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 АДМІНРЕФОРМА В РЕГІОНІ

ТУГО ІЗ ОБ'ЄДНАННЯМ
• Історична мить — голова КОДА Олександр Горган підписує розпорядження про створення 

Березанської ОТГ. Подія є важливою для Київщини, оскільки столична область не в лідерах щодо кількості 
створених ОТГ у порівнянні із іншими областями країни, хоча процес активізувався.

Тетяна СОЛОВЙОВА

На мапі України з’явилася нова 
територіальна одиниця – Бере-
занська об’єднана територіаль-
на громада (ОТГ). 

Відповідне розпорядження «Про 
затвердження висновку Київської 
облдержадміністрації щодо відповід-
ності Конституції та законам України 
проектів рішень «Про добровільне 
приєднання до територіальної гро-
мади міста обласного значення Бе-
резань» підписав голова Київської об-
ласної державної адміністрації Олек-
сандр Горган під час святкування Дня 
міста, 22 вересня. Тож починаючи з 
2018 року березанці святкуватимуть 
не лише День міста, але й день народ-
ження Березанської ОТГ. Наразі до Бе-
резані приєдналося 5 сільських рад 
сусіднього Баришівського району: Са-
дівська, Недрянська, Лехнівська, Яре-
шківська та Пилипчанська. 

Детально. Процес створення 
Березанської ОТГ тривав три роки. 
Сусідні села виявили бажання при-
єднатися до Березані. Березанська 
міська рада ухвалила відповідні рі-
шення, отримала висновок від Ки-
ївської ОДА, подала документи до 
ЦВК для призначення дати виборів. 
Утім, Центральна виборча комісія 
не могла ухвалити рішення через 
розбіжності у законодавстві. Навес-
ні Верховна Рада ухвалила закон № 
6466 «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» щодо до-
бровільного приєднання терито-
ріальних громад сіл, селищ до те-
риторіальних громад міст обласно-
го значення», відповідно до якого 
територіальні громади міст облас-
ного підпорядкування прирівню-
ються до спроможних об’єднаних 
територіальних громад. Цей за-
кон дав поштовх до створення ОТГ 
навколо міст обласного значення, 
яким є Березань. 

У БЕРЕЗАНІ СТВОРЕНА 
ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА

БОРИСПІЛЬЩИНА БЕЗ ОТГ БОРИСПІЛЬ ВІДКРИТИЙ 
ДО ПРОПОЗИЦІЙОксана ПАВЛОВА

За офіційними даними, ста-
ном на жовтень 2018 року на 
території Бориспільщини не-
має жодної об’єднаної терито-
ріальної громади. 

У Перспективному плані фор-
мування територій громад Ки-
ївської області, затвердженому 
розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 18 листопада 
2015 р. № 1206 (в редакції роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України від 19 квітня 2017 р. № 
266-р), у таблиці «Перелік спро-
можних територіальних громад 
Київської області», на Бориспіль-
щині передбачено лише дві ОТГ. 
Перша – Вороньківська (із адмін-
центром у с. Вороньків), до скла-
ду якої мали б входити Головурів-
ська,  Процівська та Ревненська. 
Друга — Мирненська (з адмін-
центром у с. Мирне), із заплано-
ваним сладом: Любарецька, Сош-
никівська, Старівська. Обидві за-
плановані громади дотепер не 

об’єдналися, як і жодна інша на 
території району.

Ніна Яструб, сільський голова 
Воронькова, розповіла «Вістям», 
що Вороньків зацікавлений в 
об’єднанні, оскільки може стати 
центром великої громади з ве-
ликими можливостями. «У 2016 
році від Вороньківської сільради 
подавалися листи-пропозиції до 
рекомендованих для об’єднан-
ня сільрад, — коментує Ніна Іва-
нівна, — але нам надійшли від-
мови від Процівської та Ревнен-
ської громад, Головурівська ж 
була менш категоричною, не від-
хилила можливості об’єднання». 
Ніна Яструб констатує, що оскіль-
ки сусіди не підтримали ініціати-
ву об’єднатися, то Вороньківська 
ОТГ так і не сформувалася.

Олександр Туренко, голова Бо-
риспільської РДА  прокоментував 
ситуацію щодо відсутності ОТГ в 
районі: «Згідно з законом «Про до-
бровільне об’єднання територіаль-
них громад» Бориспільська район-
на державна адміністрація як ор-
ган виконавчої влади не має пра-

ва втручатися в діяльність органів 
місцевого самоврядування. Проте 
як громадянин України вважаю до-
цільним створення об’єднаної те-
риторіальної громади з адміністра-
тивним центром в Борисполі. Про 
що неодноразово заявляв».

У свою чергу Іван Недогибченко, 
заступник голови Бориспільської 
районної ради, констатував, що 
райрада теж не має відношення до 
процесу добровільного об’єднан-
ня громад, тому вважає недореч-
ним висловлюватися щодо процесу 
адмінреформи на Бориспільщині.

Не для преси один із сільських 
активістів, який просив не назива-
ти його імені, пояснив, що сільські 
ради району у більшості не готові 
до об’єднання, оскільки вважають, 
що цей крок не покращить життя 
села, адже немає прикладів успіш-
ного функціонування ОТГ на Ки-
ївщині. Відомо, що заможні сіль-
ради Бориспільщини, які розпо-
ряджаються сьогодні завидними 
бюджетами і розташовані геогра-
фічно вигідно до столиці, воліють 
приєднуватися до Києва, ніж до 
Борисполя чи сусідніх сіл. Однак 
коментувати розширено питання 
ОТГ для газети серед сільських го-
лів бажаючих не знайшлося.

У профільному міністерстві  
обіцяють «точково» взятися за 
вирішення проблеми із повіль-
ним процесом добровільного 
об’єднання громад. Про деталі 
йдеться на «Урядовому порталі».

«Необхідно визначатися із тер-
міном добровільного об’єднан-
ня громад. Для цього маємо про-
вести консультації з усіма грома-
дами, профільними асоціаціями 

місцевого самоврядування, між-
народними партнерами і всіма 
учасниками процесу щодо тер-
міну добровільного об’єднання 
громад. Можливо, дати ще один 
рік на цей процес. А далі прийма-
тимемо рішення про адміністра-
тивне об’єднання громад згідно 
із затвердженими перспективни-
ми планами в обласних радах», — 
сказав Віце-прем’єр-міністр та Мі-
ністр регіонального розвитку, бу-

дівництва та ЖКГ України Геннадій 
Зубко під час форуму представ-
ників місцевого самоврядування 
«День діалогу з владою», що про-
ходив у наприкінці вересня у Тер-
нополі. 

Також урядовець наголосив на 
необхідності пришвидшення при-
йняття Парламентом Закону «Про 
засади адміністративно-територі-
ального устрою України».

«Якщо райдержадміністрація 

заважає ініціативним громадам 
пройти процес об’єднання і ста-
ти заможними і самодостатніми, 
ми будемо точково займатися 
цим питанням. На сьогодні є 122 
райони в Україні, де не сформо-
вано жодної ОТГ. Хоча в 65 з них 
голови райдержадміністрацій 
працюють на посадах з 2015 ро-
ку. Виникає питання: чому вони 
досі там працюють, коли Прези-
дент, Прем’єр-міністр і Парламент 

взяли курс на децентралізацію і 
об’єднання ще в 2014 році? Тому 
прийняття Закону «Про засади 
адміністративно-територіально-
го устрою України», який вже під-
тримав профільний парламент-
ський комітет, дасть можливість, 
попри відсутність конституційних 
змін, прибрати подвоєння повно-
важень персоналу і сформувати 
устрій з якісним сервісом», — на-
голосив Геннадій Зубко.

 Анатолій Федорчук, Бори-
спільський міський голова, 
неодноразово висловлював 
ідею щодо об’єднання міста 
і району в одну адміністра-
тивну одиницю із центром 
у Борисполі. 

На його переконання, потуж-
на ОТГ дала б поштовх для пла-
номірного і ефективно розвитку 
Бориспільщини у всіх напрям-
ках, найперше — економічно-
му, оскільки місто є фінансово 
самодостатнім і інвестиційно 
привабливим, тому потребує 
розширення меж і спільного із 
районом планування стратегіч-
них об’єктів: сміттєперобного 
заводу, очисних споруд, закла-
дів охорони здоров’я тощо.

У відповідь села району актив-
ності до об’єднання не проявля-
ють. За словами Миколи Корній-
чука, першого заступника місь-
кого голови, від часу проголо-

шення адмінреформи жодна 
сільрада району не зверталася 
із офіційною пропозицією при-
єднатися до Борисполя — міста 
обласного значення, були попе-
редні розмови лише із Глибоць-
кою громадою. «Представники 
громади Глибокого озвучува-
ли бажання приєднатися до мі-
ста, оскільки будинки на окре-
мих вулицях села розташовані 
на межі міста, на території се-
ла і сміттєвий полігон, але офі-
ційних звернень від сільради не 
надходило», — коментує Корній-
чук. Керівник вбачає гальмуван-
ня процесу створення ОТГ на Бо-
риспільщині у відсутності заці-
кавленості району. «Ні районна 
держадміністрація, ні сільські 
голови не зацікавлені в об’єд-
нанні, бо не хочуть втрачати ни-
нішні повноваження. Якщо буде 
ОТГ, то РДА тоді уже не потрібна, 
як і окремі сільради», — вважає 
співрозмовник.

«122 РАЙОНИ В УКРАЇНІ, ДЕ НЕ СФОРМОВАНО ЖОДНОЇ ОТГ»

 РАЙОН  МІСТО

 УРЯД
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 НА ГАЛЬМАХ  ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

 ОГОЛОШЕННЯ  ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

• Ремонт нарешті у розпалі.

• Дорога, яка не ремотується роками.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

18 вересня 2018 року                        № 368

Про скликання сорок шостої сесії міської ради VІІ скликання

Відповідно до Регламенту Бориспільської міської ради VIІ скликання, 
затвердженого відповідним рішенням Бориспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сорок шосту сесію міської ради VІІ скликання та провести 
пленарне засідання міської ради 18 жовтня 2018 року о 10 годині в ак-
товій залі виконавчого комітету міської ради.

2. До порядку денного внести питання: 
2.1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017                                 

№ 2573-36-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік».
2.2. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіаль-
ної громади міста Борисполя.

2.3. Про забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах за-
гальної середньої освіти дітей загиблих військовослужбовців, які бра-
ли участь в антитерористичній операції.

2.4. Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги неза-
хищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах.

2.5. Житлово-комунальні питання.
2.6. Земельні питання.
2.7. Різне.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова   А.С.Федорчук

НЕПРОЇЗНИЙ ШЛЯХ ДО
ОКРУЖНОЇ

Ірина КОСТЕНКО 

Відрізок вулиці, який починаєть-
ся приблизно за Привокзальною, 
76 і веде до окружної, є одним із 
найпроблемніших місць Бориспо-
ля. Ділянка проїжджої частини не 
ремонтувалася, була вся у глибо-
ких вибоїнах. Коли до міста при-
йшов потужний інвестор – корпо-
рація «Рошен», щоб будувати по-
близу окружної корпуси фабрики, 
у технічних умовах на будівниц-
тво було зазначено ремонт згада-
ної дороги, бо цей відрізок вигід-

ний для користування підприєм-
ству. У вересні цього року розпо-
чалися роботи із розчищення узбіч. 
Ремонтники розповідають, що на 
етапі підготовки вивезли 80 машин 
сміття.  

Директор «Бісквітного комплек-
су «Рошен» Костянтин Півень пові-
домив «Вістям», що роботи викону-
ються згідно з технічними умовами: 
проводиться капітальний ремонт 
проїжджої частини. Кошторисна 
вартість — майже 15 млн грн, ко-
штів передбачено на відрізок 1024 
м (усього 6676 кв. м площі).

  Бориспіль шукає і не знаходить шляхи зменшення 
трафіку, щоб розвантажити вулицю Київський Шлях. 
«Вісті» побували на двох дорогах, які ведуть до окружної.

Вкрай розбита ділянка доро-
ги, що веде від вулиці Запорізька 
повз так звані Промінські сади до 
окружної, — це занедбані 2 км до-
роги, які могли б стати рятівними 
для транзитних авто і транспорту 
промислових підприємств міста. 

«Вісті» перевірили стан цієї доро-
ги: велосипедом ледве вирулююєш, 
а автівкою — сумнівно. За більш ніж 
півгодини прогулянки дорогою не 
проїхав жоден автомобіль. 

У міській раді кажуть, що цей від-
різок дороги знаходиться поза те-
риторією міста і офіційного власни-
ка не має, тривалий час він вважа-
лася нічийним. За словами Миколи 
Корнійчука, уже досягнуто домов-
леності, що Бориспільська районна 
рада визнає частину дороги безго-
сподарною, прийме у власність і 
передасть на баланс місту. «Бори-
спіль зацікавлений прийняти цю до-

рогу у комунальну власність і гото-
вий її відремонтувати, — переко-
нує Микола Петрович. — Оновле-
ний напрямок до окружної суттєво 
розвантажив би Київський Шлях, а 
транзитний транспорт отримав би 
змогу оминути місто, виїжджаючи 
на окружну. Чекаємо рішення рай-
ради», — підсумував Корнійчук.

Заступник голови Бориспіль-
ської районної ради Іван Недоги-
бченко повідомив «Вістям», що на 
основі наявних документів район-
на рада готувалася на сесії у жовт-
ні цього року прийняти дорогу у 
власність району як безгосподар-
ну — уже виготовлявся паспорт 
дороги. Але, за словами Недогиб-
ченка, днями з’явилася інформа-
ція, що дорога знаходиться у влас-
ності «Облавтодору», хоча переві-
рити об’єктивність цієї інформації 
поки не вдалося. 

«Рошен» заасфальтує 1 км за 15 млн грн

Нічия дорога і спільна безгосподарність

Виникає питання, як дві Бориспільські ради – районна і міська — досі 
не знають, чия то дорога, і при тому запевняють: одні, що готові пе-
редати, а інші — готові її прийняти. Вочевидь, як господарюємо, так 
і живемо. 

Ірина КОСТЕНКО 

Щоб забезпечити теплом чоти-
ри нових 18-поверхових будинки 
на вулиці Привокзальній, інвестор 
провів капітальну реконструкцію 
сусідньої котельні за 8 млн грн.

Збільшення потужностей старої 
котельні на Привокзальній, 2Г за-
писано в містобудівних умовах та 
обмеженнях інвестора, який зво-
див ЖК «Сонячний». 9 років тому 
на котельні було проведено рекон-
струкцію: старі котли замінили на 
два нових, потужністю 2 мегавати, 
з коефіцієнтом корисної дії 96-98%. 
Але для нових ЖК згаданих потуж-
ностей не вистачило.

Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола Кор-
нійчук розповів «Вістям», що в ході 
реконструкції було встановлено ще 
два котли потужністю по 2 мегавати, 
проведено повну заміну насосної 
групи. Приміщення для насосного 

відділення добудували. Насосне об-
ладнання — як на великій ТЕЦ, бо є 
підвищені вимоги, адже піднімати 
теплоносій до 18-го поверху. Найсу-
часніше обладнання і насоси з час-
тотним регулюванням, потужна єм-
ність для хімічної підготовки води. 

Майстер котельні, Світлана Коце-
пуп, повідомила, що з 1 жовтня по-
чали заповнювати теплотрасу і бу-
динки теплоносієм, щоб завершити 
підготовку до опалювального сезону.

Новинка для Борисполя — димо-
вивідна труба висотою 65 м. Її наз-
вали «Ейфелевою вежею». Стара 
труба — лише 32 м, її демонтують.

КОТЕЛЬНЯ НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ 
ЗБІЛЬШИЛА ПОТУЖНОСТІ

БЕЗКАРНА 
СТИХІЙНА 
ТОРГІВЛЯ 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Стихійна торгівля у центрі 
Борисполя лишається непо-
борною: міський відділ контр-
олю за благоустроєм намага-
ється навести лад, натомість у 
суді порушників милують.

Минулого тижня у продавців 
промислових товарів у непри-
значених для торгівлі місцях було 
вилучено увесь їх крам. Нагадає-
мо, біля магазину «Рошен» особи 
ромської національності та ок-
ремі столичні підприємці прода-
ють постільну та нижню білизну, 
шкарпетки та верхній одяг. Скла-
дені матеріали на вилучення бу-
ло передано до суду. Проте суддя 
Бориспільського міськрайонного 
суду Юрій Кабанячий торгашам 
виніс попередження та присудив 
мінімальний штраф у розмірі 310 
грн за порушення правил торгів-
лі. Після цього увесь товар було 
повернуто його власникам.  

Керівник відділу контролю за 
благоустроєм, Рустам Хамраку-
лов, зазначає, що боротися зі сти-
хійною торгівлею законними ме-
тодами складно. «За тиждень ми 
складаємо до десятка попере-
джень, не одну справу направ-
ляли до суду, але безрезультат-
но. Суддя Юрій Кабанячий вже 
вдруге не вбачає порушень у не-
санкціонованій торгівлі, поруш-
ники лишаються непокараними», 
— обурено коментує керівник. 
«Найзухвалішими у даній ситуації 
стають самі порушники, бо відра-
зу після виходу із зали суду вони 
йдуть торгувати повернутими то-
варами поблизу Сільпо», — роз-
повідає Хамракулов. 

Міська влада досі обдумує 
можливі методи припинення тор-
гівлі на центральний вулиці Бо-
рисполя. Плани, кажуть чиновни-
ки, є, однак їх не озвучують. 
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 Є НЕПОРОЗУМІННЯ

 УЖЕ СТАРТУВАЛИ

• Щоденно працюють 5-6 осіб, які визнають, що їх мало. • Виконавець робіт нарікає на відсутність фінансування.

ОЛЕСНИЦЬКЕ БЕЗ 
ОБІЦЯНОГО БЛАГОУСТРОЮ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Минулого року в озері «закопа-
ли» не одну тисячу бюджетних гри-
вень — тоді до заморозків прово-
дилися земляні роботи з розчи-
стки дна водойми та укріплення 
її меж. Благоустрій Олесницького 
триває уже понад два роки і краю 
досі не видно.

Тендер на виконання бла-
гоустрою території найбільшої 
водойми міста виграла компа-
нія ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
(директор Олександр Сич). Про-
ект, розроблений київським ТОВ 
«Водбуд-Україна», не задоволь-
нив виконавця, тому окремі його 
елементи було змінено в процесі 
виконання робіт.

 

Обіцяли
У 2018 році окультурювати тери-

торію навколо Олесницького взя-

лися ще із весни, а на День міста 
(15 вересня) міською владою бу-
ло анонсовано урочисте відкриття 
нової зони відпочинку. Обіцяли ос-
трів посеред озера із пішохідним 
містком та бронзовою русалкою, 
бруківку, пляжну зону (окремо для 
малечі та дорослих) та катамара-
ни на прокат. Навколо водойми — 
лавочки під деревами, які обіцяли 
висадити, першу в Борисполі вело-
сипедну доріжку, парковку. У при-
леглих до озера вербах планува-
лося розміщення мангалів. Говори-
ли і про передачу оновленої зони 
відпочинку в оренду на конкурсній 
основі комусь із місцевих підпри-
ємців, щоб підтримувався порядок.

