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ПРОБЛЕМИ З 
НЕВІДКЛАДНОЮ

14 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ

6 жовтня у м. Вишгород відбулися 
урочистості з нагоди свята Дня бій-
ця територіальної оборони. У заході 
взяли участь всі підрозділи терито-
ріальної оборони Київської області. 

Учасники продемонстрували 
знання та вміння з вогневої, військо-
во-медичної, інженерної та спор-

тивної підготовки. У всіх без винят-
ку дисциплінах наші бійці показали 
найвищі результати з виконання 
нормативів.

За результатами заходу батальйон 
територіальної оборони Бориспіль-
щини був нагороджений кубком 
«Кращий підрозділ територіальної 
оборони Київської області».

Голова Бориспільської РДА Олек-
сандр Туренко, вітаючи земляків із пе-
ремогою, наголосив: «Ви —  справжні 
сини України, які з честю і гідністю де-
монструють зразкову військову підго-
товку та незламність бойового духу».

Офіційний веб-портал 
Бориспільської РДА http://raybori.gov.ua/ 

ДОВІДКА. Територіальна 
оборона України є систе-
мою загальнодержавних 
воєнних і спеціальних за-
ходів, що здійснюються 
під контролем Президента 
України Петра Порошенка 
в особливий період поза 
зонами (районами) бойо-
вих дій на всій території 
України або в окремих її 
місцевостях. Основними 
завданнями територіальної 
оборони є охорона та захист 
державного кордону Укра-
їни; забезпечення умов для 
надійного функціонування 
органів державної влади, 
органів військового управ-
ління, стратегічного (опе-
ративного) розгортання 
військ; охорона та оборона 
важливих об’єктів і комуні-
кацій; підтримання безпеки 
та правопорядку в населе-
них пунктах.
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РОСТУТЬ ТАРИФИ

НОВА УКРАЇНСЬКА АРМІЯ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ — НАЙКРАЩИЙ
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 ДОРОГА КОМУНАЛКА

 ВИБУХОВИЙ ІНЦИДЕНТ 

РОСТУТЬ ТАРИФИ
Ірина КОСТЕНКО 

У питаннях підвищення тари-
фів на водопостачання та водо-
відведення економічні розра-
хунки взяли гору. 8 жовтня 2018 
року виконавчий комітет Бори-
спільської міської ради прийняв 
рішення про збільшення вартості 
послуг КП «Бориспільводоканал».

Це питання кілька разів виноси-
лося на засідання виконавчого ко-
мітету, але кожного разу не набира-
ло голосів, хоча підприємство на-
давало економічне обґрунтування 
необхідності підвищення тарифів.

Цього разу питання коментував 
головний інженер «Бориспільводо-
каналу» Анатолій Яцина, який нині 
в.о директора.

«Потрібно відкинути усі політичні 
гасла та бути реалістами: щоб водо-
канал працював стабільно – підви-
щення необхідне. У новому тарифі, 
насамперед, закладене підвищення 
зарплат працівникам. Якщо не під-

німемо зарплати, «Бориспільводо-
канал» не зможе працювати у звич-
ному режимі», — наголосив допо-
відач.

Анатолій Яцина підкреслив, що 
середній вік працівників водока-
налу — 54 роки, бо через низь-
ку платню молодь не приходить 
на підприємство, адже середня 
зарплата у Борисполі за І півріч-
чя склала 12 400 грн. За словами 
доповідача, у водоканалі серед-
ньомісячний заробіток слюсарів 
аварійно-відновних робіт — 5 900 
грн, електриків — 6 100 грн, маши-
ністів КНС і водозаборів — 4 750 
грн, контролера 5 200 грн (це не 
враховуючи відрахування 20%). 
«Наші спеціалісти звільняються, і 
йдуть працювати туди, де платять 
більше. Нині не вистачає по одній 
бригаді на дільницях водопро-
воду, каналізації, електриків», — 
говорив Яцина.

Рішення про підвищення було 
прийнято більшістю голосів після 
довгих обговорень.

З 1 ЛИСТОПАДА ВОДА 
ЗДОРОЖЧАЄ НА 28%  

НОВА ЦІНА ГАЗУ І ТЕПЛА

Проголосували 
Відповідно до рішення виконавчого комітету від 8 жовтня, 

з 1 листопада 2018 року тарифи на послуги водопровідно-кана-
лізаційного господарства «Бориспільводоканал» будуть такими:

• на централізоване водопостачання — 16,69 грн за куб м з ПДВ;
• на централізоване водовідведення — 12,17 грн за куб м з ПДВ;
• на послуги з централізованого постачання холодної води (з вико-

ристанням внутрішньобудинкових систем) — 17,62 грн за куб м з ПДВ;
• на послуги з централізованого водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) — 12,85 грн куб м з ПДВ.

Для мешканців багатоповерхівок вода подорожчає на 6,5 грн: 
17,62 грн платитимемо за водопостачання і 12,85 за відведення 
стоків. Кубічний метр води та стоків коштуватиме 30 грн. 47 коп 
(нині за це платять 23 грн. 88 коп). Подорожчання складає 28%.

• КП «Бориспільводоканал» повинне не менше ніж за 15 днів до введен-
ня в дію тарифів повідомити споживачів послуг про нове рішення та опу-
блікувати його в ЗМІ. Тож до 15 жовтня у пресі з’явиться офіційна інфор-
мація про нові ціни на воду.

 У ЦИФРАХ

 ДО ТЕМИІрина КОСТЕНКО 

КПТМ «Бориспільтепломере-
жа» готова подавати тепло, але 
уряд досі не визначився із вар-
тістю газу. Це заганяє теплопо-
стачальників у боргову яму.

Про це йшлося на нараді, де об-
говорювалася готовність міста до 
опалювального сезону. Перший за-
ступник Бориспільського місько-
го голови Микола Корнійчук, який 
проводив нараду, пояснив, чому 
із запуском котелень місто не по-
спішає. Сприятливі погодні умови 
дозволяють зекономити газ і кош-
ти споживачів — це одна із причин 
затримки. Інша —невизначеність 
владних верхів із ціною на газ.

Договір на постачання природ-
ного газу «Бориспільтепломере-
жею» підписаний і переданий до 
НАК «Нафтогаз України», але до-
кументи місто ще не отримало. 18 
жовтня обіцяють нову вартість га-

зу, тож нераціонально розпочина-
ти опалювальний сезон з однією ці-
ною палива, а продовжувати з ін-
шою, вважає міська влада. 

Підвищення ціни на газ не озна-
чає автоматичного подорожчання 
тепла. Необхідно дотриматися про-
цедур: проект рішення виконавчо-
го комітету повинен бути оприлюд-
нений на сайті і «провисіти» там 20 
днів, потім його має підтримати 
виконком. Після прийняття рішен-
ня його необхідно опублікувати в 
пресі. Увесь процес може затягну-
тися до 31 грудня. Це ж стосуєть-
ся і ОСББ. Теплопостачальна галузь 
певний час працюватиме у збиток, 
бо тариф використовуватиметься 
діючий, а вартість газу зросте.

На нараді підкреслювалося, що 
Бориспіль може розпочати по-
дачу тепла у будь-який момент, 
щойно будуть підписані догово-
ри на постачання природного га-
зу — котельні й теплотраси готові 
до старту.

борг населення перед 
КПТМ «Бориспільтепломережа» 
за спожите тепло

12,7 
млн грн 

• Якою буде ціна на природний газ, поки невідомо, немає офіційних розрахунків. Прогнозується, що 
на першому етапі блакитне паливо подорожчає до 9 грн за куб м, а наприкінці опалювального сезону ціна 
підвищиться до 14 грн за куб м.

У Борисполі вже 
не філія газового 
господарства

 «Бориспільська філія га-
зового господарства» ре-
організувалася у «Бро-
варське відділення ПАТ 
«Київоблгаз». 

Очолює відділення, як і 
раніше філію, Ігор  Зайончик. 
Нині він обіймає посаду стар-
шого інженера з експлуатаці-
йної діяльності. Квитанції на 
оплату за використаний газ 
для населення не змінювали-
ся. Підприємствам, які у сво-
їй діяльності мають врахо-
вувати зміни у «Київоблгаз», 
були розіслані листи із 
роз’ясненнями. 

У БОРИСПОЛІ НЕВІДОМІ КИНУЛИ ГРАНАТУ У ВІКНО БАГАТОПОВЕРХІВКИ
Ольга ІВАНОВА

У Борисполі вночі 10 жовтня у вікно 
квартири координатора організації 
С14 Сергія Мазура невідомі кинули 
вибуховий пристрій.

Поліція кваліфікувала вибух у квар-
тирі координатора організації С14 Сер-
гія Мазура як замах на вбивство. Про 
це повідомляє поліція Київської облас-
ті (не називаючи імен), тривають опе-
ративно-розшукові заходи – йдеться на 
сайті Головного управління Національ-
ної поліції в Київській області.

«Відомо, що зловмисники для здійс-
нення свого задуму підставили драби-
ну до будинку. Речові докази з місця по-
дії вилучено. На час розслідування ство-
рено посилену слідчо-оперативну групу 
на чолі з заступником начальника об-

ласної поліції», — на офійному сайті ін-
формує поліція.

 «Вночі в місті Бориспіль у вікно квар-
тири на другому поверсі невідомі кину-
ли вибуховий пристрій. 61-річний госпо-
дар житла знаходиться в лікарні. На мо-
мент вибуху у квартирі перебувало ще 
двоє членів сім’ї — дружина та син», — 
йдеться у повідомленні поліці Київської 
області на сторінці у Фейчбук. 

Тривають оперативно-розшукові за-
ходи. Сергій Мазур вранці 10 жовтня по-
відомив, що «кидали гранату РГД-5», на 
момент замаху активіста вдома не було, 
від вибуху постраждав його батько, який 
втратив багато крові, але його лікарям 
вдалося стабілізувати.

«Пощастило, що граната заплуталася у 
занавісках і впала вниз. Основний удар 
прийняли батарея та стіл», — зазначив ко-
ординатор націоналістичної організації. 

Він наголосив, що гранату кинули в 
його кімнату. «І мене старанно шукали 
невідомі особи за кілька днів до цього», 
— наголосив він. 

«Була дуже велика вибухова хвиля. Ви-
било двері. Постраждав батько. Втратив 
багато крові. Зараз у лікарні. Поки нічо-
го не відомо, — написав у Фейсбуці ак-
тивіст. Пізніше він розповів, що вибухова 
хвиля вибила все, осколки розлетілися на 
десятки метрів. «Замість батька мав бути 
я, але був не вдома», — запевняє Мазур.

За даними Мазура, поліція кваліфікува-
ла гранату «як звичайну хуліганку». Про це 
повідомляється на сторінці С14 у Фейсбук.

«За кілька днів до цього декілька раз 
приходила виконавча служба, щоб пере-
вірити мій домашній арешт. Хоча я вже 
давно не під запобіжним. Батьки не від-
крили. Потім таких приходів і дзвінків 
було ще декілька», — повідомляє Мазур.

Був під домашнім арештом. На www.pravda.com.ua 
повідомлялося раніше, що в квітні 2018 року представни-
ки націоналістичної організації С14 прогнали ромів з та-
бору на Лисій горі в Києві та спалили їхні намети та речі.

10 липня оприлюднене повідомлення, що поліція про-
водила обшуки вдома у Мазура.

Пізніше поліція Києва розмістила на своєму сайті пові-
домлення про те, що «в ході розслідування кримінально-
го провадження за фактом нападу на поселення осіб на 
Лисій горі у Голосіївському районі столиці одному з фігу-
рантів оголосили про підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) 
Кримінального кодексу України».

18 липня Мазура посадили під цілодобовий домашній 
арешт на 2 місяці.

7 серпня суд пом’якшив запобіжний захід підозрюва-
ному в нападі на табір ромів, координатору націоналіс-
тичної організації С14 Сергію Мазуру.

«Пом’якшили з цілодобового домашнього арешту на 
нічний, з 22 години до 6 ранку. Запобіжний захід у Ма-
зура діятиме до 18 вересня», — заявив тоді його адвокат 
Віктор Мороз.
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 ПЛАНУЮТЬ ЗАКІНЧИТИ

 НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

 ЗАЗІХАЮТЬ НА ЧУЖЕ

 ДОБРА ТРАДИЦІЯ

 ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ

ПЕРЕЇЗД НА 35 КМ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Ірини КОСТЕНКО

4 млн 248 тис. грн — вартість ка-
пітального ремонту відрізку про-
їжджої частини вулиці Київський 
Шлях — від вул. Глібова до Бровар-
ської — вказана у пропозиції ПрАТ 
«Броварське шляхо-будівель-
не управління №50». Ця компанія 
виграла тендер на виконання ре-
монтних робіт. До речі, бориспіль-
ські дороги ремонтувалися фахів-
цями «БШБУ-50» неодноразово і 
відгуки були позитивні. 

«Розкриття результатів аукціо-
ну відбулося 4 жовтня, згідно із за-
коном конкурент може подати на 
оскарження рішення протягом 10 
днів після завершення процедури. 
Якщо цього не буде, то робота роз-
почнеться, плануємо, 16 жовтня», — 
розповів «Вістям» перший заступник 
міського голови Микола Корнійчук.

Про кінцеві строки виконання 
поки не йдеться. Відомо, що на зга-

даному відрізку дороги плануєть-
ся розширення проїжджої частини 
до трьох смуг в обох напрямках. На-
гадаємо, що згаданий тендер про-
ходив за європейською системою, 

участь в ньому, крім броварської, 
брала білоруська компанія із міста 
Брест, але іноземці назвали на 600 
тис. грн більшу ціну виконання ро-
біт, ніж переможець, тому програли. 

 Відбувся тендер 
щодо ремонту дороги, 
що у районі на 35 км 
вулиці Київський Шлях 
у Борисполі. Перемогу 
отримала компанія із 
Броварів. 

ПО-НОВОМУ: 
ВЛАДА У РЕЖИМІ 
ОНЛАЙН

Тетяна ХОДЧЕНКО

У окремих кабінетах Бори-
спільської міської ради вста-
новлено камери для онлайн 
трансляції. Про деталі дізна-
валися «Вісті». 

Задля більшої відкритості й 
прозорості влади у членів Бо-
риспільського виконавчого ко-
мітету з’явилася ідея встанови-
ти камери відеозйомки в окре-
мих кабінетах міськради. Так 
прокоментувала рішення про 
нововведення Людмила Пере-
дерей, керуюча справами Бо-
риспільського виконкому місь-
кої ради. За її словами, відеока-
мера в режимі онлайн невдовзі 
працюватиме у 305-му кабіне-
ті, де проводяться планові на-
ради, засідання виконкому, ін-
ші зустрічі. У актовій залі на дру-
гому поверсі адмінбудівлі та-
кож передбачена зйомка для 
онлайн трансляції сесії та інших 
заходів. 

Вартість відеообладнання 
обійшлася міському бюджету у 
68 тис. 987 грн. Роботи викону-
вало ТОВ «ІМК». «Наразі спеціа-
лісти працюють над покращен-
ням якості звуку, якість відео — 
ідеальна», — говорить Людмила 
Передерей. 

Вдалося дізнатися, що не-
вдовзі відео з камер транслю-
ватиметься на Ютуб каналі, а 
також планується пряме вклю-
чення на сайті Бориспільської 
міської ради. «Невдовзі елек-
тронні посилання на ефір бу-
де опубліковано в окремому 
оголошенні на сайті Бориспіль-
ської міської ради», — пояснила 
керівник.

Однак, зазначила співрозмов-
ниця, питання, які розглядають-
ся на засіданнях, що стосуються 
особистих даних громадян, за-
для захисту приватної інформа-
ції відтепер не озвучуватимуться 
— оголошуватися буде лише но-
мер питання. 

Чи буде транслюватись сесія, 
що запланована на 18 жовтня, 
поки не відомо. Людмила Леоні-
дівна пояснила, що це залежить 
від вчасної доставки додаткової 
апаратури. 

