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НОВОРІЧНІ 
ШОУ-ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ 
У КРК «БАРХАТ»

НАСТУПНИЙ НОМЕР 
ЩОТИЖНЕВИКА 

«ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ. 
РЕКЛАМА»

ВИЙДЕ 
18 СІЧНЯ 2019 РОКУ

стор. 3

стор. 4,5

ТРИ БАЖАННЯ МЕРА
2018 РІК — НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ. ІЗ ЯКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

БОРИСПІЛЬ ПРОЙШОВ ВІДСТАНЬ ДОВЖИНОЮ В 12 МІСЯЦІВ У 
ПОЛІТИЧНОМУ, СОЦІАЛЬНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ПОКАЗНИКАХ 
ТА ЯКИМ ВИДАВСЯ КІНЕЦЬ РОКУ, ЩО МИНАЄ, «ВІСТІ» ЗАПИТАЛИ 

У МІСЬКОГО ГОЛОВИ АНАТОЛІЯ ФЕДОРЧУКА. 
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 НА ЧАСІ

 ТЕХНІКИ ДОСТАТНЬО

 ПОЗИЦІЯ

Василь АПОНЮК

Якісні дороги для 
українців

У Держбюджеті на 2019 рік фі-
нансування ремонту та будівниц-
тва доріг збільшено на 7,9 млрд 
грн і становить 55,6 млрд грн. Та-
ким чином збережено ключовий 
напрямок реформування країни, 
започаткований в попередні роки, 
— активне фінансування будівниц-
тва та відновлення занедбаної до-
рожньої інфраструктури. 

Загалом кошторисом передбаче-
но, що дорожній фонд становитиме 
50,4 млрд грн. Крім того, планується 
залучити 4,6 млрд грн коштів між-
народних донорів. На ремонт та бу-
дівництво доріг місцевого значення 
закладено14,7 млрд грн.

«У 2016 році я оголосив, що бу-
демо будувати дороги. І почали з 
того, що поставили на ноги систе-
му «Укравтодору», напрацювали 
стратегію-2018-2022 про поєднан-
ня обласних центрів якісними шля-
хами. Реалізація стратегії, цільо-
ве акумулювання ресурсу вреш-
ті-решт впливатиме на розвиток 
усієї економіки через покращення 
інфраструктури, якості життя», — 
зазначив прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман.

Успішна 
децентралізація

На підтримку регіональних ін-
вестиційних проектів в бюджеті на 
наступний рік виділено 12,8 млрд 
грн. Обсяг фінансового ресурсу 
місцевих бюджетів буде збільше-
но на 15,3 млрд грн порівняно з 

2018 р. і становитиме 568,7 млрд 
грн. А доходи місцевих бюджетів 
зростуть на 37,5 млрд грн. 

Державний фонд регіонального 
розвитку становитиме 7,7 млрд грн. 

Культура
Держава в 2019 році піклувати-

меться та підтримуватиме україн-
ське кіно, яке останнім часом на 
хвилі патріотизму презентує гля-
дачам якісний продукт. Обсяг дер-
жпідтримки на створення кінострі-
чок сягне 1 млрд гривень. При цьо-
му всього витрати на культуру ста-
новитимуть 5,6 млрд гривень. 

Соціальний захист
На наступний рік заплановано 

збільшення витрат на соціальний 
захист населення на 1,35 млрд грн. 
Загальна сума, яку Уряд планує ви-
тратити на соцзахист населення, 
має становити 322,89 млрд грн.

«Освіта. Сьогодні вона потре-
бує ресурсів більше, ніж ми мо-
жемо дозволити. Але ми не за-
лишаємо програми модернізації 
початкової школи — і тут ми че-
каємо більшої ініціативності міс-
цевої влади, — сказав Володи-
мир Гройсман. — Сучасна систе-
ми охорони здоров’я. За один рік 
відновити систему, яка руйнува-
лася 25 років, дуже важко. Але… 
Ми розпочинаємо реформу екс-
треної медичної допомоги. Бу-
демо пілотувати 5-6 областей, де 
вестимуться зміни. Будемо боро-
тися за якість (послуг)».

Окрім того, як підкреслив 
Прем’єр-міністр, з наступного року 
розпочнеться повноцінний процес 
оплати послуг вторинної медицини 
— УЗД, консультації, аналізи тощо.

Також будуть автоматично про-
індексовані пенсії. Вже з 1 січня 
2019 року військові пенсії зростуть 
в середньому ще на 738 грн. Роз-
мір мінімальної заробітної плати 
буде збільшено до 4200 грн. 

На 3,1 млрд грн буде збільшено 
розмір субвенції місцевим бюдже-
там на виплату соціальних допо-
мог. Загальна сума субвенції має 
становити 63 млрд грн. 

Також на 200 млн грн буде збіль-
шено видатки на розвиток дитбу-
динків сімейного типу. В цілому на 
дитячі будинки сімейного типу бу-
де виділено 700 млн грн. 

АПК
Агропромисловий комплекс 

теж не залишився осторонь. Так, 
на здешевлення придбання вітчиз-
няної техніки в Держбюджеті пе-
редбачено 0,9 млрд грн; на розви-
ток фермерських господарств — 
1 млрд грн; на розвиток тваринни-
цтва — 3,5 млрд грн. В тому числі 
на розвиток хмелярства, заклад-
ку молодих садів та виноградників 
Уряд знайшов 400 млн грн.

Загалом, на потреби АПК в 2019 
році буде спрямовано 8,5 млрд грн. 

Енергоефективність
Особливу увагу приділено роз-

витку енергоефективності домо-
господарств, адже останні сплачу-
ють за комунальні послуги набагато 
менше. Завдяки утепленим помеш-
канням, заміненим вікнам, енергоо-
щадним котлам. Так, Уряд за 4 роки 
дії програми «Теплі Кредити» допо-
міг понад 500 тисячам українських 
родин стати енергоефективними. А 
в Держбюджеті-2019 закладено ре-
кордних 2 млрд грн на енергоефек-
тивність. Таким чином, допомогою 
від Уряду зможе скористатися ще 
більше українців, щоб утеплити свої 
домівки і в результаті менше плати-
ти за опалення.

У Кабінеті міністрів зазначають, 
що бюджет-2019 забезпечить роз-
виток і зростання економіки, ситу-
ація буде стабільною, промисло-
вість і виробництво зростатимуть, 
як і середні зарплати.

УКРАЇНА ЧИ НЕ ВПЕРШЕ ЗА РОКИ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОТРИМАЛА БЮДЖЕТ 
РОЗВИТКУ, А НЕ ПРОЇДАННЯ

 Держбюджет на 2019 рік збалансований і стане 
фундаментом економічної стабільності держави, 
підкреслюють в Уряді. У вже підписаному Президентом 
документі особливої уваги надано безпеці та обороні, 
освіті, охороні здоров’я, будівництву доріг, питанню 
енергоефективності, децентралізації. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Пожежа у Різвяному містеч-
ку міста Львова, де постражда-
ли люди, отримала резонанс. 
«Вісті» поцікавилися, наскільки 
убезпечені новорічні ятки на 
Європейській площі Борисполя. 

Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук повідомив, що викори-
стання газових балонів у різдвя-
них будиночках категорично за-
боронено. За його словами, на до-
триманні правил протипожежної 
безпеки та обов’язковій наявності 
вогнегасників наголошували під-
приємцям перед початком робо-
ти міського ярмарку. 

Також відомо, що електропоста-
чання має кілька ступенів захисту. 

У будиночках по три розетки і на 
кожну є окремий автомат, що за-
хищає розетки від перевантажен-
ня. «На вводі — загальний автомат 
на всі 5 будиночків, і ще один ав-
томат на стовпі, від якого підклю-
чено електроживлення. Відкритої 
проводки немає, всі електромере-
жі у захисних футлярах», — комен-
тує Корнійчук.

Міський відділ із надзвичайних 
ситуацій та представники пожеж-
ної охорони днями провели ще 
одну перевірку і застерегли орен-
дарів від порушень. 

«Головна ялинка міста виго-
товлена із негорючих матеріалів, 
її запалити неможливо. Перевір-
ка дотримання правил пожежної 
безпеки на Європейській площі 
проводитиметься регулярно», — 
заспокоїв керівник.         

РІЗДВЯНЕ МІСТЕЧКО: 
БЕЗПЕКА ПІД КОНТРОЛЕМ

Ірина КОСТЕНКО 

Передноворічний тиждень 
випробовує снігопадами. Не-
погожими прогнозують і свят-
кові дні. Чи готовий Бориспіль 
«тримати оборону» проти снігу 
та ожеледиці? 

«Від недавнього снігопаду осо-
бливих проблем місто не відчуло, 
— запевнив перший заступник 
мера Микола Корнійчук. — Доро-
ги розчищені, не тільки централь-
ні, але й другорядні. Працювало 
дев’ять одиниць техніки КП «ВУКГ», 
п’ять одиниць техніки комуналь-
них підприємств та два грейдери, 
залучені від будівельних компа-
ній. Один із компанії «Євробуд», що 
знаходиться на зберіганні «ВУКГ», 
а другий — підприємця Миколи 
Масла. Грейдер із ЖРЕУ поки ви-

користовувати не можна, бо його 
водій на лікарняному». 

Як прогнозують синоптики, сні-
житиме майже кожного дня: 28, 
30-31 грудня, 1-4 січня. Сніговий 
покрив щодня збільшуватиметь-
ся на 2-3 см, однак Бориспіль, кон-
статує Корнійчук, технічно і кадро-
во готовий до негоди.

За його словами, на підприєм-
стві «ВУКГ» відбувається цілодобо-
ве чергування, на свята передба-
чено чергування відповідальних 
працівників виконавчого комітету. 

Проблем із забезпеченням піс-
ково-сольовою сумішшю у місті 
немає. На грудневій сесії депутати 
виділили кошти, на які комуналь-
ники докупили 600 тонн піску та 
майже 200 тонн солі. Запасів, ка-
жуть комунальники, на січень на-
ступного року гарантовано виста-
чить, ще й на лютий залишиться.  

У ВИХІДНІ БОРИСПІЛЬ 
ЧИСТИТИМЕ СНІГ

Варто знати! Із проблемними питаннями, які не вдається вирі-
шити із відповідною комунальною службою, бориспільці можуть 
звертатися до оперативного чергового міськвиконкому за теле-
фоном: (04595) 6-16-01

• Із п'яти будиночків  вдень відчинені не всі.
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 СТОП-КАДР

 ПРИЄМНІ МОМЕНТИ ОЛІГАРХИ В ТЮРМІ

«СЛУГА НАРОДУ» 
У БЕРЕЗАНСЬКІЙ 
ВИПРАВНІЙ 
КОЛОНІЇ 

Тетяна СОЛОВЙОВА

Майже рік Березанська ви-
правна колонія перебуває в 
«законсервованому» стані. Тут 
немає засуджених, працівни-
ків — теж мінімум, бо установу 
використовують як знімальний 
майданчик. 

