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 ВАЖЛИВА ПОДІЯ

БОРИСПІЛЬ ПРИЙМАВ 
ПРЕЗИДЕНТА

14 січня — новосілля у академічному ліцеї
Голова правління компанії-забудовника «Агробудмеханізація» Володи-

мир Шалімов передав директорці ліцею Оксані Пономарьовій символіч-
ний ключ від закладу зі словами: «Ми будували цю школу якісно, з душею, 
а ви вчіть діток якісно!» 

«Я дякую Президенту за можливість мати кошти в бюджеті, дякую губер-
натору за допомогу у вирішенні газових питань під час будівництва, дякую 
усім будівельникам і причетним до реалізації цього прекрасного проек-
ту», — наголосив Володимир Шалімов.

Місце зустрічі
• 16 січня об 11. 47. Президент 

України Петро Порошенко при-
був до Бориспільського Академіч-
ного ліцею, де його чекала числен-
на міська громада; серед присут-
ніх були представники влади міста 
та району, працівники бюджетних 
установ, пенсіонери, багато молоді.

• Президента запросили на уро-
чистості з нагоди відкриття новоз-
будованого закладу шкільної осві-
ти – це перша нова школа у місті 
за останні 30 років. Наголошувало-
ся, що її будівництво стало можли-
вим завдяки реформі децентраліза-
ції, яка дозволила місцевим бюдже-
там акумулювати зароблені кошти 
та вкладати їх у розвиток на благо 

громад. Ключову роль у швидкому 
і якісному будівництві школи зігра-
ло вміння по-господарськи розпо-
ряджатися бюджетними коштами 
керівниками міста (на чолі із ме-
ром Анатолієм Федорчуком) разом 
із депутатами міськради та добро-
порядність компанії-забудовника – 
ПрАТ «Агробудмеханізація» (голо-
ва правління Володимир Шалімов).

Заходи безпеки
• На зустрічі із Президентом міг 

бути присутнім кожен бажаючий 
житель міста. Багато прийшли за 
запропрошеннями. На території 
ліцею була посилена охорона та 
заходи безпеки, стражів порядку 
бачили ще з вечора перед днем 
приїзду глави держави. Перед по-
дією вхід на територію школи був 
через металошукачі, з метою без-
пеки. Світлофори на вулиці Ки-
ївський Шлях були вимкнені на 
весь час перебування глави дер-
жави у Борисполі, на переходах 
та перехрестях працювали регу-
лювальники, вздовж магістралі й 
по маршруту руху Президента ви-
ставлені патрулі Нацгвардії.

Оксана КОБЗАР, фото Сергія МАРЧЕНКА та Ірини КОСТЕНКО

• Був коровай, багато гостей  та побажань. • Зібралося кількасот містян.

• Вхід на територію через металошукачі та з паспортами. • Поліція та представники Нацгвардії були всюди.
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 ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТУ

У ЩАСЛИВОМУ БУДЕ 
НОВА АМБУЛАТОРІЯ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора
 
Медична реформа в Україні 

дала старт до створення амбу-
латорій загальної практики — 
сімейної медицини. У селі Ща-
сливому 15 січня закладено пер-
шу цеглину у будівництво нової 
амбулаторії. Зводитимуть її фа-
хівці бориспільського ПрАТ «БК-
БМ» (керівник Ігор Шалімов). 

Сільська медицина Бориспіль-
щини не пасе задніх; яскравим 
прикладом того став нещодавній 
старт будівництва сучасної амбу-
латорії у селі Щасливе — 15 січ-
ня Щасливський сільський голо-
ва Микола Шмаюн поклав першу 
цеглину у початок зведення стін 
медичного закладу. 

«Коли дільничну лікарню було 
закрито, населення сільської гро-
мади із більше аніж 6 тис. осіб ли-
шилося без медичного обслуго-
вування. Люди втратили можли-
вість лікуватися, проконсульту-
ватися з лікарем», — розповідає 
про проблему села Микола Фе-
дорович, наголошуючи, що старе 
приміщення сільської амбулато-
рії ще 60-х років будівництва і не 
може далі функціонувати. «Спо-
чатку ми планували старе примі-
щення реконструювати, але по-
тім зрозуміли, що таке інвесту-
вання коштів буде необґрунтова-
ним, тому що ми отримаємо не те 
приміщення, в якому на сьогодні 
є потреба населення», — пояс-
нив голова села.

Деталі проекту. Замовником 
будівництва амбулаторії загальної 
практики — сімейної медицини на 
вулиці Лермонтова, 9 у селі є Ща-
сливська сільська рада. Тендер на 
будівництво установи через дер-
жавну систему ProZorro виграно 
ПрАТ «Бориспільський комбінат 
будівельних матеріалів», вартість 
проекту 43 млн 55 тис. 588 грн. 
Будівельні роботи розпочалися у 
липні 2018 року. 

Згідно із проектом будівля ам-
булаторії матиме два поверхи та 
просторе підвальне приміщення. 
На першому поверсі, окрім примі-
щень для медперсоналу, заплано-
вано розмістити рецепцію, кабінет 
чергового лікаря, кабінет здоро-
вої дитини та кабінет для щеплень. 
Обов’язково функціонуватимуть 

палати денного стаціонару, примі-
щення для взяття проб крові і ап-
течний пункт. 

Другий поверх матиме кабінети 
сімейних лікарів, кабінети гастро-
ентеролога, ендокринолога, не-
вропатолога, гінеколога, електро- 
і світлолікування, а в перспекти-
ві ще й кабінет ЕКГ та кардіолога. 

Новозбудована амбулаторія 
опалюватиметься за рахунок інди-
відуальної котельні, котра розмі-
щуватиметься у підвальному при-
міщенні. Також буде водомірний 
вузол, вентиляційна камера, гос-
подарські комори, пральний та су-
шильно-прасувальні цехи. 

Загальна площа амбулаторії — 
1870,36 кв. м, перший та другий 
 поверхи по 736,88 кв.м. Біля мед-
закладу планується автостоянки 
на 20 машиномісць. Амбулаторія 
розрахована на 42 працюючих з 
подальшою перспективою розши-
рення медперсоналу до 65 осіб.

У проекті будівництва амбулато-
рії враховані усі побажання грома-
ди. Особливу увагу при його роз-
робці було приділено перспективі 
подальшого розвитку, оскільки се-
ло стрімко розвивається. За слова-
ми Шмаюна, медперсоналу у селі 
достатньо, наразі працює досвід-
чений лікар. «Ми не звичайне се-
ло, про себе говоримо, що ми не 
село, але ще й не місто. Ми йдемо 
до кращого майбутнього», — гор-
до пояснює позицію Щасливської 
громади сільський голова. 

Медична амбулаторія будується 
виключно за кошти міського (сіль-
ського) бюджету, джерелами над-
ходження якого є місцеві податки 
і збори. Це податок на майно (зе-
мельний та на нерухомість), а та-
кож акцизний податок.

У планах. Щасливська влада 
на 2019 рік в першу чергу планує 
проведення процедури закупів-
лі будівництва дитсадочку на 200 
місць, розробка проекту будів-
ництва нового будинку культури, 
нової адміністративної будівлі, де 
розмістяться ЖЕКи та інші структу-
ри сільської ради та спортивного 
комплекс у с. Проліски із критим 
басейном. Також сільський голо-
ва переконує, що планує організу-
вати масштабну реконструкцію та 
ремонт доріг у Щасливому і Про-
лісках, а ще збудувати початкову 
школу у Щасливому.

• Сільський голова Микола Шмаюн заклав перші цеглини.Говорили про головне
• Петро Порошенко вийшов до 

громади у доброму настрої, при-
вітався рукостисканням, прохо-
дячи крізь натовп. У виступі клю-
чову роль гарант приділив до-
сягненням держави. Зокрема 

підкреслив, що курс держави є 
незмінним – Україна йде в Євро-
союз, наголосив на важливості 
безвізового режиму для громадян 
держави та акцентував на отри-
манні Томосу. До речі, бориспільці 
змогли його побачити на терито-
рії Свято-Миколаївського храму.

Також Петро Порошенко запев-
нив, що наша держава має вступи-
ти до НАТО, — Україною ведеться 
відповідна зовнішня політика; го-
ворив про боєздатність української 
армії та запевнив, що поступово рі-
вень життя українців зростатиме й 
досягне європейського рівня.

Дякували за Томос
• Наступною зупинкою Петра Порошенка у Бори-

сполі став Свято-Миколаївський храм на території 

Книшового меморіального паркового комплексу. У 
храмі Митрополит Єпіфаній, предстоятель Право-
славної церкви України, відслужив молебень за от-
римання Томосу.

Вшанували пам'ять
• Після завершення молебня-подяки про автокефа-

лію у Свято-Миколаївському храмі Президент вша-
нував пам’ять героїв на території Книшового мемо-

ріального паркового комплексу, зокрема, поставив 
лампадку до Пам’ятника жертвам Великого терору 
та учасникам антибільшовицького повстання 1920 р.

Побували біля символічного знаку на умовному міс-
ці поховання етнографа Павла Чубинського.

• Після екскурсії ліцеєм — традиційні фото.
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 РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ПРОЦЕС ПЕРЕВІРКИ

БОРИСПІЛЬЦІ ЇЗДЯТЬ 
У БЕРЕЗАНЬ НА ГЕМОДІАЛІЗ

 Напередодні Новорічних 
свят відбулося урочисте 
відкриття центру 
гемодіалізу в Березанській 
міській лікарні, а 4 
січня центр приймав 
перших пацієнтів – двох 
березанців та чотирьох 
жителів з Борисполя та 
Бориспільського району, які 
були направлені у Березань 
Київською обласною 
лікарнею.

Тетяна СОЛОВЙОВА, 
фото автора

Нове обладнання
У діалізному залі встановлено 

три апарати «штучна нирка» ви-
робництва Японії. Вони стають 
життєво необхідними для пацієн-
тів з гострою та хронічною нир-
ковою недостатністю, коли нирки 
«відмовляються» працювати. Зага-
лом, процедура очищення крові від 
шкідливих речовин займає чотири 
години. Для пацієнтів вона безко-
штовна — за все платить держава. 
Також центр гемодіалізу повністю 
забезпечений витратними матеріа-
лами та ліками, теж придбаними за 
державні кошти. Завідувач центру 
гемодіалізу Михайло Захарчук та 
медсестри Олена Арендар та Люд-
мила Хруль слідкують за обладнан-
ням та за станом пацієнтів. 

Влада працює
Відкриття центру гемодіалізу у 

Березанській міській лікарні від-
булося завдяки співпраці міської 
влади Березані з приватними ін-
весторами. За кошти місцевого бю-
джету було капітально відремонто-
вано приміщення, а дороговартіс-
не обладнання закуплене за кош-
ти інвесторів.

Нині Березанський центр гемо-
діалізу працює у дві зміни. Протя-

гом дня тут можуть пройти проце-
дуру гемодіалізу шість пацієнтів. 
Найближчим часом мають встано-
вити ще три апарати «штучна нир-
ка», розповідає завідувач Михай-
ло Захарчук. Тож ще більше паці-
єнтів з Березані, Баришівського, 
Яготинського, Згурівського, Пе-
реяслав-Хмельницького та Бо-
риспільського районів матимуть 
шанс на продовження життя.

Бориспільці вдячні 
Березані

«Четвертий місяць тричі на тиж-
день проходжу гемодіаліз, - роз-
повідає Любов Олександрівна Ди-
ка з Борисполя. — Хронічна ни-
ркова недостатність виникла, як 
ускладнення від цукрового діа-
бету. Раніше чоловік возив на ге-
модіаліз аж у Білу Церкву — це за 
120 км від Борисполя або в Київ-
ську обллікарню. Коли отримала 
направлення в Березань, зраділа, 
адже це близько. Ви знаєте, центр 
гемодіалізу у Березані не зрівня-
ти з Київською обласною лікар-
нею. Тут такий уважний персонал 
— медсестрички, лікар цікавить-

ся, як почуваюся. У обласній нікого 
не догукаєшся. Тож велике спасибі 
березанським медикам за людяне 
ставлення до пацієнтів».

У роздягальні чекають черги троє 
пацієнтів з Бориспільського району. 
Мешканка Борисполя Алла приїхала 
на гемодіаліз разом з 37-річною се-
строю Юлією, яка хворіє на хронічну 
ниркову недостатність. 

«У Борисполі та Бориспільському 
районі 33 людини мають хронічну 
ниркову недостатність, — каже Ал-
ла. — Раніше ми їздили на гемодіа-
ліз у Білу Церкву, на четверту зміну, 
з 20-ої до 24-ої години. Наймали ма-
шину за 1200 грн і поверталися до-
дому о першій ночі. А траплялося 
таке, що для Юлі не було місця, тоді 
гемодіаліз проходили у приватно-
му центрі в Києві. Коштує там про-
цедура 2800 грн, плюс вартість лі-
ків. Я змушена шукати гроші, звер-
талася до родичів, знайомих, депу-
татів, інакше Юля могла б померти. 
Я вважаю, нам пощастило, що Юля 
буде обслуговуватись у Березані. 
Думаю, на всіх жителів Борисполя 
і Бориспільського району місць у 
центрі гемодіалізу не вистачить, то-
му їм доведеться і надалі їздити на 
гемодіаліз у Білу Церкву». 

Родина Діденків з Кучаково змуше-
на взяти кредит на лікування мами 
Валентини Василівни. Двічі на тиж-
день жінці потрібно проходити ге-
модіаліз, щоб жити. Дмитро Діден-
ко розповідає: «Найстрашніше чути, 
коли кажуть у обласному центрі ге-
модіалізу, що нас не можуть прийня-
ти, бо багато пацієнтів. Тоді починаєш 
шукати, де гемодіаліз можна пройти 
за гроші. Столичні гемодіалізні відді-
лення лише для киян, є у Києві при-
ватний центр гемодіалізу, який пере-
їхав з Донецька. Там прекрасні спеці-
алісти, але ж і ціни немалі. Якось ма-
мі було вкрай погано, повезли ми її у 
приватний центр гемодіалізу. У діа-
лізний зал ми заїжджали на інвалід-
ному візку, а після процедури мама 
сама вийшла з відділення».

Хворі розповідають, що їх мог-
ла би врятувати пересадка нирок. 
Але на цю операцію потрібні ве-
личезні кошти. Найдешевше вона 
коштує у сусідній Білорусії — за 
пересадку нирки від родичів тре-
ба сплатити 30 тисяч євро. І таких 
грошей більшість хворих не мають. 
Тож змушені двічі або тричі на тиж-
день проходити гемодіаліз, ковта-
ти жменями пігулки, аби продов-
жити життя. 

Катерина НІЖИНСЬКА

Без нового корпусу. Нагадаємо, 
раніше міська влада Борисполя ма-
ла намір відкрити центр гемодіалі-
зу на території Бориспільської ЦРЛ 
у новому терапевтичному корпусі, 
який мав би бути уже побудованим 
до 2019 року за умови злагоджених 
дій керівництва міста та району. У 
результаті справа із будівництвом 
корпусу далі розробленого проек-
ту та виділеної під будмайданчик 
земельної ділянки дотепер не зру-
шилася із місця. Тому про залу для 
хворих на ниркову недостатність 
на території Бориспільщини поки 
не йдеться. 

Без діагностичного центру. У 
2017 р. виконком Бориспільської 
міськради прийняв рішення про 
надання містобудівних умов для 
будівництва нового діагностично-
го центру Бориспільської ЦРЛ. Ініці-
атором будівництва мала б бути лі-
карня, початок робіт був на умовах 
державно-приватного партнерства. 
Це означає, що приватний забудов-
ник за власні кошти зводить корпус 
на території лікарні та передає йо-
го у власність ЦРЛ, але має право 
розпоряджатися частиною будівлі. 
Планувалося, що в приватній части-
ні буде лабораторія, а на іншій лі-
карня проводитиме процедури ге-
модіалізу та встановить мамограф. 

Добудову мали звести між поліклі-
нікою та центральним корпусом 
до кінця 2017 року. Проте роботи 
зупинилися. Не завершене будів-
ництво досі, у адміністрації кажуть, 

через зміну інвестора, але деталі 
невідомі.

