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 ПОЗИЦІЯ

УКРАЇНІ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ 
ДЕФОЛТУ ТА РОЗШИРИТИ ПРОГРАМУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 Уряд домігся максимально можливого послаблення 
вимог Міжнародного валютного фонду для отримання 
критично важливого для України траншу. З 1 листопада 
ціна на газ зросте лише на 23,5%, а не на 60%, як того 
вимагав МВФ. Підвищення ціни на газ не торкнеться 
громадян, які отримують субсидію. Держава повністю 
забезпечить нею ті родини, які дійсно потребують цієї 
підтримки.

Євген ВАЩУК

Дефолту не буде: Міжнародний 
валютний фонд домовився з уря-
дом України про надання нової 
програми фінансування stand-by 
обсягом в $ 3,9 млрд., розрахова-
ної на 14 місяців. Без цих коштів 
Україна не змогла б розплатитися 
за зовнішніми боргами в 2019 році. 
У ході напружених переговорів, які 
тривали більше року, сторони піш-
ли на взаємні поступки. Зокрема, на 
вимогу МВФ з 1 листопада поточно-
го року ціна на газ для побутових 
споживачів виросла на 23,5%. Уря-
ду вдалося досягти цього показни-
ка, знизивши початкові вимоги кре-
диторів з 60%, пише Моя Київщина.

Чи могла Україна взагалі відмо-
витися від підвищення ціни на газ і, 
відповідно, від співпраці з МВФ? Як 
вважає економічний експерт Пав-
ло Кухта, заступник керівника 
Стратегічної групи радників з 
підтримки реформ, це призвело 
б до дуже плачевних результатів.

«Протягом 2018-2020 років ви-
плати по зовнішньому державно-
му боргу складуть близько $ 18,5 
млрд. Причому ці борги накопичені 
в основному в період 2009-2013 ро-
ків. Відсутність траншу МВФ — це 
згортання державних програм роз-
витку країни, це або істотне скоро-
чення витрат бюджету (і зарплат 
бюджетників в тому числі), або де-
фолт: девальвація гривні, інфляція, 
галопуючі ціни і безробіття. І та-
кож скорочення витрат бюджету. 
Отримати транш МВФ - кращий 
варіант для України. Навіть з точ-
ки зору ефекту для гаманців грома-

дян високі тарифи пережити знач-
но легше, ніж десятки відсотків ін-
фляції або падіння доходів», — пояс-
нив економіст.

При цьому в Уряді усвідомлю-
вали, що будь-яке, навіть не дуже 
значне підвищення комунальних 
послуг, може болісно позначити-
ся на соціально незахищених вер-
ствах населення. У Кабінеті міні-
стрів знайшли вихід з цієї ситуації.

Так, підвищення ціни на газ не 
торкнеться тих українців, які вже 
отримують субсидії на оплату ко-
мунальних послуг. Процес нараху-
вання субсидій залишиться таким 
же простим, як і раніше. Як запев-
нив міністр соціальної політики 
Андрій Рева, для їх оформлення в 
загальному випадку потрібні тіль-
ки заява і декларація про доходи.

Додаткові довідки потрібні, тіль-
ки якщо громадяни хочуть офор-
мити субсидію не на всіх зареє-
строваних, а тільки на осіб, які фак-
тично проживають в приміщенні.

«Тоді до справи додаються доку-
менти з місця роботи в іншому мі-
сті, про навчання в іншому місті, 
про перебування на лікуванні, про 
постійне місце проживання з ЖЕ-
Ку, сільської чи селищної ради», — 
розповів міністр.

Кабінет міністрів пішов ще 
далі, спростивши отримання 
субсидій для низки категорій 
населення.

• на загальних підставах субси-
дію отримають ті громадяни, за 
яких роботодавець не сплачує 
Єдиний соціальний внесок;

• субсидії отримають безробітні, 
які перебувають на обліку в служ-
бі зайнятості;

• право на субсидії отримають 
сім'ї, що опинилися в складних 
життєвих умовах через хворобу 
одного з членів сім'ї;

• пенсіонери та інваліди, що 
втратили годувальника, зможуть 
отримати субсидіюц на наднорма-
тивну площу житлової площі;

• до загального доходу претен-
дентів на субсидію не зараховува-
тимуть аліменти;

• розширені можливості отриман-
ня субсидії трудовим мігрантам.

У Міністерстві соціальної полі-
тики також підкреслили, що уряд 
буде боротися з необґрунтовани-
ми відмовами чиновників під час 
призначення субсидій.

«Дуже важливе питання, яке хви-
лює людей— це усна відмова в при-

значенні субсидій. Це неприпусти-
мо: кожна людина має право пода-
ти заяву та декларацію і отрима-
ти чітку відповідь про результати 
їх розгляду. Окреме питання — не-
допущення черг, прошу врегулюва-
ти свій режим роботи таким чи-
ном, щоб запобігти цьому явищу», 
— заявила 22 жовтня на нараді з 
представниками місцевих адміні-
страцій заступник міністра соці-
альної політики Лариса Попова.

Відзначимо, що в Україні також 
продовжує здійснюватися і буде 
розширена програма «теплих кре-
дитів». На заміну котлів, утеплення 
будинків та встановлення лічиль-
ників в 2019році з Фонду енерго-
ефективності буде виділено до 2 
млрд грн, ця програма торкнеться 
майже 150 тис. сімей.

Зміни торкнуться і діяльно-
сті НАК «Нафтогаз України». 
Прем'єр-міністр Володимир 

Гройсман заявив, що відтепер бу-
де покінчено з практикою, коли 
менеджмент компанії виписував 
собі багатомільйонні премії.

«Ми прийняли рішення про те, 
що 90% прибутку «Нафтогазу» 
буде повернуто в бюджет, а з 
бюджету — на потреби україн-
ських громадян. Думаю, це буде 
справедливо. Замість надмірних 
зарплат і премій це все повин-
но бути в державній скарбниці», 
— сказав глава уряду. Відзначи-
мо, що раніше держкомпанія пе-
рераховувала до бюджету тільки 
75% прибутку.

Також помірної ціни газ для на-
селення можливо досягти при по-
ступовій відмові від дорогого ім-
портного газу за умови зростан-
ня власного видобутку. Саме таке 
завдання і поставлено урядом пе-
ред держкомпаніями «Нафтогаз» і 
«Укргазвидобування».

Наталія ДОЛИНА

«9200 сімей району 
отримали субсидію»

Інна МИСЛИВСЬКА, начальник 
управління соціального захисту 
населення Бориспільської ра-
йонної державної адміністрації

«У нинішньому році загальна 
кількість одержувачів субсидій — 

9200 сімей. Із 1 травня 2018 року 
набула чинності Постанова Кабі-
нету Міністрів №329 «Про внесен-
ня змін до деяких постанов Кабі-
нету Міністрів України та визнання 
такою, що втратила чинність, по-
станови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 28 грудня 2016 р. № 1022», 
якою впроваджено оновлений по-
рядок надання житлових субсидій. 

Автоматичним перерахунком 
призначено субсидії 4500 домо-
господарствам. Решта мала пода-
ти нові заяви і декларації на комі-

сії, утворені при місцевих органах 
влади, які розглядають кожне звер-
нення з призначення субсидії. До 
початку опалювального сезону ко-
місія з призначення субсидії при 
Бориспільській РДА призначила 
субсидії 202 особам.

Коли почався опалювальний се-
зон, навантаження на працівників 
управління зросло. Триває процес 
опрацювання заяв і декларацій. Ко-
місія враховує всі обставини, щоб 
надати субсидії людям, які цього 
потребують. Хочу заспокоїти лю-
дей: через те, що зараз багато звер-
нень, можлива невелика затримка 
із оформленням. Але всі, хто має 
право на субсидії, їх отримають».

«Понад 4227 
домогосподарст 
Борисполя вже мають 
підтримку держави»

Любов ДАНИЛЕНКО, началь-
ник управління соціального за-
хисту населення Бориспільської 
міської ради

«Кількість домогосподарств, які 
отримують субсидії — 4227. У жовт-
ні подали нові заяви і декларації 
на призначення субсидії понад 500 
осіб. Зараз вони опрацьовуються.

Із початком опалювального сезо-
ну кількість заяв збільшилася. Що-
дня до нас приходить близько 100 
відвідувачів. Ми консультуємо всіх, 
допомагаємо. Згідно із Постановою 
Кабміну, комісія має право призна-
чити субсидію в таких випадках: як-
що в сім'ї є інвалід; є хворий з три-
валою хворобою, за яким потріб-
но доглядати; якщо в сім'ї є люди-
на, яка страждає на алкоголізм або 
на психічне захворювання. Фак-
ти потрібно підтвердити довідка-
ми. Ми працюємо згідно закону, і 
порушувати його не маємо права. 
Містяни задоволені якістю обслу-
говування, скарги на гарячу лінію 
надходять вкрай рідко.

СИТУАЦІЯ НА МІСЦЯХ
 ДО ТЕМИ

• У Міністерстві соціальної політики також підкреслили, що уряд буде боротися з необґрунтованими 
відмовами чиновників під час призначення субсидій.
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 У ПЕРСПЕКТИВІ

 ДЛЯ МОЛОДІ

 СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Бориспільський

с. Сошників 12.11.2018 10:00 Сільська рада

с. Старе 12.11.2018 11:00 Сільська рада

с. Головурів 12.11.2018 12:30 Сільська рада

с. Вороньків 12.11.2018 13:30 Сільська рада

Яготинський
с. Капустинці 13.11.2018 10:00 Сільська рада

с. Фарбоване 13.11.2018 11:00 Сільська рада

с. Панфили 13.11.2018 12:00 Сільська рада

Переяслав-
Хмельницький

с. Горбані 15.11.2018 10:15 Сільська рада

с. Ташань 15.11.2018 11:15 Сільська рада

с. Дениси 15.11.2018 12:15 Сільська рада

Згурівський
с. Мала Березанка 16.11.2018 10:15 Сільська рада

с. Жуківка 16.11.2018 11:15 Сільська рада

с. Мала Супоївка 16.11.2018 12:15 Сільська рада

м. Бориспіль

м. Бориспіль 19.11.2018 09:30 
КП «ЖРЕУ 2» 

Орбіта
вул. Київський шлях, 27

м. Бориспіль 19.11.2018 11:30
КПТМ 

Бориспільтепломережа  
вул. Київський Шлях, 41-а

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, 

що проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль 
та селах Переяслав-Хмельницького, Бориспільського, Згурівського та 
Яготинського районів за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата шукайте на 

сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

КІНОТЕАТР РОЗШИРЯТЬ 
І НАДБУДУЮТЬ

Оксана ПАВЛОВА, фото автора

Непривабливим місцем у само-
му центрі Борисполя є ділянка між 
кінотеатром та кафе «Славутич», за 
зупинкою громадського транспор-
ту «Міський парк», якраз через до-
рогу від будівлі міської ради. Там 
незмінно красуються старі про-
дуктовий ларьок та «Зоомагазин».

Що і коли планується на чималій 
ділянці землі, що могла б стати су-
часним громадським простором, 
«Вісті» запитали у міського голови 
Анатолія Федорчука. Мер повідо-
мив, що за ларьками вільна тери-
торія, яка належить міській владі 
та не перебуває в оренді, тому по-
требує благоустрою. Із ділянками, 
де розташовані ларьки, питання 
вирішуються.

«Наразі обговорюються варі-
анти облаштування території. 
Пропозиції надходять різні. Нас 
більше цікавлять ідеї, пов’яза-
ні із приміщенням кінотеатру. Бу-
ли пропозиції взагалі зруйнувати 
будівлю кінотеатру й побудувати 
нову, сучасну, багатофункціональ-
ну, але вона відхилена, оскіль-

ки сьогодні мало віриться у такі 
обіцянки», — пояснює Анатолій 
Соловйович.

Він підтвердив, що досі міська 
рада судиться із орендарем кіно-
театру Валерієм Гордієнком, щоб 
повернути майно у комунальну 
власність громади й дати йому 
друге дихання. 

«Якщо кінотеатр знову стане 
комунальною власністю, то місь-
ка влада зацікавлена буде на йо-
го основі реалізовувати спільний 
проект на принципах держав-

но-приватного партнерства, щоб 
зберегти існуючу будівлю кінотеа-
тру, реставрувати її. Також перед-
бачається зробити надбудову та 
добудову. Проект має бути на вза-
ємовигідних умовах, щоб з місько-
го бюджету не вкладалися кошти у 
реконструкцію, але за рахунок біз-
несу місто поліпшило б стан майна 
та отримало зиск від його експлуа-
тації», — коментує співрозмовник.

Анатолій Федорчук зазначив, 
що уже розглядалися ескізні про-
екти від бориспільських проек-
тантів, однак відмовився назива-
ти прізвища автора чи авторів. «Не 
буду говорити, хто саме подавав 
проекти із етичних міркувань, бо 
питання облаштування території 
біля кінотеатру поки на стадії обго-
ворення, розмов», — пояснив мер. 

Анатолій Федорчук говорить, що 
особисто не проти розширення та 
надбудови кінотеатру і бачить у но-
вій будівлі мистецький центр для 
громади із картинами на першому 
поверсі, та територію для занять на 
другому, кінотеатр, передбачаєть-
ся,  виконуватиме свої функції.

На заваді до втілення планів 
влади стоять ларьки у прямому і 
переносному сенсі.  За словами 
міського голови, з власниками то-
чок важко знайти спільну мову, во-
ни не хочуть поступатися вигідним 
місцем, до протистояння долуча-
ється місцева політика, тому пи-
тання поки у невизначеному стані, 
що не на корить громаді. 

 Архітектурний вигляд центральної частини Борисполя 
залишає бажати кращого, бо окремі міські території 
досі залишаються без належного благоустрою і псують 
загальне враження про місто. «Вісті» поцікавилися 
перспективами однієї із таких.

Інна Кринична, фото автора 

Наприкінці жовтня централь-
ний фонтан на Європейській 
площі Борисполя «законсерву-
вали» на зимовий період. 5 ли-
стопада на його місці змонтува-
ли світлову ілюмінацію. 

У центрі металевої конструкції 
встановлено парус, від якого роз-
ходяться світлові струмені із гір-
лянд. Конструкція на морську те-
матику обладнана ілюмінацією 

зі зміною кольорів до новоріч-
но-різдвяних свят. 

Монтаж виконувала фірма «Ялин-
ка України» із Тернопільської облас-
ті, у якої Бориспіль придбав компо-
зицію. Людмила Ковальова, заступ-
ник міського голови, повідомила, 
що вартість нової міської прикраси 
понад 100 тис. грн із міського бю-
джету. Начальник міського ЖКГ В’я-
чеслав Толкач розповів, що до Но-
ворічних свят місто прикрасять й ін-
шими новими світловими елемен-
тами. Якіми саме, поки не уточнив.

СВІТЛОВИЙ ФОНТАН 
ЗАМІСТЬ ВОДЯНОГО 

ЕКСТРІМ ІЗ КОМФОРТОМ
Ірина ГОЛУБ, фото автора

Сесією Бориспільської місь-
кої ради 18 жовтня було виділе-
но 132 467 грн на огорожу скей-
тпарку у міському парку та 38 
128 грн на ремонт освітлення 
майданчика.

Із початку листопада почали-
ся роботи із встановлення ого-
рожі навколо майданчика: за 
допомогою гвинтів і гайок ре-
монтники прикріпили секції сіт-

ки до встановлених і забетоно-
ваних опор.

Роботи виконували працівники 
ТОВ «ZSK-БУД» — підприємства, 
яке займається виробництвом і 
встановленням огорож. У Бори-
сполі компанія працює не вперше. 

Юним любителям екстремаль-
ного дозвілля благоустрій не за-
важає тренуватися. За словами 
начальника міського управління 
ЖКГ В’ячеслава Толкача, роботи 
з освітлення майданчика будуть 
виконані до кінця поточного року. 

• Бориспіль уже готується до новорічно-різдвяних свят.

• Вільна територія у центрі міста. Є сподівання, що громаді оприлюднять проекти благоустрою.
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 ТАКА ТЕНДЕНЦІЯ ПОЗИЦІЯ

Ярослава МУХОЇД

Лідер РПЛ очолив хресто-
вий похід проти захмарної 
комуналки.

Друга чверть стала справжнім 
крижаним випробуванням для 
школярів із Павлограда та Криво-
го Рогу. Через борги за газ у цих 
містах досі не розпочався опалю-
вальний сезон. Замість навчан-
ня з 5 листопада малеча змуше-
на лишатися вдома. «Дуже холод-
но. Обігрівачів немає. Теплу одежу 
всю і по дві ковдри на себе натягу-
ємо», — бідкається пацієнтка Пав-
лоградської міської лікарні №4 
Ганна Василівна. Більше 700 тис. 
людей в обох містах стали заруч-
никами необґрунтованих тарифів 
на опалення та газ.

«Де українцям взяти гроші на 
комуналку, ліки, продукти хар-
чування, коли не піднімаються 
зарплати, а ціна на газ зростає? 
Сьогодні політика президента і 
влади фактично прирікає людей 
на те, щоб заплатити за газ і си-
діти помирати, бо немає за що 
купити ліки, чи віддати всі кош-
ти за дорогі ліки і сидіти помира-
ти в холодній квартирі від голо-
ду і холоду, бо ні на що інше не 
вистачить», — заявив у Верхов-
ній Раді лідер Радикальної пар-
тії Олег Ляшко.

Нещодавно політик особисто 
пересвідчився у комунальній ка-
тастрофі, яка спіткала мешканців 
Павлограда, Кривого Рогу, Тер-
нополя та багатьох інших міст. 
Через зависокі ціни на газ, опа-
лення та гарячу воду Павлоград 
заборгував державному поста-
чальнику НАК «Нафтогаз» 131 
млн грн, а Кривий Ріг — захмарні 
550 млн грн. У відповідь монопо-
ліст просто перекрив цим містам 
газовий вентиль, зловтішаючись, 
що 8,55 грн за куб, які уряд вста-
новив з 1 листопада, все ще за-
мала для українців ціна. Мовляв, 
маємо платити за газ європей-
ську ціну, яка зараз складає по-
над 12 грн за куб.