У травні у колонії знімали сце-
ни з художнього фільму «Стус» 
про поета Василя Стуса (робоча 
назва «Птах душі»). А нещодавно 
розпочалися зйомки нового сезо-
ну популярного політичного се-
ріалу «Слуга народу» про вчите-
ля історії Василя Голобородька, 
роль якого виконує Володимир 
Зеленський. Працівники колонії 
розповідають, що в їхній устано-
ві знімалися сцени про те, як олі-
гархи та корумповані чиновники 
відбувають покарання. VIP-в’язнів 
відвідує президент Голобородь-
ко, щоб побачити, як їм живеться 
у тюрмі. У колонію приїжджав ак-
тор Володимир Зеленський.

Наразі знімальна група зро-
била перерву. Відновити зйом-
ки обіцяють у січні, після Ново-
річних свят. Прем’єру фільму очі-
кують у березні 2019 року. На 
«YouTube»-каналі «Студії Квар-
тал 95» можна побачити окремі 
ролики з нового серіалу, де по-
казується боротьба президента 
з корумпованими чиновниками 
та олігархами («Для початку бу-
ду саджати», — каже президент 
Голобородько), змову олігархів 
проти глави держави і нагадуван-
ня всім, завдяки кому високопо-
садовці прийшли до влади. 

НОВОРІЧНІ ШОУ-ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ У КРК «БАРХАТ»
ЗА ПІДТРИМКИ ДЕПУТАТІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВОЛОДИМИРА ТА ІГОРЯ ШАЛІМОВИХ

Третій рік поспіль для ді-
тей округу №3 за підтрим-
ки депутата Бориспільської 
міської ради Ігоря Шалімо-
ва проводиться святкування 
Нового року. 

23 грудня у розважальному 
комплексі «Бархат» зібрався не 
один десяток дітей з батьками. 
На вході до святкової зали їх че-
кали помічниці Діда Мороза із 
подарунками. Насичений сце-
нарій свята передбачав взаємо-
дію гостей із казковими героя-
ми: Маша та Ведмідь, запалюва-
ли веселі танці з дітлахами, Сні-
гуронька співала пісень і вчила 

синхронно танцювати, а пухна-
сті Сніжки веселилися та грали-
ся разом із малечею. 

Із Дідом Морозом до зали заві-
тала мультиплікаційна свинка —
головний символ наступного ро-
ку. Дівчатка, бажаючі прикрасити 
себе аквагримом, могли обрати 
малюнок на будь-яку тематику. 
Діти розважалися від душі, а на-
прикінці свята від кухарів «Бар-
хату» на малечу чекала смачна 
піца та хрумка картопля-фрі. 

Втомлені, проте щасливі дітла-
хи ще довго не розходилися по 
домівках. Свято продовжувало-
ся, батьки дякували  організаці-
заторам дитячого нового року. 

Свято для малечі округу №3 із символом 
року-2019 – мультяшною свинкою

Депутат округу Володимир 
Шалімов вже не вперше вла-
штовує новорячні-різдвяні 
свята для малих бориспіль-
ців, які починаються із солод-
ких подарунків, а продовжу-
ються тривалою розважаль-
ною програмою. 

25 грудня у приміщенні КРК 
«Бархат» на дітлахів чекали каз-
кові будиночки з цукерками та 
великий кіндер-сюрприз. А да-
лі малечу розважали актори за 
цікавим сценарієм: було шоу 
мильних бульбашок із ефек-
тами безпечного використан-
ня вогню та диму, що неабияк 
вразило дітей та їхніх батьків. 
Дресирувальниця у костюмі зи-
мової феї демонструвала номе-
ри із різнокольоровими голуба-
ми, пухнастим кроликом, мор-
ською свинкою, котом-сфінк-
сом, хамелеоном та навіть 

велетенським удавом. Твари-
нок кожен із дітлахів міг торк-
нутися і роздивитися. 

Шоу-програма була насиче-
ною, різноплановою, подарова-
ною бориспільцям від столич-
них акторів. 

У ролі діда Мороз та Снігу-
роньки були вихованці місько-
го БДЮТ. Діти весело підтанцьо-
вували казковим героям, грали 
в ігри та брали участь у команд-
них конкурсах. Ті, хто бажав пе-
репочити, мали змогу прикра-
сити себе зимовим аквагримом. 

Наприкінці свята на малечу 
чекав супер-подарунок із 600 
різнокольорових повітряних 
кульок, які посипалися зі сцени 
й спричинили фурор серед ма-
лечі. На завершення — солод-
кий стіл зі смаколиками. Свято 
тривало майже три години, тан-
цювали й веселилися малі гос-
ті досхочу.

Діти з округу №11 раділи велетенським 
бульбашкам і танцювали

КІТ МАУС ІЗ 
ВОРОНЬКОВА 
ПОЛЮЄ НА САЛО

Хто сказав, що сало повісили 
тільки для синичок? Для домаш-
нього кота Мауса, який гуляє, де 
схоче, немає нічого неможливого. 
Він безстрашно видерся на яблу-
ню і скуштував мерзле сало, си-
нички заперечити не посміли. Са-
ло не з’їв, але добряче надкусив. 
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НИНІШНІЙ РІК УЖЕ НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ. ІЗ ЯКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БОРИСПІЛЬ ПРОЙШОВ ВІДСТАНЬ ДОВЖИНОЮ В 12 МІСЯЦІВ У ПОЛІТИЧНОМУ, 
СОЦІАЛЬНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ПОКАЗНИКАХ ТА ЯКИМ ВИДАВСЯ КІНЕЦЬ РОКУ, ЩО МИНАЄ, «ВІСТІ» ЗАПИТАЛИ У МІСЬКОГО ГОЛОВИ АНАТОЛІЯ ФЕДОРЧУКА. 
ГОВОРИЛИ ПРО ПОЧАТОК НАВЧАННЯ У НОВІЙ ШКОЛІ І ЧОМУ НЕ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ЗАРАХУВАЛИ ДО АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ, ЧИ ЗВАЖИТЬСЯ БОРИСПІЛЬ НА 
БУДІВНИЦТВО ТЕРАПЕВТИЧНОГО КОРПУСУ ЦРЛ ТА ПРО РАДИКАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ «БРИЛІАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО» ПРОТИ БЕЗЗАКОННЯ, ПРО ПОЛІТИКУ НА 
ТАРИФАХ, А ЩЕ ВІДСУТНІСТЬ ЧАСУ НА ГЛІНТВЕЙН НЕ В ЄВРОПІ, А НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ РІДНОГО МІСТА, Й ЧИТАННЯ ДУХОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

«2018-Й У БОРИСПОЛІ ПРОЙШОВ 
ПІД ДЕВІЗОМ — «УСПІХ!»

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

— Нещодавній візит на Бори-
спільщину очільника КОДА Олек-
сандра Терещука був резонанс-
ним, бо гість без попередження 
побував на кількох проблемних 
точках району, а місто відбуло-
ся «легким переляком». Чому так?

— Бо у місті порядок! 
— Хочете сказати, що Бори-

спіль не має проблем?
— То назвіть їх.
—  С м і т т є в и й  п о л і г о н , 

наприклад.
— Це — територія району. Я хочу 

сказати, що немає таких проблем у 
місті, які б губернатор зміг виріши-
ти за дві години. У нас багато про-
блем, але більшість з них вирішу-
ються роками через низку причин, 
часто не з нашої вини. Але що ме-
ні сподобалося у візиті голови КО-
ДА, це його політична воля і бажан-
ня змінити щось на краще, і він це 
прагнення демонструє. Знаєте, піс-
ля цього були численні дзвінки із 
Київської облдержадміністрації від 
керівників різних структурних під-
розділів стосовно питань, які пору-
шувалися на нараді із губернато-
ром. Наприклад, проблема із відве-
денням землі у власність громади 
міста колишнього дитячого оздо-
ровчого табору, «Факел», що в селі 
Кийлів, — доручення і питання уже 
вирішується. Приємно, що є вели-
чезне намагання допомогти з боку 
голови КОДА. Коли постало питан-
ня про підключення і подачу газу у 
новозбудований Академічний лі-
цей, то без підтримки Олександра 
Терещука та Віталія Яреми ми ви-
рішували б це питання місяцями, 
а дякуючи цим людям було достат-
ньо двох днів. 

— Дехто вважає, що робочий 
візит Терещука і Яреми на Бори-
спільщину — це плановий хід пе-
ред президентськими виборами. 
Що скажете?

—  Я так не думаю. Це просто 
щасливий збіг обставин для Бори-
спільщини. 

— Ярема раніше не приїздив у 
Бориспіль, наскільки відомо.

— Так, бо не стояло перед ним 
завдання Президента України, він 
мав інший фронт робіт, а сьогодні 
він їздить по всій Київській області. 

— Про які завдання йдеться?
— Думаю, головне завдання — 

це системна робота на місцях, змі-
ни на краще. Часто люди у своїх 
негараздах звинувачують владу — 
Прем’єр-міністра, Президента, Вер-
ховну Раду, але свої недоопрацю-
вання не бачать. Багато проблем 
потрібно вирішувати тут, на місцях.

— Чи мали ви особисту пред-
метну розмову із Терещуком та 
Яремою щодо покращень в Бори-
сполі? Які теми порушувалися?

— Звичайно, хоча не було бага-
то часу для цього. Із головою КО-
ДА єдиною темою було введення 
нового ліцею в експлуатацію. У Бо-
рисполі немає питань, які б потре-
бували негайного втручання губер-
натора. Проблема у бюрократії. На-
приклад, щоб архітектурно-буді-
вельна інспекція без про затримок 
прийняла ліцей в експлуатацію, са-
ме тому ми заручилися підтрим-
кою. Із Віталієм Григоровичем об-
говорили роботу правоохоронних 
органів та екологічні негаразди. 
Головний меседж — донести цен-
тральним органам влади, які вдо-
сконалення необхідні.

— Чому не акцентували увагу 
на будівництві об’їзної дороги?

— Це питання не вирішується 
на таких зустрічах. Нам уже на-

дійшли з десяток листів-відпо-
відей, бо я «бомбив» усі можли-
ві інстанції за цей рік про потре-
бу об’їзної. Відписують, що у 2019 
році питання зрушиться, Мініс-
терством інфраструктури та Ка-
бміном ведуться перемовини із 
європейськими інвесторами про 
залучення коштів на будівництво. 
Відповіді оптимістичні. 

— Ви схвалюєте те, що голо-
ва КОДА позапланово відвідав 
терапевтичне відділення Бори-
спільської ЦРЛ? 