ОКСАНА, підприємець

— На цій посаді я б відповідаль-
но ставилася би до своєї країни та 
народу. Для початку — почала бо-
ротися з корупцією в країні на усіх 
рівнях, особливо у верхах.

ГАЛИНА, пенсіонерка 

— Зробила б усе, аби створити 
робочі місця, підняти зарплати на 
пенсії, підвищити рівень освіти та 
медицини до євростандартів, щоб 
молодь не виїздила за кордон. 

ІРИНА, комірник 

— Найперше, щоб  бізнес не був 
причетний до  управління країною. 
Тобто, щоб президент, мери та де-
путати або займалися бізнесом, або 
працювали на владних посадах. 

ІРИНА, держслужбовець

— Слід повернути анексова-
ні території, запровадити стра-
хову медицину, підняти  зарпла-
ти, пенсії та соціальні гарантії для 
громадян. 

ОЛЬГА, юрист

— Домоглася б, щоб усі дотриму-
валися законів: від простого укра-
їнця до високого чиновника, бо як-
що влада сьогодні ігнорує  закони 
України, то про що можна говорити.

Ярослава КАВЕЦЬКА, фото автора 

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

«ЩО Б ВИ ЗМІНИЛИ, БУДУЧИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ?»

ПОБІЛЬШАЛО 
КВАРТИРНИХ 
ЗЛОДІЇВ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Борисполі спостерігається 
сплеск квартирних крадіжок. 
Про це повідомив заступник 
начальника Бориспільського ВП 
ГУНП в Київській області Сергій 
Григоренко на понеділковій на-
раді міського голови 8 жовтня. 

«Зловмисники працюють зла-
годженими групами. Зазвичай 
крадії чекають, поки господарі пі-
дуть на роботу. Після чого став-
лять мітки на дверях, а через кіль-
ка днів слідкують за квартирою», 
— розповідає Сергій Григоренко.

Поліцейським вже відомо, що 
грабіжники — це люди кавказь-
кої національності, часто вдяг-
нені у камуфляжну форму. Пра-
цюють на авто із єврономерами. 
Наразі власника підозрілого ав-
то перевіряють на митниці. «Жи-
телів міста просимо бути обачни-
ми, якщо помітили підозрілий ав-
томобіль біля під’їзду чи невідо-
мих осіб у під’їзді — повідомте на 
номер 102», — наголосив Григо-
ренко. Повідомлялося, що жод-
ного зловмисника не було затри-
мано правоохоронцями. 

ПОДАРУНКИ ДО 
НОВОГО РОКУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

500 тис. грн влада Бориспо-
ля планує виділити на новоріч-
ні солодощі для дітей.

Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук на апаратній 
нараді 8 жовтня дав вказівку своїй 
заступниці, Людмилі Ковальовій, 
на жовтневу сесію міськради ви-
нести питання про виділення ко-
штів на новорічні подарунки місь-
ким школярам та вихованцям ди-
тячих дошкільних закладів. Орі-
єнтовна сума витрат із міського 
бюджету — понад 500 тис. грн. 

Наголошувалося, що після де-
путатського схвалення ініціативи 
буде оголошено конкурс через 
систему РroZorro на обрання по-
стачальника солодощів. 

• ПрАТ «Броварське шляхо-будівельне управління №50» 
планує розпочати роботи 16 жовтня. 

СОБАЧИЙ ПРИТУЛОК: ПОТРІБНІ ТОВАРИ І МІСЦЯ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Будівництво притулку для со-
бак у Борисполі забудовник ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд» (дирек-
тор Олександр Сич) обіцяє завер-
шити у листопаді цього року. Тим 
часом місцева ГО «Артемон» ор-
ганізовує благодійну акцію для 
майбутніх підопічних у звіринці.

Термін введення у експлуатацію 
нового притулку для хвостатих, що 
на вул. Гоголя, 63 у Борисполі, змі-
стився: планували у вересні, пере-
несли на листопад. 

«Забудовник обіцяє завершити 
усі роботи до 15 листопада, але ма-
ло віриться, бо виконавець робіт 
не дотримується взятих на себе зо-
бов’язань перед містом», — комен-
тує ситуацію Микола Корнійчук, за-
ступник міського голови.

Доки на будмайданчику триває 
завершальний процес, бориспіль-
ська ГО «Артемон», яка планує пе-
реселитися у новий притулок, про-
водить благодійну акцію «Артемон». 
Мета: збір товарів для тварин (кор-
мів, посуду тощо); приносити допо-
могу можна до гардеробу НВК «Гім-
назія «Песпектива» до 15 жовтня. 
Активісти кажуть, що прагнуть за-
лучити школярів до вирішення про-
блеми безпритульних тварин.

Микола Корнійчук висловив під-
тримку діям волонтерів та пояснює, 
що на повноцінне утримання тварин 
бюджетних коштів не вистачить. 

Тим часом у мережі Фейсбук жи-
телі міста активно обговорюють 
проблему безпритульних собак. 
Людей цікавить, чи вистачить у при-
тулку місць для тих тварин, які нині 
живуть на вулицях, адже притулок 
розрахований на одночасне утри-
мання лише 150 собак.

Довідка. Нагадаємо, проект будівництва притулку розроблявся київ-
ським товариством «Водбуд-Україна» на замовлення міського управлін-
ня капітального будівництва. Компанія-забудовник, яка виграла тендер 
на будівництво — ОВ «Трест «Бориспільсільбуд». Будівництво почалося 
влітку 2017 року, вартість робіт передбачалася у сумі понад 8 млн грн. 

Згідно із проектом площа забудови 325,3 м.кв., а загальна площа осно-
вної будівлі — 217,7 м.кв. Тварини житимуть у вольєрах по три-чотири у 
кожному; передбачено і окремі вольєри для ізоляції хвостатих за потреби. 
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Людмила ПАСЕНКО,
заступник Бориспільського 
міського голови з гуманітарних 
питань, входить до Госпітальної 
ради Київщини

 У ПРОЦЕСІ

ПОРЯТУНОК НЕВІДКЛАДНОЇ 
МЕДДОПОМОГИ В БОРИСПОЛІ

 З 1 вересня цього року в місті розформовано службу 
невідкладної медичної допомоги і нині триває процес її 
створення по-новому.

Наталія ДОЛИНА 

На апаратній нараді у Бориспіль-
ського міського голови, 1 жовтня, 
його заступник Людмила Пасенко 
наголосила, що «з 1 вересня невід-
кладна допомога, яка функціонува-
ла як окрема служба при Бориспіль-
ському районному центрі первин-
ної медико-санітарної допомоги, у 
зв'язку із його реорганізацією при-
пинила існувати як така». За її сло-
вами, «у жодних законодавчих до-
кументах про надання первинної 
допомоги не передбачені лікарі не-
відкладних станів, і така послуга, як 
невідкладна медична допомога. На 
сьогодні це питання вирішується че-
рез екстрену медичну допомогу». 

Також вона додала, що є цікава 
пропозиція від Червоного Хреста 
України. «Ми хочемо за прикладом 
Німеччини спробувати запровади-
ти таку співпрацю — роботу волон-
терської бригади в режимі вихідно-
го дня для бориспільській громади. 
Коли буде відпрацьована програма 
Всеукраїнської громадської органі-
зації «Червоний Хрест України», ми 
внесемо її на затвердження Бори-
спільської міської ради», — зазна-
чила Людмила Пасенко.

«Питання вирішуються»
8 жовтня на засіданні виконавчо-

го комітету Бориспільської міської 
ради було схвалено Програму на-
дання невідкладної медичної допо-
моги населенню міста Бориспіль на 
2018-2019 роки.

У ексклюзивному коментарі «Ві-
стям» заступник міського голови 

Людмила Пасенко розповіла, що від-
повідно до нормативних докумен-
тів надавати невідкладну допомогу 
населенню Борисполя пропонуєть-
ся через організацію кабінету невід-
кладної допомоги при Бориспіль-
ському міському центрі первинної 
медико-санітарної допомоги. Зараз 
в активному процесі обговорення 
режим роботи кабінету невідкладної 
допомоги, а також придбання тран-
спорту, який обслугуватиме амбула-
торії сімейної медицини.

За словами співрозмовниці, пи-
тання буде винесено на розгляд се-
сії міської ради, яка відбудеться 18 
жовтня. «Після сесії ми детально 
прокоментуємо все, що стосують-
ся невідкладної допомоги. Питан-
ня вирішуються», — підсумувала 
Людмила Пасенко. Також наголоси-
ла, що скарг від жителів міста що-
до роботи «швидкої» не надходило.

Головна вимога — доступність
У Києві з 1 вересня бригади 

невідкладної медичної допо-
моги перейшли в підпорядку-
вання Центру екстреної медич-
ної допомоги та медицини ка-
тастроф. Тепер, щоб виклика-
ти додому невідкладну, киянам 
досить набрати відомий номер 
103. Диспетчер буде скерову-
вати виклики для невідкладної 
допомоги, екстреної допомоги, 
переключати на пораду лікаря 

за телефоном, радити зверну-
тися до іншого спеціаліста. Чи 
підуть шляхом Києва решта міст 
України, чи оберуть інший фор-
мат реформування екстреної 
медицини, залежить від орга-
нів місцевого самоврядування, 
пояснюють в Міністерстві охо-
рони здоров'я. Головна вимога 
Міністерства — доступність до 
надання якісної допомоги кож-
ному пацієнту.

 ДО ТЕМИ

 ДЕТАЛЬНО
Екстрена допомога — не поліклі-

ніка на колесах. Її мета — рятувати 
життя. Екстрену допомогу слід викли-
кати до пацієнтів у випадку знепри-
томнення, судом, раптових розладів 
дихання, раптового болю у серці чи 
животі, блювоти кров’ю, зовнішньої 
кровотечі або гострих психічних роз-
ладів, що загрожують життю чи здо-
ров’ю пацієнта та інших осіб, в тому 
числі в громадських місцях. Тобто до 
екстрених випадків можуть належа-
ти інфаркт, інсульт, важкі травми у ра-
зі ДТП чи інших аварійних ситуацій.

Лікар первинної ланки пови-
нен бути у зоні доступності до 
пацієнта, правильно визначити 
його стан і вчасно опинитися біля 
хворого. Така доступність має бу-
ти забезпечена в межах 15 хв. Крім 
транспорту, сімейний лікар пови-
нен мати у розпорядженні обов'яз-
ковий набір: препарати, дефібри-
лятор, швидкі лабораторні тести, 
засоби інструментального обсте-
ження — як мінімум, електрокар-
діограф. 

— Анатолію Петровичу, як ви 
розцінюєте факт, що в Бориспо-
лі наразі немає невідкладної до-
помоги? Може, медреформою 
така служба не передбачена?

— Вважаю, що це неприпустимо 
— позбавити місто, де мешкає бі-
ля 70 тисяч населення, невідклад-
ної допомоги. Ніде більше в Київ-
ській області такої ситуації немає. 
Уся кількість викликів, які пов'яза-
ні з наданням невідкладної допо-
моги, стала нашим додатковим на-
вантаженням, адже в законі пропи-
сано, що коли немає невідкладної, 
ця функція перекладається на екс-
трену, в разі наявності вільних бри-
гад на цей час. Проблема полягає 
в тому, що в таких умовах екстре-
на допомога не може повноцінно 
виконувати функції, які передбаче-
ні законом. Підвищився ризик то-
го, що ми можемо не встигти нада-
ти допомогу тоді, коли все вирішу-
ють хвилини. 

— Можете навести приклади?
— Ось вам проста задачка. Два 

виклики: у дитини висока темпе-
ратура і ДТП. Куди виїхала машина?

— На ДТП.
— Ні. На температуру, тому що 

цей виклик був першим. Приїха-
ли, бачать, в дитини ріжуться зуб-
ки, мама вже дала ліки, температу-
ра почала знижуватися. А людина, 
яка постраждала в ДТП, померла. 
Це ж стосується інфарктів, інсультів 
та інших випадків, коли від того, на-
скільки терміново надана медична 
допомога, залежить життя людини. 
Ось реальний приклад. Бачите ці 
заявки? Це десять викликів лише за 
півдня. Люди 80 років, 88 років, 81 
рік , 65 років, 86 рок.  Скарги — під-
вищення тиску, висока температу-
ра. Від госпіталізації відмови. На ці 
виїзди витрачено 10 тис. грн.  Вод-
ночас два дні тому було ДТП. Шість 
постраждалих, одна людина заги-
нула, одна у важкому стані. А ми ви-
трачаємо дорогоцінний час на ви-
клики, які належать до функції не-
відкладної допомоги.

— Раніше невідкладна і екс-
трена допомоги в Борисполі пра-
цювали злагоджено і чітко...

— Абсолютно правильно. Пре-
красна система була. Невідклад-

на успішно працювала остан-
ні 1,5 роки при Бориспільсько-
му районному ПМСД та обслуго-
вувала район та місто. На виклик 
приїжджала невідкладна, нада-
вала потрібну допомогу. Стабілі-
зували стан — прекрасно, поїха-
ли далі. Якщо побачили, що хво-
рий потребує спеціалізованої до-
помоги, госпіталізації, викликали 
екстрену. У випадках, коли симп-
томи були загрозливі, диспетчер 
не вагався і відразу відправляв 
екстрену. 

— Що змінилося за останній 
час?

— Міський центр ПМСД відкри-
тий містом в листопаді 2017 року,  
з 1 липня 2018 року райрада по-
передила про зупинення надання 
мешканцям міста невідкладної ме-
дичної допомоги. А з 1 вересня зу-
пинила, адже це обов’язок міста — 
забезпечити невідкладну медичну 
допомогу для містян. Відтепер на 
всі виклики повинна приїжджати 
екстрена допомога. У карті виклику 
обласній диспетчерській ставиться 
відмітка: у зв'язку з відсутністю не-
відкладної допомоги машина від-
правляється на виклик, який не є 
профільним.

— Скільки в вас зараз бригад?
— П'ять бригад. Три в місті і дві 

в районі (в Мирному і Воронькові).
— Яка кількість викликів?
— У середньому до 40 викликів 

на день. У святкові дні — до 60. Із 
цих викликів понад 30 % — не на-
ші, тобто третина — це суто функ-
ції невідкладної допомоги. До речі, 
70 % всіх викликів — із міста. Один 
виклик екстреної допомоги коштує 
тисячу грн.

— Наскільки відомо, зараз в Бо-
рисполі ситуація така: якщо лю-
дині стало погано, коли робочий 
час сімейного лікаря закінчив-
ся, вона може йому зателефону-
вати і запитати, чи викликати 
екстрену медичну допомогу, чи 
звертатися до приймального по-
кою для госпіталізації в ЦРЛ, чи 
можна прийняти якісь ліки. Але 
чи встигне вона додзвонитися? 
Не втратить дорогоцінний час?

— У законі все чітко сказано: до-
помога має бути безперервною. Лі-

«ТЕПЕР НА ВСІ ВИКЛИКИ 
ЗМУШЕНА ВИЇЗДИТИ 
ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА»

У середньому 
у нас до 40 

викликів на день. У 
святкові дні — до 60. 
Із цих викликів понад 
30 % — не наші, тобто 
третина — це суто 
функції невідкладної 
допомоги. До речі, 70% 
всіх викликів — із міста. 
Один виклик екстреної 
допомоги коштує 
тисячу грн.

Як живе в нових умовах екстрена допомога, чи під силу їй 
впоратися з подвійним навантаженням — наша розмова 
з заступником головного лікаря «Бориспільської станції 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
Анатолієм Скибуном.

АНАТОЛІЙ 
СКИБУН: 
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карям надається право вирішити, 
чи вони самі надають невідкладну 
допомогу у робочі часи та неробо-
чі, чи роблять черговий кабінет для 
безперервного обслуговування з 
тих грошей, які будуть отримувати 
з Національного фонду здоров'я, 
або за допомогою місцевої влади. 
Але вони зобов'язані так організу-
вати роботу, щоб все працювало 
належним чином, і люди знали, що 
вони не кинуті напризволяще.