Загалом у країні ситуація є не 
набагато кращою. За перший же 
тиждень від початку опалюваль-
ного сезону борги комунальни-
ків за спожитий газ зросли на 74 
млн грн і перетнули позначку у 
24 млрд грн.

«Влада обманює українців, ко-
ли розповідає, що ціна на газ під-
нялася на 25%. Насправді — на 
78% протягом наступних 2 ро-
ків. При цьому підвищення заро-
бітних плат в урядовому проек-
ті держбюджету на наступний рік 
є мінімальним. Воно не покриває 
інфляцію і зростання цін на про-
дукти харчування та ліки, — обу-
рюється Олег Ляшко. — Своїм рі-
шенням про підвищення цін на газ 
президент Порошенко і уряд фак-
тично кинули у боргову яму міль-
йони українських громадян». По-
літик зауважив, що з 1 травня уряд 
змінив правила надання субсидій 
і таким чином штучно відрізав від 
них 3 млн людей. 

Влада відверто грабує україн-
ців, тому парламент не має права 
мовчати, заявив з трибуни Вер-
ховної Ради Олег Ляшко. Політик 
пропонує скасувати рішення уря-
ду від 19 жовтня про збільшен-
ня вартості газу і встановити мо-
раторій на будь-яке подальше її 
підвищення. «Ми вимагаємо не-
гайно розглянути і прийняти цю 
постанову та захистити українців 
від грабіжницької політики пре-
зидента і його влади. Наша ко-
манда не буде голосувати за жод-
не інше рішення, поки мораторій 
про підвищення ціни на газ не бу-
де прийнятий. Коли влада грабує 
українців і їм ні за що годувати 
своїх дітей, одягатися та лікува-
тися, бути байдужими — це зло-
чин!», — звернувся до парламен-
тарів Олег Ляшко.

Під проектом постанови від 
Ляшка вже підписалися 6 лідерів 
депутатських фракцій і груп. Цей 
документ став наступним кроком 
РПЛ у боротьбі із високими кому-
нальними тарифами. 31 жовтня 
під Кабміном «радикали» прове-
ли багатотисячну акцію протес-
ту, а Олег Ляшко передав вимо-
ги протестувальників особисто до 
рук прем’єр-міністра Гройсмана.

«Ми вимагаємо від уряду під-
вищення зарплат, перерахун-
ку пенсій, відновлення держав-
ного контролю за цінами на ліки 
і продукти харчування, встанов-
лення справедливої ціни на газ. 
Сьогодні українці платять за ко-
рупцію президента Порошенка і 
його оточення. Досить цієї грабіж-
ницької політики!» — підсумував 
Олег Ляшко. 

ОЛЕГ ЛЯШКО: «ТАРИФИ 
НА ГАЗ ТА ОПАЛЕННЯ — 
ПІД МОРАТОРІЙ!»

ЛІКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ
 Виготовлення препаратів за рецептами лікаря — не 

прибуткова справа. Пацієнтам це потрібно, але далеко 
не в кожній аптеці є таке виробництво. Чи є воно в 
Борисполі, розбиралися «Вісті.

Наталія ДОЛИНА

Нездорова тенденція. У ра-
дянському минулому виготовлен-
ням ліків займалося чимало аптек 
у всій країні, й ті, хто користувався 
послугою, пам’ятають, що міксту-
ри, порошки, свічки та інші засо-
би, виготовлені за приписом ліка-
ря для конкретного пацієнта, були 
ефективніші й дешевші за завод-

ські аналоги. У екстемпоральних 
лікарських засобах нема стабілі-
заторів та консервантів. Це акту-
ально для пацієнтів похилого віку, 
дітей, хворих на цукровий діабет 
та алергічні недуги. Нині кількість 
таких комунальних аптек стала 
скорочуватися, як і виробництво 
екстемпоральних ліків.

Розвиток цієї справи важли-
вий і в контексті євроінтегра-

ції. У багатьох країнах ЄС апте-
ки зобов’язані виготовляти лі-
ки за рецептами лікарів. Так, у 
Швеції екстемпоральні препара-
ти становлять п’яту частину ліків 
з тих, які відпускають за рецеп-
тами. У Польші жодна аптека не 
може отримати ліцензію на ре-
алізацію медичних засобів, як-
що не створено умов для виго-
товлення екстемпоральних ліків. 
Проте в Україні фармацевтичний 
ринок не зацікавлений в розвит-
ку цього напряму.

Чи є зараз у Бориспільській 
комунальній аптеці можливість 
зберегти важливе для спожива-
чів виробництво екстемпораль-
них препаратів?

У Борисполі екстемпоральні 
ліки багато років виготовляють в 
КП «Бориспільська аптека №24». 
Як вдалося зберегти традицію 
цього виробництва — розмова 
з директором Оленою Хомич. 

— Олено Олексіїївно, з якими 
проблемами в цій сфері стика-
ється підприємство?

— У всіх підприємств, які за-
ймаються виготовленням лікар-
ських засобів в умовах аптек, од-
накові проблеми: нестача ква-
ліфікованих кадрів, особливо 
фахівців з екстемпорального ви-
робництва лікарських засобів 
(в умовах аптеки).

Ми є свідками і учасниками 
бурхливих подій, які відбуваються 
у фармацевтичній галузі України. 
Внаслідок приватизації завдання 
галузі нівелювалися, нинішні ап-
теки перетворилися на магазини. 
Занепад виробничих аптек — су-
часна тенденція аптечного бізнесу, 
який розвивається за тими ж еко-
номічними законами, що й будь-
який інший, — товарообіг та при-

буток аптечного закладу вирішу-
ють його долю. 

У зв’язку з розширенням асор-
тименту готових лікарських за-
собів екстемпоральна рецептура 
змінилася. Обсяг продукції, виго-
товленої в умовах аптеки, суттєво 
зменшився.

Також викликає занепокоєння 
той факт, що у фармацевтично-
му бізнесі беруть активну участь 
представники інших професій, 
тобто є необхідність у створенні 
закону, який би надавав право за-
йматися фармацевтичною діяль-
ністю суто фахівцям із фармаце-
втичною освітою — провізорам і 
фармацевтам.

— Як розв'язуєте ці проблеми?
— Комунальне підприємство 

тримає концепцію «персональ-
них лікарських засобів». Ми 
впевнені, що якість життя паці-
єнта та якість його лікування за-
лежать від фармацевтичної опі-
ки. Розвиваючи концепцію «пер-
сональних лікарських засобів», 
можна ефективно впливати на 
фармакокінетичні та фармако-

динамічні аспекти використан-
ня препаратів, зокрема, покра-
щуючи точність дозування. Осо-
бливо актуально це в кардіології, 
неврології, гастроентерології, де 
внаслідок тривалого прийому лі-
карських засобів пацієнт потре-
бує коригування дози, а також в 
педіатричній практиці, де дозу-
вання залежить від віку та анато-
мо-фізіологічних особливостей 
дитини. 

Підприємство виготовляє лікар-
ські форми, які гарантують індиві-
дуальний підхід до кожного хворо-
го щодо віку, ваги та симптомів за-
хворювання. Зокрема, й високое-
фективні, ексклюзивні препарати, 
які не можуть вироблятися вели-
кими партіями в заводських умо-
вах через багатокомпонентність та 
обмеження терміну придатності. 

Наказом Головного управління 
охорони здоров’я Київської ОДА 
та Розпорядженням міського голо-
ви КП «Бориспільська центральна 
аптека №24» визначене базою ста-
жування провізорів-інтернів. Та-
кож на базі підприємства прохо-
дять практику студенти фармаце-
втичних коледжів та університетів 
на підставах договорів про співп-
рацю. Ми зберегли фахівців, які ще 
в радянські часи виробляли сте-
рильні та екстемпоральні лікар-
ські форми та є висококваліфіко-
ваними працівниками, які діляться 
професійним досвідом з молодим 
поколінням. Ми залучаємо до ро-
боти в КП молодих фахівців. 

— Чи багато у вас замовлень?
— У місяць ми обслуговуємо 

1500-2000 тис. рецептів, виписа-
них лікарями Бориспільського, Пе-
реяслівського районів та міста Ки-
єва (кияни їдуть до нас, бо в нас 
дешевше). Для збільшення товаро-
обігу екстемпоральних лікарських 
засобів співпрацюємо із практи-
куючими лікарями, організовує-
мо та проводимо зустрічі, науко-
во-практичні наради із залучен-
ням науковців. Адже місією фарма-
цевтичної практики є не прибуток, 
а боротьба за здоров’я людей, 
пропаганда здорового способу 
життя, надання якісної допомоги 
населенню.

ОЛЕНА ХОМИЧ: «ЗАНЕПАД 
ВИРОБНИЧИХ АПТЕК — СУЧАСНА 
ТЕНДЕНЦІЯ АПТЕЧНОГО БІЗНЕСУ»

• Політик пропонує скасувати рішення уряду від 19 жовтня про 
збільшення вартості газу.

• «Наше комунальне підприємство тримає концепцію «персональ-
них лікарських засобів».
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 ПОКИ ПРОЕКТ

 АВТОРИТЕТНА ДУМКА

 ТОЧКА ЗОРУ

ДОБУДОВА ШКОЛИ №5: 
ПОТРІБНО 195 МЛН ГРН

Оксана ПАВЛОВА

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук повідомив «Вістям», що 
процес підготовки до бажаного 
старту робіт триває.

«Повністю готовий проект добу-
дови школи №5, він пройшов екс-
пертизу — документ знаходиться 
в міському Управлінні капітально-
го будівництва. Вартість добудови 
— 195 млн грн. Приміщення роз-
раховане на 400 місць. Передба-
чено внутрішній дворик. Проек-

том розраховано, щоб добудова 
стала єдиною гармонійною будів-
лею із діючою школою та мала су-
часний благоустрій території», — 
коментує мер. Головним каменем 
спотикання на шляху до втілення 
задуму, визнає Анатолій Соловйо-
вич, буде фінансування. Оскільки 
йдеться про серйозні витрати на 
будівництво із міської казни, вла-
да обіцяє передбачити стартову 
суму при плануванні бюджету на 
2019 рік та заручитися підтрим-
кою обласних депутатів, щоб роз-

раховувати на фінансування із об-
ласного бюджету. «Лише за кошти 
міського бюджету важко буде вті-
лити добудову, оскільки потрібен 
капітальний ремонт приміщення 
діючої школи №5, що теж перед-
бачає  витрати», — говорить місь-
кий голова.

На початку 2019 року, за твер-
дженням голови, можна буде го-
ворити про оголошення тендеру 
та згодом залиття фундаменту до-
будови школи № 5. 

Нагадаємо, на будівництво но-
вого академічного ліцею витра-
чено 215 млн гривень із місько-
го бюджету. Процес споруджен-
ня триває два роки, їм передува-
ли п’ять років підготовчих робіт. 
Міська влада підкреслює, що про-
ект став успішним завдяки до-
бросовісному забудовнику ПрАТ 
«Агробудмеханізація» та акуму-
льованим, за рахунок депозитів, 
бюджетним коштам.

 Ще тривають завершальні роботи із благоустрою 
території та облаштування всередині приміщення нового 
бориспільського Академічного ліцею, а міська влада уже 
думає над планом подальшого розширення шкільних 
площ. Насамперед йдеться про анонсовану добудову 
міської школи № 5 ім. Костянтина Могилка. 

ТИМОШЕНКО ЗНАЄ ЯК 
НАВЕСТИ ЛАД В АРМІЇ 
ТА ЗУПИНИТИ ВІЙНУ

Сергій БИКОВ, 
голова аналітичного 
центру ІНПОЛІТ

Політики люблять сьогодні го-
ворити про війну та армію, але 
майже всі бояться говорити про 
мир та завершення війни. Дію-
ча влада намагається сформу-
вати міф, що будь-які розмови 
про мир — це капітуляція, хоча 
це не так. Мир може і буде пе-
реможним. 

Підтвердженням, що мир бу-
де переможним, є ініційований 
Юлією Тимошенко форум «Нова 
стратегія миру та безпеки», який 
відбувся у Києві 30 жовтня. Під 
час форуму лідерка Батьківщини 
запропонувала до експертного 
обговорення переможний фор-
мат «Будапешт плюс», у рамках 
якого найсильніші країни світу 
спільно з Україною змусять оку-
панта забратись з України та від-
шкодувати нанесені збитки. На 
жаль, жодні кошти не компенсу-
ють життів кращих синів і дочок 
України, що загинули від рук оку-
пантів. 41 тисяча українців втра-
тила життя та здоров’я протягом 
війни на Донбасі. 

Будапештський меморандум га-
рантує Україні безпеку, але скли-
кати будапештський формат має 
Україна. Влада досі нічого для цьо-
го не зробила. 

Окрім іншого, Юлія Тимошен-
ко пропонує комплексне удо-
сконалення оборонної системи. 
Адже Україна не відповідає до-
сі ключовим стандартам НАТО:
 • Повага до життя
 • Повага до військових та їх родин
 • Чесність та ліквідація корупції
 • Цивільний контроль військових
 • Якісне політичне управління 

армією
 • Достатня військова підготовка 

солдатів та офіцерів
 • Кадровий відбір офіцерів за 

лідерськими якостями
 • Чітка структура військових 

підрозділів
 • Бездоганне тилове 

забезпечення
 • Належним чином підготовлене 

та укомплектоване 
Міністерство оборони

Реальна, а не міфічна відповід-
ність стандартам НАТО призведе 
до пришвидшення вступу України 
у НАТО. Адже саме в НАТО місце 
України та безпека України.

Вкотре Тимошенко демонструє 
себе як далекоглядного страте-
га, що змінює ситуацію комплек-
сно. Під час форуму лідерка Бать-
ківщини проголосила формуван-
ня головних військових органів 
при Президентові, що займати-
муться комплексним контролем 
та управлінням армією та будуть 
стратегічним наставником Мініс-
терства оборони. Це воєнний ка-
бінет, спеціальна комісія з вивчен-
ня глобальних проблем та комітет 
з питань розвідки при Президен-
тові України. Також Україні потріб-
но ухвалити нові якісні воєнну, кі-
бернетичну та морську доктрини, 
щоб українське військо могло чіт-
ко та ефективно реагувати на без-
пекові загрози. Цим вже сьогод-
ні займається команда Юлії Тимо-
шенко спільно з українськими та 
західними військовими.

Одним з питань форуму була до-
ля вимушених переселенців, яких 
в Україні два мільйони. Вони уріза-
ні в правах, а держава фактично не 
опікується їх долею. Тимошенко на-
полягає, що переселенцям має бути 
поновлено усі громадянські права 
та повернуто власність. А держава 
повинна опікуватися їхньою долею, 
оскільки вимушені переселенці — 
це яскравий доказ того, що у Криму 
та на Донбасі живуть українці, які 
люблять та шанують Україну.

Юлія Тимошенко вже сьогод-
ні відповідає на головні питання 
українця: яким має бути мир та 
як його досягти. Головне не тіль-
ки планування, а й реалізація за-
думів. Тимошенко має силу та во-
лю повернути мир в Україну. А не 
так, як дехто, лише обіцяв завер-
шити війну та на цьому гаслі при-
йшов до влади. Безумовно, для то-
го, щоб безпекова програма Тимо-
шенко була реалізована, вона має 
стати Головнокомандуючим. То-
ді буде мир. Тоді знову майоріти-
муть українські прапори над До-
нецьком та Севастополем, Луган-
ськом та Керчю. Тоді дітлахи біга-
тимуть вулицями усміхнені, а не 
ховатимуться у підвалах  від куль 
та снарядів.

• У Києві, 30 жовтня, відбувся Форум «Нова стратегія миру та безпеки».

• Проет поки на папері.

Наталія ТОКАРЧУК

У групі Фейсбук серед містян 
активно точаться дискусії що-
до призначення Книшового ме-
моріально-паркового комплек-
су в Борисполі, де влада планує 
створення дендропарку.

Суперечка почалася із питання 
неприпустимості вигулу там собак, 
потім згадали про недоречність 
огорожі та лавочок та засумніва-
лися, чи можна розважатися там із 
дітьми. Мовляв, йдеться про осо-
бливе місце — колишній цвинтар. 

«Вісті» поговорили із Миколою 
Кравчуком, настоятелем Свя-
то-Миколаївського храму, що по-
ряд із парковим комплексом, про те, 

як слід ставитися до місця, що стало 
предметом дискусії, та чи не супере-
чить відпочинок на території комп-
лексу нормам християнської моралі.

«Це місце не є суто парком, але 
не є і меморіалом чи кладовищем. 
Так, відбулося перепоховання по-
мерлих, але все було зроблено за 

християнськими традиціями. На 
мою думку, кожен, хто відвідує це 
місце, має свою мету, і це питання 
вибору, особистого ставлення, — 
коментує отець Микола. — Як для 
мене, слід приходити сюди, щоб 
дізнатися більше про події та істо-
рію Бориспільщини (із цією метою 
там було встановлено пам’ятники, 
інформативні дошки, тощо), прогу-
лятися доріжками комплексу, по-
милуватися природою, подумати. 
Із проводу того, що комплекс «на 
кістках» — взагалі вся земля усія-
на кістками, на них будувалися бу-
динки, школи, і інші установи як 
у Борисполі, так і в інших містах, 
в усьому світі. Щодо вигулу собак 
на території, то це питання рівня 
культури людей, як і поводження 
їх на території комплексу: є при-
клади руйнувань та крадіжок, що 
неприпустимо. Цей комплекс — 
не місце для активних розваг, але 
територія для спокійного відпо-
чинку на природі, і те, що там бу-
ло колись кладовище, ніяк цьому 
не може завадити». 