— Я вважаю це нормальним сти-
лем управління, щоб мати об’єк-
тивну картину. Він не мав попе-
реджувати, куди їде. У нас є окре-
мі керівники бюджетних установ, 
які вважають, що міський голова 
має повідомляти, що зайде в їдаль-

ню, а коли ні, то це їх ображає; во-
ни вбачають у всьому політичний 
підтекст. 

— Чи погоджуєтеся ви із 
висновками голови КОДА сто-
совно жахливого стану тера-
певтичного відділення? І чи до-
поможе ця ревізія прискорити 
старт будівництва терапе-
втичного корпусу?

— Із висновками погоджуюся. 
А щоб отримати гроші із області 
на будівництво корпусу, то потріб-
но нам зробити перший крок. 20 
грудня відбулася зустріч із керів-
никами районної ради та РДА, де 
ми остаточно вирішили, що місто 
втілюватиме цей проект; уже вирі-
шено питання про виділення землі 
під будівництво, є підписи. Це тра-
пилося не через візит губернато-

ра, шлях до домовленості був про-
кладений раніше. Я ні на кого не 
ображаюся, це питання стосується 
жителів міста і району, воно дер-
жавної ваги, тому нічого ділитися. 
Є воля депутатів міськради, викон-
кому, тому корпус ми розпочне-
мо будувати і завершимо. Є плани 
передбачити кошти у бюджеті на 
2019 рік, щоб розпочати роботи. 
Коригування проекту, за домовле-
ністю, зробить район. Думаю, но-
ва вартість об’єкту буде понад 100 
млн грн. Його втілення під силу мі-
сту за фінансової підтримки райо-
ну та області. Якщо ніхто не зава-
жатиме, то корпус буде.

— Ідея із будівництвом у нас 
сміттєперобного заводу за 100 
млн американських доларів не 
втратила актуальності.

— Поки усе без змін. Делегація із 
США прибула в Бориспіль, після ка-
толицького Різдва буде чергова зу-
стріч, вони не відмовляються, але 
поки нічого конкретного.

— Коли офіційне відкриття 
Академічного ліцею?

— 14 січня 2019 року 523 учні 
сядуть за парти у новому закладі. 
Сформовано 17 класів, а було заяв 
на 25 класів. Але ми не готові сьо-
годні взяти усіх бажаючих. Почали-
ся нарікання від учителів, які втра-
чають години через перехід в но-
вий заклад, що влада не так діє то-
що. Я просив би батьків та дітей із 
розумінням поставитися до такого 
кроку, зробити паузу до 1 вересня, 
щоб зарахувати усіх бажаючих. Ми 
домовлялися із «Ліцеєм «Дизайн-о-
світа», що заберемо 1-й клас, — так 
і буде, розвантажимо школи №6 та 
№1, але ніхто не думав, що із діючо-
го ліцею діти переходитимуть кла-
сами у нову школу — ми такої зада-
чі не ставили. Є збірні класи, також 
не відмовляли дітям, які живуть 
близько до нового закладу. Педко-
лектив сформовано, уже відбулася 
перша педрада. 

— То Президент приїде на уро-
чисту лінійку в новій школі?

— Я вже говорив для вашої га-
зети, що Президента буде запро-
шено, мені є що йому сказати. Ду-
маю, цей меседж донесено до ад-
міністрації Президента, мої наміри 
співпали із позицією голови КОДА. 
Якщо він знайде час, то приїде. Сце-
нарію свята ще немає.

— Чи вичерпано конфлікт із 
«Ліцеєм «Дизайн-освіта» сто-
совно розподілу учнів та вчите-
лів між двома ліцеями?

— Конфлікту немає. У мене не-
має претензій до Лариси Ананіївни, 
вона має свою точку зору, яку від-
стоює, я маю свою, я не маю упере-
дженого ставлення ні до кого. Бу-
ли звинувачення, що ніби хтось хо-
че розвалити «Дизайн-освіту», але 
це не так. Усі освітні заклади міста 
працюють і працюватимуть зла-

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК

«Із міського бюджету зменшилися вилучення — реверсна дотація, 
бо аеропорт забрав район. Було відрахування 91 млн грн, сьогодні — 
приблизно 14 млн грн»
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годжено. Іноді дивуюся, коли де-
хто займає недержавницьку пози-
цію. Я керуюся інтересами дітей та 
педагогів.

— Скільки десятків мільйо-
нів отримав міський бюджет 
у 2018 році, завдячуючи децен-
тралізації? 

— Я можу сказати одне — бу-
дівництво нової школи було б не 
можливим без децентралізації, бо 
5 років тому такий проект був би 
фантастикою. 

— Усі бюджетні кошти освоєні?
— Ні. Чому? На будівництво 

школи ми закладали 215 млн 
грн, але проект обійшовся знач-
но дешевше через раціональний 
підхід з боку міської влади та ке-
рівництва компанії-забудовника 
«Агробудмеханізації». Дуже по-
щастило Борисполю, що у нас є 
такі забудовники. Хто здатний ве-
сти так успішно перемовини, як 
Володимир Ілліч Шалімов. Ніхто! 
Через закупівлю будматеріалів, 
меблів великими партіями, є сут-
тєва економія коштів. Вносилися 
коригування у сам проект школи, 
що значно здешевило його. Дуже 
багато нюансів.

— Яким очік уєтьс я бю-
джет-2019, він буде кращим за 
нинішній?

— Буде трішечки кращим за ра-
хунок того, що зарплати зростати-
муть, бо у нас основний наповню-
вач бюджету — ПДФО. У нас змен-
шилися вилучення — реверсна до-
тація, бо аеропорт забрав район. 
Тоді було відрахування 91 млн грн, 
сьогодні — приблизно 14 млн грн.

— Як справи із експертною 
оцінкою земельної ділянки, де 
знаходяться виробничі потуж-
ності корпорації «Рошен»? Інвес-
тор не перейде в район?

— Усе йде за планом, щодо пе-
ререєстрації в районі — то чутки. 
Очікується, що кошти від прода-
жу землі «Рошен» підуть на будів-
ництво корпусу ЦРЛ. Але підкрес-
лю: буде викуплена ця земля, чи не 
буде, ми знайдемо кошти на будів-
ництво корпусу. 

— Чому міська влада і ви осо-
бисто підтримали ідею із «зе-
ленкою» проти стихійної 
торгівлі?

— Якщо підходить молодий чо-
ловік, який воював у АТО, і просить 
бабусю забрати товар із тротуару, 
а вона каже, що це не її, хоча са-
ма тільки що його продавала, то у 
які норми моралі це вписується? І 
цій людині 70 років і вона ходить 
до церкви. Я налаштований рішуче 
щодо стихійної торгівлі. Ми прове-
ли нараду з цього приводу. Я дя-
кую відділу благоустрою за їхню 
принципову позицію. Спільне рі-
шення — навести лад, тому увесь 
незаконний непотріб із тротуару 
буде забиратися без суду і слідства 
на причіп і вивозитися. Це не торк-
неться продукції, вирощеної на го-
родах, це акція проти торгашів, які 
перепродують товар. Бабусі із го-
родиною перейдуть на ринок. У 
межах закону боротися не вихо-
дить, це від безсилля. Це не закон-
ний шлях, але ефективний.

— Не вважаєте ви, що бла-
гоустрій міста слід починати 
із підприємців, яких штрафами 
потрібно привчати прибирати 
прилеглу територію? А може, 
краще зеленкою?

— Повинна пройти еволюція у 
поглядах, щоб свідомість людей 
змінилася. Подивіться, чи багато 
у нас підприємців, які прикрасили 
території ілюмінацією до свят, як 
це прийнято в Європі? Одиниці! А 
потрібно брати приклад із влади 
— садити квіти, купувати гірлянди. 

Приємно, що є багато домовласни-
ків, які дбають про свої подвір’я, 
прикрашають ялинки. 

— Секретаря міськради Яросла-
ва Годунка кожної сесії хочуть зня-
ти із посади революційними ме-
тодами. Яка ваша оцінка цього?

— До того, що трапилося на ос-
танній сесії, я ставлюся вкрай не-
гативно. Коли була перерва і ми 
зібралися у 305-й кімнаті, я ска-
зав депутатам, що я проти насил-
ля, приниження, навіть якщо, мож-
ливо, цілі благородні. Пригадую, 
як силу хотіли застосувати проти 
мене, коли були автобуси із неві-
домими людьми, я тоді викликав 
спецпідрозділи. Так не можна! Це 
не демократія! Я проти дестабілі-
зації у нашому місті! Лише через 
політичну стабільність до еконо-
мічного розвитку. Є міста в Украї-
ні та Київській області, де постійно 
змінюються секретарі, мери і там 
безлад, немає порядку, там грома-
ди програли. 

— Це була замовна акція про-
ти секретаря. Замовники її — у 
сесійній залі.

— Якщо приїздять хлопці із Бро-
варів та Білої Церкви, то звичай-
но, що замовна. Але я вдячний, 
що більшість депутатів міськради 
проявили одностайність, і ми по-
казали, що нам не потрібний дис-
баланс. Якщо б не було насилля, то, 
можливо, і результат голосування 
був би іншим. 

— Якщо не Годунок, то хто 
претендує на посаду секретаря?

— Святе місце пустим не буває. 
Якщо не Федорчук, то хто? На моє 
місце завтра претендуватимуть 
200 осіб. Знайдуться бажаючі і на 
крісло секретаря.

— Наскільки сильний політич-
ний кістяк у міській раді?

— Я не хотів би говорити про 
партії, у міській раді є здоровий 
глузд. Моя партія — це каналіза-
ція, про це я заявляв не раз. Полі-
тична система на місцях — це не-
правильно, часті сварки серед де-
путатів відбуваються саме на по-
літичному підґрунті. Підходить до 
мене член виконкому і каже, що 
по партійній лінії він отримав вка-
зівку не голосувати за підвищення 
тарифів на тепло, — певно, він по-
боюється, що не буде внесений до 
списків на вибори, які затверджу-
ються в області. Інший позитивний 
приклад — це вчинок Володимира 
Йосиповича Мельника, який ска-
зав, що він живе в цьому місті, то-
му у питанні тарифів він обрав міс-
цеві інтереси, а не партії.

— Відчуваєте гордість, що 
Європейська площа міста ви-
глядає по-європейськи із новою 
ялинкою та ілюмінацією?

— Так! Це подарунок нашій гро-
маді, яка заслужила на це.

— Глінтвейн уже купували у 
святкових будиночках? Планує-
те розширення торгових рядів 
надалі?

— Ні, не куштував, чесно кажу, 
бо немає часу. Поки маємо 5 буди-
ночків, потрібно вирішити питан-
ня із електроенергією, подивимо-
ся, як пройдуть ці свята, потім бу-
демо вирішувати.

— Що найважливіше виділите 
у 2018-му? Під яким девізом про-
йшов цей рік? 