Виконали
Проте побачити результати хо-

ча б половини із запланованого не 
вдалося. Готовою є пляжна зона, 
але уже після купального сезону, а 
поруч і досі стоїть табличка із забо-
роною на купання від Держпрод-
споживслужби через забруднен-
ня води. 

У жовтні з правого боку озера 
вже облаштовано берму (терито-
рія між верхнім краєм водойми та 
нижнім краєм відкосу), щоправда, 
ні бруківки, ані лавок із дерева-
ми тут немає. Радує, що усі схили 
навколо водойми засіяно травою. 
Наразі тривають земляні роботи 
із підготовки гранту до засіву тра-
вою довкола озера. Анонсованого 

острівця ще теж немає, під місток 
бетонні плити закладено, з одного 
боку зроблено східці та обіцяний 
раніше пандус. Роботи над пішо-
хідними доріжками із озера лише 
розпочато: поки під них закладе-
но бордюр та засипано пісок. Під 
анонсовану парковку для авто від-
відувачів зробили бордюри, а те-
риторію намітили піском,  її обіця-
ють покрити щебнем до морозів. 
За словами тамтешніх робітників, 
скульптуру водяної німфи встанов-
лять після завершення усіх запла-
нованих робіт, однак коли це буде, 
ніхто прогнозувати не береться, — 
мовляв, ще не скоро. До облашту-
вання велосипедної доріжки поки 
не приступали.

Повільно, бо 
не платять

На даний час над благоустроєм 
озера щоденно працюють 5-6 осіб, 
які визнають, що їх мало для такого 
об’єму робіт і нарікають на крадіж-
ки будматеріалів із території озера 
місцевими жителями. «Крадуть усе, 
що можуть зрушити з місця: нещо-
давно вночі плитку для тротуару 
викрали, до цього зникли великі 
металеві баки для сміття — тепер 
ми змушені викидати його на зем-
лю, але комунальники нерегуляр-
но його вивозять», — розповідає 
бригадир ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд» Леонід Шевчук.

Керівник ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд» Олександр Сич переко-
нує, що на сьогодні усі роботи, що 
виконуються на даному об’єкті, 
виконуються за кошти його фір-
ми, бо бюджетних досі не виді-
лено. «Ми давно б виконали усе, 
що планувалося за основним до-
говором. Але в зв’язку із коригу-
ванням проектної документації 
з’явилася потреба у додатковому 
фінансуванні. Можливо, на жов-
тневій сесії міськради депутати 
проголосують за виділення необ-
хідних сум», — говорить Сич. Під-
приємець переконує, що викону-
вати роботи його компанія планує 
при будь-яких погодних умовах, 
та сподівається, що до зими бла-
гоустрій завершиться. 

Влада не задоволена 
темпами

Про те, що розтягнутий у часі 
благоустрій озера Олесницьке за-
вершиться, не сумнівається пер-
ший заступник міського голови 
Микола Корнійчук, однак про тер-
міни вже не говорить. Чиновник не 
приховує невдоволення виконав-
цем робіт. «Про необхідність виді-
лення додаткових коштів поки не 
може бути й мови, адже згідно із 
законом ми не маємо права їх ви-
діляти, доки не виконано основний 
договір із виконання робіт», — по-
яснює Корнійчук.

 Про амбітні плани 
влади до дня Борисполя 
завершити благоустрій 
Олесницького озера «Вісті» 
писали у липні цього року 
із деталізацією проекту. 
Однак результати зроблено 
у жовтні розчарували.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 

Озеро Гульківка, що у райо-
ні ЗОШ №3 у Борисполі, наразі 
упорядковується. Міська влада 
планує зробити зону відпочин-
ку для містян. 

Баталії в минулому
Роками озеро заростало чагар-

никами. Минулого літа на розгляд 
сесії міськради було винесено 
питання про надання управлін-
ню містобудування та архітекту-

ри дозволу на розробку містобу-
дівної документації, а точніше — 
детального плану території, яка 
обмежена вулицями Глибоцька, 
Польова та Солов’їна. Люди заго-
ворили про можливе будівниц-
тво багатоповерхівок у даному 
районі на території колишньої 
бази відпочинку, земельна ді-
лянка якої перебуває в оренді у 
екс-депутата міськради та колиш-
нього директора Бориспільської 
ДЮСШ Едуарда Берестюка і її ці-
льове призначення — «для будів-
ництва та обслуговування об’єк-

тів фізичної культури та спорту». 
Будувати житло брався місцевий 
підприємець, депутат Петро Жу-
вак. Через активне невдоволен-
ня місцевих жителів депутатський 
корпус направив дане питання на 
доопрацювання. Відбулися гро-
мадські слухання, люди виступи-
ли категорично проти забудови 
довкола водойми. 

Роботи сьогодні
Однак досі тема забудови тери-

торії біля озера для бориспільців 

лишається невизначеною. У трав-
ні 2018 року відбувся конкурс у 
системі ProZorro на поліпшення 
технічного стану та благоустрою 
озера Гульківка. Претендентів бу-
ло двоє, переможцем обрано ки-
ївське ТОВ «Підрядне спеціалізо-
ване ремонтно-будівельне управ-
ління №3 Київзеленбуд». Вартість 
запланованих робіт склала понад 
3,5 млн грн. 

Згідно проекту благоустрою 
першочергово водойму розчи-
стять від водорослів. Микола Кор-
нійчук, перший заступник місько-

го голови, повідомив «Вістям», що 
тут облаштують невеличкий острів 
із містком. Окультурювати терито-
рію довкола будуть тротуарними 
доріжками та газонною травою. 
Минулого тижня міські комуналь-
ні служби займалися обрізуванням 
аварійних верб біля озера. 

«Навесні наступного року зліва 
від озера буде встановлено сучас-
ний спортивний та дитячий май-
данчики, лавочки», — говорить 
Микола Корнійчук.

Кінцевих строків виконання за-
планованих робіт ніхто не нази-
ває. Про передачу озера Гульківка 
в оренду після окультурення по-
ки йдеться. 

ОЗЕРО ГУЛЬКІВКА ЗМІНИТЬСЯ

 КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ПІДТРИМАЛИ 
ФОРУ 

Ірина КОСТЕНКО

Питання «Про надання мі-
стобудівних умов та обме-
жень забудови земельних ді-
лянок по вул. Київський Шлях 
у місті Борисполі ПАТ «Закри-
тий недиверсифікований вен-
чурний корпоративний інвес-
тиційний фонд «НОРІС» на но-
ве будівництво магазину про-
довольчих та непродовольчих 
товарів» 1 жовтня вдруге вино-
силося на засідання виконко-
му міської ради.

Приватне підприємство вику-
пило у власників домоволодінь 
земельні ділянки навпроти ТЦ 
«Парк Таун» (де розташовані «Бі-
лла» і «МакДональдз») і виріши-
ло побудувати там супермаркет 
«Фора». 

Голова транспортної комісії 
Євгеній Боженко висловив за-
уваження щодо транспортної 
розв’язки на виїзді від майбут-
нього магазину і попросив від-
правити питання на довивчення. 
Однак представник забудовника 
зазначив, що у ескізному проек-
ті вони могли надавати пропо-
зиції тільки в межах їхньої тери-
торії, а питання організації виїз-
ду транспорту на міській землі 
має бути зазначене у містобудів-
них умовах.

Бурю у залі зчинив протест 
міських підприємців, які прин-
ципово виступали проти будів-
ництва Фори: група підприємців, 
які торгують на ринку «Централь-
ний», виступала проти надання 
дозволів для будівництва марке-
ту. Їхню позицію озвучував Ігор 
Левітас, наголошуючи, що зібра-
но понад 800 підписів людей, які 
проти нового продуктового ма-
газину у центрі міста, бо це руй-
нує мале підприємництво, а су-
пермаркети потрібні у віддале-
них районах Борисполя, а не в 
центрі. Підтримав забудовника 
депутат Євгеній Грона, наголошу-
ючи, що розвиток міста — це ін-
вестиції, а у Форі передбачається 
аж 56 робочих місць. Ярослав Го-
дунок теж за Фору, а словесна пе-
репалка з Ігорем Левітасом мало 
не привела до бійки; на адресу 
секретаря прозвучала погроза, 
що сесія, запланована 18 жовт-
ня, може не відбутися. 

Всупереч протестам, викон-
ком підтримав питання і дав зго-
ду управлінню містобудуван-
ня та архітектури видати забу-
довнику містобудівні умови та 
обмеження.
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 НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

НОВА БОРИСПІЛЬСЬКА ШКОЛА:
ЗАЯВИ ВІД БАТЬКІВ — У ЛИСТОПАДІ, ВІДКРИТТЯ
1 ГРУДНЯ ТА ЗІРКОВА КОМАНДА ВЧИТЕЛІВ

 Оксана Пономарьова 
— директор нового 
академічного ліцею, який 
бориспільці уже називають 
«дев’ятою школою». До дня 
вчителя «Вісті» поговорили 
з Оксаною Миколаївною 
про те, хто учитиме та 
учитиметься в новому 
закладі.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Який принцип набору шко-
лярів і чи можна вже подавати 
заяви?

— Спільно із міським управлін-
ням освіти ми розробили проект 
зарахування дітей до нової школи 
— він ще не підписаний, доопра-
цьовується. Планується, що на по-
чаток навчання (з 1 січня 2019 ро-
ку, коли школа почне працювати) 
будемо зараховувати дітей 1-8 кла-
сів за бажанням. Переведення кла-
сами не буде — виключно за ба-
жанням батьків. Зважаючи на кіль-
кість тих, хто до мене звертаєть-
ся, зрозуміло, що бажаючих багато, 
але заяв ще не приймаємо; під-
креслюю — жодної я ще не при-
йняла. Причина: зараз на будмай-
данчику стороннім небезпечно 
знаходитися, йдуть активні роботи 
з благоустрою, які мають заверши-
тися за два тижні. Від початку ли-
стопада, думаю, будемо приймати 
заяви. В ідеалі, ми б хотіли набрати 
2-3 класи на кожну паралель і оці 
півроку працювати в напівтесто-
вому режимі, щоб подивитися, де 
в нас слабкі місця. Якщо виявиться, 
що бажаючих навчатися у нас буде 
забагато, то право на першочерго-
ве зарахування матимуть учні, які 
проживають неподалік — на ву-
лицях Банківська, Робітнича, Нова, 
Головатого. Передбачається, при-
йдуть учні зі шкіл №1 та 6, бо но-
ва школа географічно розташова-
на між ними.

— Яка система набору 
вчителів?

— Хочемо, щоб педагоги зібра-
лися найкращі, — як досвідчені, так 
і молоді. Багато зверталися вчите-
лів, які живуть у Борисполі, а пра-
цюють в Києві. Є відсоток освітян, 
які працюють в школах Борисполя, 
але хотіли б перейти до нової з різ-
них причин — одним легше доби-
ратися, іншим хочеться чогось но-
вого. Кілька студентів звернулися. 
Зараз проводяться співбесіди. Мені 
довірили формувати колектив, і це 
велика відповідальність, тому го-
ловне — зібрати команду. Як тільки 
я пройшла конкурс, мене запитали, 
за що найбільше переживаю, і я від-
повідала: щоб у новій школі сфор-
мувалася команда. Мені близький 
вислів: має бути не команда зірок, 
а зіркова команда. 

Кількість вчителів залежати-
ме від кількості набраних класів. 

Штатного розпису ще немає. На 
даний момент 40-45 вчителів уже 
зверталися, окрім фізика. Якби в 
Борисполі була можливість вирі-
шити питання із гуртожитоком для 
освітян, то проблем із кадрами не 
було б. Багато вчителів з інших об-
ластей цікавляться роботою у нас. 
Я вдячна міській раді, яка опла-
чує проїзд на роботу педагогів із 
Переяслава, Яготина та сіл Бори-
спільського району. Але хотілося 
б в першу чергу забезпечити ро-
ботою в новій школі бориспільців 
— це солідарність з міськими ко-
легами.

— Є інформація, що до викла-
дання залучатимуться науковці.

— Так, ми залучатимемо нау-
ковців до викладання в профіль-
ній школі — у 10 і 11 класах, а зго-
дом у 12-му на основі сумісництва. 
Плануємо на цій базі відкрити від-
ділення МАН — Малої академії на-
ук, де викладачі вишів вчитимуть 
школярів проводити дослідження, 
оформлювати роботи на захист. 
Але науковця не запросиш про-
сто так — ми маємо чітко розумі-
ти, наприклад, що в нас є клас по-
глибленого вивчення української 
філології. 

— Гендерна рівність у педко-
лективі буде дотримана?

— Звертаються тільки жінки. 
Тільки! Вчителі-чоловіки для ос-
вітнього процесу — необхід-
ність, бо зараз перекос у гендер-
ному питанні: чоловіче вихован-
ня відрізняється від жіночого, і во-
но має бути присутнє в сучасній 
школі. На посаду вчителя фізкуль-
тури звернулися троє чоловіків, і 
це все. Складно щодо гендерно-
го питання.

— Навчання планується в 
одну зміну?

— Школа завжди планується в 
одну зміну — але ви бачите, яка 
ситуація в нашому місті. Житло-
ві комплекси будуються, рано чи 
пізно ми запровадимо дві зміни. 
Школа за проектом розрахована на 
850 учнів, але, думаю, у першу змі-
ну можна набрати до 1000 дітей. Як-
що все буде благо, то 1 грудня шко-
лу має бути здано в експлуатацію.

• Оксана ПОНОМАРЬОВА родом із Борисполя, її рідна школа — №6, 
де навчалася і куди повернулася після вишу. Стаж роботи — 20 років, з 
них 11 — заступником директора, 15 років викладала інформатику після 
перекваліфікації, за фахом – учитель початкових класів.

• Проектом передбачені: система оповіщення; протипожежні двері; 
величезні автономні підвали із високими стелями та кількома виходами, 
розраховані для великої кількості учнів; технічні приміщення; вентиля-
ційні камери; теплопункт; електрощитова, два тири у підвальній частині; 
достойні кімнати для техперсоналу з окремим туалетом і гардеробом. 

• Благоустрій території. Буде футбольне поле зі штучним покриттям, 
розглядається варіант огородити його не металевим, а капроновим ма-
теріалом, що дешевше і безпечніше. Баскетбольний майданчик матиме 
цікаве покриття, буде бігова доріжка, майданчик для вивчення правил 
дорожнього руху, декілька зон відпочинку з лавочками. «Перед школою 
буде велика площа для урочистих подій, не будемо казати, лінійок — 
сподіваюся, будуть цікавіші заходи. А якщо й лінійки — то зовсім корот-
кі», — розмірковує директор.

• Дороги до школи. За словами директорки, буде облаштований за-
їзд до школи від вул. Робітнича,19, де довга алея; інший вхід — від вул. 
Нова. Це два парадних шляхи. Ще хвіртка з боку монастиря — запасний 
службовий вхід.

• Маршрути. Там, де вул.Робітнича виходить на вул.Київський Шлях 
(поблизу бювету), будуть встановлені світлофори, щоб діти безпечно пе-
реходили дорогу. На проїжджій частині ближче до школи буде розмітка 
та «лежачі поліцейські». 

Де і яка саме буде парковка та чи будуть тротуари до закладу від про-
їжджих частин, директорка не відповіла, бо, каже, ці питання — компе-
тенція міської влади.

• Процес облаштування. Нині директор працює із постачальниками. 
«У вересні з Володимиром Шалімовим, керівником фірми-забудовника 
«Агробудмеханізація», ми замовляли обладнання: меблі, дидактичні ма-
теріали, музичне устаткування, посуд тощо. На початку жовтня займа-
лася кулісами для зали — ніколи не думала, що це таке складне питан-
ня. Вага куліс — майже 900 кг, 8м висота, карнізи мають бути відповідні, 
а стелі там підвісні, проходять комунікації — витяжки, електрика, треба 
було скомунікувати людей, які за це усе відповідають. Наприкінці місяця 
надходитиме обладнання — треба прийняти, перерахувати, перевірити. 
Доки школа не здана в експлуатацію, штатна одиниця тут одна — дирек-
тор», — розповідає Оксана Пономарьова. 

Зараз триває будівництво котельні — залито фундамент, прокладе-
но комунікації.

Знаково для 
Борисполя те, 
що нова школа 

будується добросовісно і 
роблять це небайдужі люди: 
прораб Василь Протас 
вболіває за кожну дрібницю; 
Володимир Шалімов через 
день на будівництві, все 
контролює; Микола Корнійчук 
три рази на тиждень 
буває, вникає, знає, де 
яка комунікація, що звідки 
й де; звичайні робітники 
відповідальні — кожен на 
своєму місці. Усі розуміють 
важливість будівництва 
школи, якось тут почула: це 
ж не базар будуємо, а школу! 
Роботи на об’єкті тривають 
третій рік, і це — швидкий 
результат, 
враховуючи 
масштаби.
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 ЛІКНЕП ДЛЯ ВСІХ

БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ В ДІЇ
 Нещодавно з'явилася можливість привести до ладу 

документацію на неузаконені будинки та споруди, щоб 
вони не знаходилися «поза законом»: запрацював 
механізм будівельної амністії для приватних та дачних 
будинків, що були збудовані без дозвільних документів 
— набрав чинності наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про затвердження порядку 
обстеження та прийняття в експлуатацію таких об’єктів.

Наталія ТОКАРЧУК

Що передбачає будівельна ам-
ністія, як вона працюватиме в 
Борисполі, та яким чином роз-
почати будівництво правиль-
но зараз, щоб потім не було 
проблем із його реєстрацією, 
«Вістям» розповів директор 
Бориспільського БТІ (Бюро тех-
нічної інвентаризації) Анатолій 
Манько. 

Зазначимо, амністія стосується як житлових (дачних, садових) та госпо-
дарських (присадибних) будівель, так і будівель і споруд сільськогоспо-
дарського призначення, але розмова стосувалась лише житлових та гос-
подарських будівель.

— Перш за все, поясню, що мається на увазі під самовільним будівни-
цтвом. Це будівництво, здійснене без повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт, зареєстрованого в державній архітектурній інспекції за 
місцем розташування об'єкта, або без декларації про початок будівництва, 
але тільки в зазначений у наказі період часу. Отже, якщо самовільне будів-
ництво здійснене в період до 5 серпня 1992 року, вам досить мати техніч-
ний паспорт на будівлю, щоб звернутися до державного реєстратора для 
реєстрації права власності. 

Якщо людина розпочинала будувалася у період, що підпадає амністії, і у 
неї були на руках будівельний паспорт і зареєстроване повідомлення про 
початок будівництва, то вона вводить в експлуатацію свій будинок загаль-
ним чином, тобто згідно порядку, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України № 461 від 2011 року. 

Ті ж, у кого не було такого документу (повідомлення, декларації чи дозво-
лу), можуть ввести в експлуатацію свою будівлю зараз, відповідно до Поряд-
ку, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівниц-
тва та ЖКГ України № 158 від 03.07.2018 року. 