КНИШОВИЙ КОМПЛЕКС — 
НЕ МІСЦЕ ДЛЯ РОЗВАГ
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 Є ПРОБЛЕМИ

«НАШ ДІМ» 
ПРОСИТЬ ПІДТРИМКИ

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Реабілітаційна установа змі-
шаного типу для інвалідів та ді-
тей-інвалідів «Наш дім» ім. Ва-
лентини Бондаренко Бориспіль-
ської міської ради розміщується 
за адресою: вул. С. Камінського, 
6. Навесні минулого року уста-
нова відзначила 10-річчя. У цьо-
му місяці буде рік, як очолює за-
клад Надія Литвиненко. «Наш дім» 
може похвалитися сучасним ре-
монтом, спеціальним обладнан-
ням та тренажерами, які призна-
чені для реабілітації діток. Довко-
ла території — новий паркан, за 
ним висаджено молодий фрукто-
вий сад, є вуличний майданчик та 
простора альтанка — усе це зав-
дяки бюджетним коштам, допо-
мозі волонтерів, воїнів-АТО, під-
приємців. Завдяки належному 
рівню кваліфікації лікарів, пси-
хологів та вихователів установи 
після проходження тут курсу ре-
абілітації діти з ДЦП, вадами мо-
ви, психологічними розладами 
чи порушеними розумових зді-
бностей отримують шанс на по-
чаток нового етапу свого життя, 
соціалізації. 

Дорога із 
перешкодами

Реабілітаційна установа ді-
лить квадратні метри із призов-
ною комісією Бориспільсько-Ба-
ришівського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату Ки-
ївської області. Спільне велике 
приміщення знаходиться у ти-

хому місці. Із одного боку, це до-
бре, що подалі від міського шу-
му, але до зупинки громадсько-
го транспорту далекувато. Примі-
ром, дитина на інвалідному візку, 
а відповідних зручностей доро-
гою не облаштовано: немає з’їз-
дів на тротуар, а від проїжджої 
частини вулиці дорога засипана 
щебнем. Батьки діток, які відвіду-
ють заклад щоденно, змушені до-
лати перешкоди дорогою до за-
кладу і нарікати на незручності. 

«Групи переповнені»
Сьогодні «Наш дім» потребує 

розширення: у маленьких тіс-
них кімнатах щоденно перебу-
ває до 40 дітей. 27 діток цілодо-
бового знаходяться у стінах за-
кладу і проживають у трьох тіс-
них кімнатках по 9 осіб. «Групи 
малі і переповнені — дітям тіс-
но! Ми могли б відкрити мінімум 
ще дві групи для найменших, які 
мають в цьому потребу (від 2 до 
6 років), але не можемо цього 
зробити, бо площа не дозволяє. 
До того ж, усі кімнати є прохід-
ними», — веде екскурсію закла-
дом директор Надія Григорівна. 
За її словами, згідно із вимогами, 
для проходження реабілітації у 
подібних установах кожна окре-
ма група має складатися не біль-
ше, ніж із 8 осіб.

«Беремо діток лише із найтяжчи-
ми діагнозами, часто вони змушені 
чекати черги на реабілітацію, яка 
їм була необхідна була ще вчора. Із 
затягуванням часу на реабілітацію 
стан їхнього здоров’я погіршуєть-
ся», — пояснює директор. 

Потрібне розширення
Вирішити питання розширення 

приміщення «Нашого дому» мож-
ливо на рівні місцевої влади. Зі 
слів Надії Григорівни, ця тема поки 
не підтримується керівництвом мі-
ста. «На одну із минулих сесій місь-
кради виносилося питання пере-
дачі приміщення на вул. С. Камін-
ського, 6, де «Наш дім», повністю у 
користування реабілітаційної уста-
нови, але депутати не підтримали 

цю пропозицію, — коментує ситу-
ацію Литвиненко.

Ідея поки не має підтримки вла-
ди. «Якщо віддамо усе примішення 
«Нашому дому», то де облаштуємо 
роботу призовної комісії? У країні 
воєнні дії, зупиняти процес відбо-
ру призовників не можна», — по-
яснює «Вістям» Микола Корнійчук, 
перший заступник міського голо-
ви. На пропозицію перенести ді-
яльність комісії в інше приміщен-
ня чиновники не відгукуються, ка-
же Литвиненко.

Військовий комісар Бориспіль-
ського об’єднаного міського вій-
ськового комісаріату полковник 
Роман Горбач коментує ситуацію: 
«Згідно із законом, призовних ко-
місій має засідати дві: районна і 
міська. Але лікарня на Бориспіль-
щині одна, і до складу комісії вхо-
дять лікарі лише ЦРЛ. Район за-
безпечує нас лікарями, а місто — 
приміщенням, тому робота комісії 
об'єднана». 

Роман В’ячеславович говорить, 
що переїхати у іншу будівлю мож-
на, але такої ніхто не надав, тому 
доводиться ділити територію із ре-
абілітаційною установою. 

«Якщо питання розширення 
приміщення «Нашого дому» не ви-
рішиться, то ми разом із батьками 
діток готові йти і вимагати вище, 
щоб нас почули і зрозуміли», — ка-
тегорично налаштований колек-
тив установи. 

Про ремонт даху
Надія Литвиненко бідкається, 

що приміщення також потребує 
перекриття даху і прогнозує, що 
стара покрівля може не витри-
мати сніжну зиму. «Із проханням 
відремонтувати дах я звертала-
ся до виконкому міськради ще 
влітку, але відповіді не надійш-
ло. Покрівля може завалитися», 
— наголосила Надія Литвиненко 
на апаратній нараді міського го-
лови 5 листопада. Міський голо-
ва Анатолій Федорчук погодив-
ся, що проблеми в реабілітацій-
ній установі існують і їх потрібно 
вирішувати комплексно. Деталі 
не озвучувалися. 

 Єдина у Борисполі 
комунальна реабілітаційна 
установа для інвалідів 
та дітей-інвалідів «Наш 
дім» потребує владної 
підтримки задля вирішення 
важливих питань. «Вісті» 
відвідали заклад. 

 ВЧИЛИ ПО-НОВОМУ

 ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Реформа Нової україн-
ської школи (НУШ) наби-
рає обертів. Так, на базі Бо-
риспільського НВК «Гім-
назія «Перспектива» у ве-
р е с н і - ж о вт н і  п р о й ш л и 
кваліфікаційну підготовку 
43 учителя. Навчання відбу-
лося в три етапи та під керів-
ництвом методиста управ-
ління освіти на науки Бори-
спільської міської ради Жан-
ни Шанюк.

Такі курси НУШ у Борисполі 
проходять не вперше. Учасни-
ки курсів відзначають, що про-
грама побудована методично 
грамотно та професійно, тому 
знання, отримані на навчан-
ні — багаті та позитивні, а від-
луння про курси іде далеко за 
межі міста. Тому і не дивно, що 

крім міських вчителів на ці нав-
чання завітали і колеги з міста 
Славутич.

Педагоги отримали не лише 
нові знання, а й великий заряд 
позитиву від улюблених трене-
рів: Оксани Куракси та Ірини 
Дученко, які були надзвичай-
но щирими, творчими та кре-
ативними, повсякчас надиха-
ли на співпрацю один з одним 
та допомагали розкрити слу-
хачам свій потенціал, ділилися 
своїми думками та знаннями.

«Ми дуже вдячні управлінню 
освіти на науки і нашим трене-
рам за такі чудові курси, нові 
знання необхідні нам для якіс-
ної роботи та розкриття потен-
ціалу власного і дітей», — так 
вважають усі учасники занять.

Слухачі курсів НУШ

КУРСИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ 
БОРИСПОЛЯ

На електрону пошту реакції цього тижня надійшов лист від жительки 
села Проців Бориспільського району, яка через газету просить озвучи-
ти проблему цілої вулиці щодо неякісного електропостачання. 

Друкуємо лист повністю. 

Добрий день, шановна редакція газети «Вісті»!

Від імені жителів вул. Жовтневої с. Проців звертаємося до газети за 
допомогою. Уже три роки на нашій вулиці Жовтневій напруга в елек-
тромережі сягає лише 160-180 вольт. 

Щоб покращити електропостачання, ми зверталися за допомо-
гою і до сільського голови Любові Чешко, і до голови районної ради Вла-
дислава Байчаса, і в РЕМ — всі обіцяли нам допомогти. І от нарешті 
«допомогли».

Ми наочно побачили, що таке змінний струм. Із 27 жовтня цього ро-
ку  напруга в наших оселях сягає 90-120 вольт. Лампочки весь час ме-
рехтять, електроприлади виходять із ладу, у холодильниках зіпсува-
лися всі продукти.

Проте, як тільки запізнимося з оплатою рахунків за електроенергію, то 
відразу ж приходять попередження про відключення електропостачання.

Шановна редакція! Надрукуйте нашого листа, то, може, тоді в мож-
новладців прокинеться совість і в наших будинках знову буде світло.

Із повагою Галина Василівна Кияшко
с. Проців, вул. Жовтнева 19-а.

• Теорію закріплювали на практичних заняттях.

• Директор закладу Надія Литвиненко.

• Вчилися та обмінювалися досвідом.

• Обладнання є, але площі замало.
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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.

*

нннннннннннннннннннтггеннннннннннннннннннннннннннннннн)))ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

www.i-visti.com№44 (953), 9 листопада 2018 р. телепрограма  оголошення  реклама
АВТОСАЛОН

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ

ПРОДАМ

ПОСЛУГИ

РІЗНЕ

стор. 13стор. 13

стор. 13стор. 13

стор. 15стор. 15

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

стор. 17стор. 17

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.35 "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 "Міняю жінку - 14"
23.40, 0.50 "Танці з зірками"
4.30 "Світське життя 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
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30 Х/ф "Обливион" (16+)
2.00 Телемагазин
3.20 Зоряний шлях
4.40 "Агенти справедливості" (16+)

5.15 Д/п "Місця сили"
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"
10.30, 12.25 Х/ф "Доктор Живаго" 

(16+)
15.50 "Чекай на мене. Україна"
18.00, 19.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 2.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "А зорі тут тихі..." 1 с.

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Принцеса Лілліфі та 

маленький єдиноріг"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

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

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44"
5.35 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня. 100 хвилин
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.15 Антизомбі
11.15, 13.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20 Х/ф "Люди Ікс: 

Остання битва"
16.40 Х/ф "Люди Ікс: Початок. 

Росомаха"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прорвемось!
21.25 Т/с "Пес-4"
22.45 Свобода слова
1.00 Х/ф "Крижані солдати"
2.40 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Руда фея"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії"
9.30 "Генеральна репетиція"
10.30 "Моя правда"
11.25 Х/ф "Ніагара"
13.15 Х/ф "Улюблений зять"
16.00 Х/Ф "Ййшов собака по 

роялю"
17.15 Х/ф "Небезпечно для життя"
19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Обережно, бабуся!"
0.40 "Позаочі"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикий і живий"
20.30 "Служба порятунку"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.00 Зона ночі
3.45 Абзац
5.39, 6.34 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.35 М/ф "Тарзан і Джейн"
8.00 Х/ф "Робосапіен: 

Перезавантаження"
9.45 Х/ф "Моя дівчина-монстр" 

(12+)
12.00 Х/ф "Месники" (16+)
14.50 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" 

(16+)
17.45, 1.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
0.00 Пост шоу. Таємний агент

5.00, 4.55 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Таємниця записної 

книжки"
7.15, 18.25 "Свідок. Агенти"
7.50 Х/ф "Золоте теля"
11.00, 12.50, 3.25 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
14.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11" 

(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Х/ф "Залізний лицар - 2" 

(18+)
1.55 "Реальні злочинці"
3.15 "Випадковий свідок"

6.00 Мультфільми

8.00 "Помста природи"

8.40, 1.00 Т/с "Пляжний коп-4" 

(16+)

9.20, 18.15 "Спецкор"

10.00, 18.50 "ДжеДАІ"

10.35 Т/с "Опер за викликом" (16+)

14.30 Х/ф "Американець" (16+)

16.20 Х/ф "Універсальний солдат-3: 

Новий початок" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.35, 23.20, 1.55 Т/с "Кістки" (16+)

2.50 "Облом.UA."

5.30 Все буде добре! (16+)
7.25 Х/ф "Шкільний вальс"
9.20 МастерШеф (12+)
12.30 Битва екстрасенсів. 

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

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

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
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!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.20 Чудова гра
15.50 "Це цікаво"
16.20 Лайфхак українською
16.45 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2018"

16.55 Пообіді шоу
18.00 Інформаційна година
19.00 Своя земля
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Шахтарська зміна
22.15 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.55, 2.25 Складна розмова

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 13 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.50, 14.35 "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 "Інспектор. Міста"
23.45, 0.50 Х/ф "Інструкції не 

додаються" (16+)
2.20 "Світське життя 2018"

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

2.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
3.00 Реальна містика
4.40 "Агенти справедливості" (16+)

4.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті 

3"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
21.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "А зорі тут тихі..." 2 с.

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.35 М/ф "Жовтодзьоб"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45 Т/с "Відділ 44"
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Прорвемось!
11.10 Я зняв!
12.10, 13.30 Х/ф "Крижані солдати"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес"
17.40 Т/с "Марк+Наталка"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-4"
22.45 Скетч-шоу "На трьох" 16+
23.55 Х/ф "Зоряний десант-2. 

Герой Федерації"
1.45 Т/с "Прокурори"
2.30 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Одиниця з обманом"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. Гусарська 

балада"
9.30 "Два Миронова"
10.25 "Моя правда"
11.20 Х/ф "Тихі береги"
12.35 х / ф" Коммандос " (16+)
15.30 Х/ф "Весна на Зарічній 

вулиці"
17.20 Х/ф "Суєта суєт"
19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
21.00 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Погань"
0.45 "Позаочі"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикий і живий"
20.30 "Київські історії"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні 

новини". Погода
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Зона ночі
4.40 Абзац
6.25, 7.40 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"
9.40 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
15.50, 21.00 Пацанки. Нове життя 

(16+)
17.00, 19.00 Варьяти (12+)
22.10 Х/ф "Проти шторму" (16+)
1.00 Х/ф "Шалені перегони" (18+)

5.25 Х/ф "Процес" 1 с.
7.00 Х/ф "Абітурієнтка"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Розслідування"
10.30, 12.50, 3.25 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 

"Свідок"
14.25, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11" 

(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Реальні злочинці"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 Мультфільми

8.00, 8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп-

4" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.00 Відеобімба

15.20 Х/ф "Веселі канікули" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.40, 23.25, 2.00 Т/с "Кістки" (16+)

2.55 "Облом.UA."

5.35, 15.25 Все буде добре!
7.35 Х/ф "Осінній марафон"
9.25, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
12.50 Битва екстрасенсів. 

Апокаліпсис (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
19.00, 23.45 Т/с "Коли ми вдома. 

Нова історія"

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
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!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу 
"Євробачення-2018"

12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55, 4.30 Фольк-music
18.00 Інформаційна година
19.00 Спільно
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 До 75-річчя Мустафи 

Джемілєва. Документальна 
програма "Мустафа"

0.00 Телепродаж "Тюсо"
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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, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.40, 12.20 "Одруження наосліп"
12.55, 14.20 "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, 22.45, 23.45 "Світ навиворіт - 

10: Бразилія"
0.50 Т/с "Життя і доля" (16+)

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
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.30, 2.00 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.30 Телемагазин
2.50 Реальна містика
4.40 "Агенти справедливості" (16+)

4.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті 

3"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
21.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.00 Х/ф "Політ фантазії" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Співоче деревце"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44"
5.35, 10.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15 Я зняв!
12.30, 13.20 Х/ф "Зоряний 

десант-2. Герой Федерації"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес"
17.40 Т/с "Марк+Наталка"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес-4"
22.45 Скетч-шоу "На трьох" 16+

5.45 Х/ф "Нейлон 100%"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.15 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
12.10 Х/ф "Зозуля з дипломом"
13.25, 19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
15.35 Х/ф "Живіть в радості"
17.05 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
21.00, 1.55 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
0.35 "Позаочі"
1.25 "Академія сміху"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Школа права"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Дикий і живий"
20.30 "Якісне життя"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

3.00, 1.25 Зона ночі
4.15 Абзац
6.04, 7.19 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20, 0.30 Київ вдень та вночі (16+)
8.20 Т/с "Любов напрокат"
9.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)
15.45, 21.00 Пацанки. Нове життя 

(16+)
17.00, 19.00 Екси (16+)
22.10 Х/ф "І гримнув шторм" (12+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.50 Х/ф "Процес" 2 с.
6.55 Х/ф "Акваланги на дні"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
10.40, 12.50, 3.30 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
14.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11" 

(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.10 "Реальні злочинці"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 Мультфільми

8.00, 8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп-

4" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.10 Х/ф "Пекло" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.40 Т/с "Кістки-2" (16+)

23.25 Т/с "Кістки" (16+)

2.00 Т/с "Опер за викликом" (16+)

2.55 "Облом.UA."