— Під девізом: «Успіх!» У 2018 ро-
ці я мав три бажання — ті цілі, які 
мали б змінити комфортність про-
живання у Борисполі. Перша — 
щоб кожна школа мала футболь-
ний майданчик. Це завдання ми 
майже виконали, єдине — чекає-
мо тендера на будівництво стадіо-
ну на території гімназії «Перспек-
тива», уже маємо штучну траву на 

4 млн 800 тис. грн. Друга — втіли-
ти медичну реформу в місті, щоб у 
мікрорайонах з’явилися первинки. 
Це теж вдалося зробити. Принайм-
ні я не чув жодної скарги на роботу 
КНП «Центр первинної медико-са-
нітарної допомоги». Цю роботу ми 
продовжуємо; у лютому плануємо 
відкрити ще один центр; ведемо пе-
ремовини із «Укрзалізницею» про 
переведення їхнього приміщення 
біля залізничної станції у власність 
міста, де плануємо розмістити піс-
ля реконструкції теж центр первин-
ки. Хочу, щоб амбулаторія з’явилася 
на Іванківському «трикутнику». Тре-
тя ціль була — введення академіч-
ного ліцею в експлуатацію; за цим 
стоїть важка праця, але результат 
того вартий, йому передували під-
готовчі роботи впродовж 5-6 років.

— Які три ключові цілі маєте 
на 2019 рік?

— По-перше, планується, що 
у новому році ми створимо діа-
гностичний центр у Борисполі на 
вул. Чехова, де була невідклад-
на меддопомога, та закупимо су-
часне обладнання. Уже зробили 
перший крок — придбали апарат 
УЗД. По-друге, потрібно розпо-
чати реконструкцію та добудову 
школи № 5, у перших числах січня 
будемо оголошувати тендер, уже 
ведуться перемовини із Міністер-
ством регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ у надії на співфі-
нансування проекту. Паралельно 
ведемо діалог із Європейським ін-
вестиційним банком на залучення 
коштів на школу. Якщо наші очі-
кування будуть результативними, 
то школу ми добудуємо за два ро-
ки. По-третє, потрібно збудувати 
садочок на вул. Момота, але сьо-
годні міськрада судиться із компа-
нією-забудовником, яка виграла 
тендер і не дотрималася зобов’я-
зань. Сподіваємося, що суд при-
йме нашу сторону про розірвання 
угоди й ми матимемо змогу ого-
лосити новий тендер. Також на 
початку 2019-ого відкриємо при-
тулок для бездомних тварин, до 
цього ми йшли 8-10 років, щоб бу-
ти цивілізованим містом. Але на-
явність притулку може породити 
іншу проблему — до нас можуть 
почати звозити усіх безпритуль-
них тварин із усіх регіонів, але 
не хочу забігати наперед. По-
трібно починати реконструк-
цію садочка на вул. Привокзаль-
ній, 3а, у приміщенні якого пе-
ребував спецпідрозділ. У планах 
грандіозний проект — заміна те-
плотрас у мікрорайону УМС-17 
на пластикові сучасні труби із га-
рантією 100 років від білорусь-
кого виробника, вартість проек-
ту — 30 млн грн.

Це я вже не кажу про продов-
ження освітлення вулиць, про ре-
монт доріг та прокладання троту-
арів. Скажу, що високий темп роз-
витку Бориспіль збереже і у ново-
му році.

— Критика у місцевих групах 
у мережі Фейсбук вас не дістає?

— Я принципово не читаю ко-
ментарів у Фейсбук, я не зареє-
стрований там, тому живу з пози-
тивним ставленням до життя. Не-
щодавно прочитав «Патріархи і 
пророки» Еллен Уайт із п’ятитом-
ної серії «Конфлікт віків» і переко-
нався, що я на правильному шляху. 

— Потрібно вірити у Бо-
га, молитися, й не поступати 
«по-свинськи» з людьми.

— Так. Слід вчитися розуміти лю-
дей, запитувати, чому вони чинять 
так чи інакше, прощати, і найви-
щий етап — намагатися полюби-
ти, — та я до цього ще не дійшов. 
Але навчився пробачати. 

Оксана КОБЗАР

Несподіваний візит голови 
КОДА Олександра Терещука до 
терапевтичного відділення Бо-
риспільської ЦРЛ кинув тінь на 
діяльність районного началь-
ства, оскільки медустанова пе-
ребуває у власності району. 
Який стан речей із фінансуван-
ням та утриманням ЦРЛ, «Вісті» 
запитали у голови РДА Олексан-
дра Туренка та голови райради 
Владислава Байчаса.

— Район справедливо звину-
ватили у незадовільному стані 
терапевтичного відділення піс-
ля відвідин голови КОДА?

О.Т: Ні. Ми планово провели 
низку заходів із розвитку меди-
цини, дуже великі кошти вклали 
у лікарню — відремонтували ди-
тяче відділення, закупили доро-
говартісне обладнання в інші від-
ділення. Ми не можемо повністю 
фінансувати лікарню, 26 % відвід-
увачів якої — населення району, а 
74 % — міське населення. Це офі-
ційна статистика. 

— Тобто стан терапевтич-
ного відділення — це спільна ви-
на міста і району?

О.Т: Ні, не так. У районі 5 діль-
ничних лікарень, на базі яких 
можна повністю перекрити по-
требу у терапевтичному відділен-
ні для сільського населення. Я б 
сьогодні міг ініціювати закриття 
терапії ЦРЛ, але я думаю про місь-
ких хворих, заради них також ми 
вкладаємо кошти у лікарню. 

— Скільки у цифрах район 
вклав фінансів у ЦРЛ?

О.Т: За 2018 рік — 90 млн грн 
на розвиток медицини та охоро-
ну здоров’я громадян в цілому. За-
гальна сума коштів на реалізацію 
реформи первинної медичної лан-
ки (сільські амбулаторії) в районі 
становила 10,4 млн грн, на реалі-
зацію вторинної ланки (централь-
на районна лікарня) — близько 44 
млн грн. Це з урахуванням видат-
ків на заробітну плату та витрат на 
утримання медичних закладів. Це 
ремонти, обладнання, комуналь-
не забезпечення, компенсація по 
ліках, підвищення зарплати ліка-
рям та техпрацівникам — я гово-
рю про районні програми. Бори-
спіль, наскільки мені відомо, виді-
лив близько 200 тис. грн на бан-
кетки та матраци. Розумієте, яка 
різниця у фінансуванні? 

В.Б: Міська влада заявляє, що 
не може вкладати коштів в лікар-
ню, бо вона не їхня і потрібно змі-
нювати статут. Але сьогодні місто 
може робити фінансовий транс-
фер на лікарню, на її конкретні по-
треби — це законна міжбюджет-
на операція. Місто може і повин-
не вкладати гроші в ЦРЛ! Нехай 
поцікавляться, як це робиться у 
Броварах, Обухові та інших містах.

— Чому виникає дисбаланс 
між районом і містом стосов-
но забезпечення ЦРЛ?

О.Т: Місто любить піар. Найпро-
стіше покласти тротуарну плитку,  
зробити селфі та викласти у Фей-
сбук…. А в лікарню скільки гро-
шей не вкладай, буде не видно, 
бо обладнання дороге, потреби 
великі. Тому місто не хоче вкла-
дати кошти в ЦРЛ і шукає причи-
ни відмовити. Місту потрібен пі-
ар! А щоб знайти 10 млн грн і під-
няти зарплату лікарям, то тут не 
попіаришся. Бо не видно! Ви запи-
тайте краще у лікарів, адже таких 
зрушень, які зроблені районом у 
2018 році, не було за всю історію 
ЦРЛ. Запитання: чому ж місто не 
доплачує лікарям, теж район за-
важає? Ми виплатили медпраців-
никам 13-ту зарплату. 

— Чи буде район співфінансу-
вати будівництво нового кор-
пусу ЦРЛ, за який обіцяє взяти-
ся місто?

В.Б: Район буде допомагати. Але 
чи буде місто будувати корпус? Є 
багато нюансів. Якщо місто хоче 
корпус для себе, і для цього отри-
мало земельну ділянку, то нехай за-
бирає всю лікарню на утримання. 
Бориспіль відмовився від такої ідеї, 
хоча раніше вимагав цього. Знову 
маніпуляції. Пропонуємо: побудуй-
те корпус і з новим майном ввійдіть 
у статут ЦРЛ. Відповідають: побуду-
ємо за кошти, виручені від прода-
жу землі «Рошен», а потім на сесії 
«рубають» продаж ділянки. Кажуть, 
ми в області проситимемо кошти на 
корпус. Тоді нехай область ввійде 
в співзасновники ЦРЛ. Ми пропо-
нували місту оцінити все майно лі-
карні й суму поділити навпіл — од-
ну половину мало б сплатити місто 
й ввійти в розвиток ЦРЛ. Але у міста 
немає такого бажання, бо немає по-
літичної волі. Згідно із бюджетним 
кодексом місто може фінансувати 
лікарню, але у міської влади немає 
на це бажання, тому ставляться за-
дачі району, щоб всіляко затягува-
ти процес.

«ТАКИХ ЗРУШЕННЬ, 
ЯКІ ЗРОБЛЕНІ РАЙОНОМ 
У 2018 РОЦІ, НЕ БУЛО 
ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ ЦРЛ»

 КОМЕНТАРІ З ПРИВОДУ

• Олександр Туренко.• Владислав Байчас.
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 ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК  МІСЦЕВА МЕДИЦИНА
СПРОСТУВАННЯ. На адресу редакції у письмовому вигляді надійшла 

заява від  Борисенко Леоніда Григоровича, Борисенко Станіслави Ярос-
лавівни та Вергуна Георгія Семеновича з вимогою спростування інфор-
мації, наведеної у статті Коваль «Як отримати $ 130 тис. та заради влас-
ної примхи заважати розвитку Борисполя» (від 7 червня 2018 року в га-
зеті «Вісті»). Заявники обрали форму спростування публікації у вигляді 
відповіді, цитата: «Наша відповідь повинна бути опублікована без змін 
і скорочень на шпальтах газети, а також подана одразу під статтею Ко-
валь на сайті газети». 

«Вісті» надає площу заявникам і повністю задовльняє їхню вимогу та 
нагадує, що газета займає нейтральну позицію, не підтримує жодну зі сто-
рін конфлікту та не шукає правих і винних у подібних ситуаціях. Також 
підкреслюємо, що відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, 
власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій, редакція не 
завжди розділяє думку авторів.

Ми даємо цю відповідь, оскільки 
точку зору нашої сім’ї щодо викла-
дених фактів не наведено. Відповід-
но до Етичного кодексу українсько-
го журналіста, точки зору опонен-
тів, в тому числі тих, хто став об’єк-
том журналістської критики, мають 
бути представлені збалансовано. 
Ми вважаємо, що стаття Коваль є 
упередженою і образливою, при-
нижує нашу людську честь і гід-
ність, поширює недостовірну ін-
формацію. 