Загальна площа корпусу має ста-
новити 360 кв.м, з них 150 мало б 
належати забудовнику. 

БОРИСПІЛЬ: ХОТІЛИ, 
АЛЕ НЕ ЗУМІЛИ

• Жителі Березані і Бориспільського району проходять процедуру гемодіалізу.

•Проект, який досі не реалізований.

 ДО ТЕМИ

РЕВІЗОРИ В 
БОРИСПІЛЬСЬКІЙ 
ЦРЛ: ПОКИ БЕЗ 
ВИСНОВКІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО 

Перевірка Бориспільської 
ЦРЛ триває, минулого тижня 
у терапевтичному відділен-
ні лаборантами «Київсько-
го обласного лабораторно-
го центру МОЗ України» було 
взято повторний посів рані-
ше знайдених інфекційних 
паличок. 

«Вісті» писали про знайде-
ні інфекційні палички у тера-
певтичному відділенні ЦРЛ . 
Дана тема обурила мешкан-
ців міста: одні були невдово-
лені пізнім втручанням з боку 
Департаменту МОЗ Київської 
ОДА, інші підтримали ініціа-
тиву стосовно закриття тера-
пії. Нагадаємо, після неспо-
діваного грудневого візиту 
голови Київської ОДА Олек-
сандра Терещука до терапе-
втичного відділення, туди на-
відалися із лабцентру і взяли 
зразки 60 змивів — було ви-
явлено два види інфекційних 
паличок — ентерокок фека-
ліс (простою мовою кишко-
ва паличка) та клебсієлу пне-
вмоніє. Після виявленого та 
побаченого жалюгідного ста-
ну відділення в Департамен-
ті МОЗ КОДА заговорили про 
закриття терапії.

Віталій Нечипоренко, за-
відуючий терапевтичним від-
діленням ЦРЛ, пояснив «Ві-
стям», що раніше знайдені 
палички є сапрофітною фло-
рою. «Вони завжди живуть в 
людському організмі; скажу 
вам більш, з таких паличок 
роблять відомий на весь світ 
сир камамбер. Ці палички ні-
як не викликають інфекційних 
захворювань», — говорить Ві-
талій Іванович. Також він по-
відомив, що минулого тиж-
ня представники лабцентру 
взяли повторно змиви, в них 
збудників не виявлено. 

10 січня до ЦРЛ прибула 
комісія за участі представ-
ників головного управлін-
ня Держпродспоживслужби 
в Київській області, Депар-
таменту охорони здоров’я 
Київської ОДА, Бориспіль-
ських районних та міських 
чиновників. У лікарні пере-
віряють усе: від ремонту та 
оснащення до документоо-
бігу. Наразі відомо небага-
то — на початку перевірки 
були зауваження стосовно 
прибирання лікарні. Пере-
вірки триватимуть до 18 січ-
ня включно, поки ревізори 
втримуються від коментарів. 

Нагадаємо, що Олександр 
Терещук під час свого візи-
ту на Бориспільщину наголо-
сив на тому, що влада як мі-
ста, так і району, має об’єд-
натися задля вирішення про-
блем, зокрема мова йшла і 
про Бориспільську ЦРЛ. Ви-
рішенням проблеми із тера-
певтичним відділенням мо-
же стати будівництво нового 
корпусу ЦРЛ, однак ця тема 
досі не набрала конкретних 
обрисів.
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 СКІЛЬКИ НАС

ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

 Підводячи підсумки за минулий 2018 рік, 
Бориспільський міськрайонний відділ ДРАЦС оприлюднив 
такі показники демографічної ситуації на Бориспільщині. 
Статистику «Вістям» надала начальник відділу Валентина 
Прохорова.

1105

812 293

НЕМОВЛЯТ ВПРОДОВЖ РОКУ НАРОДИЛОСЯ 
У МІСТІ БОРИСПІЛЬ ТА РАЙОНІ

ВИКОНАВЧИМИ 
КОМІТЕТАМИ

МАЛЮКІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ВІДДІЛОМ ДРАЦС

171
ШЛЮБ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ 
ВИКОНАВЧИМИ 
ОРГАНАМИ НА МІСЦЯХ

149 ЗА СПІЛЬНОЮ ЗГОДОЮ

760 
ОДРУЖЕНЬ З НИХ 
БУЛО ПРОВЕДЕНО 
В ДРАЦС

444 ЗА РІШЕННЯМ 
СУДУ

920 СМЕРТЕЙ ЗАРЕЄСТРОВАНО 
ВІДДІЛОМ ДРАЦС

960 ВИКОНАВЧИМИ 
ОРГАНАМИ

90
ЗАКОХАНИХ ПАР СКОРИСТАЛИСЯ ПОСЛУГОЮ ШЛЮБ ЗА ДОБУ

малюків народилося у селі 
Щасливе — це найвищий 
показник в районі;

немовлят у селі Вороньків 
— це друге місце з 
народжуваності;

малюків у селі Велика 
Олександрівка;

 у селі Гора;

у селі Старе; 

новонароджених у Мартусівці — 
це найменше в районі;

малих у Процеві; 

у селі Головурів; 

новонароджених у кожному із 
сіл: Сошників, Любарці, Дударків; 

у селах Сеньківка, Рогозів.  8

7

6

19

22

39

5

4

28

26

особа — найбільше померлих 
у Великій Олександрівці

у селі Гора у селі Рогозів у селах Вишеньки, 
Вороньків

померлих у селах 
Старе і Щасливе 

особи у Мартусівці71

69 67 63 60

22

НАРОДЖУВАНІСТЬ

ОДРУЖЕННЯ І РОЗЛУЧЕННЯ

СМЕРТНІСТЬ

931
ПАРА МОЛОДЯТ УКЛАЛИ ШЛЮБ 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

1880
ОСІБ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ 
ПОМЕРЛО

Нагадаємо, що така послуга діє на території ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», реєстрацію шлюбу проводять 

співробітники Бориспільського ДРАЦС.

ХЛОПЧИКИ — ТОМАСИ, А ДІВЧАТКА ЛЯЛІ
У головному управлінні юс-

тиції Києва підвели підсумки 
минулого року щодо народжу-
ваності та популярності у вибо-
рі імен для немовлят. 

• 34 742 малюка народилися у 
Києві, з них 16,5 тис. малят свідо-
цтво про народження отримали в 
самому пологовому будинку. 

• Найпопулярнішими імена-
ми для дівчаток стали: Марія, 
Злата, Мілана, Софія.

• Для хлопчиків: Олександр, 
Артем, Дмитро, Іван, Максим. 

Якщо порівнювати з минулим 
роком, то за популярністю іме-
на дівчаток залишилися колиш-
німи, а з іменами хлопчиків в лі-
дери вибилося ім'я Іван.

Дітям давали екзотичні імена
• Дівчаток нарікали: Аксенія, 

Арьяна, Арія, Анфіса, Агаян, Аль-
ма, Веселина, Венера, Властісла-
ва, Веста, Глафіра, Грета, Забава, 
Златоміра, Златояра, Вія, Ірис, 

Орися, Марія-Афродіта, Квітка, 
Ніно, Квітослава , Касандра, Ля-
ля, Леля, Мелоді, Кая, Кармен, Ру-
та, Роксолана, Радана, Тереза.

Хлопчиків нарікали так: Гаврі-
ель, Аристарх, Гордій, Діодор, Ба-
женов, Богодар, Аскольд, Брюс, 
Азарій, Дарко, Ердоган, Зевс, Зла-
тозар, Єремій, Ніколоз, Марко, 
Марсель, Михвей, Лео, Тадей, Рі-
чард, Симеон , Соломон, Олі-
вер, Сварг, Томас, Самійло, Рувин, 
Оскар, Фарід, Фараон, Юлій.

593 ЗАЯВИ ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ВПРОДОВЖ РОКУ

• Цифри минулорічних показників демографічної ситуації тривожно 
вражають: наприклад, в Любарцях за рік народилося 7 малюків, 
укладено один шлюб, а смертей там 53 факти. Народжуваність 
не перевищує смертності у жодному із сіл району. Статистика 
невтішної демографічної ситуації є результатом невисокого рівня 
життя в Україні в цілому та на Бориспільщині зокрема. 
Демографія найпершою реагує на економічну та соціальну 
ситуацію у країні. Низькі показники народжуваності, особливо у 
пристоличному регіоні, демонструють незадовільний рівень якості 
медицини, освіти, безпеки та віри у завтра.

1 620 змін імен було зареє-
стровано в столиці у 2018 році 
(це на сотню більше, ніж в мину-
лому, і майже на 200, ніж в 2016-
му). Наприклад, киянин Віталій 
став Сальвадором, Магістр — 
Михайлом, Сергій — Агатом, Ві-
ктор — Людиною, Тарас — Рег-
наром, а киянка Богдана стала 

Джоей, Марина — Марс, Оксана 
— Онні, Вікторія — Ясніною-Ві-
тою, Аліна — Аірісою, Олена — 
Максімільяною.

Зміна імені проводиться ра-
йонним відділом державної реє-
страції актів цивільного стану за 
місцем проживання. Крім заяви 
про намір, потрібні також сві-

доцтво про народження заяв-
ника, про шлюб або розірвання 
шлюбу, про народження дітей, 
про зміну імені заявника, батька 
чи матері, фото і квитанція про 
сплату мита. Законом не обме-
жена кількість змін імені для 
громадянина, який досяг 16-річ-
ного віку. Вартість зміни імені — 
5,10 грн, всі повторні зміни імені 
— 51 гривня.

Зміна імені — стає популярною

 У ПІДСУМКУ

Підготували Тетяна ХОДЧЕНКО та Ольга ІВАНОВА
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На часі
 ЛИШЕ ОБІЦЯНКА  СВІТОВА СТАТИСТИКА

ХОЧЕШ ПОВЕРНУТИ ЛІКИ 
ЗА 500 грн — ПЛАТИ 5000 грн

Наталія ДОЛИНА

Новий закон. Із 1 січня 2019 
року набув чинності Закон Украї-
ни від 23.11.2018 № 2628-VІІІ «Про 
внесення змін до Податкового ко-
дексу України та деяких ін-
ших законодавчих актів 
України щодо покра-
щення адміністру-
вання та перегляду 
ставок окремих по-
датків і зборів». Зо-
крема, передбачено 
внесення змін до ст.8 За-
кону України «Про захист 
прав споживачів». 

Наприкінці грудня в.о. міністра 
охорони здоров'я України Уляна Су-
прун заявила, що згідно закону з 1 
січня кожен українець зможе повер-
тати в аптеки ліки. Коли аптека отри-
муватиме повернені ліки, вона має 
перевірити, чи не були вони вико-
ристані та чи не було пошкоджено 
упаковку. Тоді це не нестиме жодної 
загрози і ліки можуть бути поверне-
ні, зазначила керівник МОЗ.

З’явилися сумніви. Як прави-
ло, покупці хочуть повернути до 

аптеки ліки, коли побачать меншу 
ціну, або вважають, що цей пре-
парат їм не допомагає. Але бага-
то хто засумнівався в законності 
цього нововведення. Першими по-
чали бити на сполох фармацевти. 
Обурювалися і громадяни, які вва-
жали, що повернені ліки вживати 
небезпечно. 

Втім, люди почали звертатися в 
аптеки з вимогою прийняти або 
обміняти куплені ліки. Проте їм 
відмовляли, пояснюючи тим, що 
норми закону розтлумачені не-
правильно. Покупці обурювалися, 
звинувачували працівників аптек, 

скандалили.

Нове уточнення. Су-
дячи з усього, в Мініс-
терстві охорони здо-
ров'я зрозуміли, що 
поспішили з заявою, і 

за кілька днів з'явилося 
уточнення. Українці змо-

жуть повертати до аптек ліки 
за умови їхньої неналежної яко-

сті, пояснили в МОЗ. Факт нена-
лежної якості ліків необхідно під-
твердити документами: висновок 
якості лікарських засобів, вида-
ний підпорядкованою лаборато-
рією територіального органу Дер-
жлікслужби; розпорядження Дер-
жлікслужби щодо заборони обігу 
лікарського засобу.

Заява є, роз'яснень немає. Але 
уточнення малозрозуміле. Як пере-
січний громадянин зможе довести, 
що препарат неякісний? Він може 
сказати, що лікарські засоби нее-
фективні або мають побічні дії, які 
не вказані в інструкції, і на цій під-
ставі спробувати повернути їх в ап-
теку. Але, перш ніж це зробити, він 
повинен отримати висновок ла-
бораторного дослідження Держ-
лікслужби. Хто має платити за екс-
пертизу і скільки? А якщо експер-
тиза виявить, що ліки були якісни-
ми, але зберігалися неправильно? 
Про це в заявах чиновників МОЗ 
не сказано.

 Чи можна 
безперешкодно повернути 
ліки в аптеку, якщо пацієнт 
вважає їх неякісними — 
дізнавалися «Вісті».

ЧЕРГОВЕ «ОКОЗАМИЛЮВАННЯ» МОЗ?

Директор  КП «Бориспільська 
аптека №24» Олена ХОМИЧ

«Якщо людина вважає, що лі-
карський засіб їй не допомагає і 

хоче його повернути, це її право. 
Але для цього їй потрібно звер-
нутися до Держлікслужби, напи-
сати заяву і зробити за свій ра-
хунок аналіз лікарського засо-
бу. Дізнатися, що це фальсифі-
кат, пересічний громадянин не 
може. Тільки на підставі виснов-
ків експертизи у лабораторії, яка 
доведе, що ліки неякісні, ми по-
вертаємо кошти. У випадку, як-
що Держлікслужба визнала лі-
карський засіб неякісним, на її 
сайті публікується відповідне по-
відомлення, що серія цього лі-
карського засобу визнана нея-
кісною і громадяни можуть по-
вертати їх в аптеку.

Наше комунальне підприєм-
ство отримує ліки у перевіре-
них постачальників, з якими ми 
працюємо багато років, на всі 
препарати є сертифікати якості, 

який надає виробник. При над-
ходженні товару він проходить 
вхідний контроль якості, який 
здійснює уповноважена особа 
підприємства.

Препарати, які знаходяться в 
аптеці, перевіряють контролюючі 
органи, здійснюють вибіркове ви-
лучення на аналіз. І за всі роки ро-
боти не було негативних виснов-
ків щодо якості. У нас неякісного 
товару немає! Усі працівники ап-
теки регулярно проходять повне 
медобстеження. А ліки, які знахо-
дяться у покупців вдома, ніхто не 
перевіряє. Де гарантія, що лікар-
ський засіб, який людина купила, 
а потім вирішила повернути, не 
зберігався на підвіконні на сонці? 
Або покупець не хворіє, напри-
клад, на туберкульоз у відкритій 
формі. Отже, такі ліки ми не маємо 
права повертати у продаж».

«Лише за наявності висновків лабораторії ми повертаємо кошти»

«У середньому експертиза ліків коштує 5-6 тис. грн»

«Вісті» спробували знайти від-
повіді на ці питання. Як виявилося, 
гучна заява МОЗ схожа більше на 
передноворічний піар, ніж на про-
думану дію. Як повідомили в Дер-
жавній службі з лікарських засобів 

та контролю за наркотиками у Ки-
ївський області, з проханням не на-
зивати прізвища, наразі немає єди-
ного тлумачення документу і чіткої 
відповіді на всі запитання. Праців-
ники аптек називають заяву МОЗ 

черговим «окозамилюванням». 
Відповіді на одне з головних пи-

тань – хто має платити за експер-
тизу ліків – дуже різнилися. Пред-
ставники аптек вважають, що пла-
тити повинні покупці. 

У ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ УКРАЇНИ ПО-
ВІДОМИЛИ: щоб довести, що ви придбали ліки не-
належної якості, потрібно написати заяву, докласти 
до неї товарний чек. Після цього контролюючі орга-
ни відправляють ліки на експертизу в лабораторію. 

Втім, перевіряється не лише препарат, який приніс 
споживач, а ще кілька упаковок цієї серії. Якщо екс-
пертиза виявить, що це фальсифікат, споживач пла-
тити за неї не зобов'язаний, йому повернуть гроші 
за придбані ліки. А якщо ліки виявилися належної 
якості, всю суму за перевірку заплатить саме він.