5.50 Т/с "Коли ми вдома"
6.50 Все буде добре!
8.50, 19.00, 23.45 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.55, 20.00, 22.35 МастерШеф 

(12+)
12.55 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.25 Все буде добре! (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
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!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.50 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу 
"Євробачення-2018"

12.00 "Смачні історії"
13.10 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
14.30 52 вікенди
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.00 Інформаційна година
19.00 Шахтарська зміна
19.35 "Світ дикої природи"
20.05, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Складна розмова
22.15 Прем`єра. "Елементи"
22.55 Схеми. Корупція в деталях
23.25 Букоголіки
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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, 
0.45, 5.25 ТСН

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.45, 14.10 "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 "Гроші 2018"
22.30 "Право на владу 2018"
0.50 Т/с "Життя і доля" (16+)

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
11.20 Реальна містика. Новий 

сезон
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі " (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Реальна містика

4.00, 18.00, 19.00 Ток-шоу 
"Стосується кожного"

5.15, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті 

3"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45 "Речдок"
21.00 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
22.00 Т/с "Катя" (16+)
23.50 Х/ф "Іди і дивись"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Щасливий Ганс"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00, 21.00 Зірконавти
15.00, 3.40 Віталька
17.00, 2.50 Панянка-селянка
18.00, 0.00 Чотири весілля
22.00 ЛавЛавCar 3
23.00 Сімейка У
1.00 Т/с "Домашній арешт"
1.50 Теорія зради
5.50 Корисні підказки

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44"
5.35, 20.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.10 Я зняв!
12.05, 13.20 Х/ф "Зоряний 

десант-3. Мародер"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.25 Т/с "Пес"
17.40 Т/с "Марк+Наталка"
18.45, 20.55 Факти. Вечір
21.15 Т/с "Пес-4"
22.20 Нові лідери
0.00 Х/ф "Нещасний випадок"
2.00 Т/с "Прокурори"

5.45 Х/ф "Здається квартира з 
дитиною"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.05 "Анатомія голосу. Джамала"
11.40 Х/ф "Акваланги на дні"
13.20, 19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
15.20 Х/ф "Доброго ранку!"
17.05 Х/ф "Живе такий хлопець"
21.00, 2.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Командир щасливої 

"Щуки" (12+)
0.55 "Позаочі"
1.45 "Академія сміху"

7.00 "Найромантичніші міста світу"
8.00, 9.00, 21.00, 23.00, 0.20, 1.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

8.15, 0.50 "Поради лікаря"
9.15, 20.20, 0.40, 1.50 "Ситуація"
9.25, 2.30 "Київ музика"
10.00, 23.20 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Депутатська приймальня"
16.10, 21.25 "Бойові кораблі"
17.00 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30, 2.00 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.05 "Мультляндія"
6.35 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

3.00, 1.25 Зона ночі

4.15 Абзац

6.04, 7.19 Kids Time

6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"

7.20, 0.25 Київ вдень та вночі (16+)

8.20 Т/с "Любов напрокат"

9.20 Т/с "Відчайдушні 

домогосподарки" (16+)

15.45, 21.00 Пацанки. Нове життя 

(16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

22.15 Х/ф "Хвиля" (16+)

5.45 Х/ф "Добре сидимо!"
7.05 Х/ф "Веселі Жабокричі"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.05 Х/ф "Товариш генерал"
10.45, 12.50 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
14.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.50 Т/с "Спецзагін "Кобра 11" 

(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Реальні злочинці"
3.30 "Випадковий свідок"
3.40 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 Мультфільми

8.00, 8.55, 1.05 Т/с "Пляжний коп-

4" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 5.35 "Облом.UA."

15.50 Х/ф "Телефонна будка" (16+)

19.25, 20.30 Т/с "Ментівські війни. 

Харків" (16+)

21.40 Т/с "Кістки-2" (16+)

23.25 Т/с "Кістки" (16+)

2.00 Т/с "Опер за викликом" (16+)

3.45 15 тур ЧУ з футболу "Зоря" 

-"Карпати"

6.00 Все буде добре! (12+)
8.05, 19.00, 23.50 Т/с "Коли ми 

вдома. Нова історія"
9.05 МастерШеф (12+)
13.00 Битва екстрасенсів. Чоловіки 

проти жінок (16+)
15.25 Все буде добре! (16+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
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!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу 
"Євробачення-2018"

12.00 "Смачні історії"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Промінь живий
18.00 Інформаційна година
19.00 #ВУКРАЇНІ
19.35 Д/ф "Жива природа"
20.05, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Елементи"
22.55 Сильна доля
0.00 Телепродаж "Тюсо"
2.25 Складна розмова
3.35 Тема дня

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 ВІТАЄМО
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П'ЯТНИЦЯ, 16 ЛИСТОПАДА

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

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

9.30 "Чотири весілля"
10.45, 12.20 "Одруження наосліп"
12.55, 14.20 "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 "Розсміши коміка"
1.15 "Вечірній Київ"
5.10 "Чистоnews 2018"

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

3.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Свекруха або невістка
11.20, 3.40 Реальна містика
13.25 Т/с "Втікачка" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Втікачка" (12+)
18.00 Т/с "Доктор Ковальчук 2" 

(12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Ліга нації УЄФА. 

Словаччина-Україна
0.05 слідами
0.45, 2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)
1.40 Телемагазин
5.20 Зоряний шлях

4.00, 18.00 Ток-шоу "Стосується 
кожного"

5.15 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.15, 23.00 "Слідство вели... з 

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

Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Пуаро Агати Крісті 3"
11.10, 12.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті 

4"
13.50 "Правила виживання"
14.50, 15.45, 16.45, 3.00 "Речдок"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Катя" (16+)
0.50 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.30 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
12.00 Мольфар
13.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
14.00 Зірконавти
15.00, 3.35 Віталька
16.15 М/ф "Норм та Незламні"
18.00 Чотири весілля
21.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
23.00 ЛавЛавCar 3
0.00 Х/ф "Найдовший тиждень" 

(16+)
1.45 17+

4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44"
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.10 Я зняв!
12.10, 13.20 Х/ф "Нещасний 

випадок"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.25 Т/с "Пес"
17.40, 0.20 Т/с "Марк+Наталка"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.30 Дизель-шоу 12+
3.50 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Зозуля з дипломом"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 11.25 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
10.30 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
12.15 Х/ф "Пропала грамота"
13.40, 19.00 Т/с "Пригоди Шерлока 

Холмса"
15.40 Х/ф "Живе такий хлопець"
17.35 Х/ф "До мене, Мухтар!"
21.00, 2.15 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.00 Х/ф "Смуга перешкод"
0.40 Х/ф "Балаган"
3.55 Кіноляпи
4.25 Саундтреки

7.00 "Найромантичніші міста світу"
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 "Бойові кораблі"
17.00, 0.20 "КИЇВ LIVE"
19.25 "Всередині раю"
20.30 "Місто добра"
21.25, 3.40 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
5.15 "Життєві історії"

3.00 Зона ночі

3.35 Абзац

5.25, 6.40 Kids Time

5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"

6.45, 0.50 Київ вдень та вночі (16+)

7.40 Ревізор

10.40 Страсті за ревізором

12.45, 21.40 Пацанки. Нове життя 

(16+)

16.15, 19.00 Топ-модель (16+)

22.55 Екси (16+)

1.50 Х/ф "І гримнув шторм" (12+)

5.15 Х/ф "Викрадений поїзд"
6.40 Х/ф "Захар Беркут"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Це було в розвідці"
10.45, 12.50, 3.30 "Речовий доказ"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.00 

"Свідок"
14.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
16.55 Т/с "Спецзагін "Кобра 11" 

(16+)
17.55 "Легенди карного розшуку"
21.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
23.45 Т/с "Криміналіст" (16+)
2.05 "Реальні злочинці"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.50 "Top Shop"

6.00 Мультфільми
8.00, 8.55 Т/с "Пляжний коп-4" 

(16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55 Відеобімба
15.45 Х/ф "Бета-тест" (16+)
19.25 Х/ф "Найманець" (16+)
21.15 Х/ф "Спека" (16+)
23.10 "Бойове шоу талантів UFC: 

Визнані Зірки проти 
зухвалих новачків"

1.40 Т/с "Опер за викликом" (16+)
2.40 "Облом.UA."
4.10 "Цілком таємно"

5.15 Х/ф "Покровські ворота"

8.05 Т/с "Кандіс Ренуар" (16+)

17.30, 22.00 Вiкна-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 М/с "Ведмеді-сусіди"
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!
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.05 Телепродаж
11.50, 16.45 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу 
"Євробачення-2018"

12.00 "Смачні історії"
12.25 "Смаки культур"
13.10, 14.30 РадіоДень
13.35, 23.25 "Гордість світу"
15.15 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Енеїда
18.00 Інформаційна година
19.00 Перший на селі
19.35 Д/ф "Жива природа"
19.50, 1.25 Т/с "За службовим 

обов`язком" (16+)
21.25, 3.20 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Букоголіки
23.05 Лайфхак українською
0.00 Телепродаж "Тюсо"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 17 ЛИСТОПАДА

6.00, 19.30 ТСН

7.00 "Гроші 2018"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.20 "Світське життя 2018"

12.20 Т/с "Між нами, дівчатами"

16.25, 21.15 "Вечірній квартал 

2018"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15 "Українські сенсації"

0.25 "Ліга сміху 2018"

4.40 "Вечірній Київ"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.30 Зоряний шлях

7.45, 15.20 Т/с "Акварелі" (12+)

17.00 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 2 

с. (12+)

20.00 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)

22.00 Т/с "Дружина з того світу" 

(16+)

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.50 Реальна містика

6.20 М/ф
6.45 "Чекай на мене. Україна"
8.40 "Слово Предстоятеля"
8.45 Х/ф "Гусарська балада"
10.45 Х/ф "Дівчина без адреси"
12.30 Х/ф "Дайте книгу скарг"
14.10 Х/ф "Бережись автомобіля"
16.10 Х/ф "Обміняйтесь обручками" 

(16+)
18.00 Х/ф "Мій коханий привід" 

(12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Краще"
22.30 Концерт "Срібний бал 

Олександра Малініна"
0.15 Х/ф "Гувернантка" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф "Жаб'яче королівство: 

Таємниця кришталевої 
жаби"

13.00 Х/ф "Співоче деревце"
14.15 Чотири весілля
16.15 Танька і Володька
17.15 М/ф "Воруши ластами 2. 

Утеча з раю"
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar 3
2.00 Панянка-селянка
2.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.30 Факти
5.50 Більше ніж правда
7.30 Я зняв!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особливості 

національної роботи-4
12.45 Факти. День
13.00, 1.35 Скетч-шоу "На трьох" 

16+
15.20 Т/с "Пес"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Пес-4"
20.15 Х/ф "Росомаха"
22.50 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього"

5.35 Х/ф "Доброго ранку!"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Попелюшка на прізвисько 

Бонд"
10.25 "Невідома версія. Екіпаж"
11.25 Х/ф "Океан"
14.20 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
15.35 х / ф "Мерседес йде від 

погоні"
17.10 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "В зоні особливої уваги"
22.50 Х/ф "хід у Відповідь"
0.15 х /ф" Застава в горах"
2.05 "Позаочі"
2.45 Кіноляпи

7.20 "Мультляндія"
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 "Концерт "КНУКіМ. 50 років"
16.50 "Біометрика"
17.00 "Ситуація"
17.20 "Служба порятунку"
17.50 Х/ф "Прийми мене"
20.30, 2.30 "Життєві історії"
21.00, 23.15, 0.35, 2.10, 5.30 

"Столичні телевізійні 
новини"

21.25 Х/ф "Знайди мене, якщо 
зможеш"

23.10 "Українська Національна 
Лотерея"

0.55, 5.50 "КИЇВ LIVE. Підсумки"

3.30 Служба розшуку дітей
3.35, 2.00 Зона ночі
5.59, 7.55 Kids Time
6.00 М/с "Хай живе король 

Джуліан"
8.00, 12.00 Заробітчани
13.50 Варьяти (12+)
15.50 Хто зверху? (12+)
17.50 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
19.10 М/ф "Викрадена принцеса"
21.00 Х/ф "Валеріан і місто тисячі 

планет" (12+)
23.50 Х/ф "Моя дівчина-монстр" 

(12+)

5.50 Х/ф "Тіні зникають опівдні"

11.45 Т/с "Коломбо" (16+)

19.00, 2.10 "Свідок"

19.30 Х/ф "Здрастуй і прощавай"

21.30 Х/ф "Корсиканець"

23.20 Х/ф "Кодове ім'я: 

Чистильник" (16+)

1.05 "Таємниці кримінального світу"

2.40 "Випадковий свідок"

2.45 "Речовий доказ"

3.15 "Правда життя. Професії"

4.15 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 Мультфільми

8.05, 2.00 "102. Поліція"

9.00 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Телефонна будка" (16+)

15.25 Х/ф "Голодний кролик 

атакує" (16+)

17.30 Х/ф "Збройний барон" (16+)

19.55 Х/ф "Пекло" (16+)

22.00 Х/ф "Вбити Білла"

0.05 Х/ф "Спека" (16+)

2.55 "Облом.UA."

4.10 "Цілком таємно"

7.50 Караоке на Майдані
8.50 Все буде смачно!
9.50 Битва екстрасенсів (16+)
11.00 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
13.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
14.50 "Діамантова рука"
16.55 Хата на тата (12+)
19.00 Х-Фактор
22.55 Цієї миті рік потому (12+)
1.00 Ультиматум (16+)

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 "Це цікаво"
11.05, 16.40 Телепродаж
11.20, 11.55, 14.50, 16.35 Кліпи 

учасників Дитячого 
пісенного конкурсу 
"Євробачення-2018"

11.25 Хто в домі хазяїн?
12.00 Сильна доля
13.00 Х/ф "Пророк Єремія - 

викривач царів"
15.00 Пообіді шоу
16.10 Спільно
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00, 5.05 Розсекречена історія
21.25 Промінь живий
22.30 "Неповторна природа"
23.00, 3.30 Світло
0.00 Телепродаж "Тюсо"
1.35 "Орегонський путівник"
2.05 "Смачні історії"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

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
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НЕДІЛЯ, 18 ЛИСТОПАДА

6.00 ТСН
7.00, 1.40 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 "Лото-Забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
10.00, 11.00 "Світ навиворіт - 10: 

Бразилія"
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 "Світ 

навиворіт - 2: Індія"
16.00 Х/ф "Ейс Вентура: Коли 

природа кличе" (16+)
17.50 Х/ф "Кохання у великому 

місті - 3" (16+)
19.30, 4.50 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Танці з зірками"
23.40 "Королева ночі. Концерт Олі 

Полякової"
4.40 Мультфільм

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
8.45 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
12.50 Т/с "Дружина з того світу" 

(16+)
17.00 Т/с "Повернення до себе" 1, 2 

с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Повернення до себе"
23.00 Х/ф "Павутинка бабиного 

літа"
0.50, 2.20 Історія одного злочину 

(16+)
1.50 Телемагазин

5.25, 20.00 "Подробиці"
6.00 М/ф
6.25 Х/ф "Поживемо - побачимо"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження"
14.00 "Крутіше всіх. Краще"
16.00 Х/ф "Мій коханий привід" 

(12+)
18.00, 20.30 Т/с "Терор любов'ю"
22.30 Х/ф "Наречена на 

замовлення" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Банда Тигрокачка"
13.00 Чотири весілля
16.00 Танька і Володька
17.00 М/ф "Як приборкати дракона 

- 2"
19.00 Зірконавти
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Сімейка У
23.00 ЛавЛавCar 3
1.00 Х/ф "Найдовший тиждень" 

(16+)
2.30 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.15 Скарб нації

4.25 Еврика!

4.30 Факти

4.55 Інсайдер

6.50 Т/с "Відділ 44"

10.40, 13.00 Х/ф "Люди Ікс: 

Перший клас"

12.45 Факти. День

13.25 Х/ф "Росомаха"

16.00 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього"

18.45 Факти тижня. 100 хвилин

20.35 Х/ф "Люди Ікс: Апокалипсис"

23.45 Х/ф "Логан: Росомаха"

2.15 Скетч-шоу "На трьох" 16+

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 "Мерилін Монро. 

Неприкаяний"
10.20 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
11.10 Х/ф "Северино"
12.30 Х/ф "Чингачгук - Великий 

Змій"
14.20 Х/ф "Сім няньок"
15.45 х / ф "сім старих і одна 

дівчина"
17.20 Т/с "Міс Марпл Агати Крісті"
21.00 Х/ф "Корпус генерала 

Шубнікова"
22.45 Х/ф "Чекаю і сподіваюся"

7.05, 6.15 "Мультляндія"
8.00 "Київські історії"
8.25 "Прогулянки містом"
8.50 "Біометрика"
9.00, 2.30 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Ректор"
15.40 "Ювілейний концерт квартету 

"Гетьман"
18.30 Х/ф "Мавзолей"
21.00, 23.40, 1.30 "СТН-тижневик"
21.30, 0.10, 2.00 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Пограбування 

по-бельгійськи"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
0.30, 2.20 "Ситуація"
0.40 "Служба порятунку"

3.00 Зона ночі
5.55 Стендап-шоу
6.54, 9.09 Kids Time
6.55 М/с "Том і Джеррі шоу"
9.10 М/ф "Тарзан 2"
10.30 Х/ф "Джордж з джунглів"
12.20 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
14.00 М/ф "Викрадена принцеса"
15.40 Х/ф "Валеріан і місто тисячі 

планет" (12+)
18.30 Х/ф "Джон Картер" (16+)
21.00 Х/ф "Сходження Юпітер" 

(16+)
23.30 Х/ф "Атлантида" (16+)
1.25 Х/ф "Хвиля" (16+)

5.05 "Top Shop"

6.05 Х/ф "Дама з папугою"

7.55 Т/с "Темні лабіринти минулого" 

(16+)

11.50 Х/ф "Летюча миша"

14.30 Х/ф "Як три мушкетери"

17.10 Х/ф "Корсиканець"

19.00 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"

20.50 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"

22.45 Х/ф "Ніндзя - 2" (18+)

0.35 Х/ф "Кодове ім'я: Чистильник" 

(16+)

6.00 Мультфільми

8.00 "102. Поліція"

8.55 "Загублений світ"

11.55 "Шалені перегони"

12.55 Х/ф "Голодний кролик 

атакує" (16+)

14.55 Х/ф "Бета-тест" (16+)

16.30 Х/ф "Найманець" (16+)

18.15 Х/ф "Я, робот"

20.20 Х/ф "Вбити Білла 2" (16+)

23.00 "ПРОФУТБОЛ"

0.00 "Бойове шоу талантів UFC: 

Визнані Зірки проти 

зухвалих новачків"

2.30 "Облом.UA."