— Чи намагалися ви вирішити 
цю проблему спільно з міською 
владою? 

— Ми передбачали такий роз-
виток подій, тому ще з травня пи-
сали звернення до виконавчо-
го комітету Бориспільської місь-
кої ради, щоб з'ясувати ситуацію. 
У відповіді міськвиконкому від 
10 вересня було зазначено, що 
«згідно Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21.11.2012 ро-
ку №1119 диспетчер оператив-
но-диспетчерської служби центру 
екстреної  медичної допомоги та 
медицини катастроф перенаправ-
ляє звернення, що належать до 
категорії не екстрених, до відпо-
відного закладу медико-санітар-
ної допомоги, а у разі відсутно-
сті такої можливості — направ-
ляє до пацієнта бригаду екстре-
ної медичної допомоги». Але при 
цьому чомусь не вказується, що 
поняття «відсутність можливо-
сті» стосується зайнятості бригад 
невідкладної медичної допомоги 
на інших виїздах під час виконан-
ня ними своїх функцій. Вважаю 
самоусунення Бориспільського 
міського центра первинної ме-
дико-санітарної допомоги від на-
дання невідкладної медичної до-
помоги в неробочий час прямим 
порушенням Наказу МОЗ України 
від 19.03.2018 року №504, а саме 
принципу безперервності ПМД.

— Чи має право людина звер-
нутися безпосередньо до при-
ймального відділення ЦРЛ?

— Так, щоб не втрачати час, лю-
дина має повне право звернутися 
в неробочий час до приймально-
го відділення. Це називається са-
мозверненням. Якщо час робочий 
— то до свого лікаря. Якщо ситу-
ація така, що загрожує життю, на-
приклад, серцевий напад, треба не-
гайно викликати 103. 

— Як ви ставитеся до ідеї існу-
вання невідкладної допомоги на 
волонтерських засадах, зокре-
ма, у співпраці з громадською 
організацією «Червоний Хрест 
України»?

— Головний документ, який 
дає право надання спеціалізо-
ваної медичної допомоги насе-
ленню — це ліцензія, яку видає 
держава. Товариство Червоний 
хрест — благодійна організація, 
яка не має ліцензії на такий вид 
діяльності. Патронажна служба, 
допомога інвалідам, літнім лю-
дям, навчання — це її функції. 
Але яким чином тут невідклад-
на допомога? Послуги НМД з бо-
ку Товариства Червоного Хреста 
України МОЗом не передбачені!

— Реформа первинної ланки 
передбачає відповідальність не 
лише медиків, а й пацієнтів. Які 
обов'язки має пацієнт?

— Це дуже слушне питання. Ба-
гато хто ще не розуміє, що відпо-
відальність за своє здоров'я несе в 
першу чергу саме він. Хочу — піду 
до лікаря, хочу — ні. Хочу — при-
ймаю ліки, які лікар призначив, хо-
чу — викину їх. Треба розуміти, що 
система буде працювати гарно, ко-
ли кожен на своєму місці — і лікар, 
і пацієнт — буде відчувати свою 
відповідальність. 

Наталія ДОЛИНА 

Приводом для пікету стало рі-
шення Уряду дати фінансування 
на модернізацію швидкої допомо-
ги лише місту Києву, Вінницькій, 
Одеській, Тернопільській, Полтав-
ській та Донецькій областям. Київ-

ська область не входить до пілот-
ного проекту реформування екс-
треної допомоги.

За словами мітингувальників, 
служба екстреної медичної допо-
моги в Київській області може пе-
рестати належно працювати з на-
ступного року. Заступник голови 

комітету з питань охорони здоров'я 
Верховної Ради України Ірина Сисо-
єнко зазначила, що на підтримання 
галузі екстреної медицини в Укра-
їні потрібно 11 млрд грн, а в 2019 
році планується виділити лише 1 
млрд грн.  Тобто служба екстреної 
отримає десяту частину від того, 
що потрібно, але й і ті кошти діста-
нуться далеко не всім.

Ірина Сисоєнко публічно збира-
ла підписи медпрацівників і зазна-
чила, що направить колективне 
звернення Прем'єр-Міністру Воло-
димиру Гройсману.

ЕКСТРЕНА КИЇВЩИНИ 
ПІД ЗАГРОЗОЮ

 5 жовтня лікарі, медсестри, фельдшери екстреної 
медичної допомоги Київщини — понад тисячу осіб — 
вийшли на акцію протесту біля стін Верховної Ради. 

Олександр Розембовський, 
який був присутній на акції, 
розповів, що ситуація дійсно є 
загрозливою:

— Протест пов'язаний із рішен-
ням Уряду щодо фінансування ок-
ремих регіонів. Чомусь обрано ли-
ше 5 регіонів для пілотних проек-

тів. У цих областях піднімуть ме-
дикам зарплату, куплять нові 
машини, медобладнання. Всі ін-
ші області, в тому числі і Київська, 
допомогу від Уряду не отримають. 
Що робити жителям цих областей? 
У чому винні медпрацівники, заро-
бітна плата яких залишається на  
принизливому рівні? Що робити з 
оснащенням станцій екстреної ме-
дичної допомоги?

Є стандарти, за якими має бути 
оснащений медтранспорт. Автомобі-
лі категорії А — це ті машини, які нам 
дісталися в спадок від попередників 
— «швидкої допомоги» ЦРЛ. Катего-
рії В — ті, на яких ми зараз працює-
мо. Авто категорії С — це реанімо-
білі, якими повинні бути обладнані 
станції екстреної меддопомоги. Про-
те в нас є лише один реанімобіль, де 

є апарат штучної вентиляції легень. 
Автомобільний парк вкрай зно-

шений — кожен автомобіль «про-
біг» майже 2 тис. км. Зараз відбу-
вається додаткове навантаження 
на нашу службу, тому ситуація із за-
безпеченням буде погіршуватися.

На акції також обговорювалися 
тенденції: молодь шукає роботу у 
приватних клініках та за кордоном. 
У зв'язку з інфляцією зарплата ме-
диків екстреної зменшилася прак-
тично в три рази. Мотивація пра-
цювати в цій галузі зараз відсутня. 
Молоді працівники, які приходять, 
відпрацьовують три роки і йдуть, 
адже не отримують ані фінансової 
підтримки, ані житла. Усе це при-
зведе до того, що виникне пробле-
ма з наданням екстреної допомоги 
населенню. 

«ЗНОШЕНИЙ АВТОПАРК, НИЗЬКА 
ПЛАТНЯ І ВІДСУТНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВ»

 ПРЯМА МОВА

 НОВИНИ КОРОТКО БУВ ПІКЕТ

МІСЬКА 
ПЕРВИНКА 
В ДІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У понеділок, 8 жовтня, на 
плановій нараді у місько-
го голови говорили про пер-
спективи роботи первинної 
медицини в Борисполі. 

• Амбулаторія на вул. Ки-
ївський Шлях, 11. Бориспіль-
ський міський голова Анато-
лій Федорчук  порушив питан-
ня необхідності ремонту при-
міщення на вулиці Київський 
Шлях, 11 та попросив вибачен-
ня за тимчасові незручності у 
пацієнтів даної амбулаторії. 

«Нам терміново необхідно 
знайти проектанта для ремонту 
підвалу та вентиляційної систе-
ми ції амбулаторії. До кінця ро-
ку це питання маємо закрити!» 
— сказав Анатолій Соловйович.

Наголошувалося, що на про-
ект та ремонтні роботи у бю-
джеті передбачено 1 млн 400 
тис. грн. У наступному році 
влада планує зробити ремонт 
усього приміщення даної амбу-
латорії. 

• У амбулаторії на вул. Київ-
ський Шлях, 24 ремонтні робо-
ти уже завершуються. Нагадає-
мо, цей медзаклад працює дав-
но, але лікарі та пацієнти досі 
користуються не центральним 
входом, дверима з боку зво-
ротної частини будівлі. Мину-
лого тижня було анонсоване 
відкриття амбулаторії, але ви-
никли проблеми із завершен-
ням частини ремонтних робіт, 
тому дату відклали на невизна-
чений термін.

• Вакцинація у школах. Ліка-
рі міської первинки минулого 
тижня працювали у Бориспіль-
ській ЗОШ №1.  За згодою бать-
ків проводилася планова вак-
цинація дітей молодшого віку 
від поліомієліту. Такі заходи від-
будуться і в інших навчальних 
закладах міста. 

• Вимога реформи. Згідно із 
вимогою медичної реформи із 
1 січня 2019 року на території 
України має запрацювати елек-
тронна медична карта пацієн-
та; з 1 квітня — електронний 
медичний рецепт, а із липня — 
електронний лікарняний лист.

підписано із лікарями 
загальної практики — 

сімейної медицини у Борисполі 
станом на 8 жовтня.  Про 

це повідомив директор 
міської первинки Євгеній 

Черенок. «Ця цифра щоденно 
збільшується, до кінця року 
ми прогнозуємо, що жителі 
міста активізуються», — 

сказав Черенок

10000 

ДЕКЛАРАЦІЙ

Співробітники Бориспільської 
станції екстреної медичної допо-
моги зазначають, що приміщен-
ня, в яких вони працюють, не від-
повідають санітарним нормам.

За словами головного лікаря 
Олександра Розембовського, при-
міщення знаходяться в аварійно-
му стані, а для служби місця не ви-
стачає, хоча навантаження на неї 
подвоїлося.

«Немає умов ні відпочити, ні по-

їсти. Кухня для медперсоналу пе-
рероблена із санвузла. Щодня на 
зміні працює два лікаря, але кімна-
та відпочинку розрахована на од-
ного. Ми написали листа до Бори-
спільської міської ради з прохан-
ням повернути приміщення, які 
були нам надані в 2013 році, і от-
римали відповідь: «На ваш лист від 
19.09. 2018 р. виконавчий комітет 
міської ради повідомляє, що нежит-
лові приміщення комунальної влас-
ності територіальної громади мі-

ста Бориспіль за адресою вул. Че-
хова, 2 площею 97,4 кв. м відповід-
но до рішення міської ради від 4 
вересня 2018 року передані в опе-
ративне управління КНП «Бори-
спільський міський центр первин-
ної медико-санітарної допомоги», 
— читає документ Олександр Ро-
зембовський.

Ця тема піднімалося на засідан-
ні виконкому 8 жовтня. Міський го-
лова Анатолій Федорчук висловив 
своє бачення ситуації: «Є певні по-
гляди на використання цих примі-
щень первинною медико-санітар-
ною допомогою. Вирішується, як це 
буде конкретно». 

«НАВАНТАЖЕННЯ ЗРОСЛО, 
А ПРИМІЩЕННЯ ТІСНІ ТА АВАРІЙНІ»

Олександр РОЗЕМБОВСЬКИЙ,
головний лікар «Бориспільської 
станції екстреної меддопомоги 
та медицини катастроф»

 ПРЯМА МОВА

• Медики намагаються врятувати службу від можливого зубожіння через недофінансування.
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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 знаходиться на території підві-
домчій Мирненській сільській раді 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 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:

— 2314,11 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 

Мирненській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського району 

Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 406,78 7,11
1600,00/
1920,00

1928,43/
2314,11

20,53

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 на території Рого-
зівської сільської ради 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:

— 2 305,81 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 

%

Території 
підвідомчі 

Рогозівській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського району 

Київської 
області. 

1 766,54 1 521,64 399,86 7,11
1600,00/
1920,00

1921,51/
2305,81

20,09

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 Мирненської 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 Рогозівської 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
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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.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» інформує споживачів про намір перегляду тарифу на послуги 

теплопостачання Оголошення про намір перегляду тарифу на послуги 

теплопостачання ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ».

ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» опалює установи, організації, що фінансуються з державного чи 

місцевого бюджету та інші установи, організації, які знаходиться на територіях, підвідомчих 

Бориспільській Міській Раді Київської області. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра-

їни від 01.06.2012 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житло-

во-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України 

від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-кому-

нальних 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 Держенер-

гоефективності від 26.03.2018 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 1907,87 грн./Гкал з ПДВ. Зауваження і про-

позиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня опублікуван-

ня на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 

18/24. Розрахунок тарифу на теплову енергію:

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

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

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 

%

м. Бориспіль 1 766,54 1589,89 68,25 7,11
1173,33/
1408,00

1598,89/
1907,87

35,50

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 на території підві-
домчій Глибоцькій сільській раді 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 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:

— 2 261,08 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 
Глибоцькій 

сільській раді 
Бориспіль-

ського району 
Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 362,59 7,11
1600,00/
1920,00

1884,23/
2261,08

17,76

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 знаходиться на території підвідом-
чій Головурівській сільській раді 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 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;

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 

Головурівській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського району 

Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1555,16/
1866,19

1975,73/
2370,88

27,04

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 на території підві-
домчій Гнідинській сільській раді 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 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:

— 2338,30 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 
Гнідинській 

сільській раді 
Бориспіль-

ського району 
Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 426,94 7,11
1600,00/
1920,00

1948,58/
2338,30

21,76

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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ПОНЕДІЛОК, 15 ЖОВТНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.25 ТСН

9.30, 10.45 "Чотири весілля"

11.45, 13.10 "Одруження наосліп"

14.30 "Танці з зірками"

17.10 "Жіночий квартал"

20.15 Х/ф "Перевізник" (16+)

22.05 Х/ф "Перевізник - 2"

23.50 Д/ф "Луганський форпост"

1.50 Х/ф "Пропала грамота"

6.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

7.00, 2.30 Зоряний шлях
9.00 Реальна містика
11.10, 15.20 Т/с "Бійся бажань 

своїх"
15.00, 19.00, 1.00 Сьогодні
15.50 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" 

(12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
20.00 Х/ф "Красуня" (16+)
22.30 Х/ф "Мумія" (16+)
2.00 Телемагазин
3.50 Історія одного злочину -3 

(16+)

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"
10.00 Т/с "Абатство Даунтон"
11.25, 12.25 Х/ф "Корсиканець"
14.00 Х/ф "Вихідні!"
15.45 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 2.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
21.00 Т/с "Плата за порятунок" 

(12+)
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Т/с "Розвідники" (16+)

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

Марко Поло"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
20.00 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15 Т/с "Відділ 44" (16+)
6.00, 19.20 Надзвичайні новини
7.00 Факти тижня. 100 хвилин
9.05 Надзвичайні новини. Підсумки
10.05, 13.00, 22.05 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Нова людина-павук" 

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

Висока напруга" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.05 Т/с "Папаньки" (12+)
23.00 Х/ф "Жінка-кішка" (16+)
1.00 Х/ф "Повінь" 1 с.
2.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

4.55 Х/ф "Легенда про княгиню 
Ольгу"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Діамантова 

рука"
9.30 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
10.20 "Невідома версія. Вірні друзі"
11.10 Т/с "Гетьман" (16+)
14.50 Х/ф "Ділові люди"
16.20 Х/ф "Вірні друзі"
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
22.45 Х/ф "Солодка жінка"
0.30 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

7.25 Х/ф "Фатальні обставини"
9.25 "Київ музика"
10.00, 23.40 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українцям - українське"
16.00 "Ситуація"
16.10 "Дивно чи ні?"
17.00 "Фестиваль "Мелодія двох 

сердець"
21.00, 2.40 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25, 3.05 Х/ф "Маргарита"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
0.40 Х/ф "На пляжі"
5.10 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
3.35 Абзац
5.29, 6.44 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.45 Х/ф "Анаконда" (16+)
8.40 Х/ф "Анаконда 2: Полювання 

на криваву орхідею" (16+)
10.40 Х/ф "Годзілла" (16+)
13.05 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" 

(16+)
15.45, 0.15 Таємний агент
17.00, 1.30 Пост шоу. Таємний 

агент
19.00 Ревізор
21.15 Страсті за ревізором

5.45 Х/ф "Капітан "Пілігрима"
7.25 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
9.20, 18.25 "Свідок. Агенти"
10.00 Х/ф "Непіддатливі"
11.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
13.30 "Речовий доказ"
15.15, 21.20 "Легенди карного 

розшуку"
16.35 Х/ф "У бій ідуть лише 

"старики"
19.00, 3.00 "Свідок"
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

8.10, 9.05, 1.15 Т/с "Пляжний коп-2"

10.00 "Загублений світ"

12.05 Т/с "Опер за викликом-3"

15.55 Х/ф "Команда 8: В тилу 

ворога"

17.50 Х/ф "Ера динозаврів"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35 Т/с "Касл-8"

23.15 Х/ф "Шість куль"

2.10 "Облом.UA."