БУДІВЕЛЬНА АМНІСТІЯ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ТАКІ ОБ'ЄКТИ:

• індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, 
а також господарські (присадибні) будівлі і споруди, збудовані у 
період з 5 серпня 1992 року по 9 квітня 2015 року;

• будівлі і споруди сільськогосподарського призначення, збудовані 
до 12 березня 2011 року

 ВАРТО ЗНАТИ

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

АЛГОРИТМ: КРОК ЗА КРОКОМ
Перш за все, людина має звернутися в БТІ та замовити 
виготовлення технічного паспорту. 

Цей технічний паспорт БТІ подає до відділу архітектури, 
де повинні надати висновок щодо відповідності місця 
розташування цього об'єкту державним будівельним нормам. 

При наявності позитивного висновку громадянин 
повертається в БТІ і пише заяву на проведення технічного 
обстеження об'єкту. Технічне обстеження, якщо об'єкт 

до 300 кв.м. і господарські будівлі до 100 кв.м., проводиться 
виконавцем з технічної інвентаризації під час технічної 
інвентаризації. Що це значить? Тобто, знаючи, що в людини немає 
дозволу на виконання будівельних робіт, ще при проведенні 
технічної інвентаризації (п.1) заздалегідь робиться технічне 
обстеження. Але відмітка в технічному паспорті про проведення 
технічного обстеження в БТІ ставиться вже при наявності дозволу 
(погодження) архітектури, тобто висновку про те, що не порушено 
містобудівних норм, не порушені права сусідів, також звертається 
увага на дотримання протипожежних, санітарних норм (між 
сусідськими будівлями має бути відстань не менше, ніж 8 м) тощо. 

Коли висновок та техобстеження готові, до органу 
Державного архітектурного контролю (в нашому випадку 
— Центр надання адміністративних послуг, кімн. 101 

Бориспільської міської ради) подаються такі документи:

 • Заява про прийняття об’єкта в експлуатацію (у разі наявності 
співвласників земельної ділянки чи зазначеного об’єкта вони 
також мають підписати заяву);

 • один примірник заповненої Декларації про готовність об'єкта 
зазначеної в Порядку форми;

 • Звіт про проведення технічного обстеження, якщо будівля 
більше 300 м.кв.; 

 •  засвідчені в установленому порядку копії технічного паспорту;

 • засвідчена копія документа про право власності чи право 
користування земельною ділянкою відповідно до цільового 
призначення. 

1
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Після подачі необхідних документів та заяви їх буде розглянуто 
упродовж 10-ти робочих днів та ухвалено рішення щодо прийняття 
об’єкта в експлуатацію. При цьому, штрафні санкції за самовільне бу-
дівництво та експлуатацію таких об’єктів до власників/користувачів 
земельних ділянок не застосовуватимуться.

Якщо з земельною ділянкою є питання, на-
приклад, вона досі з якихось причин не при-
ватизована, узаконити будівництво не вийде. 

!

Лише після 
повного 
вирішення 

питання із землею 
можна закінчити 
узаконення 
будівництва та 
зареєструвати його 
належним чином». 

Отже, спочатку потрібно 
оформити належним чином 
земельну ділянку. Зазвичай, 
якщо будівництво почалося 
ще за часів Радянського 
Союзу, у людей мають 
бути старі рішення про 
виділення ділянки чи 
підтверджуючі документи 
про користування нею. Тому 
людина має подати заяву та 
копії наявних документів на 
розгляд земельної комісії 
Бориспільської міської 
ради, і там, розглянувши 
їх, мають сказати, що ще 
потрібно для приватизації 
ділянки. 

На відміну від попередніх, ця будівельна амністія є безстроко-
вою, а отже всі, хто бажає узаконити своє будівництво, встигнуть це 
зробити.

Інструкція для 
приватного 
будівництва

— Як має зараз відбува-
тися будівництво приват-
ного будинку за всіма прави-
лами, щоб не виникло  про-
блем з його законністю?

— Припустімо, у вас є 
оформлена земельна ділян-
ка, виділена містом. Або ж бу-
ла ділянка батьків, її поділили, 
виділили вам частину, або ж 
хтось подарував землю, чи ви 
її купили — можливий будь-
який варіант.  Ви вирішили бу-
дуватися. Перше, куди ви по-
винні звернутися перед по-
чатком будівництва, — це 
відділ містобудування та архі-
тектури за місцем знаходжен-
ня об'єкту з пакетом докумен-
тів: завірена копія права влас-
ності на земельну ділянку; 
викопіювання з кадастрово-
го плану в масштабі 1:500, де 
позначаються мережі, сусід-
ські будівлі; проект, або перед-
проектна пропозиція (яка вже 
включає прив'язку будинку до 
території), тобто те, що ви хо-
чете побудувати (наприклад, я 
хочу будинок 6 м на 6 м, і щоб 
він стояв ось тут).

 Архітектура, розглядаючи 
заяву, якщо все в порядку, ви-
готовляє будівельний паспорт. 
Якщо ж щось не так, напри-
клад, каже: давайте змістимо 
цей проект, бо тут невідповід-
ність до пожежних норм то-
що. У будь-якому випадку зна-
ходиться компроміс і робиться 
будівельний паспорт.

Але наявність будівельно-
го паспорту ще не дає права 
на виконання робіт. При на-
явності паспорта ви повин-
ні повідомити інспекцію дер-
жавного архітектурно-буді-
вельного контролю про те, 
що ви починаєте будівельні 
роботи. Повідомили. На на-
ступний день після повідом-
лення маєте право будувати. 

Побудували? Наступний 
ваш крок — БТІ, тут вам виго-
товляють технічний паспорт, 
але дивляться, чи відпові-
дає те, що вам дозволяли, 
тому, що ви побудували. Як-
що щось не співпадає, ми 
пишемо, що порушені пло-
щі, об'єми, прив'язка тощо, 
але техпаспорт видається в 
будь-якому випадку. 

Як тільки техпаспорт отри-
мано, заповнюється Декла-
рація про готовність об'єк-
та до експлуатації, і знову ж 
таки подається через Центр 
надання адміністративних 
послуг на відділ державно-
го архітектурно будівельно-
го контролю Бориспільської 
міської ради. Там деклара-
ція реєструється, дані вно-
сяться в базу, і це вже є під-
ставою для реєстрації пра-
ва власності у державного 
реєстратора.

 ЗА ПРАВИЛАМИ
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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 31.12.2018 р.*з 01.07 по 31.12.2018 р.

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 8 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.45, 22.40 "#Шоуюри"
23.40, 0.50 "Танці з зірками"
4.35 "Світське життя"

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

2.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот "(12+)
23.30 Х/ф "Команда знищити" (16+)
1.40 Телемагазин

5.05 "Top Shop"
5.35 М/ф
6.10, 23.00 "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, 20.40 Т/с "Поверни моє 

кохання" (16+)
12.25 Т/с "Криве дзеркало душі" 

(16+)
16.10 "Чекай мене. Україна"
18.00, 19.00, 2.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
0.45 Т/с "Підземний перехід" (12+)
2.35 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.15 Х/ф "Діти шпигунів 2: Острів 

утрачених мрій"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.50 Корисні підказки

4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 19.20 Надзвичайні новини
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.10 Спорт
9.15 Надзвичайні новини. Підсумки
10.15 Не дай себе обдурити!
11.30, 13.25, 16.20 Х/ф "День 

трифидів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Оселя зла: Фінальна 

битва" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.30 Т/с "Папаньки" (12+)
22.40 Свобода слова
0.50 Х/ф "Таємничий острів" 1, 2 с.

5.45 Х/ф "Ця тверда земля"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 0.20 "Позаочі"
9.50, 1.10 "Академія сміху"
10.25 "Моя правда"
11.15 Т/с "Територія краси"
14.00 Т/с "Неодинокие"
15.50 Х/ф "Золоте теля"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Невиправний брехун"
3.20 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Заклинач ведмедів"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.05 Зона ночі
4.00 Абзац
5.49, 6.59 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.00 М/ф "Дозор джунглів"
9.10 Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)
11.20 Х/ф "Кілери" (16+)
13.20 Х/ф "Шпигунка" (16+)
16.00, 0.20 Таємний агент
17.10, 1.30 Пост шоу. Таємний 

агент
19.00 Ревізор
21.40 Страсті за Ревізором

5.45 Х/ф "Добрі наміри"
7.10 Х/ф "Декілька любовних 

історій" (16+)
8.40, 18.20 "Свідок. Агенти"
9.15 Х/ф "Дикий пляж"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.10 "Випадковий свідок"
4.00 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.05, 9.00, 1.00 Т/с "Пляжний коп-2"

9.40, 18.15 "Спецкор"

10.25, 18.50 "ДжеДАІ"

11.05 Т/с "Опер за викликом-3"

15.35 Х/ф "Царство небесне"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35 Т/с "Касл-8"

23.20 Х/ф "Старі дні"

1.55 "Облом.UA."

5.25, 15.25 Все буде добре!
7.20 Т/с "Анатомія Грей"
9.15 Х/ф "Кардіограма кохання"
11.10 МастерШеф (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00, 22.45 Хата на тата (12+)
2.45 Найкраще на ТБ

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 17.35, 3.30 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г.

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
18.00, 21.00 Новини

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

11.25, 14.40 Телепродаж
15.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки)

16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Плавання

18.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки/
дівчата)

20.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Футзал. 
Груповий раунд

21.25 Олімпійська доба
22.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Спортивні танці
0.00, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Плавання. Фінали

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 9 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.15 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.45, 23.35, 0.50 "Модель xl -2"
1.35 "Світське життя"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот "(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин

4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
5.55 М/ф
6.15, 23.00 "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"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
12.50 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 2.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.45 Т/с "Підземний перехід" (12+)
2.35 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Рапунцель: Заплутана 

історія. Стежка до щастя"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.50 Корисні підказки

4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.15, 13.20 Х/ф "Повінь" 1 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.30 Т/с "Папаньки" (12+)
14.50, 16.25 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.45 "На трьох" (16+)
23.50 Х/ф "Дедпул" (16+)
1.50 Т/с "У полі зору" (16+)
2.30 Стоп-5

5.45 Х/ф "Кам'яний хрест"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 0.30 "Позаочі"
9.30 "Моя правда"
10.20 Т/с "Територія краси"
13.00 Т/с "Неодинокие"
14.50 Х/ф "Небесні ластівки"
17.20 Х/ф "Зайчик"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Опікун"
1.20 "Академія сміху"
3.30 Кіноляпи
4.10 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Заклинач ведмедів"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.20, 2.00 Зона ночі

5.00 Абзац

6.40, 7.59 Kids Time

6.45 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00 Т/с "Друзі"

9.00 Т/с "Кохання напрокат" (12+)

10.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+)

21.00 Х/ф "Загублена" (16+)

0.05 Заробітчани

5.00, 4.45 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Дрібниці життя"
6.45 Х/ф "Чорта з два" (16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "У квадраті 45"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.00 "Таємниці кримінального 

світу"
3.25 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

2"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.20 Х/ф "Аттіла"

15.05 Х/ф "12 раундів"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Касл-8"

1.55 Т/с "Опер за викликом-3"

2.45 "Облом.UA."

4.00, 15.25 Все буде добре!
5.55 Т/с "Анатомія Грей"
7.50, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
12.55 Битва екстрасенсів (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 16.00, 
18.50, 3.15 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г.

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
21.00 Новини

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

11.25, 14.40 Телепродаж
15.00, 19.15 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Баскетбол 3х3. Груповий 
раунд (юнаки)

16.20 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Плавання

17.35 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки/
дівчата)

18.00 Інформаційна година
20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Тхеквондо (дівчата 55 кг, 
юнаки 63 кг)

21.25 Олімпійська доба

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8 — 14 ЖОВТНЯ

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

СТОЛЯР
Терміново потрібен

Тел.: (098) 674-44-12

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.45, 23.35, 0.50 "Король десертів"
1.35 "Світське життя"

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Контрольна гра 

УЄФА. Збірна Італії-Збірна 
України

4.50 "Top Shop"
5.20, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "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"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
12.50 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 2.45 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.50 Т/с "Підземний перехід" (12+)
2.35 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пастушка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 13.20 Х/ф "Повінь" 2 с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.30 Т/с "Папаньки" (12+)
14.55, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.45 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Пункт призначення-4" 

(18+)
1.25 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "Благі наміри"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 0.45 "Позаочі"
9.45, 1.35 "Академія сміху"
10.20 "Моя правда"
11.10 Т/с "Територія краси"
13.55 Т/с "Торгаші"
16.00 Х/ф "Опікун"
17.30 Х/ф "Добре сидимо"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Дванадцята ніч"
3.40 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
4.55 Телебачення

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий план"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
4.20 Абзац
6.09, 7.59 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.00 Т/с "Друзі"
8.50 Т/с "Кохання напрокат" (12+)
10.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання 

(16+)
20.50 Х/ф "Мілина" (16+)
22.25 Заробітчани
0.20 Х/ф "Загублена" (16+)

5.45 Х/ф "Тихі береги"
6.55 Х/ф "Небезпечні друзі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Розвідники"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.20 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

2"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Помста природи"

13.25 "Неминуча війна"

15.20 Х/ф "12 раундів 2: 

Перезавантаження"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Касл-8"

1.55 Т/с "Опер за викликом-3"

2.45 "Облом.UA."

5.05 Все буде добре!
7.05 Т/с "Анатомія Грей"
9.00, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
12.55 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Все буде добре! (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 16.00, 3.00 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г.

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
21.00 Новини

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

11.25, 14.40 Телепродаж
15.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки)

16.20 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Плавання

17.30, 19.15 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Баскетбол 3х3 Груповий 
раунд (юнаки, дівчата)

18.00, 22.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Скелелазіння. Фінал 
(юнаки)

20.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Футзал. 
Груповий раунд

21.25 Олімпійська доба
22.45 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Спортивні танці

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8 — 14 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 11 ЖОВТНЯ

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.35 "Чистоnews 2018"
20.45 Мелодрама "Школа. Недитячі 

ігри"
21.45 "Гроші 2018"
22.45 "Право на владу 2018"
0.50 Комедія "Отримайте багаж"
4.35 "Світське життя"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину -3 

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот "(12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі "(16+)

4.45 "Top Shop"
5.15, 20.00 "Подробиці"
5.55 М/ф
6.15, 23.00 "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"
10.10, 12.25, 20.40 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
12.50 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
18.00, 19.00, 2.40 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
0.45 Т/с "Підземний перехід" (12+)
2.30 "Код доступу"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Бременські музиканти"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.00 Мольфар
13.00 Країна У
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
20.00, 23.00 Сімейка У
22.00 Казки У Кіно
1.00 Теорія зради
2.00 Т/с "Домашній арешт"
5.40 Корисні підказки

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.25 Х/ф "День трифидів" 1 

с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 21.25 Т/с "Папаньки" (12+)
14.45, 16.20 Дизель-шоу (12+)
17.40 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.20 Нові лідери
0.10 Х/ф "Пункт призначення-5" 

(18+)
2.00 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "Звинувачується весілля"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.05 "Моя правда"
9.30, 1.30 "Академія сміху"
10.55 Т/с "Територія краси"
13.30 Т/с "Торгаші"
15.30 Х/ф "Дванадцята ніч"
17.15 Х/ф "Одруження 

Бальзамінова"
19.00, 2.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
0.40 "Позаочі"
3.40 Кіноляпи
4.20 Саундтреки
5.05 Телебачення

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Друга світова: мисливці за 

скарбами"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.55 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.20 "Мультляндія"

3.20, 0.55 Служба розшуку дітей

3.30, 1.00 Зона ночі

4.10 Абзац

6.09, 7.59 Kids Time

6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"

8.00 Т/с "Друзі"

8.50 Т/с "Кохання напрокат" (12+)

10.50 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Ілюзія польоту" (16+)

23.00 Заробітчани

5.20 Х/ф "Погань"
7.00 Х/ф "Розплата"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Заручники страху"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.50, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.25 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 8.55, 1.00 Т/с "Пляжний коп-

2"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

15.25 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.20 Т/с "Касл-8"

1.55 "Облом.UA."

4.05 Все буде добре! (16+)
6.00 Т/с "Анатомія Грей"
7.55 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
15.25 Все буде добре!
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 15.10, 
17.35, 18.50, 0.25, 3.05 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г.

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Плавання
18.00 Інформаційна година
19.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дівчата)

20.35 Олімпійська доба
21.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Легка атлетика
0.55, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Спортивна гімнастика. 
Багатоборство (юнаки)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Ухвалою Київського окружного ад-
міністративного суду від 29.08.2018 
відкрито провадження у справі № 
810/4457/18 про скасування рішен-
ня Бориспільської міської ради від 

29.05.2018 № 3278-42-7 «Про заборо-
ну пересувних цирків з тваринами на 

території міста Борисполя».
Судове засідання відбудеться у Київ-

ському окружному адміністративному 
суді 24.10.2018 о 10.30.
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П'ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ

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 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
13.00, 14.25 "Міняю жінку"
15.45 "Сімейні мелодрами"
17.10 Т/с "Величне століття. Нова 

Володарка"
19.20 "Секретні матеріали"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20, 1.20 "Вечірній Київ"
5.10 "Чистоnews 2018"

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

2.20 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.20 Свекруха або невістка. Новий 

сезон
11.30, 3.20 Реальна містика
12.45, 15.30 Т/с "З минулого з 

любов'ю" (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Круговорот "(12+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "CSI: Майамі "(16+)
1.50 Телемагазин
5.00 Зоряний шлях

5.15 "Подробиці"
5.55 М/ф
6.15 "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"
10.10, 12.25, 22.00 Т/с "Поверни 

моє кохання" (16+)
12.50 Т/с "Тільки не відпускай 

мене" (16+)
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 2.15 

"Речдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король сноуборду"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00, 0.55 Мольфар
13.00 Країна У
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.45 Віталька
16.15 Х/ф "Сам удома 5: Святкове 

пограбування"
18.00 Чотири весілля
20.00 Сімейка У
21.00 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
22.45 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"
1.55 17+
2.55 Панянка-селянка

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 13.25 Х/ф "День трифидів" 2 

с.
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "Папаньки" (12+)
14.45, 16.20, 21.30 Дизель-шоу 

(12+)
17.40, 0.20 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
3.45 Стоп-5

5.45 Х/ф "Вінчання зі смертю"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 10.30 "Моя правда"
9.55 "Академія сміху"
11.20 Т/с "Територія краси"
14.05 Х/ф "Дивне Різдво"
16.00 Х/ф "Добре сидимо"
17.20 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
19.00, 1.10 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Провінційний анекдот"
23.55 Х/ф "Ефект Ромашкіна"
2.50 Кіноляпи
3.40 Саундтреки
4.35 Телебачення

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.35 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.55 "Школа права"
9.15, 20.20, 22.45, 2.45 "Ситуація"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00, 0.35 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Сучасні будівлі Лондона"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.55 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.10 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
3.20 Абзац
5.09, 6.29 Kids Time
5.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.30 Т/с "Друзі"
8.00, 23.30 Київ вдень та вночі 

(16+)
9.00 Ревізор
11.40 Страсті за Ревізором
14.20, 21.40 Кохання на виживання 

(16+)
16.20, 19.00 Топ-модель (16+)
0.30 Х/ф "Ілюзія польоту" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Допінг для ангелів"
7.10 Х/ф "Круглянський міст"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Женя, Женєчка та 

"катюша"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.55, 16.55, 21.25 "Легенди 

карного розшуку"
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Таємниці кримінального 

світу"
3.35 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 8.55 Т/с "Пляжний коп-2"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Відеобімба

14.25 Х/ф "Царство небесне"

19.25 Х/ф "В тилу ворога"

21.30 Х/ф "В тилу ворога-2: вісь 

зла"

23.25 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Fight Night. Сантос-Андерс"

1.45 "Цілком таємно"

3.25 Т/с "Опер за викликом-3"

4.15 "Облом.UA."