8.45 Все буде смачно!

10.50 Караоке на Майдані

11.50 МастерШеф (12+)

17.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

19.00 Битва екстрасенсів (16+)

21.00 Один за всіх (16+)

22.15 Х-Фактор

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 Єремія - 

викривач царів"
11.20, 11.50, 14.55 Кліпи учасників 

Дитячого пісенного 
конкурсу 
"Євробачення-2018"

11.25 "Світ дикої природи"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.25, 16.35 Телепродаж
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.20 Перший на селі
15.00 Фольк-music
16.10 Шахтарська зміна
17.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 "Ігри імператорів" (16+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
21.55 "Неповторна природа"
23.00 "Незвичайні культури"
0.00 Телепродаж "Тюсо"
1.35 "Орегонський путівник"

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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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 01.09.2018 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;
• 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
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ГАЗ-24, 1974 р., чорного кольору, на ходу, гар-

ний стан. Тел.: 0 98 1032797.
Жигулі, 1977 р., хороший стан, на ходу. Тел.: 

0 66 6019173.

Куплю
Бориспіль

Автовикуп аварійних, битих, цілих, що по-
требують фарбування, кредитних, нероз-
митнених. Швидкий розрахунок, оформ-
лення за наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 
68 8388890.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Банківська вул., центр, новобудова, 1/10, 

36/18/7, під чистову, індивідуальне опалення, 
564000 грн. Тел. 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила.

Захисників вітчизни, 12 вул., 53/26/11, 3/5, 
після будівельників, господар. Тел.: 0 99 
3720521, 0 68 3505403.

Нова 31-а вул., центр, 8/10, 52/20/11, після 
будівельників, індивідуальне опалення, 620400 
грн. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 

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

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

Ясна 12 вул., 33/14,4/8,5 у новому будинку, 
євроремонт, меблі, тепла підлога, лічильни-
ки, поряд дитсадок, школа, зупинка, магази-
ни, 832000 грн. Терміново. Тел: 0 50 3387216.

Лютнева вул., 2/5, 21/11/5, житловий стан, м/п 
вікна, без балкона, 467000 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
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, 

житловий стан, м/п вікна, бойлер, утепле-
на, поруч ТРЦ, зупинка, господар, чистий 
продаж, ціна договірна. Тел.: 0 97 6372345, 
0 50 5179696.

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

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, 

кімнати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 
1072000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

Мирне с., 43,6/29,6/6, індивідуальне опалення, 
євровікна, б/д, господар. Тел.: 0 96 9544966.

БУДИНКИ

Бориспіль
Крашенівка вул., старий будинок, колонка, по-

гріб, 10 соток. Тел.: 0 66 4094765.
Іванків с., центр, 70 кв.м, 3 кімнати, кухня, са-

рай, погріб, літня кухня, 25 соток, 620400 грн, 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла.

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

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

Сошників с., 64 кв.м, колодязь, погріб, газ по 
вулиці, 30 соток, поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 
0 97 1708272.
Переяслав-Хмельницький

будинок, 2008 р., цегляний, утеплений, сай-
динг, 1 поверх+мансарда, с/в, бойлер, газ.ко-
тел, центральна вода+свердловина, своя кана-
лізація, 12,8 соток, гараж, баня, сарай, теплиця. 
Тел.: 0 66 7747965, 0 63 6725655.

Оголошення та реклама

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

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ТОРГІВЕЛЬНІ, ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН КРАСИ — 15 КВ.М
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Полтава
Заводське м., Лохвицький р-н, 78,6 кв.м, всі 

зручності. Тел.: 0 97 7674080, Ольга. 
Яготин

Заріччя вул., 83 кв.м, 3 кімнати, веранда, кух-
ня, с/в окремо, поруч річка. Тел.: 0 98 6186333.

ПІВБУДИНКУ

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

гараж, погреб, поруч зупинка, магазин, 10 со-
ток, під забудову, 675000 грн., торг. Тел.: 0 95 
3433304.

ГАРАЖІ

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

підвалом, 140000 грн., торг, другий — по вул. 
Європейська. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

гараж, кооп. «Військовий», вул. Горького. Тел.: 
0 93 5803346.

гараж, р-н «35 км», приватизований, 
зручне розташування, господар. Тел.: 0 50 
5179696, 0 97 6372345. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 

68 3278353.
Крашенівка вул., 8,3 сотки. Тел.: 0 66 4094765.
Стеценка, 5 вул., 10 соток, ціна договірна. 

Тел.: 0 98 9310546. 
Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 

339000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 
Щорса пров., 10 соток, комунікації поруч, 

фасад 27 м., до маршрутки 5 хвилин, ціна до-
говірна, господар. Тел.: 0 93 6484356.

Бориспільський сад р-н, 12 соток. Тел.: 0 66 
4094765.

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

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна договір-
на. Терміново. Тел.: 0 63 1540042.

Щасливе с., центр, 6,5 соток, під забудову, 
комунікації на ділянці. До м. Київ 7 км, остійно 
курсує автобус, до траси Київ-Харків 500 м, ціна 
договірна. Тел.: 0 68 9636640.

Куплю
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., у господаря, допомога в оформ-
ленні документів. Тел. 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила.

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

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

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

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

земельну ділянку, м. Бориспіль, Бориспіль-
ський р-н, розгляну всі пропозиції. Тел.: 0 98 
1599531.

квартиру або житловий будинок у Борисполі, 
Бориспільському р-ні, розгляну всі пропозиції. 
Тел.: 0 98 1599531.

Здам

Бориспіль

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

1/2 будинку, К.Шлях вул., окремий вхід, 2 кім-
нати, кухня, зручності у будинку, меблі, бойлер, 
місце для авто. Тел.: 0 67 4451820.

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

Здам офісне приміщення, центр міста, 16,3 
кв.м, вода, 2800 грн + комунальні послуги. 
Тел: 0 67 9856883.

кімнату у приватному будинку, центр, всі 
зручності, меблі, зручне розташування, го-
сподар. Тел.: 0 97 6372345.

Найму

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В нотаріальну контору на постійну робо-
ту потрібен помічник нотаріуса. Вимоги: 
вища юридична 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 продуктовий магазин потрібен прода-
вець, з/п висока, зручний графік. Тел.: 0 66 
5452055.

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

Виробничій компанії 
ПОТРІБНІ

ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ
г/р пн-пт, 8:00-20:00, з/п 11000-14000 грн

ВАНТАЖНИК
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК  
г/р пн-пт, 9:00-18:00, з/п 9700 – 12000 грн

ВАНТАЖНИК  
г/р 3 день/3 ніч/ 3 вдома 
12 годинні зміни,  з/п 14000 грн

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ  
г/р пн-пт, 8:00-17:00, з/п 8500 грн

Розвозка з вокзалу м. Бориспіль

м. Київ, вул. Бориспільське шосе, 41в 
(біля с. Проліски)

Тел.: (067) 620-56-21
(063) 367-70-76

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 25.09.2018 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 1 907,66 грн./Гкал з ПДВ. Зауваження і 
пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня опубліку-
вання на адресу: ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрів-
ська, 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 1 766,35 1589,72 68,39 7,10
1173,33/
1408,00

1598,72/
1907,66

35,5

У зв’язку із відновленням межі земельної ділянки, що розта-
шована: Київська обл., Бориспільський р., Гнідинська с/рада, с/т 
«Відродження», прошу бути присутнім 20.11.18 р. о 10:00, влас-
ників/користувачів суміжних земельних ділянок з кадастрови-

ми номерами: 3220882600:04:007:2296, 3220882600:04:007:0965, 
3220882600:04:007:0140, 3220882600:04:007:0216, 

3220882600:04:007:0079, 3220882600:04:007:0064 для погодження межі 
земельної ділянки. 

Контактний тел.: 067-693-33-15, Віктор.
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Відкриті вакансії для майстра ма-
нікюру-педикюру, перукаря, майстра по на-
рощуванню вій в центрі краси «Вероніка». 
З/п+премія, постійний потік клієнтів, офіцій-
не оформлення за рахунок фірми, матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнахо-
дження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Діагност, автослюсар. Г/р 5-ти денний 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 Польщі, Чехії потрібні зва-
рювальники, будівельники, токарі, слюсарі, 
електрики, швеї, різноробочі. З/п від 40 000 
до 75 000 грн. Оформленння безкоштовно. 
Наказ МСПУ №636 від 04.05.2018 р. Тел.: 0 67 
5775560, 0 66 5775560.

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

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

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

Запрошуємо на роботу охоронця-госпо-
дарника, г/р 1/2, з/п 400 грн/доба. Тел.: 0 68 
7951701, 0 63 3631163.

Маляр-штукатур, робітники для укладання 
плитки потрібні для ремонту в квартирах. З/п 
від виробітку. Тел.: 0 96 2930940. 

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, комір-
ники, складальники-пакувальники, комплек-
тувальники, засипальники сировини, з/п ви-
сока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Робоча віза в Ізраїль, Данію, Німеччину, 
Литву, Чехію, Польщу. Офіційне працевлаш-
тування. Фінансова допомога для виїзду за 
кордон. Тел.: 0 63 8732332, 0 97 7450509, 0 63 
7707441. Наказ про видачу ліцензії № 886 від 
14.06.2018, вид. МСПУ.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні ван-
тажник, з/п від 8600 грн; продавці-консуль-
танти, г/р 4/4, з/п 8100 грн; приймальник то-
варів, з/п від 9750 грн; нічний адміністратор 
залу, з/п 9900 грн; охоронник г/р 3/3, з/п 8600 
грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібен оператор підлого-
мийної машини, м. Бровари, розвозка, до-
стойна оплата, зручний графік. Тел.: 0 93 
3563410.

Терміново потрібні прибиральниці, двірник, 
з/п 7000 грн. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2426177.

ТОВ «ВКФ «Лігена» (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу адміністратора ресторану, 
адміністратора в готель, бармена-офіціан-
та, готувача білизни, кухарів холодного та 
гарячого цеху, покоївок, техніка-доглядача, 
швейцара-охоронця, інженера-електрика, 
з/п та г/р при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592. 

У фітнес-клуб (ТЦ «Mix Mall») потрібна 
прибиральниця, г/р 2/2. Тел.: 0 68 5441519.

Шукаю помічницю по домашньому госпо-
дарству: прибирання, прасування тощо, гра-
фік — 2 дні на тиждень. Тел.: 0 99 3874695. 
Вишгород

Оператори пилорами з д/р на деревообробне 
підприємство (Київська обл., Вишгородський 
р-н, с. Катюжанка). З/п від 14000 грн (від ви-
робітку). Іногороднім надаємо житло. Можливо 
вахта. Тел.: 0 67 4443630.
Київ

АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ 
АВТО! ПОСТІЙНА РОБОТА, КИЇВ, ЛІВИЙ БЕ-АВТО! ПОСТІЙНА РОБОТА, КИЇВ, ЛІВИЙ БЕ-
РЕГ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2! ОПЛАТА СВОЄЧАС-РЕГ, ВУЛ. КАНАЛЬНА, 2! ОПЛАТА СВОЄЧАС-
НА 50/50, ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, ЖИТ-НА 50/50, ІНСТРУМЕНТ, ОБЛАДНАННЯ, ЖИТ-
ЛО! ТЕЛ.: 0 67 3444243.ЛО! ТЕЛ.: 0 67 3444243.

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

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

На постійну роботу потрібен продавець в 
продуктовий магазин, г/р позмінно, з/п ви-
сока. Тел.: 0 67 3374611.

На роботу на виробництво меблів потрібні 
працівники по складанню меблів. Тел.: 0 67 
2614039, 0 97 9197923.

На роботу потрібні прибиральник картону, 
двірник-садівник, прибиральниця, с. Щасли-
ве, розвозка, гнучкий графік, достойна оп-
лата. Терміново. Тел.: 0 93 3563410.

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

ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВУ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ ОФІСНИЙ СЕКРЕТАР (ЗІ ЗНАН-ПОТРІБНІ ОФІСНИЙ СЕКРЕТАР (ЗІ ЗНАН-
НЯМ ПК, 1С, WORD, EXCEL), РІЗНОРОБОЧІ, НЯМ ПК, 1С, WORD, EXCEL), РІЗНОРОБОЧІ, 
БУДІВЕЛЬНИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИ-БУДІВЕЛЬНИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИ-
КИ, БЕЗ Ш/З. РОБОТА У С. ГЛИБОКЕ БОРИ-КИ, БЕЗ Ш/З. РОБОТА У С. ГЛИБОКЕ БОРИ-
СПІЛЬСЬКОГО Р-НУ. ТЕЛ.: 0 67 2147514, 0 67 СПІЛЬСЬКОГО Р-НУ. ТЕЛ.: 0 67 2147514, 0 67 
3284245.3284245.

Потрібен обліковець-комірник на виробництво 
бутильованої води, з/п оклад 9700 грн. Тел.: 0 
97 1521730. 

Потрібен працівник міні-ферми, г/р 5/2, с. Про-
ліски. Тел.: 0 95 4119089.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 7500 ГРН. ТЕЛ.: 0 МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 7500 ГРН. ТЕЛ.: 0 
67 9125199.67 9125199.

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

Ресторанно-готельний комплекс запрошує 
на роботу: швейцара-охоронця у готель, 
г/р 2/2; прибиральницю у кафе. Тел.: 0 99 
3874695. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 06.11.2018 року

1. ТОВ «Білий цвіт», електрогазозварник, з/п 
8000,00 грн.  

2. ТОВ «Білий цвіт», слюсар-ремонтник, з/п 
8000,00 грн.

3. ТОВ «Еко-Агро-Люб», тракторист, з/п 
8000,00  грн.

4. КПТМ «Бориспільтепломережа», інженер 
з комплектування устаткування й матеріалів, 
з/п 8300,00 грн.

5. КПТМ «Бориспільтепломережа», технік, з/п 
6000,00 грн.

6. КПТМ «Бориспільтепломережа», прибираль-
ник виробничих приміщень, з/п 3725,00 грн.

7. Філія ДП МОУ «Укрвійськбуд-135 з-д ДБК», 
робітник з комплексного прибирання та утри-
мання будинків з прилеглими територіями, з/п 
3723,00 грн.

8. КП ЖКК «Щасливський», електромонтер з 
ремонту та обслуговування електроустаткуван-
ня, з/п 3723,00 грн.

9. ТОВ «ЛАНДТЕХТРЕЙД», тракторист, з/п 
8000,00 грн.

10. ПРАТ «Агробудмеханізація» , охоронець, 
з/п 4000,00 грн.

11. СТОВ «Старинська птахофабрика», мото-
рист, з/п 10000,00 грн.

12. СТОВ «Старинська птахофабрика», сані-
тар (ветеринарна медицина), з/п 10010,00 грн.

13. ТОВ «Фармекс Груп», провізор, з/п 
12000,00 грн.

14. ТОВ «Фармекс Груп», хімік-аналітик, з/п 
12000,00 грн.

15. ТОВ «Фармекс Груп», укладальник про-
дукції медичного призначення, з/п 6150,00 грн. 

16. ТОВ «Фармекс Груп», розливальник сте-
рильних розчинів, з/п 9940,00 грн.

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

18. БДЮТ «Дивоцвіт», прибиральник службо-
вих приміщень, з/п 5584,00 грн.

19.  БВК №119, молодший інспектор  відділу 
нагляду і безпеки, з/п 6500,00 грн.

20. БВК №119, фахівець відділу по контролю 
за виконанням судових рішень, з/п 8000,00 грн.

21. ТОВ «АПБ Топаз», електрогазозварю-
вальник, з/п 15000,00 грн.

22. ТОВ «Київський хлібопродукт», апаратник 
борошномельного виробництва, з/п 8000,00 грн

Тел.: (04595) 6-06-66

НАС МОЖНА ЗНАЙТИ:

МОБІЛЬНА ВЕТЕРИНАРІЯ

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

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

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

/MobileVeterinarianPharrnacy  mobile_vet

ДЛЯ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ЗНИЖОК

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

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Адміністратор в ресторан
Адміністратор в готель
Бармен-офіціант
Готувач білизни
Кухар холодного цеху
Кухар гарячого цеха
Покоївки
Технік-доглядач
Мийник посуду в ресторан
Швейцар-охоронець
Інженер-електрик
Забезпечуємо харчуванням, при потребі житлом

З/п та г/р при співбесіді
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ
БАРМЕНИ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

0672426177

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДВІРНИК

З/п 7000 грн
Робота у м. Бориспіль 

Запрошуємо на роботу 

ОХОРОНЦЯ
ГОСПОДАРНИКА

Графік роботи 1/2
З/п 400 грн/доба

068-795-17-01, 063-363-11-63

 ПРИБИРАЛЬНИК КАРТОНУ 
           ДВІРНИКСАДІВНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

Розвозка
Гнучкий графік
Достойна оплата

с. Щасливе          Тел.: 093-356-34-10

ОСББ «ВАТУТІНА-99»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
заробітна плата 4500,00 грн

Звертатися до Голови правління

067-428-88-887

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
Інженер-електронік Інженер-лаборант

Оператор виробничої дільниці
Друкар флексографічного друку
Інженер-електронік Інженер-лаборант

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

Ресторанно-готельний комплекс

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ШВЕЙЦАРА-ОХОРОНЦЯ 
у готель, г/р 2/2

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 
у кафе

0993874695
ШУКАЮ

ПОМІЧНИЦЮ
по домашньому 
господарству
прибирання, прасування, тощо
Графік — 2 дні на тиждень 

099-387-46-95
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

Вантажник. Можливо без досвіду роботи 
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

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

Охоронці для охорони будівельних майдан-
чиків в м. Києві. Вахта 7/7, 15/15. Офіційне 
працевлаштування. Відсутність судимостей. 
Тел.: 0 63 9540479, 0 99 0647713.