4.10 Т/с "Анатомія Грей"
6.00, 15.30 Все буде добре!
8.00 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
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+)
2.40 Найкраще на ТБ

6.00, 9.40 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Спортивна гімнастика. 
Індивідуальні змагання

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 
ранку, Країно!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
10.40, 14.55, 16.50, 5.10 ІІІ літні 

Юнацькі Олімпійські ігри 
2018 г.

13.45, 16.25 Телепродаж
14.00 Перший на селі
14.30 Перша шпальта
18.20 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Стрибки в воду
19.30, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Баскетбол. Фінали

21.25 Олімпійська доба
23.25 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Стрибки у воду. 
Фінали. Легка атлетика. 
Фнали

1.10 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Легка атлетика. 
Фінали

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 16 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"
10.50, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 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 Т/с "Дві матері" (12+)
21.45, 23.35, 0.50 "Модель XL - 2"
1.30 Х/ф "Королева бензоколонки"

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
10.30 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+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА. 

Україна-Чехія
0.10, 2.20 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

5.40 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"
10.10, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон"
13.00, 21.00 Т/с "Плата за 

порятунок" (12+)
14.00 Д/п "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 2.25 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Т/с "Розвідники" (16+)
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 М/ф "Джастін та лицарі 

доблесті"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.10 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 Антизомби
12.05, 13.20 Х/ф "Жінка-кішка" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.25 Т/с "Папаньки" (12+)
16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.40 "На трьох" (16+)
23.40 Х/ф "Прибрати Картера" 

(16+)
1.40 Х/ф "Повінь" 2 с.
3.15 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.00 Х/ф "Фучжоу"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Невідома версія. Висота"
9.40 "Спогади"
10.40 "Володимир Басов. Бігун на 

довгі дистанції"
11.30 "Моя правда"
12.20 Х/ф "Лісова пісня"
14.10 Х/ф "Москаль-чародій"
15.35 Х/ф "У тихій пристані"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Між високих хлібів"
0.30 " позаочі"
1.20 "Академія сміху"

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "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, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Сучасні будівлі Лондона"
20.30 "Київські історії"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.20 Служба розшуку дітей
3.25 Зона ночі
4.50 Абзац
6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50, 0.05 Київ вдень та вночі (16+)
8.45 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.35 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.50, 19.00 Хто проти блондинок? 

(12+)
21.00 Будиночок на щастя (12+)
22.00 Х/ф "Конвоїри" (16+)
1.05 Х/ф "Мобільник" (18+)

5.20 Х/ф "Які ж були ми молоді"
7.00 Х/ф "Сімнадцятий 

трансатлантичний"
8.40 Х/ф "Доля людини"
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, 16.50, 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"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп-2"

8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-3"

9.50, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.25 Х/ф "В тилу ворога"

15.25 Х/ф "Морські котики проти 

зомбі"

18.15 "Спецкор"

18.50 "ДжеДАІ"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.15 Т/с "Касл-8"

1.50 "Облом.UA."

4.55 Т/с "Анатомія Грей"
6.45, 15.30 Все буде добре!
8.45, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
13.00 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 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. (повтори)

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!

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

11.25, 14.40 Телепродаж
16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Стрільба з лука 
(дівчата)

18.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Чвертьфінали

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

21.25 Олімпійська доба
0.50, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Художня гімнастика

2.55 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Стрільба з лука. 
Чвертьфінал (дівчата)

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15 — 21 ЖОВТНЯ

 ВІТАЄМО
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СЕРЕДА, 17 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"
10.55, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 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 Т/с "Дві матері" (12+)
21.45, 23.40, 0.50 "Король десертів"
1.50 "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
10.30 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+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти моя улюблена" 1, 2 с. 

(12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

5.40 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, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон"
13.00, 21.00 Т/с "Плата за 

порятунок" (12+)
14.00 Д/п "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00, 2.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.30 "Подробиці"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Т/с "Розвідники" (16+)
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.05 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
12.05, 13.20 Х/ф "Прибрати 

Картера" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.30 Т/с "Папаньки" (12+)
16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.40 "На трьох" (16+)
23.45 Х/ф "Зламана стріла" (16+)
1.50 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Циганка Аза"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Вірні друзі"
9.30 "Спогади"
10.05 "Актори-фронтовики"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "веселі Жабокричі"
13.00 Х/ф "У любові немає причин" 

(12+)
15.10 Х/ф "Доживемо до понеділка"
17.10 Х/ф "Висота"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
0.25 " позаочі"
1.15 "Академія сміху"

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 2.30 "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, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"

3.05, 2.45 Зона ночі
4.45 Абзац
6.39, 7.54 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.55, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.50 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.45 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
16.00, 21.00 Будиночок на щастя 

(12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання 

(16+)
22.00 Х/ф "Золоте дитя"
1.00 Х/ф "Жах Амітівілля" (18+)
2.40 Служба розшуку дітей

5.15 Х/ф "Грачі"
6.45 Х/ф "Ніагара"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 

"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"
3.35 "Випадковий свідок"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.55 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп-2"

8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-3"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

13.30 Х/ф "В тилу ворога-2: вісь 

зла"

15.25 Х/ф "В тилу ворога: 

Колумбія"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.15 Т/с "Касл-8"

1.50 "Облом.UA."

5.10 Т/с "Анатомія Грей"
7.05, 15.30 Все буде добре!
9.05, 20.00, 22.45 МастерШеф 

(12+)
13.00 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, 1.00, 1.10 ІІІ літні 
Юнацькі Олімпійські ігри 
2018 г. Стрибки в воду

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!

11.50, 14.40 Телепродаж
12.10, 13.15, 15.10 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г.
16.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Пляжний 
волейбол. Фінали (юнаки)

18.35 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г. Баскетбол 3х3. 
Півфінали

20.00, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Пляжний волейбол. Фінали 
(дівчата)

21.25 Олімпійська доба
23.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Карате. Фінали
2.30 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Стрільба з лука. 
Фінали

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15 — 21 ЖОВТНЯ

ЧЕТВЕР, 18 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"
11.00, 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, 21.45 Т/с "Дві матері" (12+)
22.45 "Право на владу 2018"
0.50 Х/ф "Белль" (12+)
4.50 Мультфільм

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
10.30 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+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ти моя кохана" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)

5.45 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, 12.45 Т/с "Абатство Даунтон"
13.00, 21.00 Т/с "Плата за 

порятунок" (12+)
14.00 Д/п "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 5.15 "Подробиці"
22.00 Т/с "Однолюби"
0.00 Т/с "Розвідники" (16+)
2.30 Х/ф "Подарунок на іменини"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Рапунцель"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00 Чотири весілля
19.00, 23.00 ЛавЛавСar 3
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 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, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф "Зламана стріла" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 21.20 Т/с "Папаньки" (12+)
16.20 Дизель-шоу (12+)
17.45 Т/с "Марк+Наталка" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.20 Нові лідери
0.10 Х/ф "Протистояння" (16+)
1.55 Т/с "Прокурори"
2.40 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.35 Х/ф "Лимерівна"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
9.55 "З любов'ю. Юрій Нікулін"
11.35 Х/ф "Тримайся, козак!"
13.00 Х/ф "Салма і Салім"
15.25 Х/ф "Солодка жінка"
17.15 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
19.00, 1.50 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Сплячий лев"
0.20 " позаочі"
1.10 "Академія сміху"
3.20 Кіноляпи

7.00 "Шамварі: територія диких 
тварин"

8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20 
"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 2.30 "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, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Прогулянки містом"
21.25 "Бойовий відлік"
22.30, 3.40 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
4.05 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00 Зона ночі
4.35 Абзац
6.29, 7.44 Kids Time
6.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.45, 0.00 Київ вдень та вночі (16+)
8.45 Т/с "Любов напрокат" (12+)
10.35 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
15.50, 21.00 Будиночок на щастя 

(12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Х/ф "Пустун" (16+)
1.00 Х/ф "Машина часу"
2.55 Служба розшуку дітей

5.55, 9.00 Х/ф "Зворотного шляху 
немає"

8.30 Ранковий "Свідок"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

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

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

світу"
3.30 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Пляжний коп-2"

8.55, 0.55 Т/с "Пляжний коп-3"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"

13.10 Х/ф "Неймовірне життя 

Волтера Мітті"

15.15 Х/ф "Транс"

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

21.35, 23.15 Т/с "Касл-8"

1.50 "Облом.UA."

4.40 Т/с "Анатомія Грей"
6.30, 15.30 Все буде добре!
8.25 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів (16+)
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 Зважені та щасливі 

(12+)

6.00, 9.40 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Баскетбол 3х3. Фінали

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 
21.00, 3.00 Новини

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

10.00, 11.50, 14.40, 15.10, 3.50 ІІІ 
літні Юнацькі Олімпійські 
ігри 2018 г.

11.25, 15.35 Телепродаж
12.40, 21.50 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Бокс. Фінали

16.00, 1.00, 1.10 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Карате. Фінали

16.30, 19.00 ІІІ літні Юнацькі 
Олімпійські ігри 2018 г. 
Футзал. Фінали

18.00 Інформаційна година
21.25 Олімпійська доба
2.00 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Церемонія 
закриття

3.20 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

0672426183

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДВІРНИК

З/п 7000 грн
Робота у м. Бориспіль 
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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"
11.00, 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"
20.15 "Ліга сміху 2018"
22.20 "Ігри приколів 2018"
23.20 "Вечірній Київ"
1.20 "Розсміши коміка"
5.15 "Чистоnews 2018"

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

2.30 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 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+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Дочки-Мачухи" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 По слідах

6.00 М/ф
6.15, 22.00 "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, 12.25 Т/с "Абатство Даунтон"
13.00 Т/с "Плата за порятунок" 

(12+)
14.00 Д/п "Склад злочину"
14.50, 15.45, 16.45 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
23.50 Х/ф "Другорядні люди"
2.05 "Речдок"
4.10 Д/п "Великі українці"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
9.20 Х/ф "Везунчик"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 20.00 Танька і Володька
14.00 Одного разу під Полтавою
15.00, 3.20 Віталька
16.30 Х/ф "Гарфілд"
18.00 Чотири весілля
19.00, 0.30 ЛавЛавСar 3
21.00 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
22.45 Х/ф "Медовий місяць у 

Вегасі" (16+)
1.30 17+
2.30 Панянка-селянка
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Студія Вашингтон
4.25 Факти
4.45 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
12.25, 13.20 Х/ф "Протистояння" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45 Т/с "Папаньки" (12+)
16.20, 21.30 Дизель-шоу (12+)
17.40, 0.00 Т/с "Марк+Наталка" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
3.40 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.30 Х/ф "Мартин Боруля"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
9.55 "Два Миронова"
11.35 Х/ф "Небилиці про Івана"
13.15 Х/ф "Богдан-Зіновій 

Хмельницький"
15.30 Х/ф "Застава в горах"
17.25 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.00, 2.00 Т/с "Комісар Рекс"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "До Чорного моря"
0.20 Х/ф "Дівчина з гітарою"
3.30 Кіноляпи
4.20 Саундтреки

7.00 "Наглядачі заповідника"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 3.20, 4.55 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 2.40 "Школа права"
9.15, 20.20, 22.45, 2.30 "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, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Найбільші обмани в історії"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Мультляндія"

3.00, 2.30 Зона ночі
4.05 Абзац
5.49, 6.45 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.50, 23.30 Київ вдень та вночі 

(16+)
7.50 Ревізор
10.00 Страсті за ревізором
13.00 Будиночок на щастя (12+)
16.30, 19.00 Топ-модель (16+)
21.40 Кохання на виживання (16+)
0.40 Х/ф "Мобільник" (18+)
2.25 Служба розшуку дітей

5.45 Х/ф "Розпад"
7.10 Х/ф "Все перемагає любов"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
12.50 "Речовий доказ"
15.50, 16.55, 21.25 "Легенди 

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

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

6.00 М/ф
8.00 Т/с "Пляжний коп-2"
8.55 Т/с "Пляжний коп-3"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
13.25 Х/ф "Ефект близнят: 

Вампіри"
15.30 Х/ф "Ефект близнят: Меч 

імператора"
19.25 Х/ф "В`язень"
21.15 Х/ф "Битва драконів"
23.05 "Змішані єдиноборства. UFC 

№212"
1.25 "Цілком таємно"
3.20 "Облом.UA."

5.55 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Х/ф "Спокута"
8.50 Т/с "Швидка допомога" (12+)
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 (12+)
22.45 Ультиматум (16+)

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

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 21.00, 3.00 Новини

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

11.25, 14.40, 16.25 Телепродаж
16.45, 23.00 ІІІ літні Юнацькі 

Олімпійські ігри 2018 г. 
Церемонія закриття

18.00, 0.10 Інформаційна година
18.50 VoxCheck
19.00 Чудова гра
19.25 Д/ф "Неповторна природа"
20.30 Перша шпальта
21.25 Олімпійська доба
21.50 ІІІ літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2018 г. Яскраві 
моменти

1.10 Документальна програма 
"Богдан Гаврилишин. Місія-
Свобода"

2.00 Д/ф "Орегонський путівник"
3.20 Тема дня
3.50 52 вікенди
4.15 Фольк-music
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6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Гроші 2018"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100"
11.20, 23.15 "Світське життя 2018"
12.30 "Модель XL - 2"
14.25 "Король десертів"
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2018"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Жіночий квартал"
0.15 "Ігри приколів 2018"
1.15 "Вечірній Київ"
5.20 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.15, 5.20 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Ти моя кохана" (12+)
12.20 Т/с "Експрес-відрядження" 1, 

2 с.
15.20 Т/с "Експрес-відрядження"
16.45 Т/с "Подаруй мені життя" 1, 2 

с. (12+)
20.00 Т/с "Подаруй мені життя" 

(12+)
22.00 Т/с "Трава під снігом" (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
3.45 Реальна містика

6.25 М/ф
6.55 "Жди меня. Україна"
8.45 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
10.30 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
12.30 Х/ф "Біле сонце пустелі"
14.15 Т/с "Абатство Даунтон"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Один на всіх. 

Мільйонам наших глядачів 
присвячується"

22.30 Т/с "Господиня великого 
міста"

2.15 Д/п "Євгеній Крилатов. 
Саундтрек епохи"

2.55 Х/ф "Як посварився Іван 
Іванович з Іваном 
Нікіфоровичем"

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф "Мавпи в космосі - 2: 

Удар у відповідь"
12.50 Х/ф "Кіт у чоботях"
14.00 Чотири весілля
17.15 Х/ф "Медовий місяць у 

Вегасі" (16+)
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У
1.00 БарДак
2.00 17+
3.00 Панянка-селянка
3.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

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

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
14.50 Т/с "Папаньки" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
20.10 Х/ф "Людина-павук-3: Ворог 

у тіні" (16+)
22.20 Х/ф "Людина-павук-2"
1.40 Т/с "Прокурори"
3.05 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "веселі Жабокричі"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
10.15 "Невідома версія. Іван 

Васильович змінює 
професію"

11.10 Х/ф "Жертва в ім'я любові"
14.00 Х/ф "Ключі від неба"
15.20 Х/ф "Блакитна стріла"
17.10 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Доля людини"
22.55 Х/ф "Зворотної дороги 

немає"
2.40 " позаочі"

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 "Юний орел"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Єство звіра"
18.10, 0.55 Х/ф "Господар"
20.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 3.05, 4.50 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25, 3.25 Х/ф "Кожного Божого 
дня!"