Менеджер із зв'язків з громадськістю КП «Фар-
мація» Людмила Будко

«У МОЗ некоректно донесли інформацію. Люди зро-
зуміли це так, що можна повернути або обміняти ліки, 
які їм не потрібні. Насправді лікарські засоби, як і ра-

ніше, поверненню не підлягають. Можна повернути в 
аптеку і отримати гроші лише за ліки неналежної яко-
сті. Але для цього покупець повинен написати заяву в 
Держлікслужбу і оплатити експертизу. Ціна залежить від 
кожного конкретного випадку. У середньому це кош-
тує 5-6 тис. грн, а експертиза вакцин — до 10 тис. грн». 

 ПРЯМА МАОВА

 ПИЛЬНУЙТЕ САМІ

Що повинно 
насторожити 
при покупці 
медпрепарату:
 • термін придатності ліків 

закінчився на момент 
покупки;

 • термін придатності або 
серія партії взагалі не 
вказані;

 • немає інструкції в коробці;
 • зовнішній вигляд 

таблетки або капсули 
не відповідають назвам 
інструкції;

 • є якісь дефекти упаковки 
(пом'ятий блістер або 
коробка, сколи на ампулі).

Що робити у таких 
випадках?
 • Вимагати сертифікат 

якості на лікарський засіб.
 • Перевірити препарати на 

сайті Держлікслужби, щоб 
переконатися, що вони не 
заборонені.

 • Ретельно вивчити 
інструкцію (показання 
та протипоказання, 
взаємодія з іншими 
ліками), поцікавитися 
відгуками.

 • Обов'язково зберігати 
чек.

Техніка безпеки. 
Зрозуміло, що за-
мовляти експерти-

зу за 5 тис. грн, щоб, мож-
ливо, повернути 500 грн за 
неякісні ліки, мало хто на-
важиться. Визначити неякіс-
ний препарат або фальсифі-
кат споживач «на око» теж 
не зможе. Але звести ризик 
до мінімуму можна.

УКРАЇНА ЛІДИРУЄ 
В РЕЙТИНГУ 
СМЕРТНОСТІ ЧЕРЕЗ 
НЕПРАВИЛЬНЕ 
ХАРЧУВАННЯ

Україна очолила рейтинг 
смертності її жителів через 
неправильне харчування, 
свідчить дослідження 
Єнського університету ім. 
Шиллера.

Україна посіла перше місце 
в рейтингу смертності її 
жителів через неправильне 
харчування. Відповідне 
дослідження провели вчені 
Єнського університету імені 
Фрідріха Шиллера в Німеччині, 
повідомило Радіо Свобода.
Зазначено, що в цілому в 
першу 20-ку потрапили 14 
країн колишнього СРСР серед 
понад півсотні країн, які 
стали об'єктами дослідження, 
виконаного на замовлення 
Всесвітньої організації охорони 
здоров'я.
«Україна опинилася на 
першому місці в рейтингу 
смертності від серцево-
судинних захворювань, 
викликаних неправильним 
харчуванням. Зокрема, рівень 
смертності з цієї причини 
в 2016 році склав 38,2% від 
усіх смертей», — свідчать 
результати дослідження.
Водночас на другому місці в 
рейтингу опинилася Білорусь 
(36,8%), на третьому — 
Грузія (34,4%), четвертому — 
Молдова (34,2%), п'ятому — 
Узбекистан (32,2%).
Далі рейтинг виглядає 
наступним чином: Болгарія 
(32,2%), Азербайджан (32,0%),  
Туркменістан (31,9%), Латвія 
(31,7%), Литва (30,5%), Росія 
(30,0%), Киргизстан (29,5%), 
Казахстан (29,5%), Словаччина 
(29,0%), Естонія (28,3%), 
Вірменія (28,2%), Румунія 
(27,6%), Албанія (27,2%), 
Чорногорія (26,6%), Чехія 
(26,4%).
Відомо, що в цілому вчені 
проаналізували дані 51 країни 
так званого європейського 
регіону ВООЗ — разом з 
Туреччиною, Ізраїлем, а також 
пострадянськими державами 
за період з 1990 по 2016 рік.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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СПЕКТР ПОСЛУГ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

*з 01.07 по 31.12.2019 р.*з 01.07 по 31.12.2019 р.

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

Тел.: (098) 674-44-12Тел.: (098) 674-44-12

ОФІЦІАНТИ    ПРИБИРАЛЬНИЦІ
БАРМЕНИ

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Менеджер зі збуту
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Менеджер зі збуту
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

З/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/пЗ/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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ПОНЕДІЛОК, 21 СІЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.00, 5.20 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку 6", 10 серiя
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.45 Мелодрама "Маршрути долі"
21.45, 4.35 Мелодрама "Шлях у 

порожнечу"
22.45 "Гроші 2019"
0.05 "Голос країни 9"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с "Черговий лікар" 

(12+)
16.00, 3.00 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання" 9, 10 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин

5.10 "Top Shop"
5.40, 22.50 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 "Новини"
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Інтером
9.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.30, 12.25 Х/ф "Брехун, брехун"
13.50 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
15.50 "Чекай мене. Україна"
17.40 Новини
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.35 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)
1.35 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Невидима сестра"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Рятівники
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.25 Х/ф "Геракл: 

Народження легенди" (16+)
16.40 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.25 Т/с "Розтин покаже" (16+)
22.35 Свобода слова
0.40 Х/ф "Стражі порядку" (16+)
2.20 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Міцний горішок"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.25 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.35 "Зоряне життя"
12.15 Х/ф "Тримайся, козак!"
13.30 Х/ф "Серед коршунов"
15.25 Х/ф "Таємниця "Чорних 

дроздів"
17.15 Х/ф "скринька Марії Медічі"
19.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00, 2.05 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Ключі від неба"
0.25 "Позаочі"
1.15 "Академія сміху"

6.30, 20.30 "Служба порятунку"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
"Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Наполеон"
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дика робота"
20.20 "Ситуація"
21.25 "Відсутність доказів"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Київ музика"
1.40 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.00, 2.45 Зона ночі
3.10 Абзац
4.54, 6.34 Kids Time
4.55 Х/ф "Маленький вампір"
6.35 Х/ф "Ніккі, диявол - 

молодший" (16+)
8.10 Х/ф "Хеллбой: Герой з пекла" 

(16+)
10.45 Х/ф "Темний лицар" (16+)
13.50 Х/ф "Солдат" (16+)
15.50 Ревізор
18.35 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф "Свекруха-монстр" (16+)
23.00 Х/ф "Між небом та землею" 

(16+)
0.50 Х/ф "Бізнес заради кохання"
2.40 Служба розшуку дітей

5.00, 4.50 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Володя великий, Володя 

малий"
7.00 Х/ф "Слідопит"
8.50, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.25 Х/ф "Право на постріл"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
14.40, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Х/ф "Бій місцевого значення" 

(12+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.20, 18.15 "Спецкор"
10.00, 18.50 ДжеДАІ 2018 г.
10.40 Т/с "Стоматолог"
14.45 Х/ф "Сім пригод Синбада" 

(16+)
16.15 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)
19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)
21.35, 23.20 Т/с "Кістки-5" (16+)
1.00 "Секретні файли-2"
1.45 Х/ф "Акулячий торнадо 5: 

Глобальне роїння" (16+)
3.05 "Облом.UA."

5.00, 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
6.55, 19.05 Хата на тата (12+)
9.00 Холостяк (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.30, 1.00 Містичні історії з 

Павлом Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф "Не підганяй кохання"

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Еліза" (12+)
12.00 Д/ф "Аромати Шотландії"
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 Д/ф "Неповторна природа"
15.20 Чудова гра
15.50 Д/ф "Цікаво.com"
16.20 Лайфхак українською
16.55 По обіді шоу
18.20, 2.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ф "Мегаполіси"
19.55 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 UA:Біатлон. Студія
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.45 Перша шпальта
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Світло
4.30 Своя земля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.55, 5.25 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.45 Мелодрама "Маршрути долі"
21.45, 1.00 Мелодрама "Шлях у 

порожнечу"
22.45 "Одруження наосліп 5"
1.55 "Правдива історія блудниці"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.45 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с "Черговий лікар" 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємне кохання" 11, 12 с. 

(12+)
23.20 Без паніки
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина перша
0.45, 2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.40 Телемагазин

3.35, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.20, 20.00 "Подробиці"
5.05 "Top Shop"
5.40, 22.50 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 "Новини"
7.10, 8.10 Ранок з Інтером
9.20 Х/ф "007: Завтра ніколи не 

помре" (16+)
11.50, 12.25 Х/ф "007: Людина із 

золотим пістолетом"
14.50, 15.50, 16.45, 1.25 "Речдок"
17.40 Новини
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.35 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Йосип: Володар снів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Рятівники
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.05, 17.40 Антизомбі. Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф "Стражі порядку" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 "На трьох" (16+)
23.30 Х/ф "Широко крокуючи" 

(16+)
0.50 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "За вітриною універмагу"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Зоряне життя"
11.10 Х/ф "веселі Жабокричі"
12.25 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
14.15 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
16.05 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
19.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00, 1.50 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Т/с "Підкидьок"
0.20 "Позаочі"
1.10 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи

6.30, 20.30 "Київські історії"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
"Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10, 21.25 "Відсутність доказів"
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дике виживання"
20.20 "Ситуація"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Київ музика"
1.40 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.35 Абзац
6.29, 7.49 Kids Time
6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.50 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Меліса та Джой"
11.20 Х/ф "Бізнес заради кохання"
13.10 Х/ф "Між небом та землею" 

(16+)
15.00 Х/ф "Свекруха-монстр" (16+)
17.00 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Варьяти (12+)
22.50 Х/ф "Листоноша" (18+)
2.15 Т/с "До півдня від пекла" (18+)

5.50 Х/ф "Рідна дитина"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Вершник без голови"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
14.45, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида-2" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 г.

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.35 Х/ф "Люта планета" (16+)

15.10 Х/ф "Зламана стріла" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-5" (16+)

1.00 "Секретні файли-2"

1.45 "Облом.UA."

5.10 Т/с "Вуличне правосуддя" (16+)

5.05, 18.00 Т/с "Коли ми вдома"

6.00, 19.10 Хата на тата (12+)

8.50 Холостяк (12+)

13.05 Битва екстрасенсів (16+)

15.30, 0.55 Містичні історії з 

Павлом Костіциним (16+)

17.30, 22.00 Вікна-Новини

22.40 Х/ф "Осінній вальс" (16+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 "Легіон. Хроніка Української 
Галицької армії 1918-1919"

10.30 "Срібна земля. Хроніка 
Карпатської України 1919-
1939"

12.00 "Золотий вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941"

13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 Д/ф "Неповторна природа"
15.20 "Січ"
15.55 Розсекречена історія. 

Спецвипуск
16.55 UA: Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 Концертна програма з 

Будинку звукозапису 
Українського радіо "Од 
синього Дону до сивих 
Карпат"

21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 — 27 СІЧНЯ

 СУМУЄМО

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 25.01.2019 року о 14-00 буде проводити роботи із 
закріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що відводиться у власність 
Вус Оксані Володимирівні, та розташована по вул. 8-го Березня в с. Дударків, Бори-

спільський район, Київська область.
Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: Мозгового Мико-

лу Івановича, Тищенка Василя Миколайовича, Трикоз Ганну Григорівну, Демиденка 
Олексія Григоровича, Корж Ніну Євгенівну, Бухал Віру Євгенівну, або їх спадкоєм-
ців чи правонаступників, а також представника Дударківської сільської ради, бути 

присутніми для погодження акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання та 
акту встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі земельної ділянки.

ТОВ «ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ» 25.01.2019 року о 14-30 буде проводити роботи із за-
кріплення межовими знаками меж земельної ділянки, що пропонується до передачі 
у власність Вус Оксані Володимирівні, та розташована по вул. 8-го Березня, 12 в с. 

Дударків, Бориспільський район, Київська область.
Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме: Тищенка Василя 

Миколайовича, Трикоз Ганну Григорівну, Демиденка Олексія Григоровича, Швеця 
Миколу Миколайовича, Швець Світлану Миколаївну, Бухала Василя Васильовича, 
або їх спадкоємців чи правонаступників, а також представника Дударківської сіль-

ської ради, бути присутніми для погодження акту прийомки-передачі межових знаків 
на зберігання та акту встановлення на місцевості та погодження зовнішньої межі 

земельної ділянки.
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СЕРЕДА, 23 СІЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
1.15, 5.20 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.45 Мелодрама "Маршрути долі"
21.45, 1.20 Мелодрама "Шлях у 

порожнечу"
22.45, 0.00 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
2.10 "Правдива історія блудниці 2"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.45 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с "Черговий лікар" 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "таємне кохання" 13, 14 с. 

(12+)
23.20 Гучна справа
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина друга
0.45, 2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.40 Телемагазин

3.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.15, 20.00 "Подробиці"
5.00 "Top Shop"
5.30, 22.50 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Х/ф "Чінгачгук - Великий 

Змій"
11.50, 12.25 Х/ф "007: Шпигун, 

який кохав мене"
14.50, 15.50, 16.45, 1.30 "Речдок"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.35 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Врятувати Землю"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Рятівники
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10, 17.40 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
12.35, 13.20 Х/ф "Широко 

крокуючи" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.45, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.20 "На трьох" (16+)

5.45 Х/ф "Без сина не приходь!"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 Мелодрама
9.30 "Зоряне життя"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Мартин Боруля"
13.05 Х/ф "Вождь Виннету: син 

Инчу-Чуна"
14.55 Х/ф "Шалений день"
16.10 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
19.00 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00, 2.15 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Весна"
1.00 "Позаочі"
1.45 "Академія сміху"

6.30 "Якісне життя"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00, 0.40 "Школа права"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
"Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Відсутність доказів"
12.00, 13.10, 17.10, 19.20, 21.25 

"КИЇВ LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дике виживання"
20.50 "Ситуація"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Київ музика"
1.40 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.00, 2.55 Зона ночі
4.30 Абзац
6.24, 7.44 Kids Time
6.25 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.45 Київ вдень та вночі (16+)
8.45 Т/с "Меліса та Джой"
11.15 Х/ф "Досягни успіху"
13.10 Х/ф "Бар "Бридкий койот" 

(16+)
15.10 Х/ф "Нерви на межі"
17.10 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Варьяти (12+)
23.00 Х/ф "Той, що біжить по лезу 

2049" (16+)
2.00 Т/с "До півдня від пекла" (18+)
2.50 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Політ золотої мушки" 
(16+)

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
12.50 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
14.45, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 г.

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.50 "Помста природи"

14.30 Х/ф "Чорний яструб" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-5" (16+)

1.00 "Секретні файли-2"

1.45 "Облом.UA."

5.15 Т/с "Вуличне правосуддя" (16+)

5.00, 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.55, 18.55 Хата на тата (12+)
8.45 Холостяк (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.30, 0.45 Містичні історії з 

Павлом Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф "Довгоочікуване 

кохання"

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
2.00, 5.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
10.40 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" 

(16+)
11.35 Д/ф "Аромати Чілї"
12.30 Енеїда
13.15, 4.05 РадіоДень
13.55 Д/ф "Неповторна природа"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.20, 2.35 Тема дня
19.00, 4.30 Своя земля
19.30 Д/ф "Мегаполіси"
19.55 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45, 3.35 Складна розмова
22.15 Д/ф "Подорож відкритим 

космосом"
22.45 Схеми. Корупція в деталях
0.00 Телепродаж Тюсо

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 — 27 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.55, 5.20 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.00 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.45 Мелодрама "Маршрути долі"
21.45, 1.00 Мелодрама "Шлях у 

порожнечу"
22.30 "Право на владу 2019"
1.50 "Гроші 2019"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.45 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с "Черговий лікар" 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "таємне кохання "(12+)
23.20 Контролер
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина третя
0.45, 2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.40 Телемагазин

3.30, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

4.15, 20.00 "Подробиці"
5.00 "Top Shop"
5.30, 22.50 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Х/ф "Смертельна помилка"
11.50, 12.25 Х/ф "007: Місячний 

гонщик" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 1.30 "Речдок"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.35 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Шість лебедів"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Рятівники
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Одного 

разу під Полтавою
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
16.00, 1.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Зірконавти
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.10, 13.20 Х/ф "Широко 

крокуючи-3: Правосуддя 
одинака" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
17.40 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.20 "На трьох" (16+)

5.35 Х/ф "Мартин Боруля"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Зоряне життя"
11.10 Х/ф "Захар Беркут"
12.50, 19.00 Т/с "Міс Марпл Агати 

Крісті"
14.50 Х/ф "Сім няньок"
16.15 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
21.00, 2.15 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Непіддатливі"
0.45 "Позаочі"
1.35 "Академія сміху"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки

6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
"Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10, 21.25 "Відсутність доказів"
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.50 "Дике виживання"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Київ музика"
1.40 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

4.35 Абзац
6.29, 7.49 Kids Time
6.30 М/с "Луні Тюнз шоу"
7.50 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Меліса та Джой"
11.20 Х/ф "Вуличні танці"
13.20 Х/ф "Вуличні танці 2"
15.00 Х/ф "Вуличні танці: Всі зірки"
17.00 Суперінтуїція (12+)
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Варьяти (12+)
23.00 Х/ф "Сталеве серце" (16+)
1.00 Т/с "До півдня від пекла" (18+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.45, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

6.45 Х/ф "Такі красиві люди"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зникнення"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.30 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 г.