Недостовірна інформація, яка 
підлягає негайному спростуван-
ню: «отримати 130 тис. дол.», «за-
ради власної примхи заважати 
розвитку Борисполя», «Борисенко 
свій будинок продав», «ми офіцій-
но звернулися до пана Борисен-
ка з листом», «з (боку Борисенка) 
йдуть образи на адресу співробіт-
ників та керівництва компанії, ви-
ливається багато бруду та брех-
ні», «(будівельникам) не дають 
нормально виконувати свою ро-
боту», «Борисенко обманює гро-
мадськість, надаючи завідомо не-
правдиву інформацію», «люди за-
безпечені новим житлом».

Твердження, що на відстані 8 м 
законодавством дозволено зводи-
ти багатоповерховий будинок, та-
кож є недостовірною інформацією. 
Журналіст несе відповідальність 
за весь оприлюднений матеріал в 
цілому, у тому числі, за коментарі 
експертів чи інших осіб. Відповідно 
до Етичного кодексу українського 
журналіста, журналіст має отрима-
ти точку зору незалежного експер-
та, а не експерта, наданого однією 
стороною. Зазначимо, що згідно з 
Державними будівельними норма-
ми, мінімальний протипожежний 
розрив до будинку 4 класу вогне-
стійкості має складати не 8, а 10 м; 
але багатоповерховий будинок по-
винен мати пожежний заїзд мінімум 
13 м шириною (ДБН 360-92**, до-
даток 3.1, пункт 2); також відповід-
но до примітки 1 пункту 3.13 ДБН 
360-92**, при розміщенні 9-16 по-
верхових житлових будинків суміж-
но з кварталами садибної забудо-
ви, що зберігається, відстань між са-
дибним будинком і довгими сторо-
нами багатоповерхового будинку 
приймається не меншою за висоту 
будинку, що зводиться. 

Щодо коментарів забудовника 
з приводу наших особистих до-
кументів, у яких він так і не зміг 
розібратися, то він не має ніякого 
права ні це коментувати, ні поши-
рювати надану йому конфіденцій-
ну інформацію у ЗМІ. Ця інформа-
ція містить охоронювані законом 

особисті дані, на поширення яких 
ми згоди не давали. За поширен-
ня цих даних передбачена кримі-
нальна відповідальність (ст. 182 
КК). Журналіст має поважати при-
ватне життя людей. Наш коментар 
з приводу взаємовідносин з тре-
тьою стороною буде наступний. 
Колишній забудовник багато ро-
ків уникав виконання договору, 
не дивлячись на рішення судів, у 
зв’язку з чим ми давно розірва-
ли цей з ним договір. Про це ми 
не зобов’язані звітувати ні перед 
Коваль, ні перед іншими сторон-
німи особами. Це є нашою особи-
стою справою і не має ніякого від-
ношення до піднятих нами питань 
про порушення при будівництві. 

Щодо наших взаємовідносин з 
теперішнім забудовником, то ми 
не ведемо з ним ніяких перегово-
рів і не збираємося мати з ним ні-
якої справи. Цей забудовник чи-
нить на нас психологічний тиск з 
метою не лише змусити нас про-
дати йому нашу ділянку, але і про-
дати на його умовах.

У статті нічого не сказано про 
причини наших скарг. Складається 
враження, що все, чим ми займає-
мося — це вимагаємо у забудовни-
ка матеріальні блага. Ми вимагає-
мо лише дотримання закону. Нема 
закону, який дозволяє проводити 
складні будівельні роботи на від-
стані 3 м від житла людей і розмі-
щувати у них над головою будівель-
ний кран. У забудовника було ли-
ше два варіанти: домовитися з на-
ми про відселення ще до початку 
будівництва, або ж будувати свій бу-
динок на відстані хоча б в два рази 
більшій від нашої хати. Але він ви-
рішив поступити по своєму: мори-
ти нас будівництвом два роки, че-
каючи, поки ми погодимося на йо-
го умови. Ми могли б погодитися на 
його умови і навіть на менші умови, 
якби забудовник демонстрував до 
нас хоча б елементарну повагу. Але 
його поведінка є неприпустимою 
і не відповідає морально-етичним 
стандартам, якими ми керуємося у 
своєму житті.

Будуючи свою статтю як полемі-
ку з Борисенко Л. щодо повідом-
лення у Фейсбуці, журналіст Ко-
валь опускається до дискусії на 
рівні соцмереж. Вона забуває, що 
до роботи ЗМІ висувається набага-
то більше законодавчих і етичних 
обмежень. Хочеться побажати Ко-
валь навчитися слухати різні точ-
ки зору. Тоді у неї не буде виника-
ти враження, що її співрозмовник 
«плутається, стверджуючи спочат-
ку одне, а потім протилежне».

ВІДПОВІДЬ НА СТАТТЮ КОВАЛЬ 
«ЯК ОТРИМАТИ 130 ТИС. ДОЛАРІВ 
ТА ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ ПРИМХИ 
ЗАВАЖАТИ РОЗВИТКУ БОРИСПОЛЯ» 
ВІД 7 ЧЕРВНЯ 2018 Р.

Ірина ГОЛУБ

24 грудня Україна відзначає 
День працівника архівних уста-
нов. Урочистості з нагоди свята 
працівників архівної справи про-
ходили 21 грудня в Бориспіль-
ському муніципальному театрі 
«Березіль», де відбулася прем’є-
ра мюзиклу «Морозенко».

Кращих із кращих привітали 
міський голова Анатолій Федор-
чук та керуюча справами міської 
ради Людмила Передерей, яка ку-
рує роботу архівістів. Також колег 
поздоровила начальник архівного 
відділу Марія Довгенко (на фото), 
яка щойно приїхала з Державно-
го архіву Київської області, де от-
римала подяку від Київської ОДА. 
Адже архів Бориспільської міської 
ради десятки років займає перше 
місце в області. 

У вітальних виступах відзначало-
ся, що архівні справи — це не сто-
си документів, вкриті шаром пи-
лу. Будь-яка організація чи устано-
ва обов’язково видає документи: 
інформаційні, розпорядчі, які по-
трібно впорядковувати, тож завдя-

ки архівістам-діловодам документи 
систематизуються і належно збе-
рігаються. Також архів міської ра-
ди співпрацює з підприємствами і 
установами міста, надає консульта-
ції, методичні рекомендації.

Із нагоди свята представники га-
лузі отримали подяки міського го-
лови. А подарунком для всіх стала 
прем’єра музичної вистави «Мо-
розенко». Сюжет, який бере поча-
ток з глибин історії українського 
народу, актуальний і сьогодні. Він 
утверджує ідеали добра, любові, 
турботи про тих, хто поряд. 

Тетяна ХОДЧЕНКО

У Бориспільській міській амбула-
торії загальної практики – сімейної 
медицини №2, що розташована на 
вулиці Київський Шлях, 24 наразі є 
вакцини проти кору. 

Однак бажаючих зробити ще-
плення небагато. 

Ольга Нестеренко, заступник 
директора з охорони дитин-
ства та материнства КНП «Бори-
спільський ЦПМСД», розповіла 
«Вістям» про проблему із імунізаці-
єю містян та про незлагодженість 
співпраці між лікарями та міським 
відділом освіти. 

— Чи пов’язуєте дану захво-
рюваність із низькою вакцина-
цією дітей?

— Так, діти в останні роки мало 
вакцинуються, батькам дана змо-
га приймати такі важливі рішен-
ня за лікарів. Але це неправиль-
но, колективний імунітет занепав, 
тому ця вірусна хвороба дала про 
себе знати. 

— Яка кількість малих бори-
спільців підписала декларацію із 
міським центром первинки?

— Станом на 1 грудня наші ліка-
рі відповідають за здоров’я 5593 
дітей віком від 0 до 17 років. Циф-
ра щоденно збільшується.

— Чи вистачить наявних вак-
цин для нещеплених дітлахів? Чи 
є відповідна статистика у місті? 

— На сьогоднішній день вакцин 
вдосталь. Проте бажаючих зроби-
ти щеплення дуже мало. Напри-
клад, лише у ЗОШ №6 без вакци-
нації лишаються 586 учнів. Це в той 
час, коли там вже були випадки за-
хворюваності на кір. 

— Управління освіти якось 
впливає на моніторинг ситуації?

— Ми надсилали управлін-
ню лист із проханням провести 
роз’яснювальну роботу у закла-
дах освіти щодо необхідності ще-
плень, але результату поки не ма-
ємо. Фахівці амбулаторії готові ви-
їздити до шкіл задля проведення 
щеплень, не порушуючи навчаль-
ний процес, за згоди на те батьків, 
але організувати це мають освітя-
ни. Чомусь співпраця не вдається. 

— Вакцина якого виробника 
наразі є в вашій амбулаторії?

— Виробник США, вакцина якіс-
на та без побічних наслідків. Бать-
ки можуть сміливо приводити ма-
лечу на щеплення. Кабінет ще-
плень працює із 9.00 до 14.00 що-
денно окрім вихідних днів. 

— Коли, згідно з календарем, не-
обхідно робити щеплення КПК? 

— Вакцинація за життя людини 
проводиться два рази: перший раз 
у 12 місяців, вдруге у 6 років. Цього 
достатньо для формування імунітету. 

— Якщо батьки з якихось 
причин пропустили щеплення, 
як діяти?

— Якщо дитина щеплена ли-
ше один раз і їй не виповнилося 6 
років — цієї дози вистачить, щоб 
уникнути вірусу. Ситуація, коли ва-
ша дитина мала одне щеплення і їй 
вже понад 6 років, виглядає по-ін-
шому: попередньої дози має виста-
чити, щоб не було ускладнень, та-
ких як, наприклад, запалення ле-
гень. Але полегшеною формою 
кору дитина все ж має шанси захво-
ріти. Така ж ситуація і з дорослими.

Навіть при спалаху кору вак-
цинуватися не пізно. Якщо дити-
на побула в контакті із хворим, то 
не пізніше аніж за 72 години ще-
плення буде ефективним. Дитина 
не захворіє. 

Нагадаємо. Вірус кору переда-
ється повітряно-крапельним шля-
хом та здатен переміщуватися ра-
зом із потоком повітря вентиляці-
йними трубами у інші приміщен-
ня. Інкубаційний період — від 7 до 
14 днів. Першими ознаками захво-
рюваності є слабкість та висока 
температура, через день можуть 
з’явитися висипання на піднебін-
ні, а потім на шкірі.