23.10 "Українська Національна 
Лотерея"

5.10 "Мультляндія"

3.00, 1.30 Зона ночі

5.09, 6.25 Kids Time

5.10 М/с "Лунтик і його друзі"

6.30 Заробітчани

12.30 Хто проти блондинок? (12+)

14.30 Хто зверху? (12+)

16.30 М/ф "Університет монстрів"

18.30 Х/ф "Залізна людина" (16+)

21.00 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)

23.30 Х/ф "Виходу немає" (16+)

5.15 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 "Україна вражає"
12.50, 3.55 "Речовий доказ"
16.00 "Легенди карного розшуку"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кухарка"
21.00 Х/ф "Ас із асів"
23.00 Х/ф "Немислиме" (18+)
0.55 "Таємниці кримінального 

світу"
2.35 "Випадковий свідок"
2.55 "Правда життя. Професії"
4.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

12.55 Х/ф "Битва драконів"

14.45 Х/ф "В тилу ворога: 

Колумбія"

16.35 Х/ф "Команда 8: В тилу 

ворога"

18.30 Х/ф "В ім`я Бен-Гура"

20.05 Х/ф "Геркулес"

22.00 Х/ф "Хижак"

0.05 Х/ф "Хмарний атлас"

3.20 "Люстратор. Прокляття 

системи"

4.45 "Облом.UA."

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

історія"
8.00 Караоке на Майдані
9.00 Все буде смачно!
9.55 Битва екстрасенсів (16+)
12.00 Зважені та щасливі (12+)
15.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
21.55 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00, 9.30 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
10.00 Лайфхак українською
10.10 Д/ф "Це цікаво"
10.40 Чудова гра
11.05, 16.30 Телепродаж
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф "Пророк Моісей - вождь-

визволитель" 1 с.
14.50 Казки, перевірені часом. 

"Вероніка"
16.50 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.30 Концертна програма "Арсен 

Мірзоян. Київ"
22.25 Д/ф "Неповторна природа"
22.55, 3.30 Світло
0.05 Д/ф "Незвичайні культури"
0.30 Д/ф "Дива Китаю"
1.35 Д/ф "Китайський живопис"
2.10 Д/ф "Смачні історії"
4.25 Війна і мир
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6.00 ТСН

7.00, 1.50 "Українські сенсації"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

9.00 "Лото-Забава"

9.45 М/ф "Маша і ведмідь"

9.55, 11.05, 12.05, 13.05, 14.20 

"Світ навиворіт - 3: 

Танзанія, Ефіопія"

15.50 Х/ф "Перевізник" (12+)

17.45 Х/ф "Перевізник - 2"

19.30, 4.50 "ТСН-Тиждень"

21.00 "Танці з зірками"

23.45 "Ліга сміху 2018"

6.50 Сьогодні
7.50 Зоряний шлях
8.45 Т/с "Подаруй мені життя" (12+)
13.00 Т/с "Дочки-Мачухи" (12+)
17.00 Т/с "мій найкращий ворог" 1, 

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

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Мій кращий ворог" (12+)
23.00 Х/ф "Берега любові" (16+)
1.00, 2.30 Історія одного злочину 

-3 (16+)
2.00 Телемагазин

6.30 Х/ф "Зозуля с дипломом"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 Х/ф "Прикинься моїм 

хлопцем" (16+)
14.00 Т/с "Абатство Даунтон"
17.20 Концерт "Інтер. Один на всіх. 

Мільйонам наших глядачів 
присвячується"

20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Сфера" (12+)
22.30 Х/ф "Афера 

по-американськи" (16+)

6.00 Байдиківка
6.30 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Барбі. Магія дельфінів"
12.45 Х/ф "Як створити ідеального 

хлопця"
14.30 Х/ф "Гарфілд"
16.00 Чотири весілля
17.15 М/ф "Пінгвіни Мадагаскару"
19.00 Одного разу під Полтавою
21.00 Танька і Володька
23.00 Країна У
1.00 БарДак
2.00 17+
3.00 Панянка-селянка
3.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.40 Скарб нації

4.50 Еврика!

4.55 Факти

5.20 Інсайдер

7.05 Т/с "Відділ 44" (16+)

10.55 Х/ф "День бабака"

12.45 Факти. День

13.10 Х/ф "Людина-павук-2"

16.45 Х/ф "Людина-павук-3: Ворог 

у тіні" (16+)

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Післязавтра" (16+)

23.05 Х/ф "Життя" (16+)

1.05 Т/с "Прокурори"

2.45 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 "Вечір напередодні Івана 
Купала"

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

слово "смерть"
10.20 "Невідома версія. Операція" 

И"
11.10 Х/ф "Загублене місто"
13.00 Х/ф "Штольня" (16+)
14.25 Х/ф "Гонка " (16+)
16.30 Х/ф "Жінка в чорному" (16+)
18.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Повернення "Святого 

Луки"
22.50 Х/ф "Чорний принц"

7.55 "Єство звіра"
8.50 "Паспортний стіл"
9.00 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українець М. Поплавський у 

Варшаві"
15.35 "Сучасні будівлі Лондона"
16.00 "Творчий вечір Вадима 

Крищенка"
18.40, 0.30 Х/ф "Рідна земля"
21.00, 23.40, 2.40 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10, 3.10 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50, 3.30 Х/ф "Два дні, одна ніч"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
5.00 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
5.10 Стендап-шоу
6.04, 7.25 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.30 М/ф "Бігфут Молодший: Стань 

легендою"
9.20 М/ф "Університет монстрів"
11.20 Х/ф "Золоте дитя"
13.10 Х/ф "Залізна людина" (16+)
15.50 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
18.20 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
21.00 Х/ф "На межі майбутнього" 

(16+)
23.15 Х/ф "Машина часу"
1.10 Х/ф "Жах Амітівілля" (18+)

5.00 "Top Shop"

6.00 Х/ф "Матрос Чижик"

7.45 Т/с "Спрага" (16+)

11.15 Х/ф "Беремо все на себе"

12.50 Х/ф "Мерседес" тікає від 

погоні"

14.20 Х/ф "Салма та Салім"

17.20 Х/ф "Ас із асів"

19.00 Х/ф "Приборкувачка тигрів"

21.00 Х/ф "Засуджений"

22.45 Х/ф "Транзит" (18+)

0.30 Х/ф "Немислиме" (18+)

6.00 М/ф

8.05 "102. Поліція"

9.00 "Загублений світ"

13.00 "Шалені перегони"

14.00 Х/ф "Геркулес"

15.50 Х/ф "Шанхайський полудень"

17.55 Х/ф "Випадковий шпигун"

19.40 Х/ф "Гарячі голови"

21.10 Х/ф "Гарячі голови-2"

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Змішані єдиноборства. UFC 

№212"

2.30 "Облом.UA."

7.05, 11.05 Т/с "Коли ми вдома. 
Нова історія"

9.10 Все буде смачно!
10.05 Караоке на Майдані
12.05 МастерШеф (12+)
17.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Invictus. Ігри нескорених 

2018 г. (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10, 3.00 

Новини
9.40 Х/ф "Пророк Моісей - вождь-

визволитель" 1 с.
11.25 Д/ф "Гордість світу"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15, 16.30 Телепродаж
13.35 Д/ф "Світ дикої природи"
14.05 #ВУКРАЇНІ
14.30 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.15 Своя земля
16.50 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/ф "Ігри імператорів"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.00 Концертна програма Євгена 

Хмари "Знамення"
23.35 Д/ф "Імперія"
0.35 Д/ф "Китайський живопис"
1.30 Д/ф "Дива Китаю"
2.10 Д/ф "Смачні історії"
3.30 Світло

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 Глибоцької 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

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 Головурівській 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
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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 Бориспільської Міської Ради 
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

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 Гнідинській 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

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 Вороньківської 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 державного 

чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, підвідом-
чих Вороньківській 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

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 

Воронь-
ківській 

сільській раді 
Бориспіль-

ського району

1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1521,95/
1845,73

1975,73/
2370,88

28,45

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 Воронь-
ківській сільській 
раді Бориспіль-
ського району

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 випус-

ку 2012. Тел.: 0 98 5895807.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

сподаря. Тел.: 0 99 3720521,0 68 3505403.
Нова 31-а вул., центр, 8/10, 52/20/11, після будівель-

ників, індивідуальне опалення, 620400 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

Совхозна вул., р-н школи №3, 2/5, 35/17/7, житловий 
стан, поруч школа, дит.садок, магазини, 535800 грн, 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

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.

центр р-н, 1/5, 38/18/7, житловий стан, 634500 грн. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бабкіна вул., 5/9, 60/32/9, ремонт, 930600 грн. Тел.: 

0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
К.Шлях вул., центр, 1/5, 53/35/8, кімнати окремо, без 

балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 649000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., 3/9, 60/45/9, хороший стан, 987000 грн. 

Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.
Головатого вул., 3/10, 75/45/12, після будівельни-

ків, індивідуальне опалення, 902400 грн. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

Лютнева вул., 1/5, «чешка», 64/41/10, кімнати окре-
мі, євроремонт, б/з та обшитий вагонкою, продаж із 
вбудованими меблями, 1120000 грн, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Робоча вул., 2/9, 68/45/9, ремонт, лоджия, 1269000 
грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

БУДИНКИ

Бориспіль
Ватутіна вул., центр, поруч школа, садочок, цен-

тральний ринок, євроремонт, меблі, техніка, 4 сотки, 
1556500 грн. Тел.: 0 93 2505000. 

Головатого вул., р-н школи №6, 2017 р., 85 кв.м, 3 
кімнати, кухня-студіо, тераса, всі комунікації, 4 сотки, 
1254000 грн, власник. Тел.: 0 93 2505000. 

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

центр, 2011 р., 110 кв.м, 2 поверхи, 3 спальні, кух-
ня-студіо, гарний ремонт, всі комунікації, 4 сотки, 
1642000 грн, торг, власник. Тел.: 0 97 3434212.

центр, 82 кв.м, 4 кімнати, цегляний, житловий стан, 
всі комунікації, погріб, сарай, гараж, 7 соток, доку-
менти готові, 997500 грн, торг, господар. Тел.: 0 97 
3434212.

Шевченка вул., 85 кв.м, 3 кімнати, кухня-студіо, всі 
комунікації, 3,5 сотки, 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.

Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, сарай, 
погріб, літня кухня, 25 соток, 620400 грн, торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

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

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

АПАРАТНИК
на виробництво

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

067-509-42-75, Ірина
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Рогозів с., 94 кв.м. сарай з гаражем, погріб, сверд-
ловина 62 м, 41 сотка, приватизована, 2 акти на 25 
соток та 16 соток, сад, поруч ліс, озеро. Тел.: 0 67 
3162378.

Сеньківка с., 60 кв.м, 3 кімнати, кухня, коридор, са-
рай, погріб, 25 соток, 394800, торг. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. 

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

поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.котел, централь-
на 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 кв.м, ве-
ранда, коридор, всі комунікації, житловий стан, погріб, 
сарай, колодязь, плодючий сад, річка, поруч березо-
вий гай, магазини, школа, садок, 142500 грн, власник. 
Тел.: 0 97 3434212.

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

кооп. «Прометей», р-н ветлікарні, капітальний, 
оглядова яма, підвал на весь гараж, ціна 95200 
грн. Терміново. Тел.: 0 93 2802633, 0 63 6148927. 

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, 456000 грн. 
Тел.: 0 97 3434212.

Шкіля вул., центр, під забудову, тиха вулиця, 
обгороджена, 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. 

Щорса пров., 10 соток, комунікації поруч, фасад 
27 м., до маршрутки 5 хвилин, ціна договірна, го-
сподар. Тел.: 0 93 6484356.

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.

Іванків с., 42 сотки, приватизовані (25 соток під 
забудову та 17 соток для ведення ОСГ), комуні-
кації поруч. Терміново! Тел.: 0 50 7432806, 0 67 
2872059. 

Кийлів с., садове товариство «Парус», 8 соток, всі 
комунікації, свій пляж, 150000 грн, власник. Терміно-
во. Тел.: 0 93 2505000. 

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., у господаря, допомога в оформленні 
документів. Тел. 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила.

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

будинок, у господаря, допомога в оформленні до-
кументів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 соток, бажано з 
комунікаціями або зі старим будинком, у господаря, 
розгляну пропозиції, посередникам не турбувати, ви-
куп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

земельну ділянку у м. Бориспіль, допомога в 
оформленні документів. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. 

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, 
кухня 8 кв.м душова на вулиці, меблі, водопровід, 
газове опалення. Тел.: 0 93 5210123, 0 97 2417250, 
вранці та ввечері. 

Врем’янку для будівельників, пічне опалення, 10 
місць, wi-fi, всі умови, поруч магазин, зупинка, госпо-
дар. Тел.: 0 63 1683437, 0 66 4249193, 0 67 7695807.

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

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

Фармацевтична компанія
оголошує конкурс

на заміщення посади

КОМІРНИК-КОНТРОЛЕР
ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ:
• правильне розподілення товару на складі,
• збір товару по накладним,
• контроль правильного пакування товарів. 
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
• досвід роботи на посаді комірника від 1-го року 
  (бажано на аптечному або медичному складі),
• відповідальність, уважність, дисциплінованість, 
  вміння працювати в команді.
МИ ПРОПОНУЄМО:
• офіційне працевлаштування
• офіційна заробітня плата (ставка + премії)
• п'ятиденний робочий тиждень з 9:00 до 17:30
• місце роботи: с. Велика Олександрівка
• корпоративна РОЗВОЗКА з Броварів, 
  ст.м. Чернігівська, Харківська, 
  Бориспільська (8:00)

(098) 483-51-87 Алина
azhukova@pharmway.com.ua

Компанія проводить набір
працівників на вакансію

ОПЕРАТОРА-
КАСИРА

Заробітна плата  7000 грн. 

095-480-47-25, Анна

22 жовтня 2018 року о 10.00 
працівниками ПП «Міра» 

відбудеться винесення меж 
земельної ділянки в натурі за 
адресою: м. Бориспіль, вул. 
Білоозерська, 48.  Просимо 
власників суміжних ділянок 

бути присутніми.

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 знаходиться на території підвідом-
чій Дударківській сільській раді 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 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:

— 2347,48 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 

Дударківській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського району 

Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 434,59 7,11
1600,00/
1920,00

1948,58/
2347,48

22,26

ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 
(перевагу надаємо  категорії «F», бажаний досвід 
роботи на  автогрейдері Дз-123 
або подібній техніці).

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ (категоріїї С, D, E)  

СТОВ «Придніпровський край» 
(ДК компанії КЕРНЕЛ)

Оголошує набір на заміщення вакантних посад:

067-513-44-36 , 066-290-02-28, Юлія
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Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ва-

ших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Автослюсар, моторист, автоелектрик-діагност, 
шиномонтажник, інженер-електрик, охоронник, 
водій кат. «Д» на СТО в м. Бориспіль. Забезпечу-
ємо харчуванням, житлом. Тел.: 0 50 3574386, 0 50 
3328704. 

В нотаріальну контору на постійну роботу по-
трібен помічник нотаріуса. Вимоги: вища юри-
дична освіта, досвід роботи від 3 р., відмінне 
володіння комп’ютером та українською мовою, 
грамотне письмо, д/р з документами, точність, 
комунікабельність, охайність, здатність швидко 
вчитися. Тел.: 0 98 3534499.

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

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. 

Водіїв категорії «С»,«Е» набирає європейська 
транспортна компанія. Тел.: 0 63 4615340. 

Потрібен працівник міні-ферми, 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.БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

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.

ПП «Жива вода» запрошує на постійну роботу во-
дія, кат. «В», «С». та водія з власним транспортом. 
Робота позмінно. Приємна з/п. Тел.: 0 50 3348190, 0 
50 3348191.

РОБОТА в м.Бориспіль. Комірники, охоронник, 
електромеханік, вантажники, складальники-па-
кувальники, засипальники сировини, з/п висока, 
стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

СТО «Автопостач» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу автослюсаря з ремонту ходової частини, 
автослюсаря-моториста, автоелектрика-діагнос-
та, охоронця, шиномонтажника, інжерена-елек-
трика по збірці електроприладів. З/п при співбе-
сіді, іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 0 50 
3574386, 0 50 3328704. 

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні вантаж-
ник, з/п від 8600 грн; продавці-консультанти, г/р 
4/4, з/п 8100 грн; приймальник товарів, з/п від 
9750 грн; нічний адміністратор залу, з/п 9900 грн; 
прибиральниця, г/р 2/2 з/п 6550 грн; охоронник г/р 
3/3, з/п 8600 грн. Тел.: 0 50 4137236.

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 водій-експедитор на авто 
компанії. Тел.: 0 95 7938058, Олександр. 

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

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

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.

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

Запрошуємо на постійну роботу продавця у 
продуктовий магазин, позмінно, з/п висока. Тел.: 
0 97 4453306.

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

Компанія проводить набір працівників на вакан-
сію ОПЕРАТОРА-КАСИРА. Заробітна плата 7000 
грн. Тел.: 0 95 4804725, Анна.

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 охо-
ронник, г/р 1/3. 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.

Охоронники на постійну роботу. Г/р вахтовий: 
7/7 або 15/15. З/п від 4500грн. Телефонувати з 9:00 
до 18:00. Тел.: 0 67 5248532, Вадим Михайлович.

Потрібен диспетчер таксі. Графік роботи — 
доба/три. Вимоги: бажане знання міста. Тел.: 0 93 
0941098, 0 98 1039959.

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 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «ВКФ «Лігена» 
(готельно-ресторанний комплекс у м. Бориспіль)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92 

Пекаря-кондитера
Адміністратора ресторану
Швейцара ресторану/
охоронця
Покоївку в готель 
Бухгалтера-ревізора
Мийника посуду/
прибиральницю
Водія кат. «Д»

З/п при співбесіді, іногороднім надається гуртожиток

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 на території підві-
домчій Кучаківській сільській раді 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 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:

— 2306,34 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 

Кучаківській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського району 

Київської 
області 

1 766,54 1 521,64 400,31 7,11
1600,00/
1920,00

1948,58/
2306,34

20,12
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СТО «Автопостач» м. Бориспіль
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Автослюсаря з ремонту 
ходової частини 
Автослюсаря-моториста
Автоелектрика-діагноста 
Охоронника
Шиномонтажника
Інженера-електрика 
по збірці електроприладів

З/п при співбесіді, іногороднім 
надається гуртожиток

050-357-43-86
050-332-87-04

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

На постійну роботу в м. Бориспіль ПОТРІБНІ

Гідну та стабільну оплату гарантуємо
099-522-30-00, Юлія 

ОПЕРАТОРИ
прального обладнання
сушильного обладнання
гладильного обладнання

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Прибиральник виробничих приміщень
Інженер-електронік Інженер з ремонту
Фахівець з логістики

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Прибиральник виробничих приміщень
Інженер-електронік Інженер з ремонту
Фахівець з логістики

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за 

результати роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди 
народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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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

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запрошує на 
роботу пекаря-кондитера, адміністратора ресто-
рану, швейцара в ресторан/охоронця, покоївку 
в готель, бухгалтера-ревізора, мийника посуду/
прибиральницю, водія кат. «Д», з/п при співбе-
сіді, іногороднім надається гуртожиток. Тел.: 0 
50 3521592. 

Торгівельній компанії потрібні терміново на ро-
боту продавці із д/р. З/п та умови праці при спів-
бесіді. Тел: 0 67 9048082,0 97 1706585

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

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.

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 під-

приємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. 
Катюжанка). З/п від 12000 грн (від виробітку). Іно-
городнім надаємо житло. Можливо вахта. Тел.: 0 67 
4443630.

Оператори пилорами з д/р на деревообробне під-
приємство (Київська обл., Вишгородський р-н, с. 
Катюжанка). З/п від 14000 грн (від виробітку). Іно-
городнім надаємо житло. Можливо вахта. Тел.: 0 67 
4443630.

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

10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо 
житло. РОБОТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050. 

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. 

Охоронці запрошуються до співпраці в охорон-
ну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма 
надається. Об`єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п + 
аванс. Оплата від 350 грн/доба. Тел.: 0 99 5131422. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяча коляска (трость) прогулянкова, фірма «TILLY 

BT SB 0009», інструкція в наявності, синього кольору, 
легко складається, зручно переносити, внизу коляски 
корзина для речей. Тел.: 0 66 3836880, Ольга.

Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, дешево. Тер-
міново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 

Продам дитячі речі 6-11 років, стіл-книжка. Тел.: 
0 66 6442710.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
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
Віддам в гарні руки цуценят лабрадорів метис. Тел.: 

0 67 5061177.
Корови, 2 шт., дійні, с. Вишеньки. 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, с. Глибоке. Тел.: 0 97 9388505, 0 50 

3867907.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
Продається картопля, квасоля. с. Любарці, вул.Во-

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

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

Робочі на виробництво в європейську компанію. Г/р 
— 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р (навчає-
мо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіційне працевлаш-
тування. 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. 

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура будівельна різних діаметрів по ціні 6 

грн/м, ціна за 1 тонну — 12500 грн. Склад у м. Бо-
риспіль, 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.

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

РІЗНЕ

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

жіночі, 50 р.. Тел.: 0 67 4973872.
Ритуальна огорожа на кладовище, нержавіюча, 

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

садові, шафа тридверна Тел.: 0 67 4973872.

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

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Олі-
зара Ігора Миколайовича, 08.06.1984 р.н., Бориспіль-
ським військкоматом 2017 р., вважати недійсним.

Втрачені договір купівлі-продажу квартири, реє-
страціний номер 375 та технічний паспорт, виданий 
на ім’я Рижкова Олександра Григоровича приватним 
нотаріусом Бориспільського міського нотаріального 
округу Київської обл. Хміль Т.М. 02.03.2016 р., вва-
жати недійсними. 
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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 Дударківської 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 Кучаківській 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 Іванківської 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

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 державного 

чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, підвідом-
чих Іванківській сільській раді Бориспільського району Київській області, а також населенню. Від-
повідно 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, бу-
дівництва 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 Держенергоефектив-
ності 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 місце-
вого бюджету, її транспортування та постачання планується переглянути та встановити наступний тариф 
на теплову енергію:

— 2 314,01 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 
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:
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тарифу на 

теплову 
енергію 
грн. за 1 
Гкал /без 

ПДВ

Затвердже-
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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

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 Старівської 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

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 Щасливської 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 державного 

чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, підвідом-
чих Старівській сільській раді Бориспільського району Київській області, а також населенню. Відпо-
відно 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 Держенергоефектив-
ності 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 місце-
вого бюджету, її транспортування та постачання планується переглянути та встановити наступний тариф 
на теплову енергію:

— 2 257,54 грн./Гкал з ПДВ — для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого 
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 %

Територія, 
підвідомча 
Старівській 

сільській раді 
і Бориспіль-

ського 
району

1 766,54 1 521,64 359,64 7,11
1600,00/
1920,00

1881,28/
2257,54

17,58

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 
Старівській 

сільській раді 
Бориспільського 

району

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

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 державного 

чи місцевого бюджету та іншим установам, організаціям, які розташовані на територіях, підвідом-
чих Щасливській сільській раді Бориспільського району Київській області, а також населенню. Від-
повідно 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, бу-
дівництва 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 Держенергоефектив-
ності 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 місце-
вого 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 місцевого 
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 %

Територія, 
підвідомча 

Щасливській 
сільській раді 

Бориспіль-
ського 
району

1 766,54 1 521,64 454,09 7,11
1568,91
1882,69

1881,28/
2370,88

25,93

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 

Щасливській 
сільській раді 

Бориспільського 
району

1 183,03   1 064,73 58,08 4,95
1064,73/
1277,68
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Депутат Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ «БКБМ» 

Ігор Шалімов

Споконвіків козаки захищали українські землі від нападів 
ворогів, і сьогодні наші мужні воїни продовжують виборювати 
нашу незалежність і державність.
День захисника України, започаткований для нашої 
держави у нелегкі часи, має особливе значення для 
кожного українця. Події останніх років об’єднали нас і 
зробили сильнішими. 
14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці — ще з 
козацьких часів був днем відзначення захисників рідної 
землі, тому символічно, що у цей день ми вшановуємо 
відвагу та силу українців. Дякую за мужність 
кожному, хто обороняв чи боронить рідну землю: 
військовослужбовцям,  ветеранам, волонтерам. 
Здоров’я вам, мирного неба і процвітання.

Дорогі земляки, щиро вітаю вас із Днем 
захисника України – святом визволителів!

Депутат Бориспільської міської ради, голова 
правління ПрАТ «АгроБудМеханізація»  

Володимир Шалімов

Шановні земляки, усі, хто причетний до захисту 
Незалежності України: воїни-визволителі, 

військовослужбовці, волонтери, ветерани, які 
виконували патріотичний обов’язок у різні етапи 

історії нашої країни!

14 жовтня – національне свято мужності, 
доблесті та героїзму ще від часів козацтва. 
Символічно, що у цей день ми вшановуємо 

відвагу та силу наших захисників.
Щиро бажаю вам міцного здоров’я, мирного 

та світлого неба над головами, щастя, добра 
та процвітання. З національним святом 

кожного, хто любить і береже свою землю!

Шановні захисники України!
Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комі-

тету вітаю Вас зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, Днем 
українського козацтва та Днем захисника України. 

Це свято увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції та уосо-
блює мужність і героїзм оборонців рідної землі. Споконвічні традиції 
лицарства, любові до Батьківщини, справедливості, честі, доблесті та 
волелюбності нині гордо продовжують наші учасники АТО та ООС, 
добровольці, військовослужбовці, прикордонники, гвардійці, праців-
ники правоохоронних органів та усі, хто робить свій внесок у те, щоб 
наша держава була цілісною та суверенною. Завдяки вам, дорогі наші 
захисники, ми усі впевнено дивимося у завтрашній день та невпинно 
йдемо вперед. Ворог, що зазіхнув на нашу свободу, ніколи і нізащо не 
досягне своїх підступних планів, доки на варті нашої держави стоять 
такі люди, як ви. 

У цей символічний день ми висловлюємо щиру вдячність кожному, 
хто долучився до захисту Батьківщини. Наш святий обов’язок — 
віддати належну шану та вдячність бійцям, які, не шкодуючи свого 
здоров’я, ризикуючи життям, героїчно боронили та продовжують 
боронити наш спокій на східних рубежах України. Ми згадуємо та 

вшановуємо світлу пам’ять тих героїв, які віддали 
свої життя за  волю України, її незалежність та 
свободу. Вічна пам’ять загиблим героям! 

Дорогі захисники, сердечно бажаю вам здо-
ров’я, життєвих гараздів, добра, благополуччя, 

гідного і щасливого майбутнього в сильній і про-
цвітаючій Українській державі. 

Слава нашим захисникам! 
Слава Україні! 

Дорогі українці! Шановні земляки!
14 жовтня, згідно з Указом Президента України від 14.10.2014 

року № 806/2014 «Про День захисника України», у світлий день 
Покрови Пресвятої Богородиці, яку християнський світ та укра-
їнське козацтво завжди вважали своєю заступницею і покрови-
телькою, відзначається головне державне свято – День захис-
ника України. 

Завдяки Президенту було покладено край «савєцькій» традиції 
святкувати головне військове свято в унісон з країною-агресором та 
її окупаційними військами. «Це був повний абсурд, щоб Українське 
Військо і Україна вшановували своїх захисників, захисників Батьків-
щини 23 лютого, в святковий день країни-агресора та її окупаційних 
військ», — Петро Порошенко.

За 4 роки в Україні спільними зусиллями держави та мільйонів не-
байдужих людей було створено нову потужну українську армію, що 
зламала плани Кремля та зупинила російську агресію на сході країни. 

Висловлюємо вдячність нашим Героям, землякам, які цілодобо-
во працюють на захисті держави зі зброєю у руках: і на бойовому 
посту; і в госпіталях та лікарнях; і в складі волонтерського десанту; 
і в розвідці; і в школі; і в засобах масової інформації – кожному, хто 
наближає перемогу України твердим словом та щоденною наполег-
ливою працею!

Ми молимося за мир в Україні! Ми шануємо пам’ять солдат, які відда-
ли життя за Україну! Низький уклін родинам загиблих Героїв! Ви завжди 
в серці кожного з нас! Миру вам, добра, щастя, віри у завтрашній день!

Благополуччя та міцного здоров’я під Покровом Пресвятої Бого-
родиці – усім військовослужбовцям, які сьогодні на варті спокою та 
життя українського народу!

Слава нашим захисникам! Слава Україні! 
Слава нашим захисникам! 

Слава Україні! 

З повагою Бориспільський міський голова

Анатолій Федорчук

Голова Бориспільської
районної державної адміністрації

Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської
районної ради 

Владислав БАЙЧАС 

боронити наш спокій на східних рубе
вшановуємо світлу 

свої життя за  вол
свободу. Вічна па

Дорогі захисни
ров’я, життєвих г

гідного і щасливог
цвітаючій Укр

Сла

З повагою

А

СПАСИБІ, ЗАХИСНИКИ, ЗА МУЖНІСТЬ, 
СИЛУ ТА ПАТРІОТИЗМ!

Перемоги вам на усіх фронтах 
та мирного неба над Україною!

Сердечно вітаємо з Днем Захисника Вітчизни усіх, 
хто причетний до захисту Незалежності української 
землі, хто боронив і боронить її на Сході країни, хто 

виконував інтернаціональний обов’язок 
та причетний до Другої світової війни.  
Нехай свята Покрова береже кожного 

з вас, ваших близьких і рідних, а держава 
нехай гідно оцінить ваші подвиги.

Редакція щотижневика «ВІСТІ. ІНФОРМАЦІЯ. РЕКЛАМА»
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 ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

ДМИТРО 
КРАСЛЯНСЬКИЙ 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 14 ЖОВТНЯ ВП’ЯТЕ ЯК ПАМ'ЯТЬ ПРО ТИХ, ХТО НІКОЛИ НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ З 
ВІЙНИ, У ПОДЯКУ УСІМ, ХТО ЗАХИЩАВ ТА ЗАХИЩАЄ НАШУ ЗЕМЛЮ ВІД ВОРОГА. «ВІСТІ» ПОСПІЛКУВАЛИСЯ ІЗ ВОЇНОМ 
НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ НА СХОДІ, ЩОБ ПОЧУТИ СПОВІДЬ ПРО ЙОГО ЖИТТЯ «ДО» І «ПІСЛЯ».

«Я ПОВЕРНУВСЯ З ВІЙНИ, ЗНОВУ 
НАВЧИВСЯ ХОДИТИ, ГОВОРИТИ, ТЕПЕР 
ГОТУЮСЯ ДО ВЕСІЛЛЯ...»

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото із сімейного архіву

При першій хвилі мобілізації у 23 
роки Дмитро свідомо пішов на вій-
ну, хоча мав мирні плани на майбут-
нє, власне житло, улюблену робо-
ту і кохану дівчину. Кухар-кондитер 
за фахом із села Сотниківка Яготин-
ського району не міг уявити, чим 
для нього закінчиться той герой-
ський вчинок. 