10.55, 17.10 "Загублений світ"

12.55, 1.50 "Облом.UA."

13.55 Х/ф "Хмарний атлас" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.40, 23.25 Т/с "Кістки-5" (16+)

1.05 "Секретні файли-2"

3.40 Т/с "Стоматолог"

5.20 Т/с "Вуличне правосуддя" 

(16+)

4.55, 18.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 18.55 Хата на тата (12+)
8.50, 10.50 Холостяк (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.30, 0.25 Містичні історії з 

Павлом Костіциним (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.40 Х/ф "Лабіринти кохання" 

(16+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
3.20, 5.00 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.40 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" 
(16+)

11.35 Д/ф "Аромати Чілї"
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 4.30 РадіоДень
13.55 Д/ф "Неповторна природа"
15.25, 2.00 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Спринт 7, 5 км. Жінки
16.55 Промінь живий
18.20, 3.55 Тема дня
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.30 Д/ф "Мегаполіси"
19.55 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
21.25, 3.40 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Подорож відкритим 

космосом"
22.45 Букоголіки
0.00 Телепродаж Тюсо
5.25 Спільно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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П'ЯТНИЦЯ, 25 СІЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 
1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 
ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45 Т/с "Моє чуже життя"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
20.25 "Чистоnews 2019"
20.35, 22.35 "Ліга сміху"
0.40 "Мультибарбара"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 

3.30 Сьогодні
9.30, 6.00 Зоряний шлях
10.50, 4.20 Реальна містика
12.50 Т/с "Стрекоза" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Стрекоза" (12+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "настане світанок" 1 с. 

(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Настане світанок" 2, 3 с. 

(12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Настане світанок" (12+)

3.30, 18.00 Ток-шоу "Стосується 
кожного"

4.15 "Подробиці"
5.00 "Top Shop"
5.30, 22.00 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Х/ф "Ульзана"
11.50, 12.25 Х/ф "007: Тільки для 

твоїх очей" (16+)
12.00 "Новини"
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 "Речдок"
20.00 "Подробиці тижня"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Гіббі"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Рятівники
14.00 Х/ф "Диявол носить Прада"
16.00 М/ф "Ріо 2"
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась"
23.00 Х/ф "Агент під прикриттям"
0.45 Панянка-селянка
1.45 Теорія зради
2.35 БарДак
3.25 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Студія Вашингтон
4.35, 2.45 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 11.10, 17.40 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Інсайдер
12.05, 13.20 Х/ф "Любов на трьох" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.50 Т/с "Розтин покаже" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу (12+)
0.30 "На трьох" (16+)

5.45 Х/ф "Божевільний день"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Зоряне життя"
11.10 Х/ф "Лимерівна"
12.50, 19.00 Т/с "Міс Марпл Агати 

Крісті"
14.50 Х/ф "Без сина не приходь!"
16.20 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
21.00, 2.10 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Сім няньок"
0.20 Х/ф "Приходьте завтра"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
4.55 Телебачення

6.30 "Прогулянки містом"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00, 0.40 "Школа права"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
"Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Відсутність доказів"
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дике виживання"
20.20 "Ситуація"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20 "Київ музика"
1.40 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.00, 2.35 Зона ночі

4.15 Абзац

6.04, 7.24 Kids Time

6.05 М/с "Луні Тюнз шоу"

7.25 Суперінтуїція (12+)

13.00, 21.00 Варьяти (12+)

19.00 Хто зверху? (12+)

23.00 Х/ф "Клони" (16+)

0.45 Т/с "До півдня від пекла" (18+)

2.30 Служба розшуку дітей

5.50, 12.50 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

7.20 Х/ф "Чоловічі історії"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
10.25, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.40 "Речовий доказ"
21.05 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Перетинаючи межу" 

(16+)
1.40 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Випадковий свідок"
4.05 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 ДжеДАІ 2018 г.

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Відеобімба

15.25 Х/ф "Обман" (16+)

19.25 Т/с "Перевізник" (16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. FOX 

FS1 74. Edson Barboza vs. 

Kevin Lee"

1.35 "Облом.UA."

2.55 Т/с "Стоматолог"

4.35 "Цілком таємно-2016"

2.25 Т/с "Кандіс Ренуар - детектив 
із декрету" (16+)

13.10 Т/с "Одружити неможна 
помилувати" (12+)

17.30, 22.00 Вiкна-Новини
18.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
19.00 Хата на тата (12+)
22.45 Х/ф "П"ять років та один 

день" (12+)

6.00 М/с "Гон"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.20, 

15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
3.20 Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 
ранку, Країно!

9.30 Д/ф "Аромати Чілї"
10.30, 3.45 Скелетон. Кубок світу
11.40 Д/ф "Цікаво. com"
13.35 Д/ф "Неповторна природа"
14.30 РадіоДень
15.25, 2.00 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Спринт 10 км. 
Чоловіки

17.00 Д/ф "Спільноти тварин"
18.20 Тема дня
19.00 Перший на селі
19.30 Д/ф "Мегаполіси"
19.55 Д/ф "Пригоди Остіна 

Стівенса"
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.00 Лайфхак українською
0.00 Телепродаж Тюсо

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 26 СІЧНЯ

6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100"
11.15 "Світське життя дайджест"
12.15 Мелодрама "Маршрути долі"
16.30, 21.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
20.15 "Чистоnews 2019"
20.25 "Українські сенсації 2019"
23.25 "Світське життя дайджест 

2019"
0.30, 2.20 Драма "Мій найкращий 

ворог"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 5.25 Зоряний шлях
9.10 Т/с "Таємне кохання" 9, 14 с. 

(12+)
15.20 Т/с "таємне кохання" (12+)
17.10 Т/с "Вище тільки любов" 1, 2 

с. (12+)
20.00 Т/с "Вище тільки любов" 

(12+)
22.00 Т/с "Щасливий квиток" 1, 4 с. 

(16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
3.50 Реальна містика

5.45 "Школа доктора 
Комаровського. 
Невідкладна допомога"

6.10 "Мультфільм"
6.40 "Готуємо разом"
7.45 "Чекай мене. Україна"
9.20 "Слово Предстоятеля"
9.30 Х/ф "Оскар"
11.15 Х/ф "Внлика прогулянка"
13.50 Т/с "Знайомство з батьками"
15.50 Т/с "Плата за порятунок" 

(12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "007: І цілого світу 

замало"
23.10 Х/ф "Дот"
1.00 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок

10.45 М/ф "Червона Шапка проти 

зла"

12.15 Зірконавти

16.15 Х/ф "Агент під прикриттям"

18.00 Танька і Володька

20.00 Одного разу під Полтавою

23.00 Т/с "Усі жінки - відьми"

2.20 Щоденники Темного

5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації

5.15 Еврика!

5.25 Факти

5.45 Більше ніж правда

7.25 Я зняв!

9.20 Дизель-шоу (12+)

10.45 Особливості національної 

роботи

12.45 Факти. День

13.00 "На трьох" (16+)

14.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Хоробре серце" (16+)

22.40 Х/ф "Жанна д'Арк" (16+)

1.40 Секретний фронт

5.35 Х/ф "Дама з папугою"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.20 "Невідома версія. Дівчата"
11.10 Х/ф "Необдуманий крок"
13.50 Х/ф "Непіддатливі"
15.25 Х/ф "Блакитна стріла"
17.10 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
19.00 Х/ф "Скарб Срібного озера"
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"
0.40 Х/ф "Версія полковника 

Зоріна"
2.15 "Позаочі"

6.30 "Служба порятунку"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00 "Якісне життя"
8.30 "Сім’я + 1"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

21.00, 23.15, 1.25 "Столичні 
телевізійні новини"

9.15, 11.10 "Ранок у мегаполісі"
12.00 "Дика прогулянка"
13.10 Х/ф "Обіцянка"
15.15 "Концерт М.Поплавського 

"Приречений на любов"
16.20 "Секрети українського шоу 

М.Поплавського"
17.10 "Місто добра"
17.50 "Найбільші обмани в історії"
18.45 Х/ф "Гра влади"
21.25 Х/ф "Соломон Кейн"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 "Київ музика"

3.00, 1.15 Зона ночі

5.30 Ревізор

8.00 Страсті за Ревізором

10.30 Хто зверху? (12+)

16.30 Х/ф "Школа супергероїв"

18.30 Х/ф "Три ікси" (16+)

21.00 Х/ф "Три ікси: Новий рівень" 

(16+)

23.00 Х/ф "Круті стволи" (16+)

5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
7.50 Х/ф "Протистояння"
11.45 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
15.45 Баскетбол. "Матч Зірок" 

Суперліги"
17.50 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Не можу сказати 

"прощавай"
21.15 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
23.30 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
1.15 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.25 "Речовий доказ"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф
8.05 "102. Поліція"
9.00 ДжеДАІ 2018 г.
10.00 "Загублений світ"
15.00 Х/ф "Зламана стріла" (16+)
17.00 Х/ф "Фантастична четвірка" 

(16+)
19.00 Х/ф "Фантастична четвірка-2. 

Вторгнення Срібного 
Серфера" (16+)

20.50 Х/ф "Перлини дракона"
22.20 Т/с "Ділянка лейтенанта 

Качури.Фільм 1. Ілюзія 
полювання" (16+)

2.10 "Помста природи"
4.35 "Цілком таємно-2016"

6.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
історія"

7.00 Караоке на Майдані
8.00 Все буде смачно!
9.55 Т/с Список бажань 16+ (16+)
14.00 Хата на тата (12+)
19.00 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
23.10 Х/ф "Довгоочікуване кохання"

6.00, 9.30 М/с "Гон"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.40 

Новини
10.10 Д/ф "Елементи"
11.10 Хто в домі хазяїн?
11.40 Сильна доля
12.40 Х/ф "Десять заповідей" 2 с.
14.25, 2.00 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

15.20 По обіді шоу
16.25, 2.45 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Гонка переслідування 
12, 5 км. Чоловіки

17.15 Спільно
17.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.30 Д/ф "Світ дикої природи"
20.00 Розсекречена історія. 

Спецвипуск
21.25 Концертна програма БЕZ 

ОБМЕЖЕНЬ
0.00 Телепродаж Тюсо
4.10 "Чесно жити і чесно померти. 

Ігуменя Йосифа Вітер"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

ЛІКИ ТА ВАКЦИНИ ДЛЯ ВСІХ ТВАРИН, 
КОНСУЛЬТАЦІЇ  
НАЙБІЛЬШИЙ І НАЙКРАЩІЙ ВИБІР ПРЕПАРАТІВ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН, 
ПОВНА ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ЛІКУВАЛЬНА 
ПІДТРИМКА КРУПНИХ ТА МІНІ ГОСПОДАРСТВ

Ярмарки: с. Дударків, Сеньківка, Вишеньки, 
Рогозів, Вороньків, Гоголів 
АПТЕКА   
тел: 097-392-77-76 
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,43  

ВЕТКАБІНЕТ+АПТЕКА
с. Щасливе,вул. Героїв Майдану,11  
тел: 098-860-88-20
Денис 099-977-36-20

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

тільки у нас ліки кращих світових брендів: 
BAYER, MSD, INVESA, ZOETIS, VETOQUINOL, CEVA 
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Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Водій кат. «Д»
Охоронець
Офіціант в ресторан
Кухар холодного цеху
Шеф-кухар
Покоївки 
Мийник посуду в ресторан
Швейцар в готель
Електрик
Технік водо-електро-тепло 
господарства

Забезпечуємо харчуванням, при потребі надаємо гуртожиток
З/п та графік роботи при співбесіді 
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НЕДІЛЯ, 27 СІЧНЯ

6.00 ТСН
6.50 Маріччин кінозал. Мультфільм
7.00 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт 10: бразилія"
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 "Світ 

навиворіт - 8"
14.45 Драма "Царство небесне"
17.35 Х/ф "Геракл"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 9"
23.25 Жахи "Імла"
1.45 "Ліга сміху"
4.35 Мультфільм

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.30 Т/с "Вище тільки любов" (12+)
13.25 Т/с "Настане світанок" (12+)
17.10 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

(12+)
23.00 Т/с "Щасливий квиток" 5, 7 с. 

(16+)
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Щасливий квиток" (16+)
3.15 Історія одного злочину (16+)
5.30 Реальна містика

7.30 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.50 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.50 Х/ф "Ніколи не говори 

"ніколи" (16+)
15.25 Х/ф "007: І цілого світу 

замало"
18.00 Т/с "Велика маленька брехня" 

(16+)
20.30 "Місце зустрічі"
22.00 Х/ф "Вчитель музики"
0.00 "Речдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок

12.15 Х/ф "Шість лебедів"

14.00 Х/ф "День, коли Земля 

зупинилась"

16.00 М/ф "Гніздо дракона"

17.30 М/ф "Книга життя"

19.15 Т/с "Тут" (16+)

0.00 Панянка-селянка

2.00 Теорія зради

2.50 БарДак

3.40 Віталька

5.50 Корисні підказки

5.25 Скарб нації

5.35 Еврика!

5.40 Факти

6.05 Т/с "Володимирська, 15" (16+)

8.55 Х/ф "Прокляття фараона Тута"

12.05, 13.00 Х/ф "Жанна д'Арк" 

(16+)

12.45 Факти. День

15.15 Х/ф "Хоробре серце" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Повернення Супермена" 

(16+)

23.40 Х/ф "Шосте чуття" (16+)

1.35 Лабіринт. Містика поруч

5.45 Х/ф "Лимерівна"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Богдан Ступка. Забудьте 

слово "смерть"
10.20 "Невідома версія. Екіпаж"
11.10 Т/с "Гетьман" (16+)
14.50 Х/ф "День весілля 

доведеться уточнити"
16.35 Х/ф "Різні долі"
18.30 Т/с "Вогнем і мечем"
22.30 Х/ф "Небезпечний поворот"
2.00 "Позаочі"
2.45 Кіноляпи
3.55 Саундтреки
4.45 Телебачення

6.40, 21.30 "СТН-спорт-тижневик"
7.00, 5.00 "Телемаркет"
8.00 "Київські історії". День пам’яті
8.30 "Прогулянки містом"
9.00, 11.00 "Столичні телевізійні 

новини"
9.15, 11.10 "Ранок у мегаполісі"
12.00 Х/ф "Гра влади"
14.10 Х/ф "Соломон Кейн"
16.00, 23.40 Х/ф "Містер Ніхто"
18.45 Х/ф "Сила закону"
21.00 "СТН-тижневик"
21.50 Х/ф "Пашендаль: останній 

бій"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
2.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.35 Стендап-шоу
6.39, 8.09 Kids Time
6.40 Х/ф "Маленький вампір"
8.10 Х/ф "Школа супергероїв"
10.10 Х/ф "Клони" (16+)
12.00 Х/ф "Солдат" (16+)
14.00 Х/ф "Три ікси" (16+)
16.40 Х/ф "Три ікси: Новий рівень" 

(16+)
18.40 Х/ф "Атомна блондинка" 

(16+)
21.00 Х/ф "Овердрайв" (16+)
23.00 Х/ф "Кур'єр" (16+)
1.10 Х/ф "Сталеве серце" (16+)

5.15 Х/ф "Звинувачується весілля"
6.40 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
10.25 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"
11.55 Х/ф "Це було в Пенькові"
13.45 Х/ф "Позашлюбний син"
16.45 Х/ф "22 кулі: безсмертний" 

(16+)
19.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
20.50 Х/ф "Чорна стріла"
22.30 Х/ф "Охоронниця" (16+)
0.20 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
2.00 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

12.00 "Шалені перегони"

13.00 Т/с "Перевізник" (16+)

16.55 Х/ф "Обман" (16+)

18.30 Х/ф "Відсіч" (16+)

20.20 Х/ф "Янгол-охоронець" (16+)

23.00 "Змішані єдиноборства. FOX 

FS1 74. Edson Barboza vs. 