Охоронці. Терміново!!! Без судимостей. 
Вахта 7/7, 15/15, 20/10, місяць і більше. З/п від 
250 до 450 грн за зміну (більше змін-більше 
грошей). Об’єкти в м. Київ і області. Гарні 
умови проживання. Тел.: 0 96 3081263, 0 63 
2517740, 0 66 5494430.

Робочі на виробництво в європейську компа-
нію. Г/р 5-ти денний або вахта. Можливо без д/р 
(навчаємо). З/п від 12000 до 26000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. Надаємо житло. РОБО-
ТА в м. КИЇВ! Тел.: 0 67 4969050.

Фасадники з д/р, робітники для укладання 
клінкерної плитки, потрібні в м. Київ. Без-
коштовне житло. З/п від виробітку, випла-
та 2 рази на місяць. Тел.: 0 97 2538810, 0 99 
5211100.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

Вікно металопластикове, 1,30х1,80, б/в. Тел.: 
0 98 2030654.

М/п вікно (глухе), дорожня панель 1 шт., двері 
гаражні, металеві, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 
7472006, 0 50 2223228.

Тротуарна плитка напівсухого вібропресу-
вання, від виробника («Старе місто», «кірпи-
чик»). Доставка. Укладка. Акція з 11.08.2017 
р. по 11.09.2017 р. Тел.: 0 67 9619812. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кізонька 7 міс., елітної породи, м. Бориспіль. 

Тел.: (4595) 52515, 0 96 5953501.
Кізочка, зааненської породи, біла, безрога, 

6 міс., мама давала молока до 4,5 л, батько 
австрієць, 2500 грн. Тел.: 0 50 1388072, 0 97 
5338097.

Поросята породи дюрок, 1,5-2 міс., ціна 
договірна. Тел.: 0 67 9088678. Сіно в тюках. 
Тел.: 0 50 1590197.

ЦУЦЕНЯТА НІМЕЦЬКОЇ ВІВЧАРКИ, КЛА-ЦУЦЕНЯТА НІМЕЦЬКОЇ ВІВЧАРКИ, КЛА-
СИЧНИЙ ОКРАС, ВІД 2-Х МІСЯЦІВ. ТЕЛ.: 0 95 СИЧНИЙ ОКРАС, ВІД 2-Х МІСЯЦІВ. ТЕЛ.: 0 95 
2429786, 0 99 1627409.2429786, 0 99 1627409.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Каропля велика, їстівна,4 грн/кг, м. Бориспіль. 

Тел.: 0 63 3529749.
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 

7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Гільзи латунні, пластикові 12, 16 калібра, пижі 

войлочні осалені 10, 12 калібр, центробій, все 
нове у упаковці, в-во СРСР (дозвіл №1367 від 
24.03.2012 р. вид. МВС України). Тел.: 0 50 
6665692.

Покривало з подушками, нове, рожевого ко-
льору — 400 грн; жіночі шкіряні чобітки (високі), 
36 р. — 1400 грн; жіночі полусапожки із нату-
рального замшу та хутрі, 36-37 р. — 500 грн; 
штори (4 полотна), бордовий колір — 300 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

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

Трюмо від спального гарнітуру з дзеркалом 
— 700 грн; комод від спальні з 3-ма великими 
шухлядами — 300 грн; нове драпове пальто, 
жіноче, 48-50 р. — 600 грн; нове покривало на 
двоспальне ліжко, яскраво-голубого кольору — 
300 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Холодильник 2-камерний, неробочий; двері 
міжкімнатні; килими; багажник на авто; кінопро-
ектор. Тел.: 0 98 4555582.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, деше-

во. Терміново. Тел.: 0 66 3836880, Ольга. 
Продам дитячі речі 6-11 років, стіл-книж-

ка. Тел.: 0 66 6442710.

МЕБЛІ

Бориспіль
Меблева стінка, диван, 2 крісла, б/в, 2000 грн. 

Тел.: 0 96 0171960.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор «Sony», гарний стан, 1000 грн. Тел.: 

0 95 3794272.
Телевізор «Соні» — 1000 грн, гарний стан; те-

левізор «Патріот УТ-2» 70 каналів — 500 грн; 
чугунна ванна, 1,70х0,73, 1200 грн, гарний стан; 
ручна швейна машинка, робоча — 1000 грн, 
торг. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

ГОДИННИКИ СРСР, ФОТОАПАРАТИ, СТА-ГОДИННИКИ СРСР, ФОТОАПАРАТИ, СТА-
ТУЕТКИ, РАДІОДЕТАЛІ, МОНЕТИ, НАГО-ТУЕТКИ, РАДІОДЕТАЛІ, МОНЕТИ, НАГО-
РОДИ, ІКОНИ, БІНОКЛІ, СРІБЛО, ІГРАШКИ. РОДИ, ІКОНИ, БІНОКЛІ, СРІБЛО, ІГРАШКИ. 
ТЕЛ.: 0 50 7786462, 0 97 1343108.ТЕЛ.: 0 50 7786462, 0 97 1343108.

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.

Ремонт квартир, будинків; перепланування, 
опалення, водопровід, каналізація. Будів-
ництво — будинки, прибудови, гаражі, па-
вільйони, навіси, лазні, ворота, паркани. По-
крівельні роботи під ключ, мансардні дахи. 
Утеплення, облицювання будинків. Тел.: 0 96 
9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок кошенят від сибірської 
кішки, дуже красиві, бажано у приватний бу-
динок. Тел.: (04595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275.

Втрачений атестат про повну загальну серед-
ню освіту, серія КВ №35084141, виданий на 
Коркодєл Алу Михайлівну середньою загально-
освітньою школою №328 м. Київ 20.06.2008 р., 
вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну загальну се-
редню освіту, серія О №136483, виданий на 
Симоненка Павла Миколайовича Старинською 
середньою школою 25.06.1983 р., вважати 
недійсним. 

Знайшлася маленька собачка, дівчинка, 
руденька. Чекає на своїх господарів. Тел.: 0 
96 6954157, 0 50 1070151. 

Найму людину з безкоштовним проживанням 
та харчуванням при умові допомоги на приса-
дибній ділянці. Терміново. Тел.: 0 66 4249193.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
в цех

067 339-81-94,
099 07-121-40, Ольга
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПрАТ «Бориспільський Комбінат Будівельних Матеріалів»

ПРОПОНУЄ

БУДМАТЕРІАЛИ:
цемент
щебінь
пісок
пиломатеріали, 
а також металопластикові вікна

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ 
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА:
кільця, кришки і днища для колодязів
фундаментні блоки
сходові марші, перемички
вироби для доріг та тротуарів та ін.

Тел.: (067) 249�75�25; (067) 622�32�22

www.bkbm.ua

08300 м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16. Тел./факс: (04595) 6�41�01. e�mail: bkbm@ukr.net

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

ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

 ВАРТО ЗНАТИ

ПРАВА СПОЖИВАЧА У РАЗІ ПОРУШЕННЯ 
УМОВ ДОГОВОРУ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ 
(НАДАННЯ ПОСЛУГ)

За результатами розгляду та 
вжитих фахівцями управління за-
хисту споживачів заходів, суб’єкт 
господарювання визнав, що робо-
ти з виготовлення меблів не вико-
нано в обумовлений термін відпо-
відно до умов договору з його ви-
ни  та  повернув кошти за частину 
послуги (роботи), яку не було ви-
конано, в сумі 69000 грн. 

Статтею 10 Закону України «Про 
захист прав споживачів» визначені 
права споживача у разі порушення 
умов договору про виконання ро-
біт (надання послуг). 

Споживач має право відмови-
тися від договору про виконання 
робіт (надання послуг) і вимагати 

відшкодування збитків, якщо ви-
конавець своєчасно не приступив 
до виконання зобов'язань за дого-
вором або виконує роботу так по-

вільно, що закінчити її у визначе-
ний строк стає неможливим. Якщо 
значну частину обсягу послуги чи 
робіт (понад сімдесят відсотків за-

гального обсягу) вже було викона-
но, споживач має право розірва-
ти договір лише стосовно частини 
послуги або робіт, що залишилася. 

Якщо під час виконання робіт (на-
дання послуг) стане очевидним, 
що їх не буде виконано з вини ви-
конавця згідно з умовами догово-
ру, споживач має право призначи-
ти виконавцю відповідний строк 
для усунення недоліків, а в разі 
невиконання цієї вимоги у визна-
чений строк — розірвати договір 
і вимагати відшкодування збит-
ків або доручити виправлення 
недоліків третій особі за рахунок 
виконавця.

Отже, законодавством про за-
хист прав споживачів закріплено 
право споживача на розірвання 
договору про виконання робіт (на-
дання послуг), якщо виконавець 
не виконує взяті на себе обов’яз-
ки відповідно до умов укладено-
го договору.

стаття підготовлена 
Головним управлінням 

Держпродспоживслужби в 
Київській області 

вул. Балукова, 22, м. Вишневе, 
Києво-Святошинський р-н,

Київська область, 08133

 До Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Київській області 
звернувся  споживач щодо 
невиконання умов договору 
при виготовленні меблів за 
індивідуальним замовленням.



19№44 (953), 9 листопада 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

 КОМПАНІЯ

Будівництво

ЖК «СОНЯЧНИЙ» 
ЧЕКАЄ ПОШТОВОЇ АДРЕСИ

Яна ВЕРХІВСЬКА, фото автора

Затримала 
інфраструктура 

ЖК «Сонячний» — це чотири ба-
гатоповерхівки на вулиці Привок-
зальній, які вирізняються оригі-
нальністю і теплими сонячними ко-
льорами фасадів. Будівництво ве-
деться інтенсивними темпами. Біля 
будинку першої черги проводить-
ся благоустрій території. «Вісті» ви-
рішили з’ясувати, у чому причина 
негативної реакції на, здавалося б, 
непроблемне питання. Ситуацію 
прокоментував Василь Поп, ди-
ректор компанії ТОВ «БМК Тріада», 
яка є генеральним підрядником 
будівництва. 

Він повідомив, що будинок пер-
шої черги уже введений в експлу-
атацію. Це підтверджено сертифі-
катом №ІУ 163182430243 (Введення 
в експлуатацію будинку 1). Наступ-
ним кроком має бути присвоєння 
поштової адреси. Після цього по-
купці квартир зможуть оформити 
свідоцтва на право власності. 

«Існують певні проблеми із бла-
гоустроєм тих територій, які знахо-
дяться поза межами будівельного 
майданчика. Підприємство вико-
нувало там роботи із  реконструк-
ції водопровідно-каналізаційних 
мереж мікрорайону. Але затрим-
ка із благоустроєм виникла не з ви-
ни підприємства», — говорить Ва-
силь Поп.

 

Тривалий 
перехідний етап

Відомо, що реконструкція во-
допроводу та каналізації була за-
кладена у містобудівних умовах 
та обмеженнях. Адже старі мере-
жі справлялися з існуючим наван-
таженням. Але для введення в екс-
плуатацію навіть однієї 18-повер-
хівки пропускної потужності во-
допроводу та каналізації уже було 
замало — без води могли залиши-
тися мешканці верхніх поверхів 

5-поверхових будинків. Тому місь-
кою владою інвесторам було по-
ставлене завдання не лише про-
класти мережі до багатоповерхі-
вок «Сонячного», але й провести 
заміну старих систем водопоста-
чання та водовідведення у мікро-
районі.

«Відповідно до узгоджених до-
мовленостей, забудовником ще 
навесні були прокладені нові ме-
режі, закільцьовано водопровід-
ну систему.  

У зону заміни труб потрапило ві-
сім житлових будинків. Їх потрібно 
було перепідключити до нових ме-
реж, «Бориспільводоканал» не міг 
дати дозвіл на процедуру у будь-
який час, щоб не залишати меш-
канців без водопостачання надов-
го. Роботи приурочили до хлору-
вання, — розповідає співрозмов-
ник. — Після цього забудовник міг 
засипати траншеї і братися до бла-
гоустрою. За місяць усі роботи ви-
конати не встигли.  Це і стало фор-
мальним приводом для блокуван-
ня на сесії питання присвоєння по-
штової адреси новобудові».  

Благоустрій триває
Відбулася зустріч за участі керів-

ництва ТОВ «БМК Тріада», депутата 
округу  Миколи Грони, представ-
ників благоустрою міста з мешкан-
цями мікрорайону. Пройшлися те-
риторією, де довелося розкопу-
вати, а потім закопувати траншеї. 
Протокольно визначено етапи ви-
конання робіт, забудовник успішно 
виконує план із відновлення пору-
шеного благоустрою. 

Прикро, зізнається директор 
компанії ТОВ «БМК Тріада», що у со-

цмережах розповсюджується не-
об’єктивна інформація, бо це не 
приносить користі ні підприєм-
ству-забудовнику, ні громаді, ні тим, 
хто поширює неперевірені факти.

 

Оновлена котельня 
запрацювала 

Щоб забезпечити теплом но-
возбудовані висотки, забудовник 
повинен був провести серйозну 
реконструкцію існуючої котель-
ні на вулиці Привокзальна 2г, яка 
належить «Бориспільтепломере-
жі», збільшивши її потужність удві-
чі. Цей проект був реалізований в 
цьому році: встановлено ще два 
котли потужністю по 2 мегавати, 
проведено повну заміну насосної 
групи. Приміщення для насосного 
відділення довелося добудовува-
ти, адже насосне обладнання там 
— як на ТЕЦ. До нього підвище-
ні вимоги, адже піднімати тепло-
носій доведеться до 18 поверху. 
Найсучасніше обладнання: насо-
си з частотним регулюванням, по-
тужна ємність для хімічної підго-
товки води. 

Окрема новинка для Борисполя 
— димовивідна труба, висотою 60 
метрів. Її назвали «Ейфелевою ве-
жею». Труба, яку використовували, 
була 32 метрів.

До нового об'єкту перепідключи-
ли газ. Котельня забезпечуватиме по-
треби усього мікрорайону та ЖК «Со-
нячний», а ще й має запас потужнос-
ті близько 1 мегавата. Акт готовності 
котельні підписаний 27 вересня. 

«Затримка виникла із пуском га-
зу. Оскільки у монополіста «Київо-
блгаз» один відділ на область від-

повідає за  повірку лічильників, от-
римання документів та різних доз-
волів, збір документів зайняв три 
тижні. Це і створило дещо напру-
жену атмосферу при пуску газу і 
запуску котельні. Довелося долу-
читися і мерії, і не тільки, щоб при-
скорити «паперовий» етап для пу-
ску газу. Якби стояло питання по-
дачі тепла тільки на масив «Со-
нячний», де мешканці займаються 
ремонтами, це б не було пробле-
мою. Але від котельні залежать бу-
динки, у яких живуть люди, тому  
відповідальність була велика», — 
пояснює Василь Поп.

 

Як відселили «Беркут» 
із дитсадка 

Спецпідрозділ «Беркут» дов-
го не хотів виселятися із примі-
щення колишнього дитячого сад-
ка, що біля ЖК «Сонячний», навіть 
після рішення суду. Процес зру-
шився, коли у переговори всту-
пила «БМК Тріада». Домовилися, 
що забудовник пообіцяв надати 
благодійну допомогу — переда-
ти на управління національної по-
ліції 4 квартири. Факт був офіцій-
но задокументовано у вигляді га-
рантійних листів, де йшлося, що 
квартири будуть виділені, якщо 
беркутівці виселяться із дитсадка 
і передадуть приміщення міській 
владі. «Беркут» зобов’язання ви-
конав. Тепер обіцянку має вико-
нати підприємство «БМК Тріада». 
Для цього потрібно отримати по-
штову адресу, зареєструвати пра-
во власності на будинок та пере-
дати квартири національній полі-
ції в Київській області.

Інвестиційну програму 
перевиконали

Законом про містобудівну діяль-
ність передбачено, що інвестор зо-
бов’язаний або виконати роботи, 
або сплатити кошти на створення 
інфраструктури міста у межах 4% від 
вартості житлової забудови і в ме-
жах 10% від вартості комерційної за-
будови, яку він створює. У ЖК «Со-
нячний» є не лише житлові, але й ко-
мерційні площі. Мережі забудовник 
переклав, проведено реконструк-
цію котельні, але, за словами дирек-
тора «БМК Тріада» Василя Попа, у па-
йову участь за ці роботи, проведе-
ні за межами території забудови, їм 
ще не зараховані. Коли здали пер-
ший будинок, перерахували ще 2,5 
млн грн у бюджет міста на створен-
ня інфраструктури першої черги. 
Це вся сума коштів, яка була нара-
хована управлінням економіки мі-
ста Бориспіль. Тому для створення 
інфраструктури підприємство не ли-
ше виконує, але й перевиконує ви-
моги законодавства. Уже очевидно, 
що законодавчі нормативи будуть 
перевищені майже вдвічі. Адже не 
підвести воду, не перекласти мере-
жі, не подати електроенергію і тепло 
— це означає не мати можливості 
ввести об’єкт в експлуатацію. Тому 
інвестор за період будівництва ви-
трачає більше, ніж це передбачено 
законодавством. 

Кінцева мета компанії — ство-
рити в цьому місті комфортне і за-
тишне житло. «Прикро, якщо за-
будовник не знаходить підтрим-
ки у міських депутатів, які мали б 
вболівати за виборців і місто», — 
підсумовує Василь Поп.

 На засіданні 46 сесії 
Бориспільської міської ради 
не отримало підтримки 
депутатів питання про 
надання поштової адреси 
об’єкту нерухомості 
ТОВ «МК» на вул. 
Привокзальна у Борисполі 
— багатоповерхівці 
першої черги будівництва 
житлового комплексу 
«Сонячний». Після того, 
як прозвучала однобока 
інформація про ситуацію 
щодо будівництва, більшість 
депутатів утрималися від 
голосування. 