20 березня 2014 року Діма був 
на Донбасі у складі 72 Білоцерків-
ської механізованої бригади. Каже, 
що йшов назустріч смерті не задля 
доброї слави, а обороняти рідну 
землю. «Після подій на Майдані я 
зрозумів, що люблю свою країну! 
Усі мої друзі та знайомі, ті, що сто-
яли на Майдані за свободу, також 
без роздумів пішли боротися з во-
рогом. Ми вірили, що переможемо 
«зелених чоловічків» дуже швид-
ко», — розказує хлопець.

«Дивом я вижив…»
За невеликий проміжок часу пере-

бування в АТО, Дмитро без роздумів 
поїхав у саме пекло — на передову. 
А вже 18 липня того ж року біля Са-
ур-Могили він отримав несумісне із 
життям поранення. «Цього зловісно-
го дня після обіду нас накрив силь-
ний мінометний обстріл, міна потра-
пила в окоп. Я не пам’ятаю, як усе 
сталося, пригадую лише поруч свого 
побратима Руслана…він помер біля 
мене…», — згадує Діма. 

Лікування у країні, яку 
захищав, та на чужині

Вивозили раненого Дмитра із те-
риторії активних обстрілів понад 
14 годин, він втратив багато крові, 
через відмерлі тканини праву но-
гу довелося повністю ампутувати. 
Серйозне поранення в голову вве-
ло хлопця у стан коми. Лікування 
проводили лікарі обласної клініч-
ної лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі. 
Потім Дмитра перевезли до голов-
ного військового клінічного госпі-
талю Міністерства Оборони Укра-
їни в Києві. «Ніхто не давав шан-
сів на моє одужання. Місцеві лікарі 
розводили руками, переконуючи 
маму, що в кращому випадку я буду 
«овочем», — із болем згадує Діма. 

На щастя, тоді допомагати ушпи-
таленим військовим почали німці. 
На початку вересня Діму у стані ко-

ми забрали до Німеччини в місто Ко-
бленц. Завдяки зусиллям та профе-
сіоналізму німецької медицини хло-
пець швидко вийшов із коми, але че-
рез пошкоджену судину, що відкачує 
зайву рідину із голови, та надвисо-
кий тиск головного мозку знову по-
трапив у стан штучного сну. «Рівно 
рік і два місяці я був на чужині. Ні-
мецькі лікарі не просто поставили 
мене на ноги, — вони навчили мене 
заново їсти, говорити, прагнути жи-
ти, — розповідає Діма. — Замість ча-
стини черепа у мене тепер пласти-
на, на лівій нозі частково нарощена 
кістка, права сторона обличчя була 
паралізована, око довгий час зовсім 
не закривалося. Загалом я пережив 
28 операцій! Все це досі дає про себе 
знати, але зараз я повноцінно ходжу 
за допомогою протезу правої ноги. 
Все частіше роблю це без допомо-
ги палиці!», — радіє особистим по-
двигам той, на кому поставили хрест 
українські лікарі. 

Допомога держави
На сьогоднішній день Дмитро до-

бре знає свої права у рідній країні, 
хоча йшов воювати не за пільги чи 
субсидії. Переконує, що лікувався 
повністю безкоштовно як в Україні, 
так і у Німеччині. Більш того, держа-
ва виділила йому 1 млн грн на про-
тез ноги. «Приємним здивуванням 
була новина, що мені від держави 
надано однокімнатну квартиру в 
Борисполі. Я отримую пенсію, піль-
ги, необхідні ліки, додаткові випла-
ти до свят, щорічно користуюся без-
коштовними курсами реабілітації», 
— розповідає Дмитро, але при цьо-
му не приховує, що чимало хлопців, 
які повернулися з війни, досі не зна-
ють своїх прав на користування за-
служеними привілеями. 

Про особисте 
без прикрас

Тоді, після ампутації ноги, коха-
на дівчина залишила Дмитра без 
пояснень. Попри І групу інвалідно-
сті, як повернувся додому із ліку-
вання, познайомився з іншою ді-
вчиною: «Ми вже рік разом. Може, 
це й банально, та я не уявляю сво-
го життя без неї — це було кохан-
ня з першого погляду для нас обох! 
Плануємо у листопаді цього року 
у Бориспільському РАЦСі одру-
житися», — замріяно говорить 
щасливий Діма. 

До речі, його майбутня дружина 
Марія — а так хлопець уже нази-
ває свою кохану — опікується до-
лею військовослужбовців та пра-
цює волонтером. Познайомилися 
молоді через соцмережі.

Маючи проблеми зі здоров’ям 
та державні виплати, Діма міг би 
не працювати, але хлопець каже, 
що не може без роботи — він пра-
цює в одній зі столичних компаній, 
що спеціалізується в сфері логісти-

ки, займає посаду менеджера. Од-
нак нарікає, що ця діяльність нуд-
на для нього: «Я завжди був у русі, 
а тут лише телефон та комп’ютер 
— це нестерпно! Дякую своєму ке-
рівництву, що пішло мені назустріч, 
тепер я працюю вдома».

Інвалідність і спорт
«Я б не ходив на протезі, якби не 

спорт», — каже Дмитро. Три рази 

на тиждень у одному із бориспіль-
ських спортзалів Діма займається 
різними видами тренувань. Каже, 
що програму розробив сам за при-
кладом відомих тренерів. «Займа-
юся півтори-дві години на день, 
кожного разу над іншою групою 
м’язів. Знаю: щоб управляти про-
тезом, мої м’язи мають бути силь-
ними, та й для загального здоров’я 
це корисно — пояснив Дмитро. — 
До війни я курив, як усі чоловіки, 
полюбляв пиво, а зараз веду здо-
ровий спосіб життя». 

Танцює сальсу
Запальна кубинська сальса те-

пер стала частиною Діминого жит-
тя. Хлопець на протезі не просто 
добре танцює — він без перебіль-
шень «запалює» танцпол. Потрапив 
на уроки танцю Дмитро випадково 
— запросили столичні волонтери 
взяти участь у підготовці концерту, 
який проходитиме у КМДА до цьо-
горічного Дня захисника. «Спочат-
ку я мав танцювати вальс, але для 
мене це все одно, що для рок-му-
зиканта «попса», — сміється хло-
пець. Не хочу вихвалятись, але всі 
говорять, що ми з партнеркою — 
найкраща пара на паркеті!». 

Політичні погляди 
У розмові Дмитро дає зрозуміти, 

що для нього Україна — єдина кра-
їна, де він хоче прожити своє жит-
тя. Лише тут він бачить майбутнє 
своїх нащадків. Каже, що на вибо-
ри президента обов’язково піде. 
Обиратиме, опираючись на влас-
ний досвід. «Історію будь-якої кра-
їни завжди пишуть переможці, в 
Україні вона неправдива та викри-
влена. Разом українці можуть змі-
нити майбутнє своєї країни, якщо 
навчаться контролювати владу!» — 
говорить  Дмитро.

Мрії здійснюються …
На запитання: «Про що ти мрі-

єш?» Діма спокійно відповів, що 
за останні чотири роки усі його 
мрії збулися. «Я повернувся до-
дому з війни, навчився ходити, го-
ворити, тепер готуюсь до влас-
ного весілля...» — каже хлопець. 
Звичайно, як і усі люди, він мріє 
про щось своє, яке, певно, не хо-
че озвучувати. Сьогодні Дмитро 
впевнено йде до започаткування 
власної справи — планує відкри-
ти невеличку кав’ярню у Бори-
сполі, бо полюбив це місто. А ще 
хоче зробити ремонт у кварти-
рі, яку надала держава, мати сво-
їх діток, виховати їх достойними 
людьми та, підкреслює, щодень 
насолоджуватися таким швид-
коплинним, несподіваним і пре-
красним  життям. 

На зустріч із нині бориспільцем Дмитром Краслянським я йшла із 
тривогою на душі, бо знала, що чоловік отримав на Сході тяжкі трав-
ми, не сумісні із життям, але дивом вижив. Думки були щодо ситуа-
ції із війною, яка затягнулася, щодо реабілітації травмованих захис-
ників та підтримки їх державою. 

Але за кілька хвилин розмови із 28-річним Дімою мій негатив 
зник, бо хлопець виявився із почуттям гумору, він надихає жити, 
творити, радіти і цінувати усе, що маєш.

• Дмитро із майбутньою дружиною Марією мріють про спільних дітей 
і власну справу, а своє майбутнє пов'язують із Борисполем.

• Дмитро був на передовій, де отримав тяжкІ поранення, і це карди-
нально змінило його ставлення до життя.

Дмитро відомий активіст, про свою життєву 
історію вже розповідав на «Радіо Свобода», 
телеканалі «Прямий» та інших ЗМІ.
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 НАШІ ТРАДИЦІЇ

ПОКРОВИТЕЛЬКА  ПОКРОВА
 14 жовтня — свято 

Покрови Пресвятої 
Богородиці. На його честь 
будували й освячували 
храми, бо Покрова – 
особливий празник для 
українців. Збережена 
багатовікова традиція 
— в цей день просити 
Богородицю: «Покрий нас 
чесним своїм покривалом і 
ізбави нас від усякого зла».

• Старовинна козацька ікона «Покров Богородиці» із зо-
браженням Богдана Хмельницького і архієпископа Лазаря 
Барановича. Перша половина XVIII ст. Походить із Покровської цер-
кви села Дешки, тепер Богуславського району Київської областi. До-
нині в українських музеях подібних ікон вціліло більше десятка. Пер-
шу церкву на честь своєї покровительки козаки збудували 1659 року.

Цікаво, що при виготовленні ікон Богородиці місцеві  богомази ви-
користовували прообрази національних дійових осіб: Мати Божа 
тримала під своїм покровом Б.Хмельницького, І.Мазепу, єпископів, а 
згодом польських королів та російських царів. На жаль, ці ікони носи-
ли кон'юнктурно-політичний характер.

Із 2015 року, згідно з Указом 
Президента України від 13 жовт-
ня 2014 року, дата офіційно від-
значається як День захисника 
України, а є національним свя-
том і загальним вихідним.

Давня історія. Свято Покрови 
Пресвятої Богородиці встановле-
не на Русі у другій половині ХІІ ст., 
а причиною урочистості, згідно із 
версією, стало Господнє диво 910 
року, опис якого зберігся в житії св. 
Андрія Константинопольського. У 
ньому розповідається про подію, 
коли святий Андрій разом з Єпі-
фанієм, учнем святого, молилися 
в храмі, аж раптом ніби розкрило-
ся над ними склепіння храму, і свя-
тий Андрій побачив Пресвяту Діву, 
оточену  ангелами і святими. Бого-
родиця молилася і простягала над 
прочанами омофор. Пресвята Ді-
ва зверталася до Бога за християн 
і довгий час перебувала в молитві. 
Потім підійшла до Престолу і, зняв-
ши з голови покривало, простягну-
ла його над людьми, захищаючи їх 
від ворогів, видимих і невидимих.

Від часів Ярослава 
Вперше національний культ Пре-

святої Богородиці увічнив Ярос-
лав Мудрий при будівництві собо-
ру святої Софії та церкви Благові-
щення на Золотих Воротах у Києві. 
Своєрідним символом національ-
ної опіки є  запрестольна мозаїка 
Матері Божої Оранти, на якій Ма-
рія, звівши руки вгору, просить бла-
гословення українському народові. 
Це найдавніше зображення Бого-
родиці, що дійшло до наших часів.

Найбільшої популярності культ 
Покрови сягнув у XVII-XVIII ст. Це 
період найактивнішого будівниц-
тва церков та іконописання, що 
пов'язані з Покровою. З-поміж 17 
церков, що були збудовані в Києві, 
три — носили ім'я Покрови. 

• Окраса храму Софії Київ-
ської — постать Оранти-Бо-
городиці (від лат. orans — та, 
що молиться). Висота мозаїки 
— 5, 45 м, це головне зображен-
ня в соборі, погляд Оранти ніби 
звернений до глядача.

Оранта — головний тип 
зображення Богоматері із під-
нятими руками і розкритими 
назовні долонями — символ за-
ступницької молитви. Поло-
ження тіла Оранти говорить 
про її бажання захистити від 
біди; зображення ще назива-
ють «Нерушимою стіною». 
Оранта протягом майже 10 
століть є неушкодженою, хоча  
місто і собор підлягали руйну-
ванням. Є повір’я, що вона бере-
же Київ. Собор збудований Ярос-
лавом Мудрим у ХІ ст.

Сила молитви 
У цей день християнини 

звертаються з молитвою до 
Богородиці та просять в неї 
здоров’я, допомоги, підтрим-
ки і захисту, благословіння в 
сімейному житті та коханні. Ва-
жається, що протягом року Бо-
городиця оберігає людину, яка 
просить її покровительства.

Дівчата, які бажають вийти 
заміж, приходять до церкви 
перед початком богослужіння, 
щоб поставити свічку біля іко-
ни Покрови Пресвятої Богоро-
диці і попросити її про заміж-
жя та щасливе сімейне життя.

Сімейні пари просять заступ-
ництва для своїх дітей та родини.

До Богородиці зверталися 
у важкі хвилини усі, хто відчу-
вав найсильніший розпач — 
Церква вчить, що Діва Марія 
заступається і за найзапеклі-
шого грішника. У візантійсько-
му апокрифі «Ходіння Богоро-
диці по муках» вона допома-
гає навіть засудженим на вічні 
тортури пекла.

Факт. У народі свято Покро-
ви мало ширший за церков-
ний ареал дійств. Жінки вва-
жають Богородицю покрови-
телькою, хранителькою роду, 
бо відтворювали її образ на 
вишивках і писанках. Це було 
стилізоване зображення жін-
ки зі зведеними догори рука-
ми. Цікаво, що заступниця ро-
ду  Берегиня у дохристиянські 
часи зображувалася так само, 
як і Покрова.

 ЦЕ ВАЖЛИВО!  

 ЩО СЛІД РОБИТИ

 ВЕСІЛЬНА ТРАДИЦІЯ

Варто згадати важли-
вий для розвитку укра-
їнської культури факт: 

1615 року, саме на Покрову, 
відома фундаторка Лизаве-
та Гулевичівна укладає запо-
віт, згідно якого дарує спадко-
ві землі на Подолі Київському 
братству (основному осеред-
ку культури того часу) для роз-
будови навчального закладу. 
Згодом діяльність Київського 
братства розшириться і від-
криється Києво-Могилянська 
академія — перший вищий 
навчальний заклад не лише 
України, а й східної Європи.

!

День козацтва і УПА
• 14 жовтня святкують День козацтва. Перед важливою поді-

єю чи походом козаки завжди молилися своїй святій покровитель-
ці Богородиці. У покровські дні запорожці обирали нового отамана. 
Чи не більшість церков у козацькій державі зводили на честь Бого-
родиці. Навіть в урочищі Кагальник, де Дон упадає в Азовське море, 
була похідна церква Покрови — це робилося руками й коштами ко-
заків: теслярські й малярські роботи, дорогоцінні ризи, ікони, бані 
й дзвони. Зодчі церков мали найбільшу шану в січовому товаристві, 
вирізняючись побожністю й мудрістю.

Завдяки козацтву виник новий тип Ікони — «Козацька Покрова», 
де під омофором Богородиці зображаються українські єрархи, геть-
мани і козаки. На хоругвах січовики також любили зображувати По-
крову Богородиці, розпростерту над козаками...

• Українська Повстанська Армія (УПА), яка постала в час другої 
світової війни на землях Західної України як збройна сила проти гіт-
лерівської і більшовицької окупації, теж обрала собі свято Покрови 
за день Зброї, віддавшись під опіку святої Богородиці. 

• На Покрову, як і будь-яке релі-
гійне свято, не можна робити гос-
подарську роботу: будувати, копа-
ти, прибирати, прати, шити, в’язати, 
прасувати. До Покрови усі госпо-
дарі мали закінчити роботу на по-
лях, зібрати урожай, укласти в його 
в комори та починали готуватись 
до зими. До Покрови поверталися 
всі пастуші отари з полонин і завер-
шували мандрівку чумаки.

• Не можна було лихословити, 
лаятися, вживати алкогольні на-
пої, бажано не готувати чогось 
серйозного.