Kevin Lee"

1.20 "Облом.UA."

6.55 Моя правда. Ектор Хіменес-
Браво

8.50 Все буде смачно!
10.55 Х/ф "Шкільний вальс"
12.50 Х/ф "П"ять років та один 

день" (12+)
14.50 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

6.00, 21.25 Розсекречена історія
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 3.40 

Новини
7.10, 8.10, 9.10, 18.00 Т/с 

"Справедливі"
11.15, 12.01 Х/ф "Десять заповідей" 

2 с.
12.00 Хвилина мовчання: Пам’яті 

жертв Голокосту
13.05 #ВУКРАЇНІ
13.40, 2.00 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-стар 12.5 км. 
Жінки

14.35 Перший на селі
15.05, 22.25 Д/ф "Іспит на 

людяність" (12+)
16.25, 2.45 Біатлон. Кубок світу. VI 

етап. Мас-стар 15 км. 
Чоловіки

17.15 UA:Біатлон. Студія
0.00 Телепродаж Тюсо
4.05 Спецпроект "Голокост. Чи 

вивчили ми уроки історії?"
4.55 Букоголіки
5.25 Своя земля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО

Київська область 
Бориспільський район 

Гнідинська сільська рада 
РІШЕННЯ

Про затвердження тарифів ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» 
Керуючись п.п. 2 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (із наступними змінами), розглянувши клопотання ТОВ «УКРТЕПЛО 
КИЇВ» та роз’яснення від Бориспільської районної державної адміністрації з цього 
питання, 

Гнідинська сільська рада ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити тариф на теплову енергію (виробництво та постачання тепла), що 

надає ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» для потреб Гнідинської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Пе-
тра Яцика у розмірі 1825,97 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот двадцять п’ять грн 97 
коп.) з ПДВ у тому числі:

— на виробництво теплової енергії у розмірі 1817,44 грн/Гкал з ПДВ;  
— на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ. 
2. Вищевказані тарифи вводяться в дію із 01 січня 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з пи-

тань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
Сільський голова                                                            О.Й.Лазаренко

с. Гнідин                                                    17 грудня 2018 року
рішення №494-35-VІІ 

Україна 
Дернівська сільська рада 

Баришівського району Київської області 
РІШЕННЯ

від 26 грудня 2018 року №271-33-07   с. Дернівка
Про затвердження тарифу ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» 

Керуючись вимогами підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», частиною четвертою, п’ятою статті 20 Закону України «Про те-
плопостачання», розглянувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» про встановлення тарифів на 
теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з вико-
ристанням альтернативних джерел енергії та додані розрахунки щодо обгрунтування відпо-
відних тарифів сесія Дернівської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію, що виробляється на 

установах з використанням альтернативних джерел енергії у розмірі 
— 1521,33 грн/Гкал (одна тисяча п’ятсот двадцять одна грн 33 коп.) без ПДВ;  
— 1825,60 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот двадцять п’ять грн 60 коп.) з ПДВ у тому числі:
на виробництво теплової енергії у розмірі: 
— 1514,23 грн/Гкал (одна тисяча п’ятсот чотирнадцять грн 23 коп.) без ПДВ; 
— 1817,08 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 08 коп.) з ПДВ;
на постачання теплової енергії:  
— 7,10 грн/Гкал (сім грн 10 коп.) без ПДВ; 
— 8,52 грн/Гкал (вісім грн 52 коп.) з ПДВ.

Сільський голова                                               В.М. Ромась
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Волга ГАЗ-2410, білого кольору, капремонт 

двигуна, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 
50 9148909.

Мото Viper V250CR-5, гарний стан, один 
власник, проходить всі вимоги експлуатації, не 
потребує грошових вкладень, куплений в кінці 
2016 р., 2100 грн. Тел.: 0 50 9828581.

Мотоцикл «Мінськ», 1982 р., з документами, 
на ходу, повністю справний, 6000 грн + запас-
ні частини, зірки коробки передач, нові, диски 
щеплення нові, заводський набір ремонтних 
ключів, мотонасос, 2 мотошлеми. Тел.: 0 66 
0362331.

Куплю
Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-
ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-
НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ 
КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІ-КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ЗОВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, 
ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ДИТ.САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА 
ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. 
ТЕЛ.: 0 66 9844508.ТЕЛ.: 0 66 9844508.

Привокзальна вул., гостинка, 1/9, 22/12/5, 
м/п вікна, житловий стан, 410000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати ок-
ремо, без балкона, потребує ремонту, с/в ок-
ремо, 665000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 
кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1072000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

Бориспіль

Карпенка вул., 35 кв.м, 10 соток, газ, вода в 
будинку, гараж у дворі, свердловина, ціна до-
говірна. Тел: 0 63 1419039.

вокзалу р-н, 67 кв.м, 2 кімнати окремо, кухня, 
с/в у будинку, житловий стан, 8 соток, 962000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

Вороньків с., центр, з умовами, господар. 
Терміново. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 
0 63 8851779.

М.Стариця с., 40 соток (25 соток під забудо-
ву, 15 соток під ОСГ), сарай, світло, вода, дер-
жакт, гарне мальовниче місце, з трьох сторін 
поля, лісосмуга, власник, ціна договірна. Тер-
міново. Тел.: 0 67 7439571.

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

Сеньківка с., 2 поверхи, біла цегла, 1993 р., 
100 кв.м, 3 кімнати, с/в в будинку, м/п вікна, 
інтернет, централізована вода, газ, світло, ка-
налізація, 22 сотки, погріб, сарай, 1015000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Переяслав-Хмельницький

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручнос-
ті, світло, газ, свердловина, підігрів підлоги, 
кондиціонер, супутникове ТБ, меблі, сарай, 
погріб, басейн, поряд ліс, озеро, Канівське 
море, 38 соток, ціна договірна. Тел.: 0 50 
2963147.

ПІВБУДИНКУ

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

ку, гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 
соток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 
95 3433304.

ГАРАЖІ

Бориспіль
2 гаражі: один — кооп. «Схід», з капітальним 

підвалом, 121000 грн., торг, другий — по вул. 
Європейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», 
Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, Р-Н «СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль

КІОСК, РИНОК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», 22 КВ.М, КІОСК, РИНОК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», 22 КВ.М, 
ЦЕНТРАЛЬНА АЛЕЯ. ТЕЛ.: 0 97 8581695.ЦЕНТРАЛЬНА АЛЕЯ. ТЕЛ.: 0 97 8581695.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Франка, 65-Д вул., 16,3 соток, прямокутна, 
53х33 м, поруч центр, асфальтований під’їзд, 
ціна договірна. Тел.: 0 96 2215052. 

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 
340000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на 
ділянці, держакт. Господар. Тел.: 0 67 
9064255.

Куплю

Бориспіль

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

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, ба-
жано з комунікаціями або зі старим будинком, 
у господаря, розгляну пропозиції, посередни-
кам не турбувати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 
0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 15.01.2019 року

1. БДЮТ «Дивоцвіт», головний бухгалтер, з/п 

7000,00 грн.

2. ПрАТ «Агробудмеханізація», охоронець, з/п 

5000,00 грн.

3. ПрАТ «Агробудмеханізація», прибиральник 

службових приміщень, з/п 4300,00 грн.

4. СТОВ «Старинська птахофабрика», слю-

сар-електрик з ремонту електроустаткування, 

з/п 8163,00 грн.

5. ТОВ ПКФ «Ароза», укладальник-пакуваль-

ник, з/п 5000,00 грн.

6. ТОВ ПКФ «Ароза», прибиральник службо-

вих приміщень, з/п 5000,00 грн.

7. КНП «Бориспільська багатопрофільна лі-

карня інтенсивного лікування», сестра медична, 

з/п 4173,00 грн.

8. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», інже-

нер-конструктор, з/п 7000,00 грн.

9. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», геодезист, 

з/п 8000,00 грн.

10. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», заступник 

начальника виробничо-технічного відділу, з/п 

8000,00 грн.

11. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», кошторис-

ник, з/п 7000,00 грн.

12. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», охоронець, 

з/п 5000,00 грн.

13. РУЗТІ «Наш дім», секретар керівника, з/п 

4173,00 грн.

14. Бориспільський Академічний ліцей, приби-

ральник службових приміщень, з/п 3723,00 грн.

15. Бориспільський Академічний ліцей, двір-

ник, з/п 3723,00 грн.

16. Бориспільський Академічний ліцей, сестра 

медична, з/п 3723,00 грн.

17. ДНЗ «Світлячок», сестра медична, з/п 

4000,00 грн.

18. ДНЗ «Світлячок», кухар, з/п 4500,00 грн.

19. ДНЗ «Берегиня», вихователь, з/п 5768,00 

грн.

20. ДНЗ «Берегиня», кухар, з/п 5939,00 грн.

21. ДНЗ «Берегиня», сестра медична, з/п 

4451,00 грн.

22. ДНЗ «Берегиня», двірник, з/п 4143,00 грн.

23. ДНЗ «Берегиня», інструктор з фізкультури, 

з/п 4540,00 грн.

24. Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» ім. 

П.Чубинського, кухар, з/п 4029,00 грн.

25. Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» ім. П.

Чубинського, кухонний робітник, з/п 3899,00 грн.

26. Глибоцька ЗОШ, кухар, з/п 3723,00 грн. 

(04595) 6-06-66
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

2-к.кв., Нова ІІ вул., мінімум меблів, техніка. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

3-к.кв., Нова ІІ вул., ремонт, меблі, техніка. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Оренда. Гаражі на закритій території від 
18 до 360 кв.м, вул. Сергій Оврашка, 1, р-н 
школи №3, 18 кв.м — 1000 грн, відеоспо-
стереження, паркан, охорона. Тел.: 0 73 
0865244, Макси.

Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на робо-
ту адміністраторів автосервісу (по випуску 
авто), мийників автомобілів, автомеханіків, 
шиномонтажників, прибиральниць, офіціан-
тів, адміністраторів кафе. Тел.: 0 67 9040777.

Відкриті вакансії для майстра ма-
нікюру-педикюру, стиліста-перукаря, 
масажиста в центрі краси «Вероніка». З/
п+премія, постійний потік клієнтів, офіцій-
не оформлення за рахунок фірми, матері-
ал для роботи надаємо, зручне місцезна-
ходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Державна кримінально-виконавча служ-
ба України запрошує на службу до ДУ 
«Бориспільська виправна колонія (№119) 
на посади молодих інспекторів до відділів 
нагляду і безпеки, охорони , г/р доба/три, 
та на відеомоніторинг, г/р день/ніч через 
2 доби. З/п від 6500 грн. Тел.: 0 67 3201007.

Для роботи в Польщі, Чехії потрібні зварю-
вальники, будівельники, токарі, слюсарі, елек-
трики, швеї, різноробочі. З/п від 20 000 до 
60 000 грн. Оформленння безкоштовно. На-
каз МСПУ №636 від 04.05.2018 р. Тел.: 0 67 
5775560, 0 66 5775560.

Запрошуємо на роботу начальника котельні, 
г/р 5/2, с. Проліски. Тел.: 0 95 4119089.

На виробництво гофроупаковки (картон, 
картонні коробки), с. Щасливе, потрібен 
вантажник на склад (розвантаження-на-
вантаження транспорту). Г/р з 8.30 до 
16.30, офіційне працевлаштування, від 
ст.м. «Бориспільська», «Червоний хутір» 
надається транспорт. Тел.: 0 67 2095551, 
Олексій, 0 67 4024149, Олексій. 

На постійну роботу в стоматологічну кліні-
ку «Вегас» потрібен асистент стоматолога, 
освіта медична середня, офіційно, 5-денний 
робочий тиждень, з/п 3000 грн чистими, се-
стра медична (фельдшер). Тел.: 0 4595 64646, 
0 68 6378645, Любов Василівна.

На постійну роботу у с. Проліски потрібен 
інженер, г/р 5/2; столяр, г/р 5/2. Тел.: 0 95 
4119089.

На роботу потрібні прораб на будівництво, 
будівельники-універсали, різноробочі та водії 
зі своїм авто. Тел.: 0 68 6848964.

НА РОБОТУ У НОВОЗБУДОВАНИЙ ЛІЦЕЙ НА РОБОТУ У НОВОЗБУДОВАНИЙ ЛІЦЕЙ 
ПОТРІБНІ: КУХАР, МЕД.СЕСТРА, ПРИБИ-ПОТРІБНІ: КУХАР, МЕД.СЕСТРА, ПРИБИ-
РАЛЬНИЦІ, ДВІРНИК. ТЕЛ.: 0 98 2770973.РАЛЬНИЦІ, ДВІРНИК. ТЕЛ.: 0 98 2770973.

Підприємству потрібен машиніст автокрану, 
офіційне працевлаштування, д/р від 1 року, 
з/п за домовленістю. Тел.: 0 98 9807211, 0 99 
5444775, 0 68 5232123.

ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З Д/Р. ПОТРІБЕН ВОДІЙ НА ФУРУ, КАТ. «Е», З Д/Р. 
ТЕЛ.: 0 67 3278510.ТЕЛ.: 0 67 3278510.

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

Потрібна ДОМОГОСПОДАРКА-ДО-
ГЛЯДАЛЬНИЦЯ. Тел.: 0 67 1130295, 0 73 
1260990, 0 95 9059779.

ПОТРІБНІ ПРОДАВЕЦЬ (ЛЮТНЕВА), ПОМІЧ-ПОТРІБНІ ПРОДАВЕЦЬ (ЛЮТНЕВА), ПОМІЧ-
НИК ПРОДАВЦЯ(МАНУЇЛЬСЬКОГО), БУХ-НИК ПРОДАВЦЯ(МАНУЇЛЬСЬКОГО), БУХ-
ГАЛТЕР, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ГАЛТЕР, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. 
ТЕЛ.: 0 68 7902345.ТЕЛ.: 0 68 7902345.

Потрібні різноробочі, м. Бориспіль (гос-
подарські, малярні роботи). Тел.: 0 50 
4182850, Олег. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комплектувальни-
ки, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 9450 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 9000 грн; охоронник г/р 3/3, 
з/п 9450 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново готель «Old Port» запрошує на 
роботу адміністратора та покоївку. Офіційне 
працевлаштування, надається житло. Поз-
мінний графік. Висока з/п. Тел.: 0 63 1301513, 
(044) 2817957.

Терміново набираємо мулярів на будів-
ництво котеджів у Литві. Офіційне пра-
цевлаштування. З/п від 25000 грн. Наказ 
МСПУ №1196 від 22.08.2018 про вид. ліц. з 
посередництва в працевлаштуванні. Тел.: 
0 68 9423495 (Viber,WhatsApp),0 68 9423549 
Viber,WhatsApp) 

Терміново! Робота для водіїв в м. Київ. Елек-

тромобіль «Нісан Ліф» чекає на тебе. Гнуч-

кий графік, стабільні гроші, ставка 700 грн/8-

9 год. Тел.: 0 67 2493137.

У кафе «Маріанна» потрібні офіціанти, 

бармени, прибиральниці. З/п гідна, вчасно. 

Тел.: 0 98 6744412. 

У фітнес-клуб (ТЦ «Mix Mall») потрібна 

прибиральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 68 5441519.