«ВАКЦИНА ПРОТИ КОРУ Є, 
АЛЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ НІКОМУ»

 Згідно з даними Центру громадського здоров’я МОЗ 
України, за 2018 рік на кір захворіло 44 386 людей (16 593 
дорослих та майже 28 тисяч дітей), померло від кору 15 
осіб, 11 з них — діти. Лікарі попереджають, що єдиним 
захистом від кору є щеплення. Якісних та ефективних 
вакцин у закладах охорони здоров’я достатньо. 

ДО ТЕМИ. Із досліджень лабораторних центрів виявлено, що спа-
лахи кору в Україні відбуваються із періодичністю у 5-6 років. Так, 
наприклад у 2001 році, у 2006 та 2012 роках. У 2012 році захворіло 
майже 13 тисяч українців, в періоди між спалахами вірусу хворіло 
близько сотні осіб. Головною причиною спалахів хвороби є масова 
відмова від вакцинації.

ДЕНЬ АРХІВІСТА 
ВІДЗНАЧИЛИ ПРЕМ’ЄРОЮ

 З НАГОДИ СВЯТА ТАКІ МЕРЕЖІ

БЕЗ СВІТЛА 
І ВОДИ ЧЕРЕЗ 
КОТА-ДИВЕРСАНТА

Ірина КОСТЕНКО 

22 грудня Бориспіль на кіль-
ка годин залишився без води. 

Про це повідомив перший за-
ступник Бориспільського місь-
кого голови Микола Корнійчук. 
Він розповів, що люди зателе-
фонували до міської ради і по-
відомили, що на підстанції на 
вул. Дачна, 12 вони чули вибух. 
А насправді спрацював високо-
вольтний фарфоровий запобіж-
ник. Працівники РП «Київобле-
нерго» з’ясували причину вибу-
ху: у підстанцію заліз кіт і спро-
вокував замикання. Без напруги 
залишилася 152 лінія, що живить 
перший водозабір. 

Аварійна ситуація співпала з ін-
шим відключенням у мікрорайо-
ні Розвилки. Напередодні, близь-
ко 20.00 аварійно відключила-
ся трансформаторна підстанція 
110/35 кВ у селі Мирне і без елек-
тропостачання залишився мікро-
район Розвилка та навколишні 
села. «Київобленерго» направив 
в Мирне бригаду, яка  відновила 
електропостачання.
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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.

*
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ

Зарплата гідна, 
вчасно.

Зарплата гідна, 
вчасно.

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

ОФІЦІАНТИ    ПРИБИРАЛЬНИЦІ
БАРМЕНИ

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

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

Водій кат. «С»
Комірник на склад готової продукції
Комплектувальник на склад готової продукції
Вантажник  на склад готової продукції
Контролер на склад готової продукції
Вантажник на виробництво
Прибиральник території (садівник)
Оператор виробничого обладнання
Укладальник-пакувальник
Помічник друкаря (флексодрук, навчаємо)
Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів

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

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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6.00, 19.30 ТСН
7.00 Комедія "Дівчата"
9.00 Комедія "Діамантова рука"
11.00 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
14.50 Комедія "Сам удома"
16.55 Комедія "Сам удома - 2"
20.19, 0.00 "Новорічний вечірній 

квартал 2018"
23.55 "Новорічне привітання з 

новим 2019 роком"
0.30 "Новорічний вечірній квартал 

2017"
4.15 "Концерт dzidzio "Super-puper"
5.30 "Концерт "Monatik. Вітамін d"

6.30 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

7.30 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Смак щастя" (12+)
12.20, 15.15 Велика Новорічна 

пригода
15.00 Сьогодні
16.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів
20.00 Новорічний концерт. 

Фантастична ніч на каналі 
"Україна"

23.55 Привітання Президента 
України Петра Порошенка з 
Новим роком!

0.00 Концерт. Краща пісня року
2.00 Концерт "7"
4.20 Великий Новорічний Концерт

7.00 Х/ф "Красуня та чудовисько"
9.00 "Готуємо разом"
10.10 Х/ф "Карнавальна ніч"
11.40 Х/ф "Моя жахлива няня"
13.30 Х/ф "Моя жахлива няня 2"
15.30 Х/ф "Відпустка за обміном"
18.00 Х/ф "Вечора на хуторі біля 

Диканьки"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
22.30, 0.00 "На Інтері - Головна 

ялинка країни"
23.50 "Новорічне привітання 

Президента України Петра 
Порошенка"

6.00 ТЕТ Мультиранок

11.30 Вечірка

17.30 Х/ф "Гарфілд"

19.00 Одного разу під Полтавою

1.00 Казки У

3.00 Віталька. Новий рік

5.50 Корисні підказки

3.35 Скарб нації
3.45 Еврика!
3.50 Я зняв!
6.05 Х/ф "Снігова королева"
9.20 Х/ф "Подвійні неприємності"
10.55 Х/ф "Пригоди Паддінґтона"
12.30 Т/с "Пес" (16+)
19.00 Х/ф "Пес: Новорічне диво" 

(16+)
20.50 Дизель-шоу: Новорічний 

концерт (12+)
23.55 Поздоровлення з Новим 

Роком Президента України 
Петра Порошенка

0.00 Дизель-шоу: У новорічну ніч 
(12+)

5.45 Х/ф "Будні карного розшуку"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. 

Джентльмени удачі"
9.30 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
10.15 "Невідома версія. 

Карнавальна ніч"
11.00 Х/ф "Пропала грамота"
12.25 Х/ф "Як молоді ми були"
14.10 Х/ф "Білий Бім Чорне Вухо"
17.30 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
23.00 Х/ф "Кажан"
1.30 Х/ф "Академія сміху"
3.40 Кіноляпи

7.10 Х/ф "Чорний капелюх, червона 
хустка"

9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00, 5.30 "Історії великого 

кохання"
13.55 "Українське шоу М.

Поплавського "Я у тебе 
один"

15.35 "Фестиваль "Мелодія двох 
сердець"

19.35, 22.00 "Новорічний шлягер 
року"

21.00 "Столичні телевізійні новини"
23.00 "Свято зустрічі Нового року 

на Софійській площі"
2.00 "Українська Національна 

Лотерея"
2.05 "Новорічні зустрічі Михайла 

Поплавського"
3.35 Х/ф "Крок за кроком"

3.00 Зона ночі
5.40 Абзац
7.29, 8.49 Kids Time
7.30 М/ф "Феї та легенда 

загадкового звіра"
8.50 Х/ф "Щоденники принцеси"
11.10 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"
13.20 Х/ф "Зачарована"
15.30 М/ф "Красуня та чудовисько"
17.20 М/ф "Холодне серце"
19.15 М/ф "Заплутана історія"
21.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
23.50 Обіг президента
0.00 Х/ф "Шкільний мюзикл"
2.00 Х/ф "Шкільний мюзикл 2"

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Таємниця третьої 

планети"
7.40 Х/ф "Ніагара"
9.25, 18.25 "Свідок. Агенти"
10.00 Х/ф "Раз на раз не випадає"
11.30 Х/ф "Тридцять три"
13.00 Х/ф "Санта Молодший"
14.45 Х/ф "Самотній Санта шукає 

місіс Клаус"
16.30 Х/ф "Іграшка"
19.00 "Свідок"
20.10 Х/ф "Суєта суєт"
22.00, 0.00 "Дискотека 80-х"
23.55 "Новорічне привітання 

Президента України Петра 
Порошенка"

6.00 М/ф

8.00, 23.00, 0.00 "Він, вона і 

телевізор-3"

15.20 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)

17.25 Х/ф "Під прицілом" (16+)

19.15 Х/ф "Захисник" (16+)

21.05 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)

23.55 Новорічний виступ 

Президента України

4.25 "Цілком таємно-2016"

9.00 Хата на тата (12+)
11.50 Х/ф "Новорічний янгол"
13.50 Т/с "Список бажань" (16+)
18.05 Х/ф "Операція "И" та інші 

пригоди Шурика"
20.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
21.50 Х/ф "Діамантова рука"
23.50 Новорічне привітання 

Президента України П.
Порошенка

23.55 З Новим Роком!

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30 Додолики
8.05 М/ф "Пастка для котів"
9.45 Хто в домі хазяїн?
10.10, 10.25 Лайфхак українською
10.50 Д/Ц "Аромати колумбії"
11.20 Д/Ц "Смак сиру"
11.50 Енеїда
13.00, 21.00 Новини
13.15 Д/с "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
14.30 Ua:фольк. Новорічний 

концерт
15.40 По обіді Шоу
16.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
18.00 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
22.05 Ua:спорт
22.50, 0.00, 4.10 Концертна 

програма "Новий рік на 
Суспільному"

23.50 Новорічне привітання 
президента україни

1.00 Музика- 2019 г. Новорічний 
концерт

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 1 СІЧНЯ

7.05, 1.55 "Міс україна 2018"
8.25 "Новорічний карнавал 

світського життя"
10.55 "Світське життя. Новорічний 

карнавал"
13.10 "Ліга сміху 2018"
15.10 "Новорічний вечірній квартал 

2018"
19.30 ТСН
20.15 Комедія "Скажене весілля"
22.10 Комедія "Свінгери"
0.00 Мелодрама "Ідеальні 

незнайомці"
5.30 М/ф

6.00, 5.20 Зоряний шлях

9.30 М/ф "Ілля Муромець і Соловей 

Розбійник" (16+)

11.00 Новорічне Шоу Братів 

Шумахерів

15.00 Новорічний концерт. 

Фантастична ніч на каналі 

"Україна"

19.00, 2.00 Сьогодні

20.00 Х/ф "Сім'я напрокат"

22.00 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

(16+)

2.50 Реальна містика

3.25 Х/ф "Вечора на хуторі біля 
Диканьки"

5.00 "Мультфільм"
5.50 Х/ф "Моя жахлива няня"
7.30 Х/ф "Моя жахлива няня 2"
9.30 Х/ф "Відпустка за обміном"
12.10 Х/ф "007: Казино Рояль" 

(16+)
15.00 "На Інтері - Головна ялинка 

країни"
17.45 Х/ф "Анжеліка - маркіза 

янголів"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.20 "Новорічний вогник. 

Залишаємось зимувати"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Врятувати Санту"
11.15 М/ф "Дюймовочка"
12.50 М/ф "Ніко 2: маленький 

братик — великі 
неприємності"

14.10 Х/ф "Гарфілд"
15.35 Х/ф "Історія вічного кохання, 

або Попелюшка"
17.55 М/ф "Рапунцель: Заплутана 

історія. Стежка до щастя"
19.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Сімейка У
0.00 Казки У
1.00 Країна У
2.00 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.25 Скарб нації

5.35 Еврика!

5.40 Я зняв!