• Не бажано позичати гроші та 
відмовляти сватам — за прикме-
тою, та дівчина, яка відмовила 
сватам на Покрову, роки три не 
буде засватана.

• До свята хазяйки підмазували та 
підбілювали хати, а вдосвіта робили 
перше пропалювання печі, бо тоді 
протягом холодів тепло буде три-
матися в печі оселі. Щоб хата не була 
вогкою, то в ночі спалювали кізяка, 
а по кутках горища клали шматки 
дернини (вирізаної трави з землею) 
корінням догори. З тих же мотивів, 
— щоб Покрова опікувалася домом.

• У цей день освячували оселі 
свяченою водою та празниковою 
свічкою, вселялися в нову хату й 
справляли новосілля.

• Для того, щоб усі домочадці бу-
ли протягом року здоровими, го-
сподиня брала вишитого рушника 
з-над ікони Богородиці й розвішу-
вала його над вхідними дверима. 

• Є приказка: «Покрова накри-
ває траву листям, землю — сні-
гом, воду — льодом, а дівчат — 
шлюбним вінцем». В українських 
селах дотримуються давньої тра-
диції грати весілля після Покро-
ви, свататися. Шлюбна пора — від 
Покрови і до початку Пилипівки. 

• Кажуть: «Прийшла Пречиста 
— несе старостів нечиста, а при-
йде Покрова — зареве дівка, як 
корова». Якщо дівчина на видан-
ні хотіла заміж, то вона просила 
Богородицю: «Свята мати Покро-
вонько, покрий мені головоньку, 
хоч ганчіркою, аби не зостатися 
дівкою», «Мати-Покрівонько, по-
крий Матір сиру Землю снігом і 
мене молоду хустиною».

• На Покрову вперше затоплю-
вали у печі і приказували: «Свята 
Покрова, покрий хату теплом, а 
господарів та їхніх діток добром».

• Свято Покрови — останній тер-
мін найманих робітників («строка-
чів»). Великі землевласники колись 
щороку наймали з числа українців 
дешеву робочу силу. (Як відомо з 
історії, Катерина ІІ всі землі Таврій-
ської губернії пороздавала росій-
ським фаворитам та німецьким ко-
лоністам, з приводу чого Т. Шев-
ченко писав: «…а німець на Хорти-
ці картопельку садить»). Строкачі 
працювали од весняного Миколи 
(22.V.) і до Покрови. 

• З Покровою закінчувалося чу-
макування. До холодів  валки з 
сіллю і в' яленою рибою поверта-
лися додому: «Прийшла Покрова 
— сиди, чумаче, вдома». 

• Покрова  завершувала осінні 
«вулиці» — починалися вечорниці  
й досвітки. Годилося найняти хату 
для вечорниць, налагодити  моло-
діжне дозвілля. Осінні вечори згур-
товували селян, особливо жінок. На 
посиденьках молодиці  займалися 
рукоділлям, і зверталися за покро-
вительством до Матері Божої.

Підготувала Ольга Іванова

Жінки вважали свято Покрови своїм 
До християнства образ Берегині зображували подібно до образу 

святої Матері Божої Покрови.
У народі існує безліч легенд про те, як ощедрює Покрова дівчат і 

жінок  своєю ласкою. Вона милостива до тих, хто слухався і шанував 
батька-матір, переймав неньчину науку до праці, охайності, підтри-
мував духовну і фізичну чистоту.

Особливо його чекали заручені юнки чи ті, які сподівалися на сва-
тів. Адже від Покрови до Пилипівських заговин (27 листопада) усю-
ди справляли весілля.

Велику силу на Покрову мала материнська молитва за своїх дітей 
та чоловіка, якщо той воював чи був далеко від дому.
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Будь-яка війна між європейцями 
є громадянською війною.

Віктор Гюго
• • •

Першою жертвою війни 
стає правда.

Джонсон Хайрам
• • •

Якби наші солдати розуміли, 
через що ми воюємо, 
не можна було б вести 

жодної війни.
Фрідріх Великий

Вікенд
 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
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 КРОСВОРД

За горизонталлю:
1. Право користуватися, за плату 

чи безплатно, чим-небудь протягом 
певного часу. 8. В давньоєгипет-
ській релігії — бог Сонця, творець 
світу. 9. Столиця Башкортостану. 10. 
Муніципалітет у Франції, у регіоні 
Бретань, департамент Морбіан. 11. 
Шовк-сирець. 13. Острів у Балтій-
ському морі і ландскап, історична 
область у південній Швеції. 15. Хва-
тання яких-небудь живих істот із 
певною метою. 16. Батько батька. 
18. Попередня назва Мокуа — од-
ного із округів Республіки Науру. 
19. Муніципалітет в Греції, в номі 
Ахая. 20. Назва групи природних 
бітумів (мальти, асфальти, асфаль-
тити), що утворюються в результаті 
вивітрювання в зоні виходів лег-
ких метанових і нафтенових нафт. 
22. Протилежне добру. 23. Той, хто 
випікає або продає хліб (заст.). 27. 
Трав'яниста рослина родини ран-
никових. 29. Автомат Калашникова. 
31. Персонаж давньогрецької міфо-
логії, син Лікімнія. 32. Акціонерне 
товариство. 33. Те саме, що згар.

За вертикаллю:
1. Автоматизоване робоче місце. 2. 

Здивування, здогад. 3. Те саме, що вир. 
4. Дрібна і легка фракція порід, яку 
одержують при промиванні розсипно-
го золота чи при оброблянні рудного 
золота. 5. Чумацький віз. 6. Висловлен-
ня заохочення, спонукання до дії.  7. 
...-сям (подекуди, у різних місцях). 11. 
Найвища вершина Українських Карпат 
і найвища точка України. 12. Мінерал з 
групи плагіоклазів. 13. Плід ліщини з 
їстівним ядром і досить міцною шкара-
лупою. 14. Волок на Істмі біля Коринфа, 
довжиною приблизно 6 км, створений 
для перетягування кораблів з Коринф-
ської до Саронічної затоки і навпаки. 
15. Несподіване почуття страху. 17. 
Ґрунтова поверхня під водою. 21. І ніж, 
і  кулемет. 24. . . .  Еріксен Розенкранц 
(данський державний діяч 17-18 ст.). 25. 
Місто та муніципалітет у Франції, адмі-
ністративний центр регіону Пеї-де-ла-
Луар та департаменту Атлантична Луа-
ра. 26. Запорізький автомобілебудівний 
завод. 28. Штат у США. 30. Кілограм. 32. 
Назва серії літаків авіаконструктора 
Антонова.

За горизонталлю:
1. Абонемент. 8. Ра. 9. Уфа. 10. Уа. 11. Грежа. 13. Готланд. 15. Лов. 16. Дід. 18. Ярен. 

19. Пеон. 20. Кір. 22. Зло. 23. Хлібник. 27. Авран. 29. Ак. 31. Еон. 32. Ат. 33. Згарятина.

За вертикаллю:
1. Арм. 2. Ба. 3. Нурт. 4. Ефель. 5. Мажа. 6. Ну. 7. Там. 11. Говерла. 12. Андезин. 13. Горіх. 

14. Діолк. 15. Ляк. 17. Дно. 21. Зброя. 24. Івер. 25. Нант. 26. Заз. 28. Юта. 30. Кг. 32. Ан.

Якось військовий лікар з 
черговим сержантом пере-
віряли в таборі запаси води.

— Яких заходів ви вжи-
ваєте для профілактики 
інфекції?

— Спочатку ми кип’яти-
мо воду.

— Добре. А потім?
— Фільтруємо.
— Дуже добре. А що ви з 

нею робите далі?
— А далі, щоб не ризику-

вати, ми п’ємо пиво…
• • •

Горіла свиноферма. Збіг-
лася вся округа… Хто з 
кетчупом, хто з пивом, хто 
з горілкою…

• • •
Якщо людині створити те-

пличні умови, з неї може ви-
рости овоч.

• • •
— Хатіко чекав все життя, 

а ви навіть три години поче-
кати не можете!

— Ну ви ж все-таки 
«Швидка»…

• • •
Маклер намагається про-

дати будинок.
— Так, у нього є недоліки.
На півночі від нього роз-

ташовується ковбасний цех.
На сході – сироварня, на 

півдні – бензоколонка.
Але є і безперечні пере-

ваги. Ви завжди будете зна-
ти, звідки дме вітер.

• • •
Як підвищити рівень охо-

рони здоров’я в Україні?
Та просто. Нехай випус-

кники медакадемії пер-
ші три роки лікують своїх 
викладачів.

• • •
Йдуть чоловік і дружина 

повз аптеку.
Дружина зупиняє ть-

ся біля вітрини, на якій зо-
бражена змія, що обвиває 
вазочку.

— Дорогий, поясни мені, 
що це таке?

— Твоя мама морозиво 
їсть.

• • •
Дружина каже чоловікові:
— Який дивний цей ма-

ляр! Мені вибілив кухню за 
один вечір на раз-два, а у 
сусідки і за два тижні ніяк 
не впорається…

— Ну, просто твоїй кухні 
— п’ятдесят, а сусідчиній — 
двадцять, — відповідає чо-
ловік, не відриваючись від 
газети.

— Ти про метри? — з по-
дивом перепитує жінка.

— Я про роки.
• • •

Оголошення:
«Семінар «Як не стати 

жертвою шахраїв» скасову-
ється. Квитки поверненню 
не підлягають».

• • •
Прибиральниці спор-

тивного комплексу, які ми-
ли підлогу, не розібрали-
ся в ситуації і випадково 
виграли чемпіонат світу з 
керлінгу.

БАБАГАНУШ (східна страва із баклажанів)
Інгредієнти: баклажани 2-3 не-

величких або один великий кру-
глий, насіння кунжуту 2-3 ст.ложки 
(або ложка тахінної пасти), сік ли-
мона (приблизно 1 ст.л.), олія (1-2 
ст.л.), часник 1-2 зубчики, сіль, пе-
рець за смаком.

Приготування. Баклажани роз-
ріжте навпіл, наколіть виделкою 
в декількох місцях та запечіть на 
грилі чи в духовці до м'якості. У 
запечених баклажанів вискобли-

ти м'якоть, поки вони ще гарячі. 
М'якоть дрібно посікти або змоло-
ти в блендері, додавши часник. Ту-
ди ж додати тахінну пасту або під-
рум'янене на сухій сковороді та 
перемелене на кавомолці насіння 
кунжута. Додати сіль та перець за 
смаком, лимонний сік та олію. Мож-
на додати подрібнену зелень.

Подають бабагануш як закуску, 
виклавши в глибоку тарілку. Їдять 
з тостами, підсмаженими шматоч-
ками хліба або лавашем. 

ГОЛОВНА ЯЛИНКА КРАЇНИ: 
25 М ІЗ ВЕЛИЧЕЗНИМ ЕКРАНОМ, ПІНГВІНАМИ ТА ВЕДМЕДЯМИ

Жовтень ще по-весняному ра-
дує теплом і сонцем, а столиця уже 
активно готується до святкування 
Нового року у північному стилі.

Софіївська площа. «Хвойне де-
рево нинішнього року буде мак-
симум 25 метрів. Ми уже не буде-
мо брати ялинку висотою 33 ме-
три, як торік, бо це важко у плані 
доставки. Транспорту підходящо-
го немає», — розповів Добруць-
кий. Нагадаємо, минулого року 
були гарячі суперечки стосов-
но головної ялинки країни: бага-
то киян виступили проти зрубу-
вання 110-річного дерева на Іва-
но-Франківщині й подали від-
повідну петицію до Київради. 
Штучним чи живим буде голов-

не святкове дерево столиці цьо-
го року, поки не повідомляється.

Ялинку на Софіївській площі пла-
нують прикрасити кришталевими 
іграшками із фантастичним підсві-
чуванням. «Софіївську оформлять 
на тему «Північне сяйво» — це бу-
де вишукано і театрально, із казко-
вими героями: пінгвінами та біли-
ми ведмедями. Сцена буде «диви-
тися» на площу і Володимирський 
проїзд», — йдеться у повідомленні. 

Родзинкою, інтригують організато-
ри, стане інтерактивний екран дов-
жиною 28 м і шириною 2 м, де кожен 
із гостей свята зможе побачити се-
бе і передати привітання всій країні. 

Контрактова площа. Анонсу-
ються додаткові локації із велики-

ми ялинками на Подолі — Контрак-
товій площі, де будуть інсталяції та 
будиночки із малюнками у стилі ху-
дожниці Марії Примаченко. Ялинка 
висотою 20 м, за словами організа-
торів, буде ажурна, із фатою. «На пло-
щі зроблять теплу зону і встановлять 
сцену. А біля пам’ятника Сагайдачно-
му розміститься резиденція Святого 
Миколая, поряд зі сквером постав-
лять 70-метрову гірку», — ділиться 
планами Ігор Добруцький.

За словами організаторів, 
90% точок із продажів сувені-
рів та фуд-кортів, що розташо-
вуватимуться на святкових ло-
каціях у Києві, уже зайняті парт-
нерами. Усе заплановане до 
новорічно-різдвяних свят орга-
нізовується за спонсорські кош-
ти, повідомляє Добруцький, а щоб 
втілити плани, потрібно мінімум 
37 млн грн (у минулому році було 
витрачено 27 млн грн).

 Новорічна ялинка на Софіївській площі у Києві цього 
року буде нижче минулорічної. Про це розповів куратор 
проектів новорічних святкувань у столиці Folk Ukraine 
Ігор Добруцький, повідомляє «Сегодня». Ялинку також 
встановлять на Подолі. 
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ОВЕН. Не ускладнюй-
те своє життя. Можливо, 
варто поговорити з тим, 

кому ви довіряєте, вам підкажуть 
простий і вірний шлях. 

ТЕЛЕЦЬ. Проявляй-
те більше активності та 
ініціативи на роботі. За-

будьте про те, що таке лінощі та 
втома, працюйте стільки, скіль-
ки зможете. 

Б Л И З Н Ю К И .  Ц ь о -
го тижня вас очікують 
сприятливі зміни. Кон-

такти й зустрічі в ці дні заберуть 
багато часу, але принесуть дохід 
у майбутньому. 

РАК. Сприятливий тиж-
день. Гарного настрою 
вистачить і на вас са-

мих, і на ваших друзів Може на-
дійти цікава інформація. 

ЛЕВ. Не турбуйтеся з 
приводу дрібних кон-
фліктів і затримок, чіт-

ко плануйте свій час. Із будь-якої 
ситуації зможете взяти щось ко-
рисне для себе. 

ДІВА. Стануть у приго-
ді швидкість прийнят-
тя рішень, внутріш-

ній спокій і витривалість. Чим 
більше попрацюєте, тим більше 
одержите.

ТЕРЕЗИ. Будете цього 
тижня незамінною лю-
диною в буквальному 

сенсі цього слова. Зосередьтеся 
на реалізації мети, до якої завж-
ди прагнули. 

СКОРПІОН. На вас че-
кає кар'єрний успіх і 
додатковий прибуток. 

Бережіть енергію, врівноваж-
те думки, настрій та емоційний 
стан. 

СТРІЛЕЦЬ. Сприятли-
вий час для дій, спрямо-
ваних на зміцнення репу-

тації та поваги у суспільстві, звер-
ніть увагу на професійний ріст. 

КОЗЕРІГ. Ви рухаєте-
ся вгору, але, можливо, 
це відбувається занадто 

швидко, не встигаєте все добре 
проаналізувати та обміркувати. 

ВОДОЛІЙ. Спокійно 
сприймайте інформа-
цію не зовсім приємно-

го змісту. Не тисніть на навколи-
шніх своїм авторитетом, не обра-
жайтесь.

РИБИ. Розраховува-
ти доведеться тільки на 
власні сили, адже мо-

жете трохи розчаруватися в 
близьких друзях-колегах та їхній 
щирості. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 15 — 21 ЖОВТНЯ