Вишгород

Оператори пилорами з д/р на деревообробне 

підприємство (Київська обл., Вишгородський 

р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виро-

бітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо 

вахта. Тел.: 0 67 4443630. 

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ОХОРОНЦІ   ПРИБИРАЛЬНИЦІ
(без шкідливих звичок)

ТОВ «ПІК Нова земля»
29.01.2019 року в 9.00 відбудеть-

ся винесення меж земельних діля-
нок в натурі за адресою: Київська 

обл., м. Бориспіль, вул Героїв 
Небесної Сотні, 16.

Просимо у вказаний час прибу-
ти власників суміжних земельних 

ділянок за даною адресою.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
в адміністративне приміщення потрібна

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
АКТИВНА, З ДОСВІДОМ РОБОТИ • ГРАФІК 2/2

067-506-11-77



14 №1 (961), 18 січня 2019 р.
www.i-visti.com«Вісті» Оголошення та реклама

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

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

М/п вікно (глухе), двері гаражні, металеві, б/в, 
сітка рабиця. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 
0 50 2223228.

Тротуарна плитка, паркани бетонні, кіль-
ця бетонні, дрова рубані дубові. Тел.: 0 97 
8999976, 0 50 3556236.

Покривало на двохспальне ліжко з подушка-
ми, нове, рожевого кольору, 400 грн; покри-
вало на ліжко, синьо-блакитного кольору, 300 
грн; 4 відрізки штор на вікно, бордового кольо-
ру, 400 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361. 

Пуховик жіночий з капюшоном, опушка із пе-
сця, 44-48 р., 700 грн; пуховик жіночий з капю-
шоном, з опушкою, 48-50 р., 800 грн; шуба із 
чорнобурки, нова, 46-48 р. Тел.: 0 95 0722821, 
0 63 6038361.

Софа, крісло, дитяче ліжко, все б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

У нас є подарунок до Нового року! Це 
лагідні, виховані, симпатичні кошенята, 2 
кішечки і 2 котики, у них такий окрас, що 
знімає негатив, а це звичайно дуже корис-
но для здоров’я. Тел.: 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дешево, 

терміново. Тел.: 0 66 3836880. Холодильник 
«Атлант». Тел.: 0 99 3750858. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Мангал саморобний, 700 грн; сейф 35х40х60, 

700 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
 Сіно в тюках. ціна договірна. Тел.: 0 50 

1590197.
Кізочку 10 місяців, с. Глибоке. Ціна договірна. 

Тел.: 0 98 7345495, Людмила.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 

7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Ботинки зимові із натурального замшу, чорні, 

з опушкою кролика, 36 р., 500 грн; ботинки зи-
мові із замшу, з овчиною, 36 р., 500 грн; ботин-
ки із натуральної шкіри, 36 р., 1200 грн. Тел.: 0 
95 0722821, 0 63 6038361.

Вази для квітів: великі, 50 см — 100 грн/1 шт.; 
середні, 40 см — 50 грн/1 шт.; малі, 30 см — 30 
грн/1 шт., б/в, гарний стан. Тел.: 0 96 2591723.

Дрова дубові з доставкою. Тел.: 0 67 
4546168, 0 50 7121477.

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

Викачування вигрібних ям, ЗІЛ-130, 5,5 куб.м. 
Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, Анатолій. 

Заправка картриджів, ремонт принтерів. 
Тел.: 0 95 1185533, 0 97 5823686, 0 73 4745585. 

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія АБ №011464, видане на ім’я Бойка Ві-
талія Мирославовича Управлінням особового 
складу штабу командування сухопутних військ 
04.08.2015 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про базову загальну 
середню освіту, серія КХ №12767635, вида-
не на ім’я Гальоси Руслана Володимировича 
Вороньківським навчально-виховним комплек-
сом 10.06.2000 р., ввжати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я 
Пригари Євгена Олександровича, вважати не-
дійсним.

Втрачений військовий квиток, серія МО 
№556506, виданий на ім’я Пабот Володимира 
Олександровича, вважати недійсним.

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

Стабільна з/п, соц.пакет
Робота у м. Бориспіль 

067-242-61-77Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Тел.: 067-209-55-51, Олексій
067-402-41-49, Олег

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

Г/р 8.30-16.30, офіційне працевлаштування 
Робота у с. Щасливе, Бориспільський р-н.

Для мешканців м. Київ від ст.м. «Бориспільська», 
«Червоний хутір» надається транспорт 

Терміново на роботу 
ПОТРІБЕН

ОХОРОНЕЦЬ
з/п щоденно

0636363608
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ДОРОГІ ПЛАТІЖКИ 
ЗА КОМУНАЛКУ

 Збільшення тарифів на воду і тепло для населення 
істотно вплинуло на гаманці пересічних жителів 
Борисполя. Крім того, люди обурюються, що ціни на 
комунпослуги в Борисполі найдорожчі у Київській області. 
Чи насправді це так — з'ясовували «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

За воду по-новому
За даними Національної комісії з 

регулювання у сферах енергетики 
і комунальних послуг, тарифи на 
централізоване водопостачання 
та водовідведення в містах Укра-
їни можуть відрізнятися в кілька 
разів. Причина в природних і ге-
ографічних умовах, протяжності і 
ступені зношеності трас. 

Для кожного з міських водокана-
лів тарифи на воду розраховують-
ся індивідуально. Це залежить від 
економіки підприємства, наявно-
сті інвестиційних програм, техно-
логій, які вони використовують. За 
підрахунками Нацкомісії, найбіль-
ша складова тарифу — зарплати. 

Бориспільці і до подорожчан-
ня платили не дешево — понад 
23 грн за куб. Із січня 2019 року 
для споживачів у багатоквартир-
них будинках тариф на воду 17,62 
грн за водопостачання і 12,85 грн 

за водовідведення. Разом — 30, 
47 грн за куб, що більше на 27,6% 
(6,59 грн) від попередніх тарифів. 

Як пояснили «Вістям» в КП «Бо-
риспільводоканал», крім подорож-
чання газу та електроенергії, зрос-
ла мінімальна зарплата. Досвід ми-
нулих років доводить, що будь-яке 
підняття мінімальної зарплати тяг-
не за собою підняття цін та тари-
фів. Витрати з оплати праці вклю-
чають зростання прожиткового 
мінімуму та коефіцієнтів галузе-
вої угоди. 

Як змінилася заробітна плата 
у КП «Бориспільводоканал»
 • слюсаря аварійника та 

ремонтника — була 5900, буде 
8500; 

 • електрика — була 6100, буде 
8700; 

 • машиніста — була 4750, буде 
6400; 

 • водія — була 6050, буде 7800;
 • контролера — було 5200, буде 

7600. 

За словами директора КП «Бори-
спільводоканал» Олександра Гану-
ша, у деяких містах водоканали дофі-
нансовують із міського бюджету. Тож, 
каже, в такому випадку доводиться 
обирати: ремонти покрівель у садоч-
ках, капремонти доріг, виділення ко-
штів на культуру, спорт, освіту — ко-
го «обділити», щоб дофінансувати 
водоканал. 

«Підняття тарифів — це не ініці-
атива водоканалу, міста чи окремо 
керівника комунального підпри-
ємства. Це вимога часу, бо еконо-
міка країни диктує свої умови, ми 
мусимо виживати. Відчуваємо, що 
деякі політсили намагаються зігра-
ти на ситуації, використати спожи-
вачів у своїх політичних баталіях», 
— вважає керівник.

КП «Водоканал» надав для оприлюднення табли-
цю з інформацією про тарифи на централізоване 
постачання холодної води станом на 01.01.2019 
року по Київській області

Яготинське ВУ ВКГ 29,92

КП «Фастівводоканал» 30,21

КП ВКГ «Бориспільводоканал» 30,47

КП «Міськводоканал» м.Березань 30,88

КП Баришівської РР «Райв/к» 31,80

КП «Бояркаводоканал» 32,01

Димерський ККП, Вишгор.р-н 32,64

КП УЖКГ м.Славутич 34,15

КП «Кагарликводоканал» 34,34

КП «Богуславводоканал» 36,18

КП «ККП м. Ржищева» 36,30

КП «Рокитневодоканал» 37,40

Ставищенське ЖКП 40,39

КП «Таращаводоканал» 42,26

ЖКП Поліське, Вишгородський р-н 44,95

КП «Володарка» 52,17

За тепло по-новому
У КП «Бориспільтепломережа» відмовили-

ся надати таблицю тарифів на тепло по Київ-
ській області, пояснивши, що такої не мають. 
Керівник підприємства Володимир Палінка у 
телефонній розмові зазначив, що тарифи міс-
тять багато складових, тож в кожному населе-
ному пункті формуються індивідуально. 

Втім, за його словами, головна причина збіль-
шення тарифів — підняття ціни на газ. 

Паливна складова тарифу (природний газ) — 
72,3%. Оплата праці — 12,2%. Які конкретно за-
раз зарплати в «Бориспільтепломережі», дізна-
тися не вдалося.

Варто зазначити, що опалювальний сезон 
розпочався вчасно, проблем з теплом, які спо-
стерігаються в деяких містах України, в Бори-
сполі немає.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року тарифи 
зросли на 23%. КП «Бориспільтепломережа» 
встановлено тарифи на централізованого опа-
лення для потреб населення впродовж опалю-
вального сезону.

 БЕЗ ПОДРОБИЦЬ

 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ДОБРА СПРАВА

• «У Борисполі питна вода видобувається з артезіанських свердловин глибокого залягання, що потре-
бує додаткових технологічних і матеріальних витрат», — говорить Олександр Гануш.

• Представники депутатської групи партії «Наш край» 
Бориспільської міської ради.

• Подарунки за власний кошт.

Ірина КОСТЕНКО 

Борисільська ЗОШ №3 розпо-
чала навчання у новому 2019 
році з новим технічним забез-
печенням. Депутати Бориспіль-
ської міської ради від партії 
«Наш край» подарували школі 
два телевізори.

Напередодні Новорічних свят 
до школи з подарунком завітала 
делегація депутатів «Наш край». 
Валерій Мартишко так прокомен-
тував «Вістям» цю подію: «Депутат-
ська група партії «Наш край» ви-
рішили зробити подарунок коле-
зі, яка також є членом партії «Наш 
край» — подарувати телевізори 
школі, яку вона очолює. Із прихо-
дом Ірини Анатоліївни заклад змі-
нився, відродився. Було прийняте 
рішення — скинутися грошима і 
купити два телевізори».

Депутат Ігор Шалімов пожартував, 
що гості не встигли перевдягнутися 
в Дідів Морозів, і наголосив: «Те, що 
ми зараз вкладаємо в наших дітей, 
ми отримаємо у майбутньому».

Директор Ірина Панкявічене не 
приховувала радості і була щиро 
вдячна колегам-депутатам: «Чле-
ни «Наш край», депутати міської 
ради — це потужний колектив. Те-
левізори будуть використовувати-
ся як навчальні посібники, бо ма-
ють заготовку на флешці, кожен 
учитель може показати матері-
ал наочно. Купити мультимедійні 
установки на всі 30 кабінетів — це 
дороге задоволення. Телевізор — 
якісна і доступна альтернатива». 

Пізніше директор розповіла «Ві-
стям», що у двох кабінетах у них 
не вистачало телевізорів, тому об-
ладнання допоможе розширити 
можливості навчально-виховно-
го процесу. 

ТЕЛЕВІЗОР ДЛЯ ШКОЛИ 
ВІД «НАШОГО КРАЮ» 

Одягли бездомного пса. Бориспілька Світлана Чеберяк у соціаль-
ній мережі міста поділилася новиною: дякуючи небайдужим працівни-
кам обмінника, що в центрі біля банку «Аваль», бездомні собаки, що 
приходять грітися та харчуватися до закладів, розташованих поруч, 
одягнули гарні жилети та не будуть мерзнути.

 ФОТОФАКТ
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 ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ

АЛІМЕНТИ-2018: 
НА БОРИСПІЛЬЩИНІ 
СТЯГНЕНО 9 МЛН ГРН

 Несплата аліментів  та 
ухиляння від піклування 
над дитиною є болючою 
темою для України. 
Неплатники аліментів — не 
завжди малозабезпечені 
та безробітні, серед них 
є депутати та чиновники 
навіть на рівні Верховної 
Ради. «Вісті» вже 
порушували цю тему та 
писали про новостворену 
службу сімейних радників 
при Міністерстві Юстиції 
України та про зміни в 
законодавстві.

Наталія Токарчук, 
фото автора

У продовження теми «Вісті» 
звернулися до Виконавчої служби 
Борисполя, щоб дізнатися, чи ба-
гато злісних неплатників у місті та 
районі, чи є серед них відомі в мі-
сті люди, та які заходи застосову-
ють щодо захисту прав їхніх дітей 
державні виконавці. 

Позитивна статистика
Начальник виконавчої служ-

би Олексій Миколайович Сергі-
єнко розповів, що наразі на ви-
конанні знаходиться понад 9000 
справ,  з яких  2147— стосуються 
аліментів. 

За його словами, статистика, по-
рівняно із минулими роками, по-
зитивна (якщо на кінець 2017 року 
у Борисполі та районі було стягну-

то 3 млн 780 тис. грн по 1790 про-
вадженнях, то вже на кінець 2018 
року було відкрито 2147 прова-
джень, за якими стягнуто 9 млн 
215 тис грн); причиною цьому — 
нові зміни до закону, прийняті у 
рамках проекту «Чужих дітей не 
буває» та «Чужих дітей не буває 2», 
що підвищили відповідальність за 
несплату аліментів та дозволили 
нараховувати штрафні санкції за 
їх невчасну сплату. 

Позитивно вплинули на спла-
ту аліментів і заборона на виїзд за 
кордон боржника, тимчасове об-
меження на право керування авто, 
полювання, користування вогне-
пальною мисливською та пневма-
тичною зброєю. «Ці нововведення 
дієві — так, в аеропорту «Бори-
спіль» за минулий рік обмежено 
в праві виїзду за кордон  370 осіб 
боржників-аліменщиків», — гово-
рить керівник.

Боржники — в 
відкритому реєстрі

«Створення публічного електро-
нного реєстру неплатників алімен-
тів (туди автоматично потрапля-
ють боржники, що мають заборго-
ваність з аліментів понад 3 міся-
ці) теж мало вплив — адже реєстр 
знаходиться в відкритому доступі і 
не кожен хоче, аби його там могли 
знайти колеги чи знайомі. Борж-
ник, що потрапляє в реєстр, не мо-
же продати рухоме чи нерухоме 
майно, виїхати за кордон», — роз-
повідає Олексій Сергієнко. 

Відомо, що для боржників, які 
мають заборгованість від 4 міся-
ців (а якщо дитина є інвалідом — 
від 3 місяців), застосовуються сус-
пільно-корисні роботи, що викону-
ються боржником у вільний від ро-
боти чи навчання час на термін від 

120 до 240 годин. Боржник працює 
на благо громади (наприклад, ме-
те вулиці, прибирає тощо), а заро-
блені кошти спрямовуються на ви-
плату заборгованості. «Якщо особа 
не платить аліменти і ухиляється 
від виконання суспільно-корисних 
робіт, то покарання може бути за-
мінене адміністративним арештом 
із розрахунку: одна доба арешту — 
15 годин соціальних робіт», — по-
яснює співрозмовник. 

Також злісний неплатник не має 
права заперечувати щодо тимча-
сового виїзду його дитини за ме-
жі України, для цього його згода 
не потрібна. 

Є жінки-боржники
Олексій  Миколайович каже, 

що на Бориспільщині є ситуації, 
коли батьки самостійно вихову-
ють дітей, а жінки платять допо-
могу. Зараз у провадженні вико-
навців знаходиться справа щодо 
притягнення до адмінвідповідаль-
ності матері, яка не платить кошти 
на утримання дитини, не приймає 
участі в її вихованні та не хоче ба-
читися з нею. 