6.35 Т/с "Марк+Наталка" (16+)

8.20 Х/ф "Мерлін"

11.40 Дизель-шоу (12+)

16.10 Х/ф "Пес: Новорічне диво" 

(16+)

18.00 Х/ф "Таксі" (16+)

19.45 Х/ф "Таксі-2" (16+)

21.15 Х/ф "Таксі-3" (16+)

22.55 Х/ф "Таксі-4" (16+)

0.30 Комік на мільйон. Найкращі 

жарти

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

автомобіля"
9.30 "Софія Ротару: секрети її 

успіху"
10.20 Х/ф "Невідома версія. За 

двома зайцями"
11.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 

чотирьох"
12.55 х/ ф" Шерлок Холмс: 

найзавидніший наречений"
14.40 Х/ф "Снігова королева"
16.20 Х/ф "Морозко"
18.00 Х/ф "Соляний принц"
19.45 Х/ф "Король Дроздобород"
21.00 Х/ф "Старий Хоттабич"

7.10 "Новорічний шлягер року"
9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Якісне життя"
13.30, 0.20 "Історії великого 

кохання"
14.25 "Концерт "Приречений на 

любов"
16.05 "Концерт П.Зіброва "В 

епіцентрі кохання"
18.30, 1.10 Х/ф "Дивовижна історія 

дивного кохання"
21.00, 23.55 "Столичні телевізійні 

новини"
21.25 Х/ф "Древо життя"
23.50 "Українська Національна 

Лотерея"
3.30 "Життєві історії"

4.10 Х/ф "Класний мюзикл: 
випускний"

6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.09, 9.19 Kids Time
8.10 М/ф "Том і Джеррі та Чарівник 

з країни Оз"
9.20 М/ф "Мадагаскар"
11.10 М/ф "Мадагаскар 2"
12.50 М/ф "Мадагаскар 3"
14.30 М/ф "Заплутана історія"
16.20 Х/ф "Красуня та чудовисько"
19.00 Х/ф "Чаклунка" (16+)
21.00 Х/ф "Оз: Великий та 

Могутній"
23.30 Х/ф "Щоденники принцеси"
2.00 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"

5.00 М/ф "Свято новорічної ялинки"
6.00 М/ф "Ну, постривай!"
6.40 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
7.55 "Свідок"
9.05 "Правда життя" Професія Дід 

Мороз
9.40 Х/ф "Йшов собака по роялю"
11.00 Х/ф "Іграшка"
12.40 Х/ф "Близнюк" (16+)
14.40 Х/ф "Це не я, це - він!"
16.25 Х/ф "Манія величі"
18.20 Х/ф "Блеф"
20.20 Х/ф "Формула кохання"
22.00 "Дискотека 80-х"
0.35 Х/ф "Планетаріум" (16+)
2.25 "Випадковий свідок"
3.05 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Терра Нова" (16+)

11.30 "Він, вона і телевізор-3"

14.50 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег" 

(16+)

17.20 Х/ф "Вулкан"

19.20 Х/ф "Останній кордон" (16+)

21.10 Х/ф "Великий переполох у 

Малому Китаї" (16+)

23.10 Х/ф "Монстр льодяних доріг" 

(16+)

1.00 "Секретні файли"

1.55 "Облом.UA."

4.25 "Цілком таємно-2016"

6.20, 0.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

9.20 Зважені та щасливі. Фінал. 

Оголошення переожця (12+)

12.45 МастерШеф (12+)

18.00 Х/ф "Шахраї"

20.00 Х/ф "Пані покоївка"

22.05 Х/ф "Шлях крізь сніги" (12+)

6.00 М/с "Ведмеді-сусіди"
6.30 Додолики
8.05 М/с "Тачки проти"
8.25 Х/ф "Принц за сімома морями"
10.00 Концертна програма "Коло 

мрій"
11.10 Д/Ц "Аромати колумбії"
11.45 Д/Ц "Смак сиру"
12.20 Д/Ц "Браво, шеф"
13.40 Д/с "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
14.55 По обіді Шоу
16.05 Ua:фольк. Новорічний 

концерт
17.15, 21.40 Д/с "Дивовижні міста 

світу"
18.25 Д/Ц "Мегаполіси"
18.55 Концертна програма "Новий 

рік на Суспільному"
21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини
21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року
22.50 Шахтарська зміна
0.00 Телепродаж тюсо
2.40 Концертна програма з Будинку 

звукозапису Українського 
радіо. Хорея Козацька

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 31 ГРУДНЯ — 6 СІЧНЯ

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

Бориспільська міська рада Київської області 
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
14 грудня 2018 року №872

Про встановлення товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО КИЇВ» тарифу на 
теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення). 

Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 
05.11.2018 р. №14, відповідно до пункту 2 статті 7, пункту 3 статті 31 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», пункту 2 статті 28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на 

теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) за 1 Гкал 
— 1560,01 грн з ПДВ, у тому числі: 

на виробництво теплової енергії за 1 Гкал— 1469,42 грн з ПДВ; 
на транспортування теплової енергії за 1 Гкал — 82,07 грн з ПДВ;
на постачання теплової енергії за 1 Гкал — 8,52 грн з ПДВ. 
2. Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО КИЇВ» не менше ніж за 15 днів до 

введення в дію тарифу на теплову енергію повідомити споживачів про прийняте це рішення.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 

28.12.2015 р №796 «Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб бюджетних уста-
нов та інших споживачів (крім населення) товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТЕ-
ПЛО КИЇВ».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови 
Корнійчука М.П. 

Міський голова А.С. Федорчук  



9№51 (960), 28 грудня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»

СЕРЕДА, 2 СІЧНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.55, 8.55, 10.55 "Король десертів"

12.45 "Новорічний вечірній 

квартал"

17.30 Комедія "Сам удома - 3"

20.15 Комедія "Сам удома - 4"

22.00 "Концерт Дана Балана - 

allegro ventigo"

0.00 Комедія "Скажене весілля"

1.55 "Концерт dzidzio "Super-puper"

5.40 М/ф

6.30, 19.00, 1.00 Сьогодні

7.30, 5.15 Зоряний шлях

9.00 Реальна містика

15.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(16+)

19.50 Х/ф "Зоряні війни. Епізод I: 

Прихована загроза"

22.20 Х/ф "Зоряні війни. Епізод VI: 

Повернення джедая"

1.50 Телемагазин

2.20 Т/с "Лист помилково" (12+)

2.55, 5.45, 20.00 "Подробиці"
5.40 "Мультфільм"
6.15 "Готуємо разом"
7.15 Х/ф "Як прогуляти школу з 

користю"
9.30 Х/ф "Белль і Себастьян"
11.30 Х/ф "Анжеліка - маркіза 

янголів"
13.50 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
16.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
18.00 Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
20.30 Х/ф "Діамантова рука"
22.30 "Новорічний вогник. Повір у 

мрію"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Гензель і Ґретель"
10.55 Х/ф "Золота зима"
12.30 М/ф "Рапунцель: Заплутана 

історія. Стежка до щастя"
13.45 Віталька. Новий рік
17.15 М/ф "Ліно"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
0.00 Казки У
1.00 Країна У
2.00 Панянка-селянка
2.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Х/ф "Країна мавп"
7.00 Х/ф "Пригоди Паддінґтона"
8.45 Т/с "Вічність" (16+)
11.55 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
15.15 Х/ф "Маска" (16+)
17.00 Х/ф "Син Маски"
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф "Три богатирі і 

Шамаханська цариця"
20.45 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах"
21.55 Дизель-шоу (12+)
0.35 "На трьох" (16+)
2.15 Перший раз за кордоном
3.00 Х/ф "Бережіть жінок"

5.35 Х/ф "Інспектор карного 
розшуку"

7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Невідома версія. Карнавальна 

ніч"
9.45 "Спогади"
10.55, 1.15 " зоряне життя"
11.50 "Моя правда"
12.40 Х/ф "Пропала грамота"
14.05 Х/ф "Король Дроздобород"
15.25 Х/ф "Розмах крил"
17.15 Х/ф "Вантаж без маркування"
19.00, 2.05 Т/с "Міс Марпл Агати 

Крісті"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Москаль-чародій"

6.45, 6.25 "Мультляндія"
7.15 Х/ф "Древо життя"
9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10, 23.25 Х/ф "Як ми провели 

канікули"
16.45 "Концерт "Шлягер року"
19.00 Х/ф "Присягаюся водами 

Гангу"
21.00, 23.00, 0.55, 2.45 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 1.20 "Таємниці королівських 

вбивств"
22.15, 2.05 "Терор у лісі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.10 "Життєві історії"

4.05 Зона ночі
5.30 Абзац
6.25 М/ф "Том і Джеррі та Чарівник 

з країни Оз"
7.49, 8.59 Kids Time
7.50 М/ф "Том і Джеррі: 

Загублений дракон"
9.00 М/ф "Красуня та чудовисько"
10.50 Х/ф "Зачарована"
13.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
15.00 Х/ф "Ніч у музеї: Секрет 

гробниці" (16+)
17.00 М/ф "Відважна"
18.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
23.10 Х/ф "Крабат. Учень чаклуна" 

(16+)

5.10 "Top Shop"
6.10 М/ф "Ну, постривай!"
7.50 М/ф "Капітошка"
8.10 Х/ф "Веселі Жабокричі"
9.35 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
11.30 Х/ф "Манія величі"
13.40 Х/ф "Блеф"
15.45 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.15 Х/ф "Санта Молодший"
19.00, 4.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Горбун" (16+)
22.00 "Дискотека 80-х"
1.35 Х/ф "Викрадення Фредді 

Хайнекена" (16+)
3.10 "Легенди бандитського Києва"
4.30 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

10.50 "Загублений світ"

12.50 "Помста природи"

15.25 Х/ф "Великий переполох у 

Малому Китаї" (16+)

17.25 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)

19.30 Т/с "Ментівські війни. Харків" 

(16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)

1.00 "Секретні файли" 14

1.55 "Облом.UA."

4.25 "Цілком таємно-2016"

6.00 Х/ф "Шахраї"

8.00 Битва екстрасенсів (16+)

6.00 Д/Ц "Світ дикої природи"
6.30 Додолики
7.00 М/с "Тачки проти"
7.20 М/с "Ведмеді-сусіди"
7.50 Д/Ц "Цікаво.Com"
8.15 Х/ф "Ганс Рьоклє і чорт"
9.45 Т/с "Еліза" (12+)
11.40 Д/Ц "Аромати колумбії"
12.10 Д/Ц "Смак сиру"
12.40 Енеїда
13.15, 4.10 Радіодень
13.40, 16.00 Лайфхак українською
14.00 Д/с "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
15.00 Ua:фольк
16.10 По обіді Шоу
17.20 Сильна доля
18.20 Т/с "Імперія" (16+)
20.00, 22.50 Шахтарська зміна
21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини
21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року
21.40 Д/с "Дивовижні міста світу"
0.00 Телепродаж тюсо
2.40 Букоголіки
3.10 Світло
4.30 Своя земля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 31 ГРУДНЯ — 6 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР, 3 СІЧНЯ

6.00, 19.30 ТСН

6.55, 9.00, 10.45 "Король десертів"

12.45 "Новорічний вечірній 

квартал"

17.40 Комедія "Сам удома 5"

20.15 Казка "Три горішки для 

попелюшки"

22.05 "Концерт ірини федешиной- 

білі троянди"

23.55 Комедія "Свінгери"

1.45 "Концерт "Monatik. Вітамін d"

5.25 М/ф

6.30, 19.00, 1.10 Сьогодні

7.20, 5.45 Зоряний шлях

9.00 Реальна містика

15.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(16+)

19.50 Х/ф "Зоряні війни. Епізод II: 

Атака клонів"

22.30 Х/ф "Зоряні війни. Епізод V: 

Імперія завдає удару у 

відповідь"

2.00 Телемагазин

2.30 Т/с "Серце слідчого" (12+)

3.20, 20.00 "Подробиці"
3.50 "Новорічний вогник. 