• Активно тривають роботи із благоустрою території. • Нова котельня вже працює. Висота димової труби — 60 метрів.
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ПІД КРИЛОМ ЖК «ЛЕЛЕКА»: 
ДВА ХЛОПЦІ-СИРОТИ ІЗ БОРИСПОЛЯ 
ОТРИМАЛИ НОВІ КВАРТИРИ ВІД ДЕРЖАВИ

 Завдяки коштам із державного бюджету, тісній 
співпраці Київської обласної державної адміністрації, 
Бориспільського міського голови, депутатів міської ради 
та будівельної компанії ТОВ «Бориспіль Промінвест», яку 
очолює Світлана Танцюра, двоє юнаків із Борисполя, які 
мають статус дітей-сиріт, отримали житло.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

2 листопада 2018 року у внутріш-
ньому дворику житлового комплек-
су «Лелека», на вулиці Головатого, 76 
у Борисполі було святково і багато-
людно. Подія, яка зібрала мешкан-
ців і гостей міста, стала особливою: 
дітям-сиротам вручали ключі від но-
вих просторих квартир. Нинішніх 
щасливчиків було двоє, на міській 
квартирній черзі стояли лише во-

ни двоє: Микита Белименко та Сер-
гій Швидченко. Хлопці зростали без 
батьків і вже досягли 18-річного віку. 

У дитинстві хлопці не були самот-
німи, їм допомагали, підтримува-
ли і наставляли як соціальні служ-
би, так і батьки-піклувальники. Са-
ме соціальні служби потурбували-
ся про те, щоб після досягнення 
повноліття юнаки мали достойний 
старт у самостійне життя — отри-
мали власне житло.

Несподіваний сюрприз
Молоді люди не приховували хвилювання. Отримання квар-

тир стало для них приємною несподіванкою. Свої нові помеш-
кання вони вперше побачили тільки після того, як їм урочисто 
вручили ключі. Із пресою були небагатослівними.

• Микита Андрійович БЕЛИМЕНКО, студент ІІІ курсу Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування України фа-
культету тваринництва та водних біоресурсів.

Коли хлопець залишився без батьків, любов, тепло і турботу рідних 
він отримував у родині тітки, зростав у їхньому домі, на вулиці Яцютівка.

Микита був у захопленні від квартири: «Ремонт зроблено, все не-
обхідне є. Занось меблі, і живи! Я щасливий! Спасибі усім, хто потур-
бувався про такий важливий подарунок».

• Сергій Сергійович ШВИДЧЕНКО, закінчив ПТУ, вступив до ви-
шу — навчається на І курсі Переяслав-Хмельницького державного 
педагогічного університету ім. Г. Сковороди на природничо-техно-
логічному факультеті за спеціальністю вчитель трудового навчання.  

Спочатку його домом був дитячий будинок «Берегиня», а потім 
хлопця перевели у прийомну родину до мами Світлани Гири. Має 
старших брата і сестру, які вже живуть самостійно.

Зізнався, що коли зателефонували і повідомили, що він отримає 
квартиру, повірив не відразу. Каже, що це дуже добре і несподівано, 
що відтепер у нього є власні квадратні метри і він впевнений у зав-
трашньому дні.  

• Впливові гості. Серед гостей, присутніх на урочистості, були Бориспільський міський голова Анатолій 
Федорчук та його заступники, заступник голови Київської ОДА В’ячеслав Кучер, депутатський корпус пред-
ставляв голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, спорту, соцзахисту, охорони здоров’я, 
зв’язків з релігійними організаціями Валерій Мартишко, спеціалісти соціальних служб, ЗМІ.

«Київщина у 2018 році отримала 12,6 млн 
грн держсубвенції на житло»

Заступник голови Київської ОДА В’ячеслав КУЧЕР передав вітан-
ня від губернатора Олександра Терещука, який планував особи-
сто брати участь у врученні, але поїхав у термінове відрядження. 

«Другий рік поспіль, — зазначив В’ячеслав Анатолійович, — за під-
тримки Президента України Петра Порошенка ( ініціатор — уповно-
важений з питань захисту дітей Микола Кулеба) виділяються субвен-
ції на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, які потребують захисту, 
а також для розбудови мережі об’єктів соціального захисту, будинків 
сімейного типу, малих житлових будинків. Не лише їх купівля, але й 
будівництво. Урядом Володимира Гройсмана було передбачено дер-
жавні субвенції. Київщина на цей рік отримала 12,6 млн грн держсуб-
венції і ці гроші освоюються. 

Дякуємо міському голові за 227 тис. грн, які були виділені з місько-
го бюджету. Тому що реалізація цієї програми відбувається у певних 
межах. Є загальна площа, на яку виділяються гроші, більша можли-
ва, але хтось повинен доплатити. У цьому випадку доплату взяв на 
себе Бориспільський міський бюджет». 

 ВІД КОДА

«Ціна нижча 
ринкової, а квартири 
— хороші»

Від імені міської влади мо-
лодих людей привітав мер Бо-
рисполя Анатолій ФЕДОРЧУК.

«У житті у вас буде ще бага-
то приємних подій. Але ниніш-
ню подію ви запам’ятаєте на все 
життя, бо для людини потрібні 
дві речі: дах над головою і здо-
ров’я. Маючи світлий розум і ба-
жання працювати — решту ви 
здобудете, — говорив виступа-
ючий. — Користуючись нагодою, 
хотів би подякувати Київській 
обласній держадміністрації за 
підтримку дітей-сиріт, які потре-
бують допомоги з боку держави. 
Добре, що ця категорія людей не 
залишилася забутою. 

На всю Київську область бу-
ло тільки 10 квартир,і розділи-
ти їх між містами було складно. 
Але завдяки добрим стосункам 
і співпраці Бориспіль отримав 
дві квартири і зміг ощасливити 
двох молодих людей. Спасибі де-
путатам міськради, які підтрима-
ли і виділили гроші — 227 тис. 
грн, яких не вистачало на купів-
лю квартир.

Окрема подяка Світлані Тан-
цюрі. Ми зверталися до забу-
довників, але за ціною, нижчою 
за ринкову, за якою ми купили 
у Світлани Вікторівни, важко 
сьогодні придбати нові хоро-
ші й відремонтовані квартири». 

• Новоселів привітали хлібом-сіллю. У подарунок від Світлани Тан-
цюри юнаки отримали ікони Покрови Божої Матері, щоб хлопці, яких 
виростили прийомні матері, у житті завжди мали захист. Перший посуд  
та сувеніри подарував міський голова Анатолій Федорчук.
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«Ми старалися
 усі разом» 

Забудовник ЖК «Лелека» 
Світлана ТАНЦЮРА:

«Велике спасибі уряду, 
міській раді, усім, хто 
долучився до здійснення 
дитячих мрій. Наша участь 
у цьому мінімальна. 
Дякую працівникам, які 
зводили будинок, робили 
опоряджувальні роботи у 
квартирах. Ми старалися усі 
разом!  
Микито і Сергію! Я вітаю 
вас із цим святом. Багато 
людей чекає такої події 
довгий період життя. Ви 
вже маєте власне житло! 
Бажаю, щоб воно стало для 
вас затишним, де тепло і 
комфортно, житлом, яке дає 
вам сили працювати і бути 
щасливими». 

«Спільна 
результативна 
робота»
Заступник міського 
голови Людмила 
ПАСЕНКО зазначила, що 
вважає символічним те, 
що знакова для міста подія 
відбувається напередодні 
професійного свята Дня 
працівників соціальної 
сфери, адже спеціалісти 
соцслужб багато зробили 
для того, щоб мрія хлопців 
стала реальністю. Людмила 
Пасенко відзначила 
старання жінок, які 
долучилися до спільної 
результативної роботи: 
начальника служби у 
справах дітей та сім’ї 
Київської ОДА Наталію 
Онопрієнко-Капустіну, 
начальника служби у 
справах дітей та сім’ї 
Бориспільської міської 
ради Ірину Величко, 
та бориспільського 
забудовника директора 
ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлану Танцюру.
«Ключі від квартир, які 
молоді люди отримали, 
— зазначила Людмила 
Василівна, — це кінцевий 
результат співпраці 
виконавчих органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування».

Будинок, у якому молоді люди отримали 
квартири, заселений майже повністю. Ба-
гатоповерхівка, що поряд, має достатньо 
вільних площ для продажу. На третьому і 
четвертому корпусах ще завершуються бу-

дівельні роботи. Між багатоповерхівками 
— внутрішній дворик із великим дитячим 
майданчиком — це справжнє містечко для 
маленьких мешканців масиву «Лелека». За 
словами Людмили Пасенко, у Борисполі не-

має жодного іншого дитячого майданчика з 
такою кількістю елементів. Увесь житловий 
комплекс має 504 квартири. Він майже за-
селений, але для бажаючих придбати жит-
ло під крилом «Лелеки» вибір ще є.

Подаровані квартири 
приємно вразили 
комфортністю не лише нових 
власників, але й гостей. Оселі 
хоч і однокімнатні, але світлі 
й просторі. Дорогі шпалери, 
натяжні стелі, якісний 
лінолеум, ванна, умивальник, 
унітаз, електросушарка 
для рушників. На 
кухні мийка з тумбою, 
чотирьохкомфоркова 
газова плита. Опалення 
у будинку індивідуальне. 
Оселі обладнані 
сучасними безпечними 
високоекономічними 
двохконтурними котлами 
німецької фірми 
«Viessmann».

• Посадили дерево. Після оглядин квартир новосели разом із гостями 
свята посадили під вікнами будинку дерева, щоб виконати призначення 
кожного чоловіка — житло вже є, дерева теж посадили, лишилося ство-
рити родини і народити та виростити дітей.

• У дворі житлового комплексу встановлено великий дитячий 
майданчик для маленьких мешканців.

• Хлопці отримали квадратні метри у будинку першої черги 
ЖК «Лелека», що на вул. Головатого, 76. Микита Белименко прожива-
тиме у квартирі 57 (загальна площа 42,8 кв. м), а Сергій Швидченко у 
квартирі №50 (загальна площа 42,2 кв. м).

«У Борисполі — 
перші квартири 
сиротам»

Наталія Онопрієнко-Капу-
стіна повідомила «Вістям»:

«Із 10 квартир, запланова-
них на Київську область для ді-
тей, у Борисполі було придба-
но дві квартири. Це перші квар-
тири у області, куплені для ді-
тей-сиріт, і які передаються їм у 
власність».

 СЛОВО ЗАБУДОВНИКА

З питань 
придбання 

квартир 
звертатися 

за телефоном:

067-94-999-94

Ліцензія № 2013051169 
від 31.05.2018
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 ОРИГІНАЛЬНИЙ СТАРТАП

ОЛЕКСАНДР РИБАЧОК ПРОМІНЯВ 
ТОЙОТУ НА ХРОБАКОФЕРМУ

Наталія ТОКАРЧУК, фото автра

Бізнес на черв’яках. Зараз Олек-
сандру Рибачку 22 роки і він уже 
успішний засновник власної справи 
— ТОВ «Еко Грін Плюс» у Бориспо-
лі. Молодий чоловік розповідає, як 
все почалося: «Як і кожен хлопець, я 
хотів мати машину. А ще — будівлю, 
яка б належала мені. Не квартиру 
чи хату, інше, — місце, де можна бу-
ло б займатися чимось своїм, запо-
чаткувати власну справу, і ні від ко-
го не залежати. Тому, коли на 18-літ-
тя батьки запропонували мені ви-
бір: купити нову Тойоту чи вкласти 
ці гроші в розвиток, купивши якусь 
будівлю з невеличкою територією, 
довелося подумати. Машину хотіло-
ся, але я вибрав інше».

У Борисполі в мікрорайоні Про-
мінь (вул. Завокзальна, 18) він знай-
шов занедбану будівлю (колишній 
телятник) із територією, взяв її в 
оренду. Почав думати, чим займа-
тися. У інтернеті прочитав про роз-
ведення каліфорнійських червоних 
черв’яків та виробництво біогуму-
су — це зацікавило, та й територія і 
будівля були підходящими для цьо-
го. Олександр із-за кордону замо-
вив першу партію черв’яків, зробив 
невеличкий бурт. Потім ще. Домо-
вився із місцевою плодоовочевою 
базою та фермою із вирощування 
шампіньйонів, щоб завозили відхо-
ди, — справа пішла. А через рік, в 
2015-му році, господар будівлі під-
няв ціну оренди, сказав: не хочете 
платити більше, будівлю — на про-
даж. Олександр порадився з бать-
ками, і будівлю вони викупили, а ще 
дві сусідські, які колись були стійла-
ми для худоби. Земля під споруда-
ми — сільськогосподарська, на її 
продаж діє мораторій, тому ділянку 
бізнесмен Олександр взяв в оренду 
на 49 років. 

Із тваринами і птицею — 
складно. Одну будівлю Олек-
сандр використовував для розве-
дення черв’яків, у дві інших посе-
лив худобу: курей-бройлерів, гу-
сок, свиней, кілька овець. Перегній 
від худоби використовується для 
підкормлення хробаків. Власник 
каже, розведення живності йшло 
добре, але зі збутом були пробле-
ми. «На той час кілограм куряти-
ни був 65-70 грн., яйця — 25 грн. 
Продукція екологічно чиста, виро-
щена на природі, на натуральному 
кормі, але люди не розумілися на 
цьому, і ціна була для них високою. 
Клієнти — люди з високим достат-

ком, але таких небагато. Тому по-
троху від тваринництва довелося 
відмовитися. Залишили для себе 
15 гусочок, а вони давали 300 гу-
сенят на рік, — їх продали, — роз-
повідає Олександр. — Є 9 овець, 
які ось-ось мають привести потом-
ство, а це від 1 до 3 ягнят від кож-
ної вівці». Каже, буде продавати їх 
теж, бо за великою кількістю худо-
би доглядати не має змоги. Твари-
ни на вільному вигулі: територія 
велика, є де ходити. 

Зараз головний бізнес Олексан-
дра — виробництво біогумусу, 
тобто розведення черв’яків. 

Як відбувається процес? Фор-
мується бурт для підселення 
черв’яка: туди йде перегній (кра-
ще коров’ячий чи кінський, можна 
і курячий, свинячий, але з ним бага-
то мороки — через високу кислот-
ність йому треба перепрівати пів-
року до того, як черв’яка туди під-
селити), а ще рослинність (листя, 
скошена трава, бур’яни) та відходи 
органіки (крім цибулі та часнику, а 
ще солоної риби та м’яса), картон 
та папір. Перегній готується так: за-
ливається водою, перепріває, і, ко-
ли пройде ферментацію, йде на ви-
робництво, в бурт. Інгредієнти змі-
шуються, з них формуються бурти, 
куди підселюються черв’яки. Коли 
закладається новий корм, черв’як 
живе на дні бурту, але по мірі роз-
множення піднімається ближче 
до поверхні і можна почути зву-
ки, як вони їдять. Один раз на тиж-
день черв’яка треба догодовувати. 
Обов’язкове дотримання режиму: 
температура + 20 С цілий рік. Освіт-
лення має бути приглушене, а во-
логість повітря — 40-45 %. На пе-
реробку одного бурту іде близько 
місяця. На один квадратний метр 
суміші підселюють 20 кг хробаків.

За словами власника ферми, 
на подвір’ї теж можна розводити 
черв’яка: буде плодючість краще, і 

швидше проходить цикл перероб-
ки суміші на гумус, але є проблема 
— один кріт за день може знищити 
маточне поголів’я черв’яка. 

Олександр зізнається, що почи-
нав із одного бурту, але зараз все 
відбувається циклічно та безпе-
рервно: поки черв’яки живуть в од-
ному бурті, готується та через кілька 
тижнів заселяються інші, коли з уже 
перероблених буртів відселяються 
черв’яки, вони відразу ж підселя-
ються в інше «помешкання» і т.д. і т.д. 

Вміст бурта, перероблений 
черв’яком, відправляється на се-
парацію, таким чином відсівають-
ся, камінці, неперероблені рештки 
рослин тощо. До речі, середовище, 
в якому живуть черви, поживне — 
там проростає все: зеленіє трави-
чка, виростають саджанці кашта-
нів, горіхів, кленів, інших дерев, а 
одного разу, каже чоловік, пророс-
ло маленьке апельсинове деревце. 

Збут гумусу. Відсепарований гу-
мус фасується у мішки по 7, 15, 30 
і 50 кг. Основні клієнти бориспіль-
ської хробакоферми — приват-
ники, які знаються на органічно-
му землеробстві, а також ферме-
ри, які вносять його навесні на по-
ля для підвищення урожайності на 
25%. Коштує гумус 6 грн за кг.

Олександр розмірковує: «Люди 
не розуміються на біогумусі, не ду-
же довіряють через необізнаність 
та за звичкою вносять у грунти чи-
стий перегній або селітру. Не дума-
ють, що хімією вони руйнують грунт, 
себе і тих, хто купує їхню городину». 

Із великими торговими мережа-
ми ферма не співробітничає: во-
ни беруть лише невеликі об’єми 
під реалізацію. Продаж за кордон є 
проблемною. Обсяги для мінімаль-
ної відправки за кордон підприєм-
ство уже може забезпечити (один 
ешелон — майже 60 тонн), але не-
має відповідного сертифіката і йо-
го робити невигідно, бо на рік це 

коштує 3000 доларів. Тому для ре-
алізації проводиться експертиза 
кожної партії, яка визначає склад 
вологи, золи, органіки та підтвер-
джує якість продукту. Цього до-
статньо для внутрішнього ринку.

«Є дві фірми-партнери в Київ-
ській області, які займаються ви-
робництвом біогумусу, ми допома-
гаємо один одному — якщо у них 
є велике замовлення і не вистачає 
гумусу, ми привозимо свій, нато-
мість вони допомагають нам», — 
розповідає фермер. 

І директор, і робітник. Олек-
сандр на фермі усім займається 
сам, постійних працівників немає. 
Є місцева жіночка, Ірина Василівна 
Мороз, яка доглядає за тваринами. 
Раз на тиждень приходять праців-
ники для підкормлення черв’яків 
або коли слід сепарувати і фасува-
ти гумус. «Виробляємо майже 200 
тонн гумусу на рік. Зараз закінчує-
мо ремонт ще однієї будівлі, буде-
мо виробляти більше». 

Харчі для черв’яків. Овочеба-
за час від часу привозить на фер-
му відходи: апельсини, томати, 
банани, виноград тощо, фрукти 
черв’яки люблять.

Листя теж потрібне. «Мої зна-
йомі Олег Романов та Андрій Цві-
люк написали про мене в Фей-
сбук, щоб люди привозили на 
ферму рослинні рештки та опале 
листя і не спалювали відходів. Але 
в Борисполі люди дивно себе ве-
дуть — телефонують і кажуть: є 
15 соток, погребіть листя і забе-
ріть. Тобто заради 10-15 мішків 
листя ми маємо приганяти нашу 
15-тонну машину. Це невигідно, та 
й робітників немає», — розпові-
дає юнак.

Ферма домовилася з сільрадою 
Віти-Поштової, вони привозять ли-
стя та відходи органіки. Ще школи 

та садочки Борисполя будуть до-
помагати цьогоріч — приберуть 
листя на території та привезуть на 
ферму. Інколи привозять листя і ко-
мунальники, коли вдається домо-
витися. Олександр хоче домови-
тися із аеропортом: там скошують 
траву, а вона потрібна черв’якам. У 
власника є надія, що відгукнуться 
підприємства Борисполя та сіл ра-
йону і будуть доставляти на ферму 
рослинні відходи.

Плани на майбутнє. «Хочу по-
ставити теплиці та вирощувавати 
органічні овочі на продаж, на біо-
гумусі», — розповідає фермер.

 Власної родини бізнесмен не 
має. Розповідає, була спроба, але 
сімейне життя не склалося. «Робо-
ти багато на фермі. У 2015-му, коли 
починав бізнес, практично не від-
почивав, тепер простіше, але мрію 
про великий бізнес, а особисте — 
потім», — ділиться Олександр.

 Екологія та дбайливе 
ставлення до довкілля — 
те, без чого неможлива 
успішна країна. А ще 
неможлива вона без 
ентузіастів. Співрозмовник 
«Вістей» — людина з 
сучасним поглядом на 
життя, який у 18 років 
прийняв непопулярне як для 
молодого хлопця екологічне 
рішення і виграв.

Червоні каліфорнійські 
черв'яки (або червоний гі-
брид) запатентовані амери-
канським лікарем Барретом 
в 1959 році. Вид відрізняєть-
ся від інших здатністю переро-
бляти всі види органіки (пта-
шиний послід, свинячий гній, 
гній великої рогатої худоби, 
солому, харчові та побутові 
відходи, що містять папір, ли-
стя дерев), а також високою 
плодючістю і довгожитель-
ством. За два місяці популяція 
з 30-50 тис. особин (біомаса 
близько 4 кг/кв.м) здатна пе-
реробляти на кожному кв.м 
300-400 кг підстилкової сумі-
ші. На високоефективне орга-
нічне добриво — біогумус, що 
збільшує врожайності овоче-
вих культур і поліпшення їхніх 
смакових якостей.

• Олександр із улюбленцем. Підприємець закликає містян не 
спалювати рослинні залишки, а привозити для корму хробаків на 
вул. Завокзальна, 18.

• Бурти, в яких живуть та «пра-
цюють» черв’яки, утворюючи гумус.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Глава католицької церкви й Ва-

тікану. 5. Робочий одяг. 8. Ні на що 
не здатна людина. 11. Очищені й по-
дрібнені зерна злакових рослин, що 
їх використовують як продукт хар-
чування. 13. Ярмо. 15. Ізраїльська ес-
традна співачка й автор пісень, разом 
з Мірою Авад представляла Ізраїль 
на Пісенному конкурсі Євробачен-
ня 2009 року в Москві з піснею «Має 
бути інший шлях». 17. ...-... (саме так, 
розм.). 18. Риболовна снасть із сітки, 
що має форму конусоподібного міш-
ка, натягнутого на обруч і прикріпле-
ного до держална. 20. Німецька вій-
ськово-поліцейська організація часів 
Другої світової війни. 21. Представни-
ця основного населення Австрії. 22. 
Вираження заперечення співрозмов-
никові. 23. Організація Об'єднаних 
Націй. 24. Акціонерне товариство. 25. 
Ірландська республіканська армія. 27. 
Протилежне добру. 28. Лакова фарба 
різних кольорів. 31. Великий крик, 
галас, тривога. 33. Селище міського 
типу (до 1960 року — село), центр се-
лищної Ради. Розташовано за 20 км від 
районного центру — міста Суми. 34. 
Народний поет-імпровізатор і співець 

у казахів, киргизів та деяких інших серед-
ньоазіатських народів.

За вертикаллю:
2. Назва серії літаків авіаконструктора 

Антонова. 3. Муніципалітет в Італії, у регіо-
ні Лаціо, провінція Фрозіноне. 4. Одиниця 
виміру земельної площі в Англії і Північній 
Америці. 5. Декламація, речитативне вико-
нання віршів під ритмічну музику. 6. Держа-
ва у Південно-Західній Азії, на південному 
сході Аравійського півострову. 7. Здивуван-
ня, здогад. 9. «... рябесенька» (українська на-
родна пісня). 10. Урочиста церковна служба, 
а також довга благальна молитва у католи-
ків. 12. Особа, яка подає касаційну скаргу. 
14. Звучання розмови; гомін. 16. Розкритий 
рот, у якому видніються зуби. 18. Станція 
технічного обслуговування. 19. Місце, куди 
кладуть ставку в азартній грі. 26. Перська 
(іранська) срібна монета. 27. Предмет, по-
значка, зображення і т. ін., які вказують на 
що-небудь, підтверджують, означають щось; 
сигнал. 29. Тас-... (невеликий острів у Схід-
но-Сибірському морі, що є частиною остро-
вів Анжу в складі Новосибірських островів). 
30. Група довгохвостих папуг. 31. Звертання 
до однієї особи. 32. Я і ти.

За горизонталлю:
1. Папа. 5. Роба. 8. Нікчема. 11. Крупа. 13. Іго. 15. Ноа. 17. То. 18. Сак. 20. Сс. 21. Австрій-

ка. 22. Ні. 23. Оон. 24. Ат. 25. Іра. 27. Зло. 28. Бакан. 31. Тарарам. 33. Низи. 34. Акин.

За вертикаллю:
2. Ан. 3. Піко. 4. Акр. 5. Реп. 6. Оман. 7. Ба. 9. Чумарочка. 10. Літанія. 12. Касатор. 14. 

Говір. 16. Оскал. 18. Сто. 19. Кін. 26. Абаз. 27. Знак. 29. Ари. 30. Ара. 31. Ти. 32. Ми.

Варто мені тільки не виспа-
тися, і я вже нікого не люблю.

• • •
Ти питаєш, навіщо одружив-

ся? А уяви, пізно ввечері рап-
том відключили світло: ні ін-
тернету, ні телевізора, книжку 
і ту не знайти. Ось тут дружи-
на і стане в нагоді, бо тільки 
вона знає, де в будинку ле-
жать свічки і сірники.

• • •
Перейшов з тришарового 

туалетного паперу на двоша-
ровий. Відчайдушні часи вима-
гають відчайдушних заходів.

• • •
Дипломат — це людина, 

яка знає сто синонімів до 
слова «ні».

• • •
Діти:— А у мого тата крутий 

останній Айфон! — А у мого 
— останній Лексус!— А у мого 
— ось такий пацюк у підвалі!

Всі хором: 
— Та ти щоооо....!?! Покажи!

• • •
— Святий отець, сил більше 

немає. Грошей не вистачає, ді-
тей треба піднімати. Не знаю, 
як жити далі .... І їсти смачно 
хочеться і одягатися добре.

— Це все спокуси від ди-
явола! Змиріться з тим, що є. 
І терпіть.

— Святий отець, я бачила у 
вас у дворі дуже шикарні ве-
ликі авто...

Священик, перебиваючи: 
— Ви все вірно підмітили! А 
знаєте, яка витрата пально-
го у них? Літрів 20-25. І ми теж 
терпимо! А куди діватися?

• • •
— Сьогодні на кухні буду 

нову мийку ставити!— А чим 
тебе стара не влаштувала?— 
Низька, щоб з крана води в 
чайник набрати, треба в ній 
весь посуд перемити!

• • •
Збирає жінка доньку в ди-

тячий садочок. Запізнюєть-
ся, однією рукою вії фарбує, 
іншою її одягає. Поспішають! 
Біжать на маршрутку. Прига-
дує — без рукавиць вона: — 
Доця, ручки без рукавиць не 
замерзли?! Та відповідає:— 
Ручки ні! Ніжки без чобітків 
— ТАК!

• • •
— Синку, як іспити? — По-

дорожчали, тату
• • •

Фраза: «Любий, подай, будь 
ласка, КОЛЬОРОВІ невидим-
ки» геть руйнує чоловічу 
логіку!

• • •
Старовинне українське свя-

то «П’ятниця вечір»… святку-
ється 3 дні.

• • •
Кореспондент запитує ди-

ректора психлікарні, який 
тест є критерієм для виписки. 
— Ми наливаємо повну ван-
ну води, кладемо поряд чай-
ну ложечку і великий кухоль, 
і пропонуємо звільнити ван-
ну від води. Кореспондент 
усміхається і каже: — Ну, 
будь-яка нормальна людина 
візьме кухоль. — Ні, — каже 
директор, — нормальна лю-
дина вийме корок.

ЗАПЕЧЕНА РИБА З ОВОЧАМИ
Інгредієнти: 500 г філе морської 

риби; 500 г картоплі; 200 г болгар-
ського перцю; 2 зубчики часнику; 
лимонний сік; спеції. 

Приготування: Філе хека або 
тріски помийте під протічною во-
дою. Наріжте її порційними шмат-
ками. Замаринуйте рибу зі спеці-
ями (сіллю, перцем, розмарином). 
Полийте соком лимона та натріть 

подрібненим часником. Залиште 
все маринуватись на 1 — 2 години 
в холодильнику. На деко, змащене 
олією, викладіть очищену та порі-
зану кружальцями картоплю. По-
лийте овоч маринадом від риби та 
викладіть на нього порізаний тон-
кими кружальцями болгарський 
перець. Поверх овочів покладіть 
філе риби. Запікайте все упродовж 
30 хвилин при 180 градусах. 

• Дискусія активістів. Володимир Сорока (ліворуч), Лариса Сорока, 
Володимир Тусь та Богдан Меташоп.

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

На пам’ятному знаці зображений 
напівоголений козак, що нагадує 
нині нардепа Гаврилюка, тодішньо-
го активіста Майдану, нижня части-
на тіла якого прикрита державним 
прапором. 

Чотири роки тому знак відкрив-
ся із пафосом за участі влади і по-
літиків, подію висвітлили усі націо-
нальні канали, бо пам’ятник Небес-
ній сотні був першим у Київській 
області. Тоді ніхто не висловлював 
осуду. І лише зараз, коли столич-
ний журналіст, проїжджаючи повз, 
звернув на нього увагу, почалось 
негативне обговорення в соцме-
режах. 

Хтось вважає, що зображена на 
плиті людина скомпрометувала се-

бе та не має відношення до Небес-
ної сотні, хтось — що зображення 
несе наругу над державною симво-
лікою. Негатив активно підтримали 
і бориспільці.

«Вісті» зустрілися з місцевими 
активістами, щоб запитати про 
їхнє ставлення до обговорення 
монументу.

Богдан Меташоп із асоціа-
ції учасників АТО вважає, що піс-
ля Майдану все робилося в ста-
ні ейфорії, поспіхом. «Є схожість 
зображення із Гаврилюком, але 
тим показано певний образ, сва-
вілля системи. Думаю, пам’ятник 
нормальний. Якщо є ентузіасти, які 
хочуть та можуть його покращити, 
я «за». Але на сьогодні є речі важ-
ливіші»,— вважає активіст. Воло-
димир Сорока, учасник бойових 

дій, каже, що йому не подобається 
формат пам’ятника через схожість 
з надгробком, але якщо переро-
блювати його, то делікатно і дипло-
матично, щоб це не стало «ударом» 
по ідеалах Майдану та його геро-
ях. Вважає, найкраще зараз — за-
спокоїтися. Рішуче налаштований 
Володимир Тусь, учасник Майда-
ну та АТО. Він вважає, що знак по-
трібно замінити. «Нам не потрібно 
прив’язуватися до особи, має бути 
нейтральний образ чи символ, — 
міркує активіст. — Відомий митець 
Анатолій Гайдамака запропонував 
розробити кілька ескізів, які пла-
нуємо виставити на обговорення».

Ініціатор встановлення пам’ят-
ника депутат Ігор Левітас проко-
ментував, що не заперечує проти 
заміни зображення на монументі 
на нейтральне, якщо на це будуть 
кошти.  Він пояснив, що в 2014 році 
Гаврилюк був символом Майдану, 
тому був обраний для зображення, 
нині часи змінилися. «Вважаю, що 
нові ескізи та макети знаку мають 
пройти громадське обговорення. 
Поки до мене ніхто не звертався з 
пропозиціями, я запрошую акти-
вістів до конструктивного діалогу 
щодо можливої заміни пам’ятника 
чи зображення на ньому», — ска-
зав Левітас.

СУПЕРЕЧКА ДОВКОЛА 
ПАМ’ЯТНОГО ЗНАКУ

 Громадські активісти та небайдужі громадяни у 
соцмережах зчинили крик, обговорюючи бориспільський 
пам’ятник Небесній сотні, що на вул. Героїв Небесної Сотні. 
Виявляється, вони розгледіли у ньому суттєві вади лише 
через чотири роки після його урочистого встановлення.

 РОЗУМНА ФРАЗА

Герой, якщо він 
дійсно герой, 

завжди сам по собі. 
Одна справа герой, 

інша — слуга.
Сальвадор Далі
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ОВЕН. Навіть якщо щось не ви-
ходить, спробуйте ще раз. Вихід-
ні — для одержання важливої ін-
формації та незабутніх любовних 
побачень. 

ТЕЛЕЦЬ. Не поспішайте битися 
лобом об стінку, є інший спосіб обій-
ти перешкоди. Обмежте небажані зу-
стрічі й не починайте поки що но-
ві справи.

БЛИЗНЮКИ. Час зменшити робо-
че й емоційне навантаження і почати 
відновлювати свій енергетичний по-
тенціал. Вихідні присвятіть сім'ї.

РАК. Уникайте стресів, які можуть 
підірвати внутрішню рівновагу. Ціл-
ком можете розраховувати на до-
помогу та підтримку друзів, рідних 
і близьких. 

ЛЕВ. Ситуація на роботі змінить-
ся на краще, тільки не переста-
райтеся з оригінальністю. На ви-
хідні краще не планувати нічого 
серйозного.

ДІВА. Впевненість у своїх силах і 
прихильність керівництва постарай-
теся використовувати для подолан-
ня складнощів у професійній сфері. 

ТЕРЕЗИ. Зараз у вашому житті 
все занадто хитке і сумбурне, але ви 
зможете згладити будь-які гострі ку-
ти. Не піддавайтесь емоціям, думай-
те головою.

СКОРПІОН. Зможете швидко до-
сягти своєї мети і позбутися деяких 
проблем. Якщо побачите свої вну-
трішні комплекси, легше буде з ни-
ми боротися. 

СТРІЛЕЦЬ. Не бійтеся приймати 
серйозні рішення та брати на себе 
відповідальність. Вірте своїм почут-
тям і будьте щирі та відверті зі стари-
ми друзями.

КОЗЕРІГ. Надто швидке виконан-
ня ваших бажань повинно насто-
рожити. Не виключено, що вас зама-
нюють в якусь пастку. Кінець тижня 
обіцяє прибутки.

ВОДОЛІЙ. Не варто занадто пе-
реживати, але про всяк випадок 
будьте уважніші. Дозвольте собі за-
доволення у вихідні, сходіть в гості 
чи на концерт.

РИБИ. Нарешті відчуєте приплив 
енергії та нових ідей. Цей тиждень 
насичений різними поїздками, зу-
стрічами та спілкуванням. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12 — 18 ЛИСТОПАДА

Терміново потрібен

СЛЮСАРМЕХАНІК, 
ЕЛЕКТРИК на виробництво

Бажано знання електромеханіки
Робота позмінна, є вахтовий метод
Безкоштовне проживання сімейній парі
Компенсація проїзду, пільгове харчування
З/п від 12000 грн

Тел.: (067) 434-74-30, (093) 296-43-43
Бориспільський р-н, с. Щасливе ( від м. «Харківська» 10 хвилин)

Терміново потрібен

Тел.: 093-356-34-10

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ 

ОПЕРАТОР 
ПІДЛОГОМИЙНОЇ 
МАШИНИ м. Бровари 

Розвозка, достойна оплата, зручний графік

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою

Семінар у м. Борисполі 
щодо захисту прав 

споживачів
15.11.2018 о 11.00 в приміщенні 

виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 

(адреса: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72) відбудеться 

семінар з питань державного 
нагляду (контролю) у сфері госпо-

дарської діяльності щодо безпечно-
сті харчових продуктів, захисту прав 
споживачів та дотримання санітарно-

го законодавства.
Інформувати та надавати відповіді 
на ваші запитання будуть фахівці 

ГУ Держпродспоживслужби 
у Київській області.

Участь у семінарі безкоштовна.
Запрошуємо усіх бажаючих.