Є скарги на малі суми 
аліментів

На запитання про те, чи надходять 
від бориспільців скарги на праців-
ників виконавчої служби, відповідає 
стверджувально. «Скаржаться на не-
своєчасне стягнення аліментів або 
ж невдоволені їхнім розміром. Дер-
жавний виконавець робить усе, аби 
перевірити рівень доходів та май-
новий стан боржника та нарахува-
ти аліменти, — коментує керівник. 
— Надсилається запит на офіційне 
місце роботи, перевіряється наяв-
ність рухомого та нерухомого май-
на, декларації про доходи, інформа-
ція про відкриті банківські рахунки, 
про здійснені покупки тощо». Але, 
зізнається,  часто виконавець не мо-
же нічого вдіяти: наприклад, є борж-
ники, що знаходяться в скрутних об-
ставинах, не працюють або живуть в 
жахливих умовах і з них немає чого 
стягнути, ще й вживають алкоголь 
чи наркотики. 

«Є випадки, коли боржник пере-
буває в місцях позбавлення волі 
(таких на Бориспільщині 38 осіб), 
— розповідає Сергієнко. — Є ситу-
ації, коли місце перебування борж-
ника невідоме, його оголошено в 
розшук. Зараз виконавча служба 

відкрита для спілкування: ми регу-
лярно (2-3 рази на місяць) прово-
димо зустрічі-консультації, на які 
може прийти кожен; є виїзні при-
йоми у Борисполі та в селах райо-
ну з метою інформування населен-
ня про їхні права. Спостерігаємо 
довіру до нашої роботи. Інформа-
ція про графік зустрічей є на офі-
ційному сайті виконавчої служби 
та на Фейсбук-сторінці». 

Облік ВІП-боржників 
На запитання про відомих бори-

спільських боржників-аліментни-
ків депутата Євгена Боженко та йо-
го товариша Сергія Свідро (який, як 
стверджує його дружина, є власни-
ком кількох закладів харчування та 
професійним фотографом, про що 
свідчить і його особиста сторінка в 
Фейсбук), Олексій Миколайович від-
повів, що справи їхні передано до де-
партаменту, і на даний момент Бори-
спільський відділ не володіє інфор-
мацією щодо суми заборгованості та 
стану сплати боргу цих осіб. Чи є інші 
боржники серед місцевих депутатів 
та чиновників, то цього не відомо, бо 
управління не веде такої статистики 
і положення в суспільстві не грає ро-
лі. «Коли справа стосується стягнення 
аліментів — закон для всіх один», — 
підсумував керівник органу держав-
ної виконавчої служби. 

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ ШКОЛИ № 6  1976 РОКУ
Наталія ЄСИК

Шкільна дружба — скарб, 
який не продається і не 
купується. 

Він безцінний. Принаймні для 
цих людей, що в далекому 
1976-му році сказали 
школі «Прощавай». Це була 
Бориспільська середня школа 
№ 6, 10- А клас, який випускала 
світлої пам’яті, великої душі й 
людяності справжній педагог 
і друг Лідія Федорівна Тютюн. 
Минає час. Губляться на 
життєвій дорозі рідні, близькі, 
однокласники. Залишається 
пам'ять про них. Залишається 
віра в світлий завтрашній день. 
А доки живе віра — все буде 
добре.

 ШКІЛЬНА ДРУЖБА

2147 проваджень про стягнення 
аліментів зареєстровано 
у Борисполі та районі в 2018 році

90 із них — про стягнення 
аліментів з матерів

799 — знаходяться в 
бухгалтеріях на виконанні 

1079 — боржників самостійно 
сплачують  аліменти

780 — осіб мають 
заборгованість більше 3-х місяців

38 — перебувають в місцях 
позбавлення волі

349 — заборонено виїзд за 
кордон

9 із них — про стягнення 
аліментів з матерів

264 — ускладнення виконання 
через аморальний спосіб життя або 
відсутність майна, на яке можливо 
звернути стягнення

 У ЦИФРАХ

Сергій Сергієнко: «Коли справа стосується стягнення аліментів — 
закон для всіх один».
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 ПОРАДИ ЛІКАРЯ НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ

ЯК ОМИНУТИ ГРИП

В Україні у сезоні осінь/зима пе-
реважає вірус грипу типу А.  Захво-
рювання проходить з тяжким пере-
бігом, часто виникають ускладнен-
ня. Даний тип вірусу може провоку-
вати гострі захворювання верхніх 
дихальних шляхів, легень, бронхів, 
носової і ротової порожнин, і навіть 
менінгіт. При тяжкому стані можуть 
виникати ураження серцево-су-
динної системи, пневмонія, трахе-
обронхіт, менінгоенцефаліт.  

Факти
• Щорічно в різних країнах світу 

реєструється від 10 до 130 млн ви-
падків захворювання на грип та ГР-
ВІ. В Україні на грип та ГРВІ щороку 
хворіють близько 10-14 млн осіб, що 
складає 95% усіх зареєстрованих ви-
падків інфекційних захворювань.

• Епідемія грипу залишаєть-
ся найсерйознішою і неперебор-
ною загрозою людському здо-
ров’ю, смертність від грипу та його 
ускладнень займає провідне місце 
у структурі смертності від інфек-
ційних захворювань.

• Захворюваність на ГРВІ колива-
ється в різні пори року, зростаючи 
в осінньо-зимовий період.

Грип — це інфекційне захво-
рювання, що відноситься до гру-
пи гострих респіраторних вірус-
них інфекцій (ГРВІ). Характеризу-
ється гострим початком, лихоман-
кою, ураженням верхніх дихальних 
шляхів, серцево-судинної, нерво-
вої та імунної систем, загальною ін-
токсикацією. Існує близько 2 тис. 
варіантів вірусів грипу, основні — 
типи А, В і С.

 Україна грипує. Захворюваність на грип і ГРВІ   
перевищила епідемічний поріг. Найбільше страждає 
Харківська область, де епідемічний поріг перевищено 
на 23%. На Київщині, як і в Житомирській та Сумській 
областях — на 12%. Понад 67% хворих — діти у віці до 17 
років, через що в багатьох містах на карантин закривають 
школи або окремі класи.

Ознаки ГРИПу
 • раптове та швидке 

підвищення температури 
тіла до 40 градусів (понад 
38 градусів без будь-яких 
супутніх симптомів), яка не 
спадає декілька днів;

 • головний біль,а також біль 
в очних яблуках;

 • слабкість, біль у м’язах та/
або суглобах;

 • рясне потовиділення;
 • закладеність носа, нежить;
 • сухість у роті;
 • сухий (іноді-вологий) 

кашель;
 • в окремих випадках — 

блювота, пронос

Як відбувається зараження?
Через контакт із хворим, шляхом вдихання інфікованих респі-

раторних виділень, які були розпилені в повітрі через кашель, чхання 
або розмову.

Перебування на відстані від людини з ознаками грипу менше 2 м.
Хворий заразний для оточуючих із моменту появи симптомів грипу і 

протягом інкубаційного періоду, який становить 1-2 дні, до 7 днів із по-
чатку захворювання. За деякими даними хворі діти довше залишають-
ся заразними, ніж дорослі.

Для кого найнебезпечніший грип?
До груп ризику входять: пацієнти з хронічними легеневими (зокрема, 

астма) або серцевими захворюваннями; пацієнти з цукровим діабетом, 
захворюванням нирок, хворобою печінки, хронічними неврологічни-
ми захворюваннями або пригніченою імунною системою; пацієнти, як 
перебувають у будинках престарілих або інвалідів або в установах три-
валого лікування; діти від 6 місяців до 4 років; дорослі старше 65 років; 
вагітні жінки.

Як уберегтися?
 Первинна профілактика грипу — своєчасна вакцинація проти грипу!

Уникайте близького контакту з людьми, що мають ознаки ГРВІ, 
а також:
 • носіть маску, або як мінімум прикривайте рот і ніс хусткою при кашлі 

та чханні (для вже заражених);
 • обмежте відвідування місць з великим скупченням людей;
 • не наближайтеся до людини з симптомами простудного 

захворювання ближче, ніж на 1-2 м;
 • часто провітрюйте приміщення, уникаючи протягів;
 • намагайтеся не торкатися очей, носа або рота немитими руками;
 • ретельно мийте руки з милом або антисептиком, що містить не 

менше 60% спирту;
 • пийте багато води (1,5-2 л на день);
 • спіть не менше 8 голин на добу;
 • уникайте стресу та перевантаження.

Вакцинація — найефективніший спосіб 
профілактики 

Які існують вакцини? У 2018 та 2019 роках українцям доступні дві вак-
цини проти грипу: «Джісі Флю» (Південна Корея) та «Ваксігрип Тетра» 
(Франція). Обидві якісні та безпечні.

 • Оптимальний час вакцинації — вересень-жовтень, але щеплення 
можна робити і пізніше — в період всього сезону грипу. Імунітет фор-
мується через 7-14 днів. Одне щеплення захищає впродовж усього се-
зону грипу від найбільш розповсюджених штамів.

У ДОРОСЛОГО ПАЦІЄНТА:
 • задишка або утруднене 

дихання;
 • посиніння губ;
 • наполеглива (постійна) 

нудота або блювота та часті 
випорожнення;

 • ознаки зневоднення;
 • судоми;
 • порушення свідомості — 

надмірна сонливість чи 
збудження;

 • температура тіла висока і 
не знижується при прийомі 
жарознижуючих засобів;

 • якщо лихоманка триває 
більше 4-5днів;

 • з’явилися домішки крові у 
мокроті.

У ДИТИНИ:
 • прискорене або утруднене 

дихання;
 • посиніння або блідість 

шкірних покривів;
 • відмова від пиття;
 • утруднене сечовипускання 

(або відсутність позивів 
протягом тривалого часу);

 • відсутність сліз при плачі;
 • нудота або блювота;
 • млявість і сонливість, схожі 

на непритомний стан;
 • надмірне збудження;
 • біль або тиск в грудях, 

черевній порожнині;
 • після поліпшення знову 

настає погіршення з 
підвищенням температури і 
посиленням кашлю.

Варто терміново звернутися до лікаря при 
наступних симптомах після щеплення

НЕ ЗАЙМАЙТЕСЯ САМОЛІКУВАННЯМ! 
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ЗАХВОРЮВАННЯ НА 
ГРИП ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА МЕДДОПОМОГОЮ ДО 
ПІДРОЗДІЛІВ БОРИСПІЛЬСЬКОГО ЦПМСД

!

м. Бориспіль, вул.Глибоцька, 81, амбулаторія ЗПСМ №3, 
тел.: 04495-6-13-32
Сімейний лікар загальної практики сімейної медицини 
Руслан Коваленко

До редакції газети «Вісті» 
звернулися пошуковці заго-
ну «Совість» з Калінінград-
ської області РФ, якими під 
час розкопок було знайде-
но залишки збитого літа-
ка-штурмовика ІЛ-2, збито-
го німцями 18.03.1945 р. над 
містом Штугтенен (на ті ча-
си – територія Східної Прусії, 
Німеччина) з останками двох 
членів екіпажу. Встановлено, 
що пілот – бориспілець Ми-
кола Сергійович Гальченко, 
1917 р.н. За проханням по-
шуковців журналіст газети 
долучився до пошуку роди-
чів загиблого в м. Бориспіль 
та в Київській області

Згідно проведених нами 
попередніх розшукових дій 
ми припускаємо, що сім’я та 
рідня Миколи Гальченка про-
живала в мікрорайоні, об-
меженому вулицями Ши-
рока, Червоноармійська, 
Фрунзе, район Вигону, мож-
ливо, на інших вулицях по-
близу. Точну адресу зараз 
встановити неможливо, бо 
у документах військкомату 
на момент призову на служ-
бу у 1939 році вказана адреса 
Фрунзе, 14. Але вулиця Фрун-
зе (зараз – Січових Стрільців) 
до перейменування 1953-го 
року називалась Іванківським 
шляхом. Де знаходилась вули-
ця Фрунзе в Борисполі у 1939 
році, встановити не вдало-
ся, бо архівні документи що-
до назв вулиць тих часів не 
збереглися. 

Також ми встановили, що у 
Миколи був рідний брат Ми-
хайло Гальченко, 1919 р.н., 
який після повернення з війни 
переїхав до м. Київ. Із великою 
імовірністю саме він очолював 
у 1976-1981рр. Українську гід-
рометобсерваторію, у підпо-
рядкуванні якої знаходилася 
Бориспільська геофізична об-
серваторія, що діє тут з 1931 
року. Згідно проведеного у Ки-
єві журналістського розсліду-
вання живих родичів за лінією 
рідного брата не залишилося. 
Мати бійця, Гальченко Анас-
тасія Кирилівна, померла в 
Борисполі в 1955 році. 

Чи мав загиблий Мико-
ла Гальченко дітей, та чи був 
одружений до чи під час вій-
ни, поки достеменно не 
відомо.

Ми розшукуємо нащадків 
можливих двоюрідних бра-
тів чи сестер Миколи та Ми-
хайла Гальченків, тобто зараз 
це можуть бути діти чи онуки 
тих, хто у 1930-40-50-тi роки 
мав брата чи дядька Сергія 
Гальченко або сестру чи тіт-
ку Анастасію Гальченко, а та-
кож інших можливих близьких 
чи далеких родичів. 

Будемо вдячні за 
будь-яку 

інформацію. 
Тел. для довідок: 
095-371-35-66, 
093-910-30-32

УВАГА! 
РОЗШУКУЮТЬСЯ 
РОДИЧІ ПІЛОТА!
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 ХОЧЕШ ВІР, А ХОЧЕШ — ПЕРЕВІР

ПІСЛЯ СВЯТОК: ВІД КУТІ 
ТА ОПОЛОНКИ — ДО РОБОТИ

 Хрещення, 19 січня — це одне з головних у 
християнстві свят, а напередодні віруючі святкують 
Водохресний Святвечір. Здавна відомо, що Іван 
Хреститель охрестив народ в Йордані, чим закликав всіх 
до покаяння й очищення душі від гріхів. Ісус у віці 30 
років, будучи безгрішним, перший прийняв хрещення, 
освятивши собою річку Йордан. На честь події свято і 
було названо Хрещенням, а в народі його називають 
Йорданом (Ордань). Цей же день є святом Богоявлення.

 • 18 СІЧНЯ — ПОСТУЮТЬ І КОЛЯДУЮТЬ. За день до Водохреща 
віруючі постують і відзначають Водохресний Вечір. Існує звичай 
для всієї родини, як і на Різдво, збиратися за столом. На вечерю 
готують пісні страви, кутю та узвар, вареники з капустою, 
гречані млинці на олії, кутю, узвар. Готують третю й останню 
кутю свят. Називається вона голодною, — тому, що з цієї пори 
і до наступного дня, доки не освятять воду в річці, люди не 
їли. Це був останній день колядок. Головна традиція свята — 
водосвяття. У день Хрещення святять воду у всіх церквах, а 
також освячують річки, ставки та озера — в них прорубується 
ополонка, в яку священнослужителі опускають хрест. Головна 
традиція свята — водосвяття. 

 • 19 СІЧНЯ — ТРЕТЄ І ЗАВЕРШАЛЬНЕ ВЕЛИКЕ СВЯТО СІЧНЯ. 
Із ним пов’язують хрещення на Йордані Христа. Християни 
згадують подію, описану в Біблії — Ісус Христос був хрещений 
у водах річки Йордан. Під час цього обряду відкрились небеса, 
і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на Ісуса, а з неба почувся 
голос: «Цей є Син Мій, в якому Моє благовоління». Це і було 
знамення про те, що Ісус дійсно є спасителем, якого всі чекали.

 •  20 СІЧНЯ — ІВАНА ПРЕДТЕЧІ, ХРЕСТИТЕЛЯ: «ПРИЙШОВ 
ПРЕДТЕЧА І ЗАБРАВ СВЯТА НА ПЛЕЧІ». У цей день виносили 
з хати хліб, що лежали на покутті від багатої куті, і, розламавши 
на шматочки, годували тварин. Цим днем закінчувалися святки. 
Починається підготовка до весни. З цього часу переходять до 
звичайного трудового ритму. Господині діставали свої починки 
(полотно, нитки), які перед Різдвом ховалися подалі від гріха, 
«щоб лихий ниток не плутав». З посвяток знімалися табу на 
відвідування корчми чи шинку, які діяли в Свята («бо вода не 
посвячена»). Також жінкам вже дозволялося ходити по воду та 
прати, чого вони не могли робити в свята.
І все ж на Предтечу, хоч люди й готувалися до господарських 
справ, важливу роботу не розпочинали. Це був свого роду 
ритуальний перехід, а тому й казали: «Прийшов Предтеча і 
забрав свята на плечі». У давнину після Водохреща розпочинався 
новий весільній сезон, який тривав до Великого посту.