Залишаємось зимувати"
6.00 "Мультфільм"
6.30 "Марафон. Диво починається"
10.10 Х/ф "Белль і Себастьян: 

Пригоди тривають"
12.00 Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
14.00 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
16.00 Х/ф "Діамантова рука"
18.00 Х/ф "Анжеліка і король"
20.30 Х/ф "Як все заплутано" (16+)
23.00 "Чекай мене в Новий рік"
1.40 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Зоряні таляри"
11.00 Х/ф "Історія вічного кохання, 

або Попелюшка"
13.20 М/ф "Ліно"
15.00 Віталька. Новий рік
17.15 М/ф "Монстр у Парижі"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
0.00 Казки У
1.00 Країна У
2.00 Панянка-селянка
2.50 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.55 Я зняв!
7.15 Т/с "Вічність" (16+)
12.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
15.25 Х/ф "Таксі" (16+)
17.00 Х/ф "Таксі-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

Вовк"
20.50 М/ф "Іван Княженко і Сірий 

Вовк-2"
22.10 Дизель-шоу (12+)
0.45 "На трьох" (16+)
2.20 Перший раз за кордоном
3.05 Х/ф "Дежа вю"

5.45 Х/ф "Як молоді ми були"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. За двома 

зайцями"
9.30 "Спогади"
10.05, 1.30 " зоряне життя"
10.55 "Моя правда"
11.45 Х/ф "Градус Чорного Місяця"
13.35 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
15.25 Х/ф "Старий Хоттабич"
17.05 Х/ф "Справа була в Пенькові"
19.00, 2.15 Т/с "Міс Марпл Агати 

Крісті"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Недільний тато"

7.40 Х/ф "Присягаюся водами 
Гангу"

9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10, 23.25 Х/ф "Велика афера"
17.10 "Історії великого кохання"
18.05 Х/ф "Ватажок мафії"
21.00, 23.00, 1.10, 3.00 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 1.35 "Таємниці королівських 

вбивств"
22.15, 2.20 "Терор у лісі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.25 "Життєві історії"
5.40 "Мультляндія"
6.25 "Дотик з Чарльзом Стенлі"

7.00 М/ф "Мінлива хмарність, 
часом фрікаделькі"

8.50 М/ф "Мінлива хмарність, 
часом фрікаделькі 2"

10.20 Х/ф "Оз: Великий та 
Могутній"

13.10 Х/ф "Чаклунка"
15.10 Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, 

Чаклунка та Чарівна шафа"
18.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц 

Каспіан"
21.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: 

Підкорювач світанку"
23.10 Х/ф "Спадкоємці"
1.30 Х/ф "Крабат. Учень чаклуна" 

(16+)

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Ну, постривай!"
8.10 М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
8.20 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
9.40 Х/ф "Без року тиждень"
11.05 Х/ф "Горбун" (16+)
13.40 Х/ф "Це не я, це - він!"
15.40 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.10 Х/ф "Усе, що я хочу на 

Різдво"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Зорро"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.45 Х/ф "Комісований" (16+)
1.15 "Легенди бандитського Києва"
2.45 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

9.50 "Загублений світ"

11.55, 1.55 "Облом.UA."

16.00 Х/ф "Монстр льодяних доріг" 

(16+)

17.50 Х/ф "Бої в бронежилетах" 

(16+)

19.30 Т/с "Ментівські війни. Харків" 

(16+)

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-4" (16+)

1.00 "Секретні файли" 15

4.15 "Цілком таємно-2016"

5.40 Х/ф "Пані покоївка"

7.50 Битва екстрасенсів (16+)

6.00 Д/Ц "Світ дикої природи"
6.30 Додолики
7.00 М/с "Тачки проти"
7.20 М/с "Ведмеді-сусіди"
7.50 Д/Ц "Цікаво.Com"
8.15 М/ф "Саффі"
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.40 Д/Ц "Аромати колумбії"
12.10 Д/Ц "Смак сиру"
12.40 Енеїда
13.15, 4.10 Радіодень
13.40, 16.00 Лайфхак українською
14.00 Д/с "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
15.00 Ua:фольк
16.15 По обіді Шоу
17.20 Промінь живий
18.20 Т/с "Імперія" (16+)
20.00, 22.50 Шахтарська зміна
21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини
21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року
21.40 Д/с "Дивовижні міста світу"
0.00 Телепродаж тюсо
2.40 Букоголіки
3.10 Світло
4.30 Своя земля
5.20 Спільно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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6.00, 19.30 ТСН

6.45, 8.50 "Король десертів"

10.50 "Ігри приколів 2018"

17.40 Казка "Три горішки для 

попелюшки"

20.15 "Ліга сміху 2018"

22.15 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"

1.25 "Розсміши коміка"

6.30, 19.00, 2.00 Сьогодні

7.20, 4.20 Зоряний шлях

9.00 Реальна містика

15.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(16+)

19.50 Х/ф "Зоряні війни. Епізод III: 

Помста ситхів"

22.30 Х/ф "Зоряні війни. Епізод I: 

Прихована загроза"

1.30 Телемагазин

2.50 Х/ф "Снігуронька для 

дорослого сина"

3.10, 20.00 "Подробиці"
3.40 "Новорічний вогник. Повір у 

мрію"
6.10 "Речдок"
8.50 Ток-шоу "Стосується кожного"
10.45 Х/ф "Белль і Себастьян: 

Друзі навік"
12.30 Х/ф "Анжеліка і король"
14.30 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
16.30 Х/ф "Дівчата"
18.15 Х/ф "Неприборкана Анжеліка"
20.30 Х/ф "Анжеліка і султан"
22.30 "Ніч великих сподівань"
1.50 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 
Америка"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф "Стоптані туфельки"
10.35 Х/ф "Один на Різдво"
12.05 М/ф "Монстр у Парижі"
13.45 Віталька. Новий рік
17.15 М/ф "Зачарований будинок"
19.00, 20.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
21.00 Х/ф "Дім дивних дітей міс 

Сапсан" (16+)
23.30 Х/ф "Хороші діти" (16+)
1.15 Країна У
2.15 Панянка-селянка
3.05 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15 Факти
5.45 Я зняв!
7.15 Т/с "Вічність" (16+)
10.30 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
15.30 Х/ф "Таксі-3" (16+)
17.00 Х/ф "Таксі-4" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф "Олешко Попович і 

Тугарин-змій"
20.45 М/ф "Добриня Микитович і 

Змій Горинович"
21.55 Дизель-шоу (12+)
0.25 "На трьох" (16+)
2.00 Перший раз за кордоном
3.40 Х/ф "Данило - князь 

Галицький"

5.45 Х/ф "Карусель"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50, 11.30 "Моя правда"
10.05 "Спогади"
10.40 " зоряне життя"
12.20 Х/ф "Тихі береги"
13.35 Х/ф "Розслідування Мердока. 

Спецпроекти"
15.25 Х/ф "Справа була в Пенькові"
17.20 Х/ф "Недільний тато"
19.00, 2.10 Т/с "Міс Марпл Агати 

Крісті"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Розмах крил"
0.50 Х/ф "Якщо є вітрила"
3.45 Кіноляпи

6.50 Х/ф "Ватажок мафії"
9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10, 23.25 Х/ф "Кохання на 

кінчиках пальців"
17.10 "Історії великого кохання"
18.05 Х/ф "Краще раю"
21.00, 23.00, 1.10, 3.00 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25, 1.35 "Таємниці королівських 

вбивств"
22.15, 2.20 "Терор у лісі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
3.25 "Життєві історії"
6.10 "Мультляндія"

3.40 Служба розшуку дітей
3.45 Зона ночі
5.50 Абзац
6.50 М/ф "Том і Джеррі: Робін Гуд і 

Миша-Сміхотунка"
7.59, 8.59 Kids Time
8.00 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 

пригода"
9.00 М/ф "Веселі ніжки"
11.10 М/ф "Веселі ніжки 2"
13.10 М/ф "Відважна"
15.00 Х/ф "Аліса в країні чудес"
17.10 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
19.20 М/ф "Зачарований принц"
21.00 Х/ф "Історія Попелюшки"
23.00 Х/ф "Історія Попелюшки 3"

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Умка"
6.25 М/ф "Ну, постривай!"
8.00 М/ф "Три паньки"
8.35 Х/ф "Зникла грамота"
10.10 Х/ф "Білі роси"
12.00 Х/ф "Близнюк" (16+)
14.10 Х/ф "Людина-оркестр"
15.55 "Бокс. Найкращі бої 

Олександра Усика"
17.15 Х/ф "Різдвяний гість" (12+)
19.00, 3.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
23.10 "Дискотека 80-х"
0.55 Х/ф "Дубина" (18+)
2.40 "Легенди бандитського Києва"
4.00 "Випадковий свідок"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Атлантида" (16+)

9.50 "Загублений світ"

11.55 Відеобімба

15.25 Х/ф "Підземелля драконів"

17.30 Х/ф "Вулкан"

19.30 Т/с "Перевізник- 2" (16+)

23.15 "Змішані єдиноборства. UFC 

TUF Finale. Dos Anjos-

Usman"

1.45 Т/с "Зустрічна смуга" (16+)

2.45 "Облом.UA."

4.15 "Цілком таємно-2016"

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

8.50 Битва екстрасенсів (16+)

6.00 Д/Ц "Світ дикої природи"
6.30 Додолики
7.00 М/с "Тачки проти"
7.20 М/с "Ведмеді-сусіди"
7.50 Д/Ц "Цікаво.Com"
8.15 Х/ф "Розбійники мимоволі"
9.40 Т/с "Еліза" (12+)
11.40 Д/Ц "Аромати колумбії"
12.10 Д/Ц "Смак сиру"
12.40 Енеїда
13.15 Радіодень
13.40, 16.20, 23.05 Лайфхак 

українською
14.00 Д/с "Велике фотополювання 

Дага Гