068-987-72-27

Астрологічний прогноз на 7 — 13 серпня
ОВНИ. Активність у діловій кар'єрі спрямуйте у конструктивне русло.
Усе заради головної мети.
Будьте готові до серйозних
випробувань. Не розпорошуйте час та сили на сторонні справи.
ТЕЛЬЦІ. Цього тижня
важливо добре обміркувати
й спланувати свої дії щодо
поліпшення матеріального
становища. Будьте уважніші
та поблажливіші до батьків
та старших родичів.
БЛИЗНЯТА. Активний та
результативний тиждень, як-

що вам буде цікаво займати- нервово. Переключіться на
ся роботою, ремонтом, нав- щось дрібне та легке.
чанням, самовдосконаленДІВИ. Гарний тиждень.
ням. Можна братися за будьВдасться продемонструваякі серйозні починання.
ти свою індивідуальність,
РАКИ. Якщо ви активно можливі особисті успіхи,
шукаєте роботу, то ваші дії причому без сторонньої
можуть увінчатися успіхом. допомоги. Зручний момент
Тільки готуйтеся проявити змінити місце роботи.
свої найкращі якості, розум,
кмітливість, працьовитість і
ТЕРЕЗИ. Рівномірно черзавзятість.
гуйте роботу та відпочинок. Прислухайтеся до сеЛЕВИ. Не надто вдалий бе, постарайтеся уникати
тиждень для трудового ге- будь-яких ситуацій, які вироїзму. Ваші подвиги навряд дадуться вам сумнівними.
чи гідно оцінять, зате ви бу- Зберігайте свої ідеї та плани
дете виснажені фізично та у таємниці.

СКОРПІОНИ. Ви на шляху до успіху. Довіртеся своїй інтуїції — вона підкаже,
як діяти, щоб усе пройшло
добре. Вашим колегам і начальству сподобаються ваші ідеї і почуття гумору.

середьтеся на головному
для себе. А у вихідні з'явиться можливість одержати потрібну інформацію.
ВОДОЛІЇ. Буде багато роботи. Можливі цікаві новини, однак не вірте всьому,
бо висока вірогідність отримати перекручену інформацію. Імовірні конфлікти. Вихідні будуть вдалими.

СТРІЛЬЦІ. Цього тижня
постарайтесь не лінуватися.
Ви можете надто поблажливо поставитись до власних
недоліків та помилок. Не переступіть межу, інакше ваш
РИБИ. Щоб досягти баавторитет може похитнутися. жаного результату, вам необхідно проявляти активКОЗОРОГИ. Спокійніше ність та ділову ініціативу.
ставтеся до змін та несподі- Але постарайтеся не вдававанок, і все у вас вийде. Зо- тися до крайніх заходів.