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.20 Х/ф "Чоловіча інтуїція"
9.35 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
20.00 Цієї миті рік потому (16+)
22.45 Ультиматум (16+)

6.00, 9.40, 11.50, 13.15, 15.10, 5.05 
ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г.

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини

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

11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Плавання
17.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Бадмінтон. 
Індивідуальні.Фінали 
(юнаки, дівчата)

18.40 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Груповий раунд (юнаки, 
дівчата)

19.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Бадмінтон. 
Команди

21.25 Олімпійська доба
21.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Легка атлетика
0.50, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Плавання. Фінали

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.20, 23.10 "Світське життя 2018"

12.30 "Модель Хl -2"

14.25 "Король десертів"

16.30, 21.15 "Жіночий квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.15 "Ігри приколів 2018"

1.15 "Вечірній Київ"

5.05 "Секретні матеріали"

6.30, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.10 Зоряний шлях

9.00, 15.20 Т/с "Круговорот "(12+)

17.00, 20.00 Т/с "Соломонове 

рішення" (12+)

22.00 Т/с "Колечко з бірюзою"

1.40 Телемагазин

2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.30 Реальна містика

4.25 "Код доступу"
4.45 "Top Shop"
5.15 Д/п "Формула любові 

Олександра Абдулова"
5.50 "Україна вражає"
6.35 М/ф
7.00 "Чекай мене. Україна"
8.40 Х/ф "Дівчина без адреси"
10.20 Х/ф "Суєта суєт"
12.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
14.00 Т/с "Абатство Даунтон"
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Новий сезон"
22.15 Т/с "Домохазяїн" (12+)
2.40 Х/ф "Не було б щастя"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
10.40 М/ф "Тваринний загін. Код 

Марко Поло"
12.20 М/ф "Джастін та лицарі 

доблесті"
14.00 Чотири весілля
17.00 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Сімейка У
0.30 БарДак
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
3.20 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.05 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.40 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу (12+)
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Папаньки" (12+)
16.10 Х/ф "Людина-павук"
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.05 Х/ф "Людина-павук-2"
22.45 Х/ф "Людина-павук-3: Ворог 

у тіні" (16+)
1.35 Х/ф "Пункт призначення-4" 

(18+)
2.50 Стоп-5

5.35 "Одруження Бальзамінова"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
10.25 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
11.20 Х/ф "Лісова пісня"
13.10 Х/ф "Москаль-чародій"
14.50 Х/ф "У любові немає причин" 

(12+)
17.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Ділові люди"
22.30 Х/ф "Небезпечний поворот"
2.10 "Позаочі"
3.00 Кіноляпи

8.00 "Київські історії"
8.30 "Прогулянки містом"
9.00 "Якісне життя"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.35 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Україна моя родина"
16.20 "Україна Михайла 

Поплавського"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Єство звіра"
17.55 "Служба порятунку"
18.25, 1.10 Х/ф "Фатальні 

обставини"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.50, 3.05 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 3.25 Х/ф "Все найкраще"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
5.00 "Мультляндія"

3.00, 1.10 Зона ночі

5.09, 6.19 Kids Time

5.10 М/с "Лунтик і його друзі"

6.20 Заробітчани

12.10 Хто проти блондинок? (12+)

14.10 Хто зверху? (12+)

16.10 М/ф "Корпорація монстрів"

18.00 Х/ф "День Незалежності" 

(16+)

21.00 Х/ф "День Незалежності 2: 

Відродження"

23.30 Х/ф "Анаконда" (16+)

5.15 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Україна вражає"
12.55, 4.10 "Речовий доказ"
15.55 "Легенди карного розшуку"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Сім старих і одна 

дівчина"
21.10 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
23.00 Х/ф "Загін особливого 

призначення" (16+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
2.35 "Випадковий свідок"
3.10 "Правда життя. Професії"
4.30 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.10 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

14.05 Х/ф "12 раундів"

16.15 Х/ф "12 раундів 2: 

Перезавантаження"

18.05 Х/ф "Подвійний удар"

20.10 Х/ф "Морські котики проти 

зомбі"

22.00 Х/ф "Шість куль"

0.10 Х/ф "9 місяців суворого 

режиму"

1.50 "Цілком таємно"

3.30 "Облом.UA."

5.10 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
8.05 Караоке на Майдані
9.05 Все буде смачно!
11.00 Битва екстрасенсів (16+)
13.00 Зважені та щасливі (12+)
16.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Цієї миті рік потому (16+)

6.00, 9.40, 14.15, 18.00, 1.10 ІІІ 

літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г.

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго 

ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини

14.00, 15.35 Телепродаж

16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 

Груповий раунд (юнаки, 

дівчата)

21.25 Олімпійська доба

21.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Легка атлетика

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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6.00 ТСН
7.00, 2.05 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.10, 11.15, 12.10 "Світ навиворіт - 

4: В'єтнам"
13.15, 14.40 "Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія"
16.00 Комедія "Пропала грамота"
17.45 Комедія "Королева 

бензоколонки"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
0.00 "Ліга сміху 2018"

7.00, 9.00 Сьогодні
7.15 Ранок з Україною. День 

захисника
9.15 Т/с "Соломонове рішення" 

(12+)
13.10 Т/с "Секрет Майя" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "бійся бажань 

своїх"
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
23.10 Музична платформа
1.10 Т/с "Чужа жінка"(16+)
4.20 Зоряний шлях

5.00 "Top Shop"
5.30, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Кухарка"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готовимо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Вихідні!"
14.00 Т/с "Абатство Даунтон"
18.00 "Крутіше всіх. Новий сезон"
20.30 Х/ф "Корсиканець"
22.20 Х/ф "Лінкольн для адвоката" 

(16+)
0.55 "Речдок"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.35 М/ф "Школа монстрів: 

Електрично"
12.50 Х/ф "Бременські музиканти"
14.00 Чотири весілля
17.15 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф "Новітній заповіт" (16+)
0.10 БарДак
1.10 17+
2.10 Панянка-селянка
3.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.20 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.35 Факти
5.00 Інсайдер
6.45 Т/с "Відділ 44" (16+)
10.40 Х/ф "Людина-павук"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Людина-павук-2"
15.50 Х/ф "Людина-павук-3: Ворог 

у тіні" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф "Нова людина-павук" 

(16+)
23.20 Х/ф "Нова людина-павук-2: 

Висока напруга" (16+)
2.05 Х/ф "Пункт призначення-5" 

(18+)
3.35 Стоп-5

5.45 " Артист з Коханівки"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Актори-фронтовики"
10.20 "Невідома версія. Висота"
11.10 Х/ф "Брати по крові"
13.05 Х/ф "Апачі"
14.55 Х/ф "Між високих хлібів"
16.25 Х/ф "Хід конем"
18.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Висота"
22.50 Х/ф "Доживемо до понеділка"
0.50 Х/ф "Приходьте завтра"
2.30 "Позаочі"
3.10 Кіноляпи
4.10 Саундтреки

7.55 "Єство звіра"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40, 1.30 Х/ф "Несправедливість"
18.00 "Вони присягнули на мир і 

волю"
21.00, 0.40, 3.45 "СТН-тижневик"
21.30, 1.10, 4.15 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Останній портрет"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
4.35 "Мультляндія"

3.00, 1.20 Зона ночі
4.30 Стендап-шоу
5.29, 7.39 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.40 М/ф "Ми - монстри!"
9.40 М/ф "Корпорація монстрів"
11.20 Х/ф "Мілина" (16+)
13.10 Х/ф "День Незалежності" 

(16+)
16.10 Х/ф "День Незалежності 2: 

Відродження"
18.40 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" 

(16+)
21.00 Х/ф "Годзілла" (16+)
23.20 Х/ф "Анаконда 2: Полювання 

на криваву орхідею" (16+)

6.15 Т/с "Гетьман" (16+)
10.10 Х/ф "Слідопит"
12.00 Х/ф "Вершник без голови"
14.00 Х/ф "Природжений гонщик" 

(16+)
16.00 "Чемпіонат України з 

шосейно-кільцевих 
перегонів"

17.10 Х/ф "Приборкання 
норовливого"

19.00 Х/ф "У бій ідуть лише 
"старики"

20.50 Х/ф "Балада про солдата"
22.30 Х/ф "Залишені" (16+)
0.40 Х/ф "Загін особливого 

призначення" (16+)
2.30 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

7.55 "Загублений світ"

11.05 Х/ф "Подвійний удар"

13.10 Х/ф "Гвардія-2"

15.10 Х/ф "В тилу ворога"

17.15 Х/ф "В тилу ворога-2: вісь 

зла"

19.10 Х/ф "В тилу ворога: 

Колумбія"

21.00 Х/ф "Команда 8: В тилу 

ворога"

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC. 

Fight Night. Сантос-Андерс"

2.30 "Облом.UA."

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

історія"
8.55 Все буде смачно!
9.55 Караоке на Майдані
10.55 Хата на тата (12+)
13.00 МастерШеф (12+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Х-Фактор

6.40 "Крути"
7.00, 8.00, 21.00 Новини
7.05 "Легіон. Хроніка Української 

Галицької армії"
8.15 "Вони боролись до загину"
8.45, 10.30 Спецпроект "День 

захисника України"
9.00 Церемонія складання 

урочистої клятви ліцеїстами 
Київського військового 
ліцею ім. Івана Богуна

12.15 "Січ"
13.00 Перша шпальта
13.30 Перший на селі
14.00, 15.35 Телепродаж
14.20 Фольк-music
16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. 
18.00 Вони присягнули на мир і 

волю. Спецпроект до Дня 
захисника України

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Легка атлетика

21.25 Олімпійська доба

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, що виробляється                        
ТОВ «Укртепло Київ».

Опис проблеми.
Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», підвищення тарифів на теплову енергію зумовлено рядом факторів, в 
тому числі перегляд та збільшення Держенергоефективності середньозважених тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на теплову енергію стало підвищення цін на паливо мастильні 
матеріали, енергоносії, паливну сировину та заробітну плату.

Так, вартість паливної пеллети станом на 01 січня 2017 року становила 850 грн. за 1 тону, а на 01 
січня 2018 року становить 2500 грн. за 1 тону, процент підвищення ціни    294 %.

Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 грн., 
з 01 січня 2018 році 3723 грн., ріст на 16,3%.

Вартість пального марки А 95 станом на 01.12.2016 року становила 23,45 грн. за 1 літр, а на 
01.07.2018 року склала 29,54 грн. за 1 літр, зростання на 26,5 %; вартість дизельного пального ста-
ном на 01.12.2016 року становила 20,60 грн. за 1 літр, а на 01.07.2018 року склала 27,24 грн. за 1 літр, 
зростання на 31,6 %.

Вартість електроенергії станом 01.12.2016 року становила 190,73 коп. за 1 кВт, а на 01.07.2018 року 
склала 255,736 за 1 кВт, зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енергію вже не можуть виконувати свого економічного при-
значення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на затвер-
дження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на 
житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про теплопостачання» тарифи повинні враховувати со-
бівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення 
тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, тран-
спортування та постачання не допускається

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги споживачам;
• здійснювати своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запроваджується з метою забезпечення беззбитковості 

зазначеної послуги для підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідності розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх 

до фактичних витрат. Дане рішення буде документом, відповідно до якого споживачам буде проводи-
тися нарахування плати  за теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на теплову 

енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.
6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності — до зміни чинного законодавства, середньозважених тари-

фів, що встановлюються Держенергоефективності, цін на матеріали, паливо, витрат на оплату праці, 
податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Ревненської сільської ради Бо-
риспільського району Київської області приймаються протягом 7 днів з дня його оприлюднення 
на адресу «Укртепло Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Директор ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»      А.А. Гайдай

Адміністра-
тивно- терито-

ріальна одиниця

Затверд-
жений 

середньо-
зважений 
тариф на 
теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Затвердже-
ний тариф 
на транспо-

ртування 
теплової 
енергії за 

1 Гкал /без 
ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 

енергії, грн. 
за 1 Гкал /
без ПДВ

Діючий 
тариф на 
теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ 

Відхи-
лення 

%

Територія, 
підвідомча 

Ревненській 
сільскій раді 
Бориспіль-

ського району

1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1538,11/
1845,73

1975,73/
2370,88

28,45

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу на теплову енергію.
Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги теплопостачання 

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» постачає теплову енергію організаціям, що фінансуються з державно-

го чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, підві-
домчих Ревненській сільській раді Бориспільського району Київській області, а також населенню. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонроз-
витку, будівництва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації 
про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її 
необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на 
підставі статті 20 Закону України «Про теплопостачання», опублікованими та затвердженими головою 
Держенергоефективності від 25.06.2018 року середньозваженими тарифами на теплову енергію, виро-
блену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансують-
ся з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання планується переглянути та 
встановити наступний тариф на теплову енергію:

— 2 370,88 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місце-
вого бюджету та інших осіб;

— 1 277,68 грн./Гкал з ПДВ — для населення.
Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня 

опублікування на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрів-
ська, 18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

— для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:

— для населення:

Адміністра-тивно- 
терито-ріальна 

одиниця

Затверджений 
середньо-

зважений тариф 
на теплову 

енергію, грн. за 1 
Гкал /без ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову енергію 
грн. за 1 Гкал /

без ПДВ

Середньо-
зважений тариф 
на транспорту-
вання теплової 

енергії за 1 Гкал/
без ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 

енергії, грн. 
за 1 Гкал /
без ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ 

Територія 
підвідомча 

Ревненській 
сільській раді 

Бориспільського 
району

1 183,03 1 064,73 58,08 4,95
1064,73/
1277,68
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

 СУМУЄМО

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, 
що виробляється ТОВ «Укртепло Київ».

Опис проблеми.
Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», підвищення тарифів на теплову енергію зумовлено рядом факторів, в 
тому числі перегляд та збільшення Держенергоефективності середньозважених тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на теплову енергію стало підвищення цін на паливо мастильні 
матеріали, енергоносії, паливну сировину та заробітну плату.

Так, вартість паливної пеллети станом на 01 січня 2017 року становила 850 грн. за 1 тону, а на 01 
січня 2018 року становить 2500 грн. за 1 тону, процент підвищення ціни    294 %.

Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 грн., 
з 01 січня 2018 році 3723 грн., ріст на 16,3%.

Вартість пального марки А 95 станом на 01.12.2016 року становила 23,45 грн. за 1 літр, а на 
01.07.2018 року склала 29,54 грн. за 1 літр, зростання на 26,5 %; вартість дизельного пального ста-
ном на 01.12.2016 року становила 20,60 грн. за 1 літр, а на 01.07.2018 року склала 27,24 грн. за 1 літр, 
зростання на 31,6 %.

Вартість електроенергії станом 01.12.2016 року становила 190,73 коп. за 1 кВт, а на 01.07.2018 року 
склала 255,736 за 1 кВт, зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енергію вже не можуть виконувати свого економічного при-
значення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на затвер-
дження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на 
житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про теплопостачання» тарифи повинні враховувати со-
бівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення 
тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, тран-
спортування та постачання не допускається

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги споживачам;
• здійснювати своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запроваджується з метою забезпечення беззбитковості 

зазначеної послуги для підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідності розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх 

до фактичних витрат. Дане рішення буде документом, відповідно до якого споживачам буде проводи-
тися нарахування плати  за теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на теплову 

енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.
6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності — до зміни чинного законодавства, середньозважених тари-

фів, що встановлюються Держенергоефективності, цін на матеріали, паливо, витрат на оплату праці, 
податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Вишеньківської сільської ради 
Бориспільського району Київської області приймаються протягом 7 днів з дня його оприлюд-
нення на адресу «Укртепло Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Директор ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»    А.А. Гайдай

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу на теплову енергію. 
Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги теплопостачання 

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» постачає теплову енергію організаціям, що фінансуються з держав-

ного чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які знаходиться в селі Вишеньки, 
селі Петропавлівське Бориспільського району Київської області, а також населенню. Відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будів-
ництва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на підставі статті 
20 Закону України «Про теплопостачання», опублікованими та затвердженими головою Держенергое-
фективності від 25.06.2018 року середньозваженими тарифами на теплову енергію, вироблену з вико-
ристанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з держав-
ного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання планується переглянути та встановити 
наступний тариф на теплову енергію:

— 2 370,88 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місце-
вого бюджету та інших осіб;

— 1 277,68 грн./Гкал з ПДВ — для населення.
Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня 

опублікування на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрів-
ська, 18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

— для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:

— для населення:

Адміністра-
тивно- терито-

ріальна 
одиниця

Затверд-
жений 

середньо-
зважений 
тариф на 
теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Затвердже-
ний тариф на 

транспо-
ртування 
теплової 
енергії за 

1 Гкал /без 
ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 

енергії, грн. 
за 1 Гкал /
без ПДВ

Діючий 
тариф на 
теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ 

Відхи-
лення %

с. Вишеньки,
с. Петро-

павлівське 
Бориспіль-

ського району 
Київської 
області. 

1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1521,95/
1826,34

1975,73/
2370,88

29,81

Адміністра-тивно- 
терито-ріальна 

одиниця

Затверджений 
середньо-

зважений тариф 
на теплову 

енергію, грн. за 1 
Гкал /без ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову енергію 
грн. за 1 Гкал /

без ПДВ

Середньо-
зважений тариф 
на транспорту-
вання теплової 

енергії за 1 Гкал/
без ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 

енергії, грн. 
за 1 Гкал /
без ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ 

с. Петро-павлівське 
Бориспіль-ського 
району Київської 

області. 

1 183,03 1 064,73 58,08 4,95
1064,73/
1277,68
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Продам Богдан 2111 по запчастинах.Рік випуску 

2012. Тел.: 0 98 5895807.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Захисників вітчизни,12 вул., 53 кв.м., 3/5 від госпо-

даря. Тел.: 0 99 3720521,0 68 3505403.

Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку, євро-
ремонт, меблі, тепла підлога, лічильники, поряд 
дитсадок, школа, зупинка, магазини, 832000 грн. 
Терміново. Тел: 0 50 3387216.

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п вікна, 
без балкона, 451000 грн, є інші варіанти. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, без 

балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 630000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати окремі, 

євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, продаж із вбудо-
ваними меблями, 1120000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

БУДИНКИ

Бориспіль
ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 Р., 85 ГОЛОВАТОГО ВУЛ., Р-Н ШКОЛИ №6, 2017 Р., 85 

КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕРАСА, ВСІ КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ-СТУДІО, ТЕРАСА, ВСІ 
КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. КОМУНІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1254000 ГРН, ВЛАСНИК. 
ТЕЛ.: 0 93 2505000. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

м.Бориспіль, вул. Карпенка. Будинок 35 кв.м, 10 соток, 
газ, вода в хаті. В дворі гараж, скважина. Ціна договір-
на. Тел: 0 63 1419039.

ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 СПАЛЬ-ЦЕНТР, 2011 Р., 110 КВ.М, 2 ПОВЕРХИ, 3 СПАЛЬ-
НІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕМОНТ, ВСІ КОМУ-НІ, КУХНЯ-СТУДІО, ГАРНИЙ РЕМОНТ, ВСІ КОМУ-
НІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 ГРН, ТОРГ, ВЛАСНИК. НІКАЦІЇ, 4 СОТКИ, 1852500 ГРН, ТОРГ, ВЛАСНИК. 
ТЕЛ.: 0 97 3434212.ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЖИТ-ЦЕНТР, 82 КВ.М, 4 КІМНАТИ, ЦЕГЛЯНИЙ, ЖИТ-
ЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПОГРІБ, САРАЙ, ЛОВИЙ СТАН, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ПОГРІБ, САРАЙ, 
ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕНТИ ГОТОВІ, 997500 ГАРАЖ, 7 СОТОК, ДОКУМЕНТИ ГОТОВІ, 997500 
ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 97 3434212.ГРН, ТОРГ, ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХ-ШЕВЧЕНКА ВУЛ., 85 КВ.М, 3 КІМНАТИ, КУХ-
НЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СОТКИ, НЯ-СТУДІО, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 3,5 СОТКИ, 
1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000.1254000 ГРН, ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 93 2505000.

Іванків с., 140 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, с/в на 
2 поверсі, на 1 пов. — 40 кв.м. кухня-студіо, с/в, 
ванна, коридор під чистову, світло, вода заведе-
ні, свердловина, 6 соток, 900000 грн ., торг, госпо-
дар. Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

М.Стариця с., 40 соток (25 соток під забудову, 15 
соток під ОСГ), сарай, світло, вода, держакт, гарне 
мальовниче місце, з трьох сторін поля, лісосму-
га, власник, ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 67 
7439571.

Рогозів с., 94 кв.м. сарай з гаражем, погріб, свердло-
вина 62 м, 41 сотка, приватизована, 2 акти на 25 соток 
та 16 соток, сад, поруч ліс, озеро. Тел.: 0 67 3162378.

Переяслав-Хмельницький
будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сайдинг, 1 

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, центральна 
вода+свердловина, своя каналізація, 12,8 соток, гараж, 
баня, сарай, теплиця. Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХНЯ — 12 ДЕМ’ЯНЦІ С., 100 КВ.М, 3 СПАЛЬНІ, КУХНЯ — 12 
КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, КВ.М, ВЕРАНДА, КОРИДОР, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, САРАЙ, КОЛОДЯЗЬ, ЖИТЛОВИЙ СТАН, ПОГРІБ, САРАЙ, КОЛОДЯЗЬ, 
ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧКА, ПОРУЧ БЕРЕЗОВИЙ ПЛОДЮЧИЙ САД, РІЧКА, ПОРУЧ БЕРЕЗОВИЙ 
ГАЙ, МАГАЗИНИ, ШКОЛА, САДОК, 142500 ГРН, ГАЙ, МАГАЗИНИ, ШКОЛА, САДОК, 142500 ГРН, 
ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.ВЛАСНИК. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Стасюка вул., 36,4 кв.м., зручності у будинку, гараж, 

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

Оголошення та реклама

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

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН КРАСИ — 15 КВ.М
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ГАРАЖІ

Бориспіль
ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», Р-Н ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, КООП. «АВІАТОР-1», Р-Н 

«СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА «СМАК-2», ЯМА, ПОГРІБ, ГАРНИЙ СТАН, ЦІНА 
ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 98 8968458.

гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 140000 
грн., торг. Тел.: 0 68 1179106 Ігор.

Гаражі металеві, теплиці, альтанки, розбірні. 
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
2 ділянки 9 та 10 соток, під забудову, господар. Тел.: 

0 63 3529749.
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.

Голосіївська вул., 10 соток, приватизована, ко-
мунікації поруч, всі документи, ціна договірна, 
господар. Тел.: 0 98 3258840.

КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, КОТЛЯРЕВСЬКОГО ВУЛ., ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, 
456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.456000 ГРН. ТЕЛ.: 0 97 3434212.

Шкіля вул., центр, під забудову, тиха вулиця, об-
городжена, молодий сад, поруч школа №4, світло, 
газ. Тел.: 0 67 4665419, Михайло. 

Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 336000 
грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Лозівка р-н, 8 соток, приватизована, під будівниц-
тво, електрика по вулиці, 10000 грн/сотка. Тел.: 0 66 
7558661.

Розвилка р-н, 10 соток, фасад 50 м, гарне місце, 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд, по-
руч світло, газ 300 м, 156000 грн.,торг, господар. 
Тел.: 0 63 7208510, 0 67 8655359.

КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРУС», 8 КИЙЛІВ С., САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРУС», 8 
СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ ПЛЯЖ, 1567500 СОТОК, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, СВІЙ ПЛЯЖ, 1567500 
ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 93 2505000. ГРН, ВЛАСНИК. ТЕРМІНОВО. ТЕЛ.: 0 93 2505000. 

Проців с., кооп. «Соцмістечко», 12 соток, 256000 
грн. Тел.: 0 63 7699150.

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, бажано з ко-
мунікаціями або зі старим будинком, у господаря, роз-
гляну пропозиції, посередникам не турбувати, викуп за 
2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

житло у господаря. Тел.: 0 95 7395679.
земельну ділянку у господаря. Тел.: 0 95 7395679.

Здам
Бориспіль

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

будинок для сімейної пари, центр, кімната 16 кв.м, кух-
ня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, газове 
опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, вранці та 
ввечері. 

Будинок, 1 кімната, всі зручності в будинку, меблі, 
пральна машина, холодильник, 3800 грн + комунальні. 
Тел.: 0 95 7395679.

будинок, 1 кімната, зручності на вулиці, 1500+кому-
нальні. Тел.: 0 95 7395679.

кімнату в будинку, пральна машина, меблі, 1000 грн. 
Тел.: 0 95 7395679.

Оголошення та реклама

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

кімнату, безкоштовно, усі зручності в будинку, для 
людей без місця проживання, за умови допомоги на 
присадибній ділянці. Тел.: 0 66 4249193, 0 67 7695807.

кімнату, є різні варіанти. Тел.: 0 95 7395679.
Кімнату, пральна машина, меблі, бойлер, поруч авто-

бусна зупинка в м. Київ, 2000 грн + комунальні. Тел.: 0 
95 7395679.

півбудинку, р-н розвилки, поруч К. Шлях вул., котел 
газовий та твердопаливний, холодильник, пральна ма-
шина, меблі, 5000 грн + комунальні. Тел.: 0 95 7395679.

Найму
Бориспіль

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

житло у господаря, порядність гарантуємо. Тел.: 0 95 
7395679.

Молода сім’я найме будинок або півбудинку зі зруч-
ностями в центрі м. Бориспіль. Порядність та своєчасну 
оплату гарантуємо. Тел.: 0 95 7395679.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Адміністратор мийки, авіамийники (з/п від 10000 грн), 
електромонтажники (з/п 10000-12000 грн + переробіт-
ки), каменярі (з/п 15000-20000 грн), сімейна пара з про-
живанням за рахунок господаря (з/п 16000 грн). Тел.: 0 
67 2420500, 0 93 2615792.

В Польщу зварювальники, будівельники, токарі, слю-
сарі, швеї. З/п від 40 000 до 75 000 грн. Оформленння 
безкоштовно. Тел.: 0 67 5775560.

РІШЕННЯ 
№379 від 13 вересня 2018 року 

с. Велика Олександрівка 
Про затвердження тарифів на послуги з виробництва та постачання 

теплової енергії ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»
Відповідно до п.2 ч.а) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Закону України 
«Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 
року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на жит-
лово-комунальні послуги» (зі змінами), відповідно до оприлюдненого Держав-
ним агентством  з енергоефективності та енергозбереження України 25.06.2018 
року розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену в 
використанням газу, для потреб населення та бюджетних установ, а також та-
рифи на транспортування та постачання теплової енергії, розглянувши звер-
нення ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 06.08.2018 р. №0608/1 та додані розрахунки 
щодо обґрунтування відповідних тарифів, Виконавчий комітет Великоолексан-
дрівської сільської ради

Вирішив: 
1. Затвердити тариф на теплову енергію для потреб бюджетних організацій, 

що виробляється та постачається ТОВ  «УКРТЕПЛО КИЇВ», на рівні 90 відсо-
тків середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використан-
ням природного газу, та на постачання цієї  теплової енергії, затверджених Дер-
жавним агентством з енергоефективності та енергозбереження України станом 
на 25.06.2018 р.: 

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ.
2. Це рішення набирає чинності з 20 вересня 2018 року. 
3. Вважати таким, що втратили чинність пп. 1 та пп. 3 п. 1.1. ч. 1 рішення Ви-

конавчого комітету ради від 13.12.2016 року №360.
4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Власкову Л.В. 
Сільський голова  Г.М.Шевченко
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В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДА-В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН ПРОДА-
ВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК. ТЕЛ.: 0 66 ВЕЦЬ, З/П ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ ГРАФІК. ТЕЛ.: 0 66 
5452055.5452055.

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, перукаря, майстра по нарощуванню вій 
в центрі краси «Вероніка». З/п+премія, постійний 
потік клієнтів, офіційне оформлення за рахунок 
фірми, матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Водій кат «С», різноробочий, штукатур, автоелектрик, 
майстер-приймальник, прибиральниця на роботу в Лит-
ву! Житло і робоча віза надаються. З/п від 25000 грн. 
Ліц. АЕ №460901 від 09.10.2014р вид. Державний центр 
зайнятості. Тел.: 0 99 6585683.

Діагност, автослюсар. Г/р 5-ти деннний з 9.00 до 
18.00. З/п при співбесіді. Хороші умови. Робота в 
центрі міста. Тел.: 0 98 2742165, 0 66 2474087. 

Для роботи в таксі потрібен ДИСПЕТЧЕР, поз-
мінний графік роботи.Запрошуємо до роботи во-
діїв зі своїм авто. Тел.: (4595) 91530, 0 67 7167873, 
0 93 8334040.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання терито-
рії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо до співпраці продавця в продук-
товий магазин, зручний г/р, з/п висока. Тел.: 0 66 
9712171.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПОЛІС» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В КАФЕ «ПОЛІС» 
БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 БАРМЕНІВ ТА ОФІЦІАНТІВ. ТЕРМІНОВО! ТЕЛ.: 0 
67 2333707.67 2333707.

Запрошуємо на роботу офіціанта, спорткомплекс, с. 
Проліски, г/р 2/2. Тел.: 0 66 5977710.

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 працівник міні-ферми/садівник, г/р 5/2, с. 
Проліски. Тел.: 0 95 4119089.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р, ТИЖДЕНЬ/ТИЖДЕНЬ, М. 
БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640, 0 66 3965185.

Потрібна ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ—компаньйон для 
жінки. Тел.: 0 67 1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

Потрібні охоронці на постійну роботу у м. Київ та 
область, добові та вахта, з/п залежить від графіка 
роботи, від 5000 грн. Тел.: 0 67 4057326.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охоронник, 
електромеханік, вантажники, складальники-паку-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕ-ТЕРМІНОВО В МАГАЗИН БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕ-
РІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2. ТЕЛ.: 0 66 РІАЛІВ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ, Г/Р 2/2. ТЕЛ.: 0 66 
7410673.7410673.

Терміново потрібен АПАРАТНИК на виробництво, 
офіційна з/п + премії та відпустка, позмінний г/р. 
Тел.: 0 67 5094275, Ірина.

Терміново потрібні прибиральниці, двірник, з/п 
7000 грн, робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 2426183.

Терміново! В стоматологічну клініку «Вегас» по-
трібна сестра медична (фельдшер). Тел.: 0 4595 
64646, 0 68 6378645, Любов Василівна.

Торгівельній компанії потрібні терміново на робо-
ту продавці із д/р. З/п та умови праці при співбесіді. 
Тел: 0 67 9048082,0 97 1706585

У приватний дитячий садок «Дзига» (м. Бори-
спіль) потрібні охоронець, помічник вихователя, 
медична сестра, повар. Тел.: 0 66 8654613, 0 68 
9433044.

Фірмі у с.Іванків терміново потрібні менеджер по 
продажам, з/п 10000 грн, шиномонтажники. Тел.: 0 96 
2499983.

Оголошення та реклама

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

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Муляри (каменярі), шткукатури, облицювальни-
ки та бетонярі. З/п висока, від 20000 грн. Робота в 
Київській області. Житло надаємо безкоштовно. 
Тел.: 0 50 3100753. 

На підприємство (с. Проліски) потрібен опера-
тор розливу води на виробництво. Г/р з 8.00 до 
18.00, з/п 9 тис. грн. Тел.: 0 97 1521730.

На постійну роботу (м. Бориспіль) потрібен 
охоронник, з/п вчасно. Тел.: 0 99 5223000, 0 98 
5123000, Юлія.

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

На постійну роботу потрібен продавець в продук-
товий магазин, г/р позмінно, з/п висока. Тел.: 0 67 
3374611.

На постійну роботу потрібні мийники автомобілів. 
Тел.: 0 68 6875604.

На роботу на виробництво меблів потрібені пра-
цівники по складанню меблів. Тел.: 0 67 2614039, 
0 97 9197923.

На роботу потрібен бухгалтер, знання ПК, з д/р, 5-ти 
денна робоча неділя. Тел.: 0 4595 66243, 0 67 6647708.

На роботу потрібен водій категорії «Е» (зерновоз). 
Зарплата 8000,00 грн. З поганими рекомендаціями 
з попереднього місця роботи прохання не турбува-
ти. Тел.:0 68 7593044 Ігор, з 8.00 до 18.00. 

На роботу потрібен кухар, спорткомплекс, с. Проліски, 
г/р 2/2, з 9.0 до 18.00. Тел.: 0 66 5977710.

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 

В ресторан KIDEV 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Прибиральниці
Посудомийниці
Кухар у ресторан 
(гарячий цех)
Двірник
Вантажник
Машиніст котельні
Садівник

Ми надаємо 2-х разове 
харчування та проживання. 

Знаходимось у Бориспільському р-ні

095-50-45-781, Наталія (з 10.00 до 18.00), 

050-369-79-07, Едуард Володимирович 
                               (з 10.00 до 18.00)

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 2.10.2018 року

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпошта», началь-
ник відділу поштового зв'язку, з/п 5160,00 грн.

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпошта», листо-
ноша (поштар), з/п 3860,00 грн.

Київська міська дирекція  ПАТ «Укрпошта», опера-
тор поштового зв'язку, з/п 4000,00  грн.

Головне Управління Національної поліції в Київській 
області, Поліцейський (інспектор) патрульної служби, 
з/п 9000,00 грн.

Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 
Чубинського, кухар, з/п 4029,00 грн.

Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» імені Павла 
Чубинського, кухонний робітник, з/п 3899,2 грн.

Бориспільська ЦРЛ, бухгалтер, з/п 3723,00 грн.

Приватний ДНЗ Центр розвитку дитини «ДЗИҐА», 
адміністратор, з/п 5000,00 грн.

Бориспільський НВК  «Гімназія «Перспектива» — 
ЗОШ І ступеня, прибиральник службових приміщень, 
з/п 3723,00 грн.

РУЗТІ «Наш Дім», помічник вихователя,
 з/п 4471,26 грн.

ТОВ «До Енд Ко Київ», електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування, з/п 6500,00 грн.

ТОВ «До Енд Ко Київ», слюсар-сантехнік, з/п 
6000,00 грн.

ТОВ «ТПС», охоронець, з/п 7000,00 грн.
ТОВ ПКФ «АРОЗА», укладальник-пакувальник, з/п 

4500,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

офіційна з/п + премії та відпустка,
позмінний графік роботи

067-509-42-75, Ірина

Повідомлення про завершення процедури розгляду та врахування пропо-
зицій громадськості у проекті містобудівної документації «Детальний план 
території, обмеженої вулицями Михайла Вербицького, Марії Приймаченко у 

м. Бориспіль Київської області»
Управління містобудування та архітектури міської ради повідомляє, що 28.09.2018 

завершено процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 
містобудівної документації «Детальний план території, обмеженої вулицями Михай-

ла Вербицького, Марії Приймаченко у м. Бориспіль Київської області».
Протягом розгляду зазначеного проекту містобудівної документації, в період з 

31 серпня 2018 року до 16 години 28 вересня 2018 року, зауважень та пропозицій 
громадськості не надходило.
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ОХОРОНЕЦЬ

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР

На постійну роботу в м. Бориспіль 
ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо

099-522-30-00, Юлія 

095-793-80-58, Олександр

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

г/р 1/3, офіційне працевлаштування 

СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронник, г/р доба/три 
Водій кат. «В», «С», «D», «Е»
Шиномонтажник
Інженер-електрик 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Кухаря
Адміністратора 
ресторану
Швейцара
Техніка-доглядача
Бухгалтера-ревізора
Прибиральницю в офіс
Покоївку в готель 
(г/р 2/2 або 1/3)

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
ОХОРОНЦІ
ТОВ «Енергія-плюс ЛТД» 

на постійну роботу потрібні

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п від 12000 грн, 

робота в м. Бориспіль

(067) 659-85-65, Володимир

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив
Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

Секретар керівника
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
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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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Боярка
Вантажники на виробництво напівфабрикатів. 

Місце роботи: м. Боярка, Київська обл. Г/р, 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове хар-
чування, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. 
«Святошино», «Академмістечко» та з м. Вишне-
вого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Виробники вареників та котлет на виробництво 
напівфабрикатів. Місце роботи: м. Боярка, Київ-
ська обл. Г/р, 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. 
«Святошино», «Академмістечко» та з м. Вишне-
вого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Кухарі на виробництво напівфабрикатів. Місце роботи: 
м. Боярка, Київська обл. Г/р, 7/7. Допомагаємо з жит-
лом, надаємо пільгове харчування, корпоративний одяг. 
Розвозка від ст.м. «Святошино», «Академмістечко» та з 
м. Вишневого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Мийники та прибиральники на харчове виробни-
цтво. Місце роботи: м. Боярка, Київська обл. Г/р, 
7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. «Святошино», «Академмістечко» та з м. Ви-
шневого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Помічник комірника на виробництво напівфа-
брикатів. Місце роботи: м. Боярка, Київська обл. 
Г/р, 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільго-
ве харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. «Святошино», «Академмістечко» та з м. Ви-
шневого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Різальники м’ясопродуктів на виробництво на-
півфабрикатів. Місце роботи: м. Боярка, Київська 
обл. Г/р, 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. Роз-
возка від ст.м. «Святошино», «Академмістечко» 
та з м. Вишневого. Тел.: 0 67 4343698, 0 67 4343683.