КОЛИ ПРОСТА ВОДА СТАЄ ОСОБЛИВОЮ
Свята вода

Опівночі перед Водохрещам 
вода в ріках, озерах, колодязях, 
як вірили, стає особливою. Набра-
на опівночі перед Водохрещам 
вода, кажуть віруючі, — цілюща 
і зберігається у селян за образа-

ми на випадок хвороби. Христи-
янська Церква вважає освячену 
йорданську воду за святість, її бе-
режуть цілий рік, бо має вона си-
лу очищувати і зцілювати душу й 
тіло людини. Йорданською водою 
скроплюють оселю, щоб омина-

ло нещастя і гарно велося в домі. 
Досі незрозумілим залишається 
факт, як свячена йорданська вода 
не псується, не смердить, і може 
довго зберігатися. У цей день свя-
тою і цілющою стає і проста вода 
із водопровідного крана.

Скупатися в крижаній 
воді! 

Ще за тиждень перед Водохре-
щам громада чи окремі господа-
рі прорубували на річці ополон-
ку, випилювали з льоду великий 
хрест і ставили неподалік опо-
лонки. Біля хреста будували пре-
стол, теж з льоду. Вранці 19 січ-
ня у церкві відбувається Богослу-
жіння. Потім народ іде процесією 
на річку до хреста. Кожен не-
се пляшку на воду. Після того, як 
отець освятить воду в ополонці, 
триразово занурюючи хрест, за-
палюючи вогонь і читаючи молит-

ву, люди із ополонки набирали у 
свій посуд води. Опісля в ополон-
ці можна купатися, змиваючи грі-
хи і заряджаючись здоров'ям на 
рік. Бажаючі занурюються у воду 
з головою три рази, хрестячись і 
вимовляючи про себе молитву. У 
народі вважалося, що в ополон-
ку (йордан) пірнає і йде назавжди 
вся нечисть, яка вільно розгулює 
по землі всі святки. 

Традиція купання на Хрещен-
ня є у всіх християнських краї-
нах. Священики та віряни йдуть 
до прорубаної ополонки, яка у 
них асоціюються з річкою Йор-
дан. Сенс обряду в тому, що віру-
ючі готові піти за Христом, при-

ймаючи хрещення і віру. Він до-
бровільний, оскільки немає жод-
ного обов'язку занурюватися в 
холодну воду. Прийняття причас-
тя в водохресний день вже буде 
доказом любові до Господа. 

У народі цей день традиційно 
широко святкується досі і є за-
ключним в ряду новорічних свят. 
Навіть не глибоко віруючі люди 
вважають корисним для здоров'я 
занурення в крижану воду під час 
зимової холоднечі, після чого від-
чувають прилив позитиву, хоро-
ших емоцій та здоров'я. До речі, є 
повір'я, що в студеній хрещенській 
воді неможливо застудитися, тому 
купаються навіть діти.

ВАРТО ЗНАТИ! Вважається, що у ніч на 19 січня, коли вода всюди стає найбільш цілющою у році й 
такою лишається цілу добу, варто скупатися якщо не в ополонці, то хоча б у своїй ванні чи під душем. 
Головне — робити це із усвідомленням наміру очиститися від усього поганого, оздоровити тіло та 
зарядити його силою, а душу – позитивом на цілий рік. Вмивалися особливою водою дівчата, вкинувши 
попередньо в посудину калину або коралове намисто, з надією, що стануть ще вродливішими. 

Як не нашкодити собі 
хрещенським купанням

Священнослужителі охрестили во-
дойми, здавалося б, — пірнай собі і 
все. Але ж ні. Тут має бути підготовка 
(бажано попередня, задовго до Водо-
хреща) та здоров’я. Категорично ліка-
рі забороняють пірнати в ополонку 
людям, які мають хронічні хвороби та 
серцево-судинні захворювання, під-
вищену температуру тіла та вагітним. 

 • Перевірте, чи є навколо 
працівники МНС, медики, які 
в разі чого можуть швидко 
допомогти.

 • Прислухайтесь до себе: чи ви 
дійсно маєте непохитну віру у 
цілющу силу таких пірнань.

 • Перед запливом намастіть тіло 
жиром, кремом чи олією, щоб 
захистити капіляри у верхньому 
шарі шкіри.

 • Роздягайтесь поступово. 
Знімаючи кожен шар, потрібно 
зробити кілька активних вправ: 
чи то поприсідати 20 разів, чи 
то пострибати на місці. Маємо 
зігрітися в тому одязі, в якому 
стоїмо. І так аж до купального 
костюму. Взуття знімаємо останнім.

 • А тепер — пірнаємо. Але все 
ж таки — не з головою. Лікарі 
радять обмежити перший заплив 
10-15 с, не більше. Адже такий 
холод — стрес для організму.

 • Виходимо з ополонки і швиденько 
розтираємося рушником, вдягаємо 
теплий одяг і п'ємо теплий чай.

ВАЖЛИВО! Ні в якому разі не можна пити алкоголь — ні 
до пірнання, ні одразу після. Максимум, що дозволяють лі-
карі, — трохи теплого глінтвейну або кілька ковтків конья-
ку через 15 хв після занурення. Не раніше!

Підготувала Ольга ІВАНОВА
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Санкт-... (місто федерального значення у Російській Феде-

рації, центр Ленінградської області.). 6. Фахівець із навігації. 11. 
Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 
12. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 13. Живописне, 
мозаїчне або рельєфне зображення Бога чи святого, якому 
поклоняються віруючі. 14. Звання духовної особи, служите-
ля культу. 15. Російська православна церква. 16. Покривання 
одягом кого-небудь. 21. Оптичний прилад, в який дивляться 
одним оком.

За вертикаллю:
2. Період, докорінно відмінний від попереднього. 3. Інді-

анське плем'я. 4. Настінний свічник або держак для лампи. 5. 
...-де-Жанейро. 6. Прикраса з перлів, коралів, різнокольорових 
камінців і т. ін., яку жінки носять на шиї. 7. Образ, що постає 
у свідомості, в уяві, а також у сні. . 8. Хімічний елемент, що 
належить до VII групи періодичної системи, який з металами 
утворює солі. 9. Представник основного населення Татарстану. 
10. Дія, вчинок, жест, міміка і т. ін., що виникають у відповідь 
на яку-небудь дію, вчинок, вплив ззовні. 17. Ґрунтова поверхня 
під водою. 18. Генетично модифікований організм. 19. Австра-
лійський страус. 20. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, 
департамент Крез.

За горизонталлю:
1. Петербург. 6. Навігатор. 11. Мед. 12. Тса. 13. Ікона. 14. Сан. 15. Рпц. 16. Одяг-

нення. 21. Монокуляр.

За вертикаллю:
2. Ера. 3. Ері. 4. Бра. 5. Ріо. 6. Намисто. 7. Видіння. 8. Галоген. 9. Татарин. 10. Реак-

ція. 17. Дно. 18. Гмо. 19. Ему. 20. Ная.

— І яке життя стало однома-
нітне.

— Чому?
— Та вчора не мав грошей і 

сьогодні теж.
• • •

— Кажуть, Гриць помер?
— Так, все, що мав, лишив 

жінці.
— А багато лишив?
— П’ятеро дітей...

• • •
Нотаріус зачитує родині по-

кійного заповіт:
— Маючи здоровий глузд, усі 

гроші я розтратив перед смер-
тю.

• • •
На базарі жінка купує насін-

ня трави:
— Але ж гарантуєте, що це 

гарне насіння?
— Звичайно! Якщо не зійде, 

принесіть назад, і я поверну 
вам гроші.

• • •
— П’ять хвилин тому грабіж-

ник зняв із моєї руки золотого 
годинника.

— Чому ж ви не покликали 
на поміч?

— Боявся відкрити рота: в 
мене є золоті зуби.

• • •
— Чи визнаєте ви себе вин-

ним у тому, що вкрали цистер-
ну спирту?

— Так
— І що вчинили з тим спиртом?
— Продав.
— А що вчинили з грошима?
— Пропив. 

• • •
Жінку поета-аматора питає 

знайомий:
— Чи ваш чоловік має якийсь 

зиск з тих віршів?
— Так, вислав якось до ре-

дакції вісім віршів, а повернули 
йому аж дев’ять.

• • •
Молодий агроном підійшов 

до старого садівника.
— Ваші дерева при такому 

догляді не дадуть і по десять 
кілограмів яблук.

— Що не дадуть, то не да-
дуть, бо це груші.

• • •
—  Ч о м у  в и  с ь о го д н і 

спізнилися?
— Я проспав.
— Що?! Ви й удома спите?

• • •
— Може, вип’єте зі мною 

склянку чорної кави?
— Тепер ні, бо мушу йти на 

роботу, а я завжди, як вип’ю ка-
ви, маю неспокійний сон. 

• • •
Лікар до пацієнта:
— Якщо ви хочете довго про-

жити, кожного разу, коли від-
чуваєте потяг до чарки, з’їжте 
яблуко

— Що ви, докторе! Стільки 
яблук я не подужаю.

• • •
Лікар проглядає грудну клі-

тину бабці:
— Що відчуваєте при потис-

канні?
— Пригадуються мені моло-

ді літа.
• • •

—Який ступінь готовності но-
вого будинку?

— Звітувати можна, жити ще ні.

ЩЕРБЕТ ІЗ ГОРІХАМИ
ТА СУХОФРУКТАМИ

Інгредієнти. Розм'якшене 
вершкове масло — 100 г, білий шо-
колад — 2 плитки, волоські горіхи 
— 100 г, сухофрукти і родзинки.

Спосіб приготування. Білий 
шоколад розтопіть на водяній ба-

ні. Сухофрукти поріжте, горіхи по-
дрібніть. Всі інгредієнти перемі-
шайте, викладіть масу в прямокут-
ну форму.Поставте щербет в хо-
лодильник на пару годин. Ріжте 
на шматочки та подавайте до чаю 
чи кави.

 РОЗУМНА ФРАЗА

Головну небезпеку в 

цьому житті становлять 

люди, які бажають 

змінити все — або не 

змінювати нічого.

Ненсі Астор.

ВИПИЛИ 220 ТОНН ГЛІНТВЕЙНУ

«Купівельний попит став наба-
гато гіршим, ніж у попередні ро-
ки. Якщо раніше в свята люди ні 
в чому собі не відмовляли, то за-
раз довго думали, скільки і на що 
витратити, і обмежували свій бю-
джет. Особливо це стосувалося їжі. 
Зіграло свою роль у цьому і подо-
рожчання — ціни зросли як в ці-
лому у країні, так і на ярмарках», 
— сказав Добруцький. 

За його словами, м'ясних виро-
бів було продано приблизно 70 
тонн — на рівні минулого року, а 
можливо, і менше. А ось пили охо-
че. Глінтвейну розкупили близько 
220 тонн, також збільшився попит 
на безалкогольні напої: какао, га-
рячий шоколад, соки (всього ви-
пили до 50 тонн). На головній сце-
ні, за словами організаторів, цього 
року відбулося 36 концертів і ви-
ступили 5 тисяч осіб. Це рекорд-
на кількість.

Всього на організацію робо-
ти центральних містечок було за-
лучено 29 млн грн від спонсорів і 
партнерів, але бюджет, за словами 
Добруцького, цього разу виявив-
ся дефіцитним. Додаткові витрати 
пішли на нову конструкцію ялин-
ки і прибирання. Відзначимо, що з 
міськбюджету на новорічні свята 
виділили 6,5 млн грн, але в основ-
ному — на інші потреби. 

Також, зазначають організато-
ри, не обійшлося і без неприєм-
них випадків: на Софійській площі 
вкрали один з елементів декору — 
оленя, поцупили арт-об'єкт в сти-
лі роботи Марії Примаченко з вул. 
Сагайдачного. 

Нагадаємо, головну ялинку кра-
їни почали розбирати 15 січня. У 
Борисполі штучну красуню  обі-
цяють відправити на зберігання у 
КП «ВУКГ» після 19 січня — свята 
Водохреща.

 Організатори новорічних свят у центрі Києва 
поділилися підсумками заходів, про це йдеться на сайті 
«Сьогодні». Як зазначив куратор проекту Folk Ukraine Ігор 
Добруцький, минулого року новорічне містечко відвідали 
3,5-3,7 млн осіб. Цього року цифра відпочивальників 
збільшилася  на 7-8%.ОРИГІНАЛЬНА 

ЕКОЛОГІЧНА 
ІНІЦІАТИВА

Компанія Uber вирішила під-
няти тарифи на перевезення 
пасажирів у Лондоні, щоб до-
помогти водіями купити собі 
електрокари. 

Про це повідомив ВВС із поси-
ланням на керівництво компанії. 
З 16 січня пасажири, що скори-
сталися послугами компанії, за 
кожну милю поїздки додатково 
сплачуватимуть збір за чисте по-
вітря у розмірі 15 центів. 

Таким чином компанія планує 
отримати понад 200 мільйонів 
додаткових фунтів стерлінгів про-
тягом найближчих кількох років. 
Ці гроші використають для того, 
щоб допомогти водіям компанії 
купити собі електрокари.

• Бориспіль відзначився ван-
далізмом: під ранок 1 січня п’я-
ний чоловік видерся на головну 
ялинку, але не втримався і зва-
лився, пошкодивши ілюмінацію 
та прикраси, що сам обмежився 
подряпинами. Зухвалець пояснив, 
хотів дістати зірку для коханої, яка 
в цей час під ялинкою з’ясовува-
ла стосунки із подружками. Як ка-
жуть, ламати – не будувати, однак 
прикро, що хуліган руйнує майно 
громади, а не своє. 
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ОВЕН. Цікавий період 
переоцінки власних 
цінностей і пошуків чо-

гось нового та прогресивного. 
Не наламайте дров у справах, 
де ви новачок.

ТЕЛЕЦЬ. Відчуйте ра-
дість від життя, цінуй-
те те, що маєте. Якщо на 

роботі щось не по-вашому, поду-
майте, як це можна виправити. 

БЛИЗНЮКИ. Не від-
мовляйте собі в неве-
ликих перервах та ціка-
вих розвагах, щоб від-

почити й відновити сили з лег-
кою душею. 

РАК. На роботі й у нав-
чанні цього тижня мож-
ливі невеликі аврали, 

на інших фронтах великих змін 
та несподіванок не очікується.

ЛЕВ. Ділову активність 
краще розгорнути тро-
хи пізніше. Якщо кор-

тить кудись подіти надлишок 
енергії, спрямуйте її на сім'ю та 
друзів.

ДІВА. У вас вдасть-
ся все, за що візьме-
тесь з натхненням. Ви-

хідні принесуть радість, якщо 
проведете їх з близькими та 
коханими.

ТЕРЕЗИ. Будьте уважні-
шими до свого оточен-
ня, бо в нервовій ме-

тушні ризикуєте довіритися не-
порядним людям. Кінець тижня 
– для покупок.

СКОРПІОН. Вдалий 
період для творчос-
ті, навчання, ділової 

кар'єри. Гарна ситуація і для 
особистого життя, романтики 
та кохання.
      

СТРІЛЕЦЬ. Зараз важ-
ливо налагодити мир 
у взаєминах з рідними 

та друзями, знайдіть у собі муж-
ність попросити пробачення. 

КОЗЕРІГ. Якщо відчу-
єте, що все валиться з 
рук, самопочуття по-

гіршується, а навколо одні ле-
дарі, змініть свою тактику на 
протилежну.

ВОДОЛІЙ. Неформаль-
не спілкування, розмо-
ви з друзями та цікави-

ми людьми будуть дуже корис-
ними та повчальними. 

РИБИ. У першій поло-
вині тижня захочеться 
зробити щось по-своє-

му, всупереч загальноприйня-
тим нормам. А потім знову 
тихі вихідні...
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 21 — 27 СІЧНЯ