Вишгород
Збиральники піддонів з д/р на деревообробне підпри-

ємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжан-
ка). З/п від 12000 грн (від виробітку). Іногороднім надає-
мо житло. Можливо вахта. Тел.: 0 67 4443630.

Оператори пилорами з д/р на деревообробне підпри-
ємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжан-
ка). З/п від 14000 грн (від виробітку). Іногороднім надає-
мо житло. Можливо вахта. Тел.: 0 67 4443630.

Київ
Вантажник. Можливо без д/р (навчаємо). З/п від 10000 

грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. РО-
БОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050. 

Водії-далекобійники на тягач Renault. Відря-
дження по ближньому зарубіжжю. Д/р на авто-
мобілях іноземного виробництва від 2-х років. 
Наявність закордонного паспорта, медичної до-
відки. З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 
10. Тел.: 0 44 5374337,0 67 5475326,0 67 4435652.

Двірники, прибиральниці, оператори підлогомийної 
машини на роботу в м. Київ. Висока з/п. Надаємо житло. 
Тел.: 0 67 3417292, 0 67 3417323.

На постійну сезонну роботу потрібні шиномон-
тажники. Можливо без д/р, м. Київ, лівий берег. 
Тел.: 0 50 4443129, Олег Степанович. 

Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р — 
5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навчаємо). З/п 
від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлаштування. 
Надаємо житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.:0 67 4969050.

Слюсарі в транспортну компанію в м. Київ (ре-
монт вантажних автомобілів, обслуговування 
власного автопарку.). Г/р 6-ти денний, у серед-
ньому з/п 20000 грн. Надається житло. Тел.: 0 67 
2465446, 0 63 7549111. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор LG, б/в, гарний стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 93 1878720.
Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ванної кім-

нати, умивальник, 2000 грн; шафа книжкова, 500 грн. 
Тел.: 0 67 9952786. 

Телевізор «Соні» — 1000 грн, гарний стан; телевізор 
«Піонер» — 500 грн; електродуховка — 300 грн; дві 
пральні машини «Рига» — 600 грн, «Урал» — 500 грн; 
чугунна ванна, 1,70х0,73, 1200 грн, гарний стан. Тел.: 0 
97 3286785, 0 50 8142268. 

ТВАРИНИ

Бориспіль
Коза дійна, зааненської породи, біла, безрога, жир-

ність молока висока, великий процент виходу сиру з 
молока. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 5338097.

Корови, 2 шт., дійні, с. Вишеньки, вул. Гоголя, 12. 
Тел.: 0 96 4318800.

Кролі, породи Флаундр, 6 самочок і 12 самців, 
вагою від 5 кг. Ціна договірна. Тел.: 0 67 2321359.

Продаються елітні цюценята німецької вівчар-
ки,чорні,три місяці,привиті,з паспортом.Ціна 
2500грн. Тел.: 0 68 3638377,0 95 3647142

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Гарбузи. Самовивіз із с. Глибоке, підійдуть як для ху-

доби, так і для продажу насіння. Тел.: 0 97 7472834.
Картоплю велику Слов’янка. Тел.: (4595) 31298, 0 98 

9248590, с. Глибоке.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
Продається картопля, квасоля. с. Любарці, вул.Воло-

шкова,14(Пролетарська,14).Тел.:0 97 2903947.
Продам картоплю с. Глибоке. Тел.: 0 96 5020701.
Продам не дорого картоплю їстивну,посадкову,дрібну.

Гарбузи різних сортів,буряки кормові. Тел.: 0 97 9646912.

РІЗНЕ

Бориспіль
Дублянки жіночі, 48 р.; шкіряні плащі, чоловічі, 50 р., 

жіночі, 50 р.. Тел.: 0 67 4973872.
Котел чугунний «Уні-100», новий, ціна договірна, вул. 

Полтавська, 3. Тел.: 0 50 0544135.
Ритуальна огорожа на кладовище, нержавіюча, 

3,20х2,90 см. Тел.: 0 67 1956205.
Трюмо, аерогриль, м’ясорубка «Мулінекс», сходи са-

дові, шафа тридверна Тел.: 0 67 4973872.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бори-
спіль, доставка від 150 грн. Тел.: 0 98 9342408.

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА 
ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 
67 7324045, 0 67 3278510.67 7324045, 0 67 3278510.

Сітка армувальна для будівельних робіт від вироб-
ника, 100х100, 50х50, 150х150, ціна від 14 грн/кв.м, а 
також сітка рябиця для огородження. Тел.: 0 98 9814287.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресування, 
від виробника («Старе місто», «кірпичик»). Достав-
ка. Укладка. Акція з 11.08.2017 р. по 11.09.2017 р. 
Тел.: 0 67 9619812. 

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Продам дитячі речі 6-11 років, стіл-книжка. Тел.: 

0 66 6442710.

ТЕРМІНОВО 
НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

Тел.: 099-544-47-97, 063-636-36-08
З/п щоденно

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
(ОПЛАТА ЩОДЕННО — 450 ГРН)

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ   ОФІЦІАНТ   БАРМЕН
АДМІНІСТРАТОР

(не студент) (не студент)

ПЕРЕЗАПИС З ВІДЕОКАСЕТ
На диск DVD/флеш

Тел.: 050-462-50-05, 098-96-96-326

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АА 
№338960, видане на ім’я Юрченка Анатолія Васильови-
ча Бориспільським ОМВК Київської обл. 17.10.1996 р., 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника ліквідації на ЧАЕС 
1987 р., серія 2 А №203046, видане на ім’я Абросіна 
Валерія Борисовича Київською міською адміністрацією 
21.05.2007 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, кадастровий номер 
3220884801:01:003:0044, виданий на ім’я Циганок Оль-
ги Омельківни Управлінням Держкомзему у Бориспіль-
ському р-ні 01.09.2010 р., ввжати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власно-
сті на земельну ділянку, кадастровий номер 
3220884801:01:003:0045, виданий на ім’я Циганок Оль-
ги Омельківни Управлінням Держкомзему у Бориспіль-
ському р-ні 01.09.2010 р., ввжати недійсним.

Бориспільська міськрайонна фі-
лія Київського обласного центру 
зайнятості запрошує представни-
ків роботодавців, незайняте насе-
лення міста Борисполя та Бори-

спільського району взяти участь у 
ЯРМАРКУ ВАКАНСІЙ, який від-

будеться 12 жовтня 2018 року за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Гли-

боцька, 4. Початок заходу о 10:00.
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ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу 
на теплову енергію. Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги теплопостачання 

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» постачає теплову енергію організаціям, що фінансуються з держав-

ного чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, 
підвідомчих Сеньківській сільській раді Бориспільського району Київській області, а також на-
селенню. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечен-
ня єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу 
Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до спожи-
вачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів 
з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ТОВ 
«УКРТЕПЛО КИЇВ» на підставі статті 20 Закону України «Про теплопостачання», опублікованими та 
затвердженими головою Держенергоефективності від 25.06.2018 року середньозваженими тарифами 
на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та 
організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання 
планується переглянути та встановити наступний тариф на теплову енергію:

— 2 370,88 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи міс-
цевого бюджету та інших осіб;

Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з 
дня опублікування на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. 
Дмитрівська, 18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

— для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:
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1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1568,39/ 
1882,07

1975,73/ 
2370,88

25,97

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу на теплову енер-
гію. Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги теплопостачання 

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».
ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» постачає теплову енергію організаціям, що фінансуються з держав-

ного чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, 
підвідомчих Любарецькій сільській раді Бориспільського району Київській області. Відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до фор-
мування тарифів на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будівниц-
тва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік 
житлово - комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування відповідної позиції територіальних громад» ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на підставі статті 
20 Закону України «Про теплопостачання», опублікованими та затвердженими головою Держенергое-
фективності від 25.06.2018 року середньозваженими тарифами на теплову енергію, вироблену з вико-
ристанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з держав-
ного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання планується переглянути та встановити 
наступний тариф на теплову енергію:

— 2 353,09 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місце-
вого бюджету та інших осіб;

Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня 
опублікування на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ,  вул. Дмитрів-
ська, 18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

— для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:

Адміністра-
тивно- терито-

ріальна 
одиниця

Затверд-
жений 

середньо-
зважений 
тариф на 
теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

90% від 
середньо-
зваженого 
тарифу на 

теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Затвердже-
ний тариф 
на транспо-

ртування 
теплової 
енергії за 

1 Гкал /без 
ПДВ

Середньо-
зважений 
тариф на 

постачання 
теплової 

енергії, грн. 
за 1 Гкал /
без ПДВ

Діючий 
тариф 

на 
теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ

Проект 
тарифу на 

теплову 
енергію, 
грн. за 1 
Гкал без 

ПДВ/з 
ПДВ 

Відхи-
лення 

%

Територія, 
підвідомча 

Любарецькій 
сільській раді 

Бориспільского 
району 

Київської 
області

1 766,54 1 521,64 439,27 7,11
1600,00/
1920,00

1960,91/
2353,09

22,56

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, 
що виробляється ТОВ «Укртепло Київ».

Опис проблеми.
Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», підвищення тарифів на теплову енергію зумовлено рядом факторів, в 
тому числі перегляд та збільшення Держенергоефективності середньозважених тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на теплову енергію стало підвищення цін на паливо мастильні 
матеріали, енергоносії, паливну сировину та заробітну плату.

Так, вартість паливної пеллети станом на 01 січня 2017 року становила 850 грн. за 1 тону, а на 01 
січня 2018 року становить 2500 грн. за 1 тону, процент підвищення ціни    294 %.

Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 грн., 
з 01 січня 2018 році 3723 грн., ріст на 16,3%.

Вартість пального марки А 95 станом на 01.12.2016 року становила 23,45 грн. за 1 літр, а на 
01.07.2018 року склала 29,54 грн. за 1 літр, зростання на 26,5 %; вартість дизельного пального ста-
ном на 01.12.2016 року становила 20,60 грн. за 1 літр, а на 01.07.2018 року склала 27,24 грн. за 1 літр, 
зростання на 31,6 %.

Вартість електроенергії станом 01.12.2016 року становила 190,73 коп. за 1 кВт, а на 01.07.2018 року 
склала 255,736 за 1 кВт, зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енергію вже не можуть виконувати свого економічного при-
значення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на затвер-
дження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на 
житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про теплопостачання» тарифи повинні враховувати со-
бівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення 
тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, тран-
спортування та постачання не допускається

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги споживачам;
• здійснювати своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запроваджується з метою забезпечення беззбитковості 

зазначеної послуги для підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідності розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх 

до фактичних витрат. Дане рішення буде документом, відповідно до якого споживачам буде проводи-
тися нарахування плати  за теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на теплову 

енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.
6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності — до зміни чинного законодавства, середньозважених тари-

фів, що встановлюються Держенергоефективності, цін на матеріали, паливо, витрат на оплату праці, 
податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Сеньківської  сільської ради 
Бориспільського району Київської області приймаються протягом 7 днів з дня його оприлюд-
нення на адресу «Укртепло Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Директор ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»     А.А. Гайдай

Інформація про зміну вартості тарифів на теплову енергію, 
що виробляється ТОВ «Укртепло Київ».

Опис проблеми.
Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги», підвищення тарифів на теплову енергію зумовлено рядом факторів, в 
тому числі перегляд та збільшення Держенергоефективності середньозважених тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на теплову енергію стало підвищення цін на паливо мастильні 
матеріали, енергоносії, паливну сировину та заробітну плату.

Так, вартість паливної пеллети станом на 01 січня 2017 року становила 850 грн. за 1 тону, а на 01 
січня 2018 року становить 2500 грн. за 1 тону, процент підвищення ціни    294 %.

Збільшення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 грн., 
з 01 січня 2018 році 3723 грн., ріст на 16,3%.

Вартість пального марки А 95 станом на 01.12.2016 року становила 23,45 грн. за 1 літр, а на 
01.07.2018 року склала 29,54 грн. за 1 літр, зростання на 26,5 %; вартість дизельного пального ста-
ном на 01.12.2016 року становила 20,60 грн. за 1 літр, а на 01.07.2018 року склала 27,24 грн. за 1 літр, 
зростання на 31,6 %.

Вартість електроенергії станом 01.12.2016 року становила 190,73 коп. за 1 кВт, а на 01.07.2018 року 
склала 255,736 за 1 кВт, зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енергію вже не можуть виконувати свого економічного при-
значення і повертати підприємству кошти, затрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець здійснює розрахунки 

економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг і подає їх на затвер-
дження органам місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування затверджують тарифи на 
житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про теплопостачання» тарифи повинні враховувати со-
бівартість теплової енергії і забезпечувати рентабельність суб’єкта господарювання. Встановлення 
тарифів на теплову енергію нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, тран-
спортування та постачання не допускається.

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до економічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги споживачам;
• здійснювати своєчасну оплату за придбані енергетичні ресурси, отримані послуги інших підприємств;
• налагодити високоякісну роботу та економічну стабільність підприємства;
• своєчасно сплачувати податки, збори та обов’язкові платежі до бюджету.
3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію запроваджується з метою забезпечення беззбитковості 

зазначеної послуги для підприємства за рахунок збалансування доходів і видатків.
4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідності розмірів тарифів шляхом прийняття рішення щодо приведення їх 

до фактичних витрат. Дане рішення буде документом, відповідно до якого споживачам буде проводи-
тися нарахування плати  за теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого самоврядування на впровадження тарифів на теплову 

енергію, врахувавши зауваження та пропозиції.
6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни чинного законодавства).
7. Обґрунтування терміну чинності — до зміни чинного законодавства, середньозважених тари-

фів, що встановлюються Держенергоефективності, цін на матеріали, паливо, витрат на оплату праці, 
податків, зборів та обов’язкових платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Любарецької  сільської ради 
Бориспільського району Київської області приймаються протягом 7 днів з дня його оприлюд-
нення на адресу «Укртепло Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Директор ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»     А.А. Гайдай

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

У вересні цього року 4-річному Іллюші Мозуляці з Бори-
споля встановили невтішний діагноз – пухлина стовбура 
головного мозку. На жаль, в Україні це захворювання не 
лікують, тому дитина потребує негайного лікування за кор-
доном. Хлопчику необхідно пройти курс променевої 
терапії, вартість якого становить близько 400 000 грн. 

Названа медиками сума є непосильною для сім’ї 
Іллюши, тому рідні хлопчика звертаються до всіх не-
байдужих з проханням врятувати життя дитині. Адже 
кожен день важливий у боротьбі за життя!

Реквізити для допомоги:
Приват Банк – 4149 4391 0400 1510;
Отримувач – Мозуляка Руслан Володимирович 
(батько).

Телефон батька хлопчика: (099) 062-28-00 
(Руслан Володимирович).

Допоможіть врятувати 
життя 4-річного Іллюші!

Мозуляці з Бори-
хлина стовбура
ахворювання не

кування за кор-
оменевої 
0 000 грн.
для сім’ї 

о всіх не-
ині. Адже

рович 

0

вати
люші!



19№39 (948), 5 жовтня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»Життя

Шановні освітяни! Дорогі освітяни Бориспільщини!
У цей святковий день, перш за все, висловлюємо вам найщиріші приві-

тання і вдячність. Бути вчителем – це справжнє мистецтво. Воно потребує 
таланту й наполегливості, відповідальності та самопожертви.

Закон «Про освіту», прийнятий Верховною Радою України та підписаний Прези-
дентом Петром Порошенком, – це закон сучасних можливостей для всіх учасників 
навчального процесу, демонстрація нашої рішучості рухатися шляхом реформ, 
створення нового освітнього простору, збільшення заробітної плати педагогам.

В 2017 році вчительські зарплати зросли на 50%. В цьому році – ще на 25%. 
В державному бюджеті наступного року також закладене збільшення зарплат 
для вчителів на 9%.

Загальна сума освітніх заходів до нового 2018-2019 навчального року в Бориспіль-
ському районі становила понад 25 мільйонів гривень коштів районного бюджету, 
та понад 1 мільйон 700 тисяч гривень коштів державного бюджету. В с. Проліски 
відкрито комунальну установу «Бориспільський інклюзивно-ресурсний центр», де 
можуть отримувати корекційно-розвиткові послуги діти з особливими потребами.

Ми віримо в українських вихователів, вчителів, викладачів і робитимемо все 
можливе, щоб покращити умови вашої роботи, достойно оцінити досягнення і 
піднімати престиж професії у суспільстві!

Не маємо жодного сумніву, що разом ми виростимо нове покоління освічених 
українців, які прославлятимуть рідний край та Україну в усьому світі!

З Днем вчителя, дорогі наші педагоги! 
Міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя, 

наснаги до плідної й творчої праці!
Дякуємо вам і слава Україні!

Голова Бориспільської  
районної державної адміністрації 
Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської
районної ради 

Владислав БАЙЧАС

Щиро вітаю вас з Днем працівників 
освіти, — святом, що символізує гли-
боку вдячність та всенародне визнан-
ня вашої професії. Саме ви творите 
багатство нашої країни — її духовний 
та інтелектуальний потенціал. Батьки, 
які приводять дитину до навчального 
закладу, довіряють педагогам не про-
сто розвивати її розумові здібності та 
навчати дисциплінам, а формувати її 
патріотизм, моральність, доброту, вза-
ємодопомогу, щедрість душі та любов 
до навколишнього світу. Все це вимагає 
від учителя терпіння, високого профе-

сіоналізму, справж-
ньої відданості 

обраній справі 
та безмежної 
любові до ДИ-
ТИНИ. 

Нині стартува-
ла реформа 

освітньої 
галузі в 

Україні. Наше головне завдання сьогод-
ні — продовжити незворотні позитивні 
тенденції розвитку освіти міста, закласти 
фундаментальні підвалини на освітян-
ській ниві, які стануть основою та опорою 
якісної освіти наших дітей. Переконаний, 
що спільними зусиллями освіта міста буде 
набувати нового змісту, можливостей, ре-
зультативності.

Дорогі педагоги, працівники освіт-
ніх закладів нашого міста, висловлюю 
сердечні слова пошани та вдячності 
за вашу титанічну і натхненну працю. 
Сподіваюся, що набутий вами дос-
від забезпечить успішну реалізацію 
завдань Нової української школи у 
Борисполі. Бажаю всім учасникам ос-
вітнього процесу міцного здоров’я, 
щастя, благополуччя, творчих здобут-
ків, щирих та приємних дитячих емо-
цій, миру і злагоди в нашій державі. 
Не забуваймо, що педагоги, перш за 
все, формують особистості, виховують 
майбутнє нашої нації, а це значить, що 
від вас, шановні педагоги, залежить те, 
якою Україна буде завтра. 

З повагою Бориспільський міський 
голова Анатолій ФЕДОРЧУК

 У ЦИФРАХ НА ЕКСКУРСІЇ

 НОВИНИ КОРОТКО

БЕБІ-БОКСИ Є, АЛЕ МАЛО
Тетяна ХОДЧЕНКО

В управлінні соціального за-
хисту населення минулого тиж-
ня уже почали видавати анонсо-
ваний урядом «пакунок малю-
ка». «Вісті» цікавились кількістю, 
якістю та вмістом подарунку.

Довгоочікуваний бонус від уря-
ду вперше доставлено до Бори-
споля. Однак кількість завезено-
го приданого для немовлят є мен-
шою за цифру новонароджених 
— дані подано до міського та ра-
йонного управлінь соцзахисту на-
селення і звідти вже мають бути 
передані породіллям «пакунки 
малюка». Проте їх отримали ли-
ше районні породіллі. Як з’ясува-
лося, до соцзахисту надійшло ли-

ше 20 бебі-боксів на всіх — це в 
рази менша цифра, аніж фактич-
на кількість новонароджених. За 
вересень цього року у місті наро-
дилося 54 немовляти, і 20 — у ра-
йоні. «Станом на 28 вересня необ-
хідних боксів мало б бути 81. На-
ступна партія «пакунків малюка» 
має надійти найближчим часом у 
кількісті 63 одиниці, — пояснив го-
ловний лікар Бориспільської ЦРЛ 
Олександр Щур на нараді у місь-
кого голови 1 жовтня.

Також головлікар спростував до-
писи в мережі Фейсбук щодо не-
якісного вмісту дитячих пакун-
ків у боксах і запевнив, що до кін-
ця жовтня проблему із постачан-
ням пакунків для новонароджених 
Бориспільщини в уряді обіцяють 
залагодити.  

Катерина НІЖИНСЬКА

Минулого тижня у МА «Бо-
риспіль» із рейсу до Відня було 
знято двох іноземців: хлопця 17 
років та молоду жінку, яка його 
супроводжувала. Причина – не-
точності у документах.

Начальник служби у справах ді-
тей Бориспільської міської ради 
Ірина Величко розповіла, що не-
повнолітній хлопець тимчасово 
знаходиться під опікою служби і 
перебуває у ЦРЛ. Найімовірніше, у 
прикордонників з’явилася підозра 
у підробці документів на особу не-
повнолітнього, тому пару було за-
тримано. Виявилося, що недарем-
но. «Документи хлопця, громадя-
нина Шрі-Ланки, були несправж-

німи — із фото іншого чоловіка. 
Після детальнішої перевірки вия-
вилося, що неповнолітнього везли 

до Австрії, причин поїздки ні хло-
пець, ані його напарниця поясни-
ти не змогли. Жінка, яка супрово-
джувала юнака — 1989 р.н., гро-
мадянка Малайзії, не пояснила ме-
ту поїздки і причину неточностей 
у документах, у родинних зв’язках 
із хлопцем вона не перебуває», 
—розповіла «Вістям» деталі інци-
денту Ірина Величко. Розглядаєть-
ся підозра щодо торгівлі людьми.

 «Хлопець здоровий, але психо-
логічно подавлений, плаче, нічого 
толком пояснити не може. Лікарі 
спілкуються з ним через перекла-
дача. Він не має документів, тому 
не має права повернутися на Бать-
ківщину, зв’язатися з його рідними 
теж поки не вдалося», — пояснила 
Ірина Петрівна. Якою буде подаль-
ша доля хлопця, поки не відомо. 

ХЛОПЦЯ ЗІ ШРІ-ЛАНКИ ПОСЕЛИЛИ В ЛІКАРНІ

У ГОСТІ ДО ВЛАДИ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

28 вересня учні 1-А класу Бо-
риспільського НВК «Гімназія 
«Перспектива» завітали з екс-
курсією до виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради. 

Екскурсоводом була керуюча 
справами виконкому міської ра-
ди Людмила Передерей. Малі про-
йшлися кабінетами міськвиконко-
му, побували у заступників міського 
голови Миколи Корнійчука та Люд-
мили Ковальової, у сесійній залі, 
спробували голосувати за допомо-
гою системи «Рада Голос». Отримали 
у подарунок солодощі та сувеніри. 

«Вісті» поцікавилися у екскур-
совода, чому подібні заходи зна-
йомства із роботою влади органі-
зовано для найменших школярів, 
адже йдеться про серйозну тему 
— роботу виконавчої влади.

«Це ініціатива класного керівни-
ка, — відповіла Людмила Леонідів-
на. — Ми нікого не примушуємо, 
якщо будуть звернення, то готові 
провести екскурсію для старшо-
класників, однак таких пропозицій 
нам не надходило», — прокомен-
тувала пані Передерей.

ЧУЖИХ ДІТЕЙ 
НЕ БУВАЄ?

В останній день вересня 
в Україні відзначався День 
усиновлення.

Інформація надано 
Іриною Величко, начальником 

служби у справах дітей 
Бориспільської міської ради

0 — сиріт віком до року 
у Борисполі немає; на опіку 
над немовлятами, від яких 
відмовилися батьки, завжди існує 
велика черга.

5 діток усиновлено у 
Борисполі протягом 9 місяців 
2018 року.

10 дітей чекають на 
усиновлення.

17 бездітних міських сімей 
готові до усиновлення.
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 МАЙЖЕ РЕВІЗОР

У САЛОНІ КРАСИ 
 Сьогодні салони 

краси та перукарні 
надають десятки послуг, 
які повинні бути не 
тільки високої якості, 
але і безпечними для 
здоров'я. Чи можна 
довіряти майстрам 
краси у повній мірі? 
Розбиралися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Отримати грибок, стафілокок, 
гепатит В, С, туберкульоз чи ВІЛ 
у манікюрному кабінеті — така 
страшилка вже не сприймаєть-
ся серйозно. Але манікюр і пе-
дикюр — це міні-операції, і є ри-
зик пошкодження шкіри, а зна-
чить, занесення інфекції, тому 
будь-яке механічне пошкоджен-
ня у салоні є фактором ризику. 
Але що клієнт знає про дотри-
мання правил обеззараження у 
таких салонах, і чи перевіряють-
ся вони хоч кимось? Більшість 
довіряє своє здоров'я майстрам 
салонів, не цікавлячись, як їм 
надаватимуть послуги: чи є в 
такому закладі проточна вода, 
чи дотримується майстер сані-
тарних норм, як дезінфікуються 
інструменти.

• Нещодавно мешканка 
Борисполя в одній з груп 
у мережі Фейсбук описала 
сумну історію. Після 
процедури нарощування 
вій ті повідпадали на 
наступний день. Майстер 
провину не визнала, 
агресивно коментуючи 
претензії клієнтки. За її 
словами, та винна сама, бо 
неправильно умивалася. Втім, 
це не найгірший випадок. 
Трапляються ситуації 
небезпечніші: штучні вії 
можуть відпадати разом 
з натуральними, клієнтка 
може отримати алергію або 
запалення.

• Інша історія від знайомої. 
У салоні дівчині зробили 
стрижку, після чого на 
волосистій частини голови у 
неї діагностували грибкове 
захворювання. Майже два 
роки вона не може від нього 
позбутися, випробувавши 
вже купу лікувальних засобів, 
навіть дуже дороговартісних.

 НЕВИГАДАНІ ІСТОРІЇ

 СЛОВО ФАХІВЦЯ

САЛОНИ У БОРИСПОЛІ НЕ РАХУЮТЬ
У місті діє багато салонів краси, 

перукарень та косметичних кабі-
нетів. Проте ніхто не знає точної 
їх кількості. 

Як зазначили «Вістям» в місь-
квиконкомі, раніше вони видава-
ли дозволи на таку діяльність. Те-
пер на державному рівні потребу 

у дозвільних документах відміни-
ли, як і подання звітності такими 
підприємцями. Перукарні, сало-
ни краси, косметологічні кабінети 
зараз реєструються як суб'єкти го-
сподарювання, без конкретизації 
діяльності. Отже, в такого суб'єкта 
господарювання може бути кілька 

видів діяльності, тож відокремити 
салони краси неможливо. Органи 
місцевого самоврядування не ма-
ють права вимагати від власників 
«точок» звітності про їх діяльність, 
а значить, не мають можливості 
вести облік закладів. Єдиний ор-
ган, який має таку інформацію, — 
це податкова служба. Проте отри-
мати її без особливої на це причи-
ни складно. 

У 2015 році в Борисполі проводили міський конкурс перукарень. Тоді було зафіксовано 54 сало-
ни краси. Скільки їх зараз — невідомо.

• Буква закону. Законом Укра-
їни від 23 березня 2017 року 
№1982-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо використання печаток 
юридичними особами та фізич-
ними особами-підприємцями» з 
низки законодавчих актів виклю-
чено вимоги про обов’язкове ви-
користання печаток. Відповідно 
до закону, суб’єкт господарюван-
ня має право використовувати 
у своїй діяльності печатку, але її 
використання не є обов’язковим. 
Наявність або відсутність відбит-
ку печатки підприємства на до-
кументі не створює юридичних 
наслідків. 

Відповідно до Закону, виключа-
ється можливість визнання доку-
мента чи угоди недійсними у зв’яз-
ку з відсутністю печатки.

При цьому законом встановле-
но адміністративну відповідаль-
ність у вигляді штрафу від 50 до 
100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (наразі від 850 
до 1700 гривень) за вимагання та-
кими органами наявності відбитку 
печатки на офіційних документах 
суб’єктів господарювання.

Юристи називають ризики, які 
може спричинити застосування 
цього закону. 

Оскільки до набрання чинності 
законом печатка була основним 

підтвердженням легітимності до-
кумента та його правомочності 
з точки зору наявності повнова-
жень у особи, що підписала дого-
вір чи інший документ, то відтепер 
достатність лише підпису на доку-
ментах спростить можливості під-
робки документів, за якими здій-
снюються реєстраційні дії держав-
ними реєстраторами.

Можливість не посвідчувати пе-
чатками довіреності, розписки, 
розрахункові документи також мо-
же стати приводом для махінацій.

Тому прогнозується зростання 
кількості судових процесів у спо-
рах щодо легітимності тих чи ін-
ших юридичних документів, вста-
новлення юридичних фактів та під-
твердження виконання зобов’язань. 

• У суді все не просто. Якщо ви 
уклали договір на певні процеду-
ри (наприклад, пластичну опера-
цію), доводити справжність доку-
мента залишається лише підпи-
сом уповноваженої особи. Суд 
призначає експертизу підпису. 
Але будь-яку експертизу можна 
оскаржити і вимагати провести 
повторну, тобто затягувати спра-
ву. Також цим зможуть скориста-
тися недобросовісні суб'єкти го-
сподарювання, якщо ви захочете 
довести, що саме в цьому закла-
ді вам завдали шкоди здоров'ю. 
Господарники зможуть на закон-
них підставах тягнути час і шукати 
винного з кваліфікованим адвока-
том довго. І не факт, що ви зможе-
те виграти справу.

ЗАМІСТЬ ПЕЧАТКИ — ЕКСПЕРТИЗА ПІДПИСУ

Як можна захистити свої пра-
ва на безпеку обслуговування 
— розмова з начальником від-
ділу державного нагляду за до-
триманням санітарного зако-
нодавства Бориспільського ра-
йонного управління Держпрод-
споживслужби Ларисою УЛЬКО.

— Ларисо Іванівно, чи є ситуа-
ція з салонами краси такою, що 
вимагає серйозного розгляду та 
конкретних дій?

— Так, ця тема зараз дуже ак-
туальна — я мріяла, щоб хтось із 
журналістів нарешті взявся за її 
висвітлення.

— У чому, на вашу думку, по-
лягає проблема?

— Зараз в Україні поширені ін-
фекційні захворювання — від 
грибкових до гепатиту С і ВІЛ. Ча-

сто людина, яка веде здоровий 
спосіб життя, не вживає наркоти-
ки, вважає, що вона в безпеці. Це 
не так. Дуже багато людей хворі-
ють на гепатит С, який, як відомо, 
передається через кров. Прикро, 
що найчастіше заражаються ним 
якраз у салонах краси і стомато-
логічних кабінетах, де не дотри-
муються санітарно-епідеміологіч-
них вимог. 

— Чи відомі такі випадки?
— Років 6-7 тому, коли ми ще 

мали право робити перевірки і 
бачити ситуацію в цілому, було 
три випадки захворювання на 
гепатит С у людей, які з великою 
часткою ймовірності підхопили 
його в салонах краси. Про те, що 
відбувається зараз, жодних даних 
ми не маємо.

— Хто має право перевіряти 
салони краси і перукарні?

— Раніше таке право мала са-
нітарно-епідеміологічна служба. 
Зараз це право скасовано. Дер-
жпродспоживслужба теж не має 
повноважень на перевірки. Якщо 
безпеку харчових продуктів більш-
менш можна дослідити, то на пе-
ревірки таких закладів, як салони 
краси існує повний мораторій. До-
тримання санітарно-епідеміологіч-
ного режиму в салонах краси не 
перевіряється вже 4 роки. Їх може 
перевіряти тільки комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. 

—  У  я к и х  в и п а д ка х  ц е 
відбувається?

— Якщо особа, яка вважає, що 
цей заклад не відповідає санітар-
ним нормам, або впевнена, що 
там їй завдали шкоду здоров'ю, 
напише обґрунтовану заяву в 
Держпродспоживслужбу, ми пи-
шемо на міську раду подання що-
до створення робочої групи з по-
дальшим розглядом на комісії.

— Чи відомо вам, скільки за-
раз в Борисполі салонів краси?

— Такої інформації у нас немає. 
Зараз, щоб відкрити салон кра-
си, не потрібні ні дозволи, ні звіт-
ність. Це може зробити будь-хто, в 
будь-якому підвалі.

— Виявляється, що відпові-
дальність за дотриманням ви-
мог санітарно-епідеміологіч-
ного режиму покладається ви-
ключно на совість власника та 
майстрів, які там працюють?

— Так. Тож клієнт таких закла-
дів має право і обов'язок поди-
витися, як обробляються інстру-
менти, які умови в салоні, пере-
вірити, чи є в майстра санітарна 
книжка. Взагалі, цю тему потріб-
но висвітлювати. Оскільки за дію-
чими законами споживач цих по-
слуг є практично не захищеним, 
тому журналісти, громадськість 
мають підніматися, бити на спо-
лох, вимагати дотримання сані-
тарних норм, перевірки тих, хто 
ними нехтує. 

Лариса УЛЬКО: «ДОТРИМАННЯ 
САНІТАРНИХ НОРМ У САЛОНАХ 
НЕ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ВЖЕ 4 РОКИ»

ВАЖЛИВО! 
Клієнт має 
право вимагати, 

щоб йому показали, 
як стерилізуються 
інструменти у салоні, 
як проводиться 
обробка робочих 
поверхонь. Якщо 
йому відмовляють, 
або він бачить 
порушення у 
дотриманні 
санітарних норм, 
йому краще піти до 
іншого салону, де 
дорожать репутацією 
і безпекою 
відвідувачів та 
співробітників.

!

Клієнт має 
право і 
обов'язок 
подивитися, 

як обробляються 
інструменти, які умови в 
салоні, перевірити, чи є в 
майстра санітарна книжка. 
Оскільки за діючими 
законами споживач 
цих послуг є практично 
не захищеним, тому 
журналісти, громадськість 
мають бити на сполох, 
вимагати дотримання 
санітарних норм, 
перевірки тих, хто ними 
нехтує». 

Лариса УЛЬКО
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ЗАХИСТИ СЕБЕ САМ

Наростити вії — непросто
 «Проблеми з нарощуванням вій 

виникають у декількох випадках: 
майстер використовує дешевий клей, не 

дотримується правил його зберігання; 
не враховує особливості клієнта. 

Наприклад, у дівчини власні вії тонкі і 
слабкі, які не витримають великої кількості 

штучних. Хороший майстер обов'язково 
пояснить клієнту усі нюанси процедури 

і попередить про можливі ризики. 
Також він повинен з'ясувати, чи немає у 
людини схильності до алергії. У такому 
випадку можна використовувати лише 

гіпоалергенний клей. Під час проведення 
процедури в приміщенні повинна бути 

певна температура і ступінь 
вологості — це можливо 

тільки в умовах сучасного 
салону, а не майстрів на дому.

Які засоби безпеки повинні за-
стосовувати майстри, щоб не ін-
фікувати клієнта небезпечним 
вірусом? Що має право вимага-
ти клієнт від майстра? З такими 
питаннями «Вісті» звернулися до 
фахівця одного з відомих бори-
спільських салонів краси. 

Обробка інструментів має про-
ходити в три етапи.

рівень: стерилізаця. 
Відразу після закінчен-
ня роботи майстер по-
міщає інструменти в 

розчин сурфаніуса. Це засіб для 
дезінфекції та холодної стерилі-
зації інструментів і поверхонь, 

який діє проти бактерій (в тому 
числі збудників туберкульозу), 
вірусів (збудників гепатитів, ВІЛ, 
герпесу, респіраторних інфек-
цій), грибків. У розчині сурфані-
уса інструменти замочують на 15 
хв. Засіб має бути яскраво-зеле-
ного кольору. Якщо колір блідий, 
це означає, що термін придатно-
сті закінчився або його розвели 
водою. 

Після цього інструменти обов'яз-
ково треба промити проточною во-
дою. Після промивання їх викла-
дають на серветки до повного ви-
сихання, і тільки після цього помі-
щають в одноразовий крафт-пакет, 
який запечатується, а майстри під-
писують його. 

рівень. Крафт-пакет по-
міщається на годину при 
180 градусах у жаро-ша-
фу. Крафт-пакет показує, 

чи дійсно інструмент пройшов об-
робку. Кружечок на ньому з яскра-
во-рожевого має стати блідо-ро-
жевим. Майстри в обов'язковому 
порядку повинні вести журнал об-
робки інструменту.

рівень: стерилізаця. 
Крафт-пакет, який про-
йшов обробку, відкрива-
ється безпосередньо пе-

ред процедурою. Майстер викла-
дає інструмент на одноразову сер-
ветку і обробляє дезинфікуючим 
засобом «Бациллол».

 • Майстри обов'язково 
повинні працювати в масках і 

одноразових рукавичках, які 
обробляють  бактерицидним 
засобом «Септаль». Також ним 
оброблюють руки клієнта. У 
кожного майстра має бути 3-4 
набору інструментів.

 • У ванночки для манікюру 
обов'язково кладуть 
одноразовий пакет. 
Якщо манікюр чи 
педикюр апаратний, 

насадки обробляються 
в ультразвуковому 
стерилізаторі. При 
педикюрі рекомендується 
використовувати для 
обробки ніг антисептик 
«Кутасепт». Це 
високоефективний засіб, 
який гарантує оптимальний 
захист, не подразнючи шкіру.

КОНТРОЛЮЙ СВОГО МАЙСТРА

1

2

3
р

икюр апаратний,

Гель-лак не зашкодить
Є твердження, що гель-
лак пошкоджує нігті і навіть 
призводить до захворювання 
грибком. Це не так. Інфекція 

може бути занесена при неправильній 
або недостатній стерилізації інструментів 
і робочої поверхні. Якщо на інфіковану 
нігтьову пластину нанести лак, інфекція 
розвиватиметься і пошкоджуватиме нігті. Крім 
того, необхідно знати, як правильно знімати 
гель-лак. Є майстри, які знімають його пилкою, 
пошкоджуючи нігтьову пластину. Майстер 
повинен проконсультувати клієнта про те, 
якими інструментами він користується, що 
саме збирається робити, в якій послідовності.
Бувають випадки, коли клієнт приходить 
із грибком на нігтях. У таких випадках ми 
відмовляємо йому у послугах» 

Дякуємо за професійну консультацію центру краси «Вероніка»
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 ВАРТО ВІДВІДАТИ

ЖИТТЯ ТАВЕРНИ 
«Osteria KORLEONE»

 Якщо хтось не знає, 
де можна насолодитися 
смачною кухнею — ми 
розкажемо! У Борисполі 
7-й рік працює єдиний 
у своєму роді заклад 
італійської кухні — таверна 
«Osteria KORLEONE», де 
можна відчути смак Італії та 
відпочити душею. Власники 
закладу розповіли про 
секрети життя «Osteria 
KORLEONE», адже 
відвідувачам цікаво, хто ж 
для них готує.

У центрі
«О’KORLEONE» розташована 
у самісінькому центрі міста, 
у таверні завжди людно та 
затишно завдяки атмосфері 
теплої Італії. Зал до 30 персон 
прийме зігрітися веселу 
компанію друзів взимку, 
а за теплої погоди можна 
відпочити на свіжому повітрі 
в атмосфері міського парку. 
У інтер’єрі таверни чимало 
дрібничок, але жодна з них 
не є нав’язливою чи зайвою. 
Зовні заклад вирізняється 
легкістю вуличних занавісів 
та невимушеністю просторої 
тераси. 

Смачно
 Меню закладу задовольнить 
найвибагливіший смак, 
адже тут можна спробувати 
традиційні італійські страви: 
салати, закуски, різотто, 
пасти, перші страви, 
різноманіття риби та м’яса. 
Уявіть — 17 варіантів піци! 
Окрім італійської кухні 
тут шанують смаки 
прихильників орієнтальної 
кухні: азійські супи, локшина, 
великий вибір суші та ролів 
— це свого роду бонус для 
жителів та гостей Борисполя.
Коли до закладу завітають 
дітлахи — місце за столом 
їм завжди знайдеться, 
бо є дитяче меню. Тут 
усе робиться із любов’ю, 
і найкраще — для 
найменших! 
Страви в «О’KORLEONE» — 
свіжі, заготовки робляться 
зранку і на один день. 
Продукти привозять лише 
перевірені постачальники, 
увесь товар має сертифікат 
якості та дату виробництва.

Бездоганна 
репутація
Італійська таверна «Osteria 
KORLEONE» багато років 
має незмінну концепцію 
роботи, завдяки чому 
отримала чималу кількість 
прихильників не лише із 
Борисполя. Постійні сезонні 
новинки в меню закладу 
радують відвідувачів, а 
професійність та привітність 
персоналу — приклад 
для багатьох закладів 
харчування України.

«Коронна страва — качина ніжка 
по-французьки»
Сергій. Молодий та 
перспективний, обізнаний 
у своїй справі, знає 
та контролює все, що 
відбувається на кухні 
закладу: від закупки 
товару до підбору меню та 
приготування страв. Сергій 
прийшов сюди працювати 5 
років тому, більшість з яких 
керує кухнею. Переконує, 
що чоловік біля духовки 
— не рідкість: «Кухня має 
триматися на сильних 
плечах, бо чоловіку під 
силу витримати подібні 
навантаження», — говорить 
шеф-кухар.

Також Сергій несе особисту 
відповідальність за 
якість інгредієнтів для 
страв таверни. Щоденно 
купує витратні продукти, 
обираючи найсвіжіші. Своєю 
«коронною» стравою вважає 
сезонну качину ніжку за 
французькою технологією 
приготування. Запевняє, що 
секрет успіху даного закладу 
— у любові персоналу 
до своєї професії. «Ми — 
дружна команда і кожен 
знає свою справу, а разом 
ми — сила, що є запорукою 
успіху «Osteria KORLEONE», 
— каже шеф-ухар.

«У нас найсмачніша піца»
Олексій Миколайович — піцайола 
таверни «О’KORLEONE» — любить 
свою роботу понад усе. Каже, 
що захоплюється подорожами 
світом, проте смачнішої піци, ніж в 
бориспільській таверні, не куштував 
ніде. «Я люблю свою роботу, 
Бориспіль, але мрію побачити увесь 
світ. Запевняю, що до «О’KORLEONE» 
повернуся у будь-якому випадку», — 
із натхненням розповідає чоловік. 

«Суші – це смачно і красиво» 
Олексій — затятий колекціонер кінофільмів. Прийшов на роботу до 
«О’KORLEONE» рік тому і став незамінною частиною колективу. Каже, 
полюбити це місце вдалося відразу, адже в кращому закладі ще 
не працював. На кухні Олексій — сушист. «Дотримуюся технології 
приготування традиційної японської страви. Я переконаний, що 
смакові якості повинні відповідати ще й естетичним, тому для мене 
важливий вигляд шедеврів», — запевнив сушист таверни. 
Олексій захоплюється фотографією; сам не фотографує, а от 
обробляти чи проявляти «по старинці» зроблені фото візьметься 
залюбки. Говорить, що вдома у нього є окрема кімната для хобі.

«Тут супер 
десерти 
і атмосфера»
Руслана — єдина у 
команді чоловіків-
кухарів таверни дівчина. 
Вона відповідає за 
приготування закусок 
та десертів. Розповідає, 
що якось прийшла 
на цю роботу влітку, 
щоб підзаробити. Їй 
сподобалася атмосфера, 
тому без вагань обрала 
роботу в таверні за 
основну зайнятість, і не 
шкодує про це.
Руслана виховує двох 
діток, разом із родиною 
веде активний спосіб 
життя. До речі, на 
улюблену роботу чи 
не щодня приїздить зі 
столиці. 

«До м’яса — 
із натхненням»
Юрій — відповідальний 
за приготування стейків 
та шашликів. Його руки 
зможуть «приборкати» 
будь-який шмат м’яса, 
головне — виконати 
замовлення. «Чимало 
людей вважають, що 
м’ясник — це кремезний 
чоловік із сокирою в 
руках, але замість неї 
я маю гострі ножі та 
натхнення готувати 
смачно», — серйозно 
говорить Юрій. 
Хлопець захоплюється 
спортом, інколи під 
час обідньої перерви 
тренується на 
спортивному майданчику, 
що неподалік. Каже, 
його робочий день 
розпочинається раніше, 
щоб позайматися на 
тренажерах. 

• Персонал. У таверні працює п’ять кухарів-професіоналів — це відповідальні фахівці, які пройшли добру під-
готовку, проте кожен має свої вподобання та погляди у професії та житті. Які вони, кухарі таверни «О’KORLEONE»? 

Катерина НІЖИНСЬКА 
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• Екопродукт із власного городу продає Тамара Іванівна.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Канадська платформа (геоструктур-

ний елемент високого рангу, докембрій-
ська платформа, яка займає більшу части-
ну території материка Північна Америка і 
острова Гренландія). 8. Відвідини кого-не-
будь. 9. Одна із складових назв звуків. 11. 
Муніципалітет у Франції, у регіоні Пуа-
ту-Шарант, департамент Приморська Ша-
ранта. 12. Звертання до однієї особи. 13. 
Одиниця енергії в системі СГС. 15. Хмиз. 
16. Спресована пудра різних відтінків, 
що використовується для декоративної 
косметики. 18. Але (заст.). 19. Груба, зухва-
ла обіцянка заподіяти яке-небудь зло, не-
приємність. 20. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Верхня Нормандія, департамент 
Приморська Сена. 21. Російська асоціація 
бізнес-освіти. 23. Індіанський народ, що 
існував на крайньому півдні Південної 
Америки. 25. Селянин-кріпак або слуга 
кріпосника. 26. Франкфурт-...-Майні. 27. У 
Росії, Білорусії та Україні до запроваджен-
ня Метричної системи мір – міра ваги, що 
дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг). 
29. Муніципалітет в Італії, у регіоні Лігу-
рія, провінція Генуя. 30. Піаніст, що грою 
на піаніно супроводжував показ німих 
кінофільмів. 32. Право користуватися, за 
плату чи безплатно, чим-небудь протягом 
певного часу.

За вертикаллю:
1. Станок, на якому закріплюються части-

ни агрегату, механізму і т. ін. 2. Воплі Відо-
плясова. 3. 12 місяців. 4. Видатний байкар, 
засновник жанру байки. 5. Нижня частина 
предмета. 6. Пістолет Токарєва. 7. Подія, 
факт. 10. Штат у США. 12. Трав'янистий бур'ян 
родини хрестоцвітих, з насіння якого добу-
вають олію. 14. ... Юри (станція лінії Київсько-
го швидкісного трамваю, розташована між 
станціями «Ромена Роллана» і «Сім'ї Сосні-
них»). 15. Представник тюркомовного кочо-
вого народу, який з'явився у Східній Європі 
у 4 ст. 17. Ярмо. 18. Геометричне тіло, утворе-
не обертанням круга навколо осі, що лежить 
у площині цього круга й не перетинає його. 
20. Буддійський священик або чернець в 
Японії та Китаї. 22. Повне коло руху чого-не-
будь навколо власної осі. 24. Окреме відді-
лення у залізничному пасажирському вагоні 
на два або чотири спальні місця. 27. В Укра-
їні та деяких інших країнах – ввічлива фор-
ма звертання або називання стосовно до 
осіб чоловічої статі. 28. Невелике, відносно 
ізольоване від інших подібних внутрішньо-
видове угруповання, для якого характерне 
підвищене, у порівнянні з популяцією, віль-
не схрещування роздільностатевих особин 
з різним генотипом (біол.). 30. ...-... (саме так, 
розм.). 31. Одна зі складових назв звуків, те 
саме, що D або d.

За горизонталлю:
1. Лаврентія. 8. Візит. 9. Фа. 11. Коз. 12. Ти. 13. Ерг. 15. Хащ. 16. Тіні. 18. Тале. 19. 

Загроза. 20. Бото. 21. Рабо. 23. Она. 25. Раб. 26. На. 27. Пуд. 29. Не. 30. Тапер. 32. 
Абонемент.

За вертикаллю:
1. Лафет. 2. Вв. 3. Рік. 4. Езоп. 5. Низ. 6. Тт. 7. Явище. 10. Арізона. 12. Талабан. 14. 

Гната. 15. Хазар. 17. Іго. 18. Тор. 20. Бонза. 22. Оберт. 24. Купе. 27. Пан. 28. Дем. 30. То. 
31. Ре.

Телевізійникам на замітку. 
Передачі про чудове і актив-
не життя тих, кому за сімде-
сят, будуть набагато перекон-
ливіше, якщо не будуть пере-
риватися рекламою ліків від 
простатиту, варикозу і клі-
максу з сорокалітніми акто-
рами і актрисами…

• • •
Читаючи книги сучасних 

авторів, мимоволі спадає на 
думку: «Збережи ліс – публі-
куй в Інтернеті».

• • •
Ро з м о в а  з  б а т ь к о м 

нареченої:
— Скажіть, чому ви не 

дозволяєте мені одружити-
ся з вашою дочкою? Адже я 
не п’ю, не курю, не лаюся ма-
том, не граю в азартні ігри…

— Я не хочу, щоб мені 
щоразу приводили тебе в 
приклад.

• • •
— Пане Президенте, чому 

у пенсіонерів такі маленькі 
пенсії?

— Тому що криза.
— Тоді чому в нашій країні 

кількість мільярдерів зрос-
ла вдвічі?

— Інфляція.
• • •

З психіатром важко спере-
чатися: ти йому — думку, а 
він тобі  діагноз.

• • •
— Штрих-кодування уже 

втратило всякий сенс!
— Чому?
— Який би код не стояв, все 

одно виробником є Китай!
• • •

Читає мама доньці казку 
про Колобка і підсумовує:

— Ось бачиш, не послухав 
Колобок бабусю з дідусем, і 
з’їла його лисиця!..

— А якби послухав, — ка-
же дочка, – вони б його з са-
мого початку казки зжерли, а 
так хоч погуляв!

• • •
Я сьогодні в Макдональдсі 

бачив людину без телефону, 
ноутбука, планшета.

Вона просто сиділа за сто-
лом і пила каву, як психопат.

• • •
— Тату, сьогодні в нас у 

школі скорочені батьківські 
збори.

— Як це — скорочені?
— Ти, я і директор.

• • •
— Тату, що ти хотів би 

одержати від мене на день 
народження?

— Нічого, доню, нічого.
— Чому, тату?
— Бо не маю грошей.

• • •
Лектор:
— Ну скільки можна роз-

мовляти? Вийди замість ме-
не і продовж!

Студент виходить до дошки:
— Всім спасибі, пару 

завершено!
• • •

Два студенти перед сесією: 
— Що читаєш? 
— Квантову механіку. 
— А чого книга догори 

ногами? 
— А яка різниця...

ХОДИТЬ ГАРБУЗ ПО БАЗАРУ

Інна КРИНИЧНА, фото автора

На одному із прилавків недільно-
го ринку мою увагу привернули не 
лише гарні гарбузи, але й не менш 
приваблива їхня господиня. Тамара 
Іванівна — так назвалася продавчи-
ня — каже, що сама із Борисполя, її 
тут усі знають, бо усе її життя пов’я-
зане із торгівлею, — пропонувала 
вирощений на своєму городі товар: 
натурподукти на будь-який смак, 
серед яких її найбільша гордість — 
гарбузи. Каже, вони особливо рясно 
вродили цьогоріч, хоч на виставку.

— Ось гарбуз-груша, він солод-
кий, але м’якоть містить більше во-
логи, ніж у круглого — розповідає 
жінка. — А круглий (мускатний) су-
хіший, він природою вже розділе-

ний на дольки —дже смачний і за-
пікати, і на гарбузову кашу. Можна 
купити вже почищений і порізаний, 
щоб вдома зайвий час не витрачати. 

Корисні плоди коштують не-
дорого: вранці просили 10 грн 

за кілограм, під обід —уже 5 
грн. Одним словом, дешево і 
сердито. «У мене товар із горо-
ду, свій, екологічний, а не при-
везений із Троєщини», — при-
прошувала господиня.

ГАРБУЗОВИЙ ДЕСЕРТ ПО-ТУРЕЦЬКИ
Інгридієнти: 1 кг чищеного гарбуза; 0,5 кг цу-

кру-піску; сік половинки лимону. Для сервірування: 
подрібнені горіхи (грецькі чи фундук), густі вершки 
або йогурт

Приготування. Гарбуз нарізати шматочками 5-6 см 
(розміром, як сірникова коробка), викласти в посуд, 
пересипаючи кожен шар цукром. Вичавити сік лимону. 
Залишити на ніч. Вранці або через 6 годин поставити 
гарбуз, не зливаючи сироп та накривши кришкою чи 
фольгою, на невеликий вогонь або в духовку на 1.5-2 
години. За півгодини до кінця приготування відкри-
ти кришку посуду, щоб сироп випарився. При подачі 

шматочки викласти на тарілку, посипавши подрібне-
ним горіхом та додавши вершки.

5 ЖОВТНЯ: 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ 
ПОСМІШКИ-
СМАЙЛИКА

 Всесвітній день посмішки 
або World Smile Day відзнача-
ється з 1999-го року. Виник-
ненню цього свята посприяв 
колись зовсім невідомий аме-
риканський художник Харві 
Белл. Згідно з легендою, сво-
єю творчістю серед колег він 
нічим особливо не виділявся: 
критики вважали його пересіч-
ним і посереднім художником.

Та одного разу, десь у 1963-му 
році, до нього надійшло замов-
лення від страхової компанії State 
Mutual Life Assurance Company of 
America на виготовлення яко-
го-небудь яскравого і незабут-
нього символу для їх візитівки. Як 
відомо, все геніальне — просте, і 
Харві запропонував їм усміхне-
ну жовту пичку, відому зараз як 
звичайний «смайлик». Замовни-
ки схвалили цю ідею. Робота бу-
ла оцінена в півсотні доларів і всі 
залишилися задоволені.

Після того, як фірма ввела цей 
нехитрий символ у вжиток, вони з 
часом помітили, що їх клієнтам це 
страшенно подобається, а подаль-
ший успіх від цього нововведен-
ня перевершив найсміливіші очі-
кування. Символ став з’являтися 
на значках, бейсболках і футбол-
ках, листівках і конвертах, і навіть 
на сірникових коробках, а пошто-
ве відомство США відзначило цю 
ідею випуском марки з добродуш-
ним символом-смайликом.

ЦЦЕЦЕЦЦЕЦЕЦЦЦЦЦЦЦЕЦЦЕЦЦ ЦЦЦЦЦЦІКІКІКІККККАВАВАВААВААВАВАВАВАВААААВАААВАААААААВААВААВАВАВАВАВВАААВАВАВВВААААВАВВВВААААВАВВВАААВВААВАВВАААВВАВАВВАВАВАВВАВВААВВАВАВААВВВВВВВАВВВААВВВАВВААВАВВААВАВАВООООО

 Осінь — гарбузова 
пора. Бориспільський 
недільний ринок на 
вул. Луговій вабив яскраво-
помаранчевими плодами 
різних сортів. 
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ОВЕН. Досить непро-
стий тиждень, тож ре-
ально розраховуй-

те свої сили та можливості. На-
магайтесь уникати суперечок з 
батьками та начальством. 

ТЕЛЕЦЬ. Не квапте по-
дії – швидкий успіх може 
так само швидко розча-

рувати. Будьте спокійні та ввічли-
ві з навколишніми. 

БЛИЗНЮКИ. Сприят-
ливий час для реаліза-
ції сміливих та креатив-

них задумів. Налаштуйтеся на 
досягнення цілей і одержання 
прибутку. 

РА К .  Вда лий тиж-
день.  Зможете до-
сить легко впорати-

ся з усіма справами та завдан-
нями. Не бійтеся брати на себе 
відповідальність.

ЛЕВ. Великий обсяг ро-
боти навряд чи вдасть-
ся «перелопатити» са-

мотужки. Потрібні будуть поміч-
ники. Обережніше з новими зна-
йомими. 

ДІВА. Відчуєте приплив 
оптимізму й бадьорості, 
тож вдасться реалізува-

ти давно намічені проекти. Віль-
ний час проведіть на самоті. 

ТЕРЕЗИ. Приділіть осо-
бливу увагу роботі й 
кар'єрі. Можливо, дове-

деться відкоригувати свої пла-
ни. Не заважить обережність 
у словах.

СКОРПІОН. Постарай-
тесь відгородити себе 
від зайвої роботи та кло-

потів, частіше відпочивайте і ана-
лізуйте ситуацію у всіх її аспектах. 

СТРІЛЕЦЬ. Ваші ідеї 
та плани знайдуть ро-
зуміння і підтримку. 

Час розкрити свої таланти та 
здібності. Більше впевненості 
у своїх силах! 

КОЗЕРІГ. Будьте тро-
хи жорсткіші. Ви над-
то довго поводили-

ся за чужими правилами, тепер 
можна дати вихід внутрішньому 
напруженню. 

ВОДОЛІЙ. Від вашої від-
повідальності та серйоз-
ного підходу залежить 

діловий успіх. Вихідні чудово бу-
ло би провести у дружньому колі. 

РИБИ. Завдяки вашо-
му гарному настрою та 
оптимізму все намічене 

виходитиме практично з першо-
го разу. Перешкод у досягненні 
мети не виникне. 
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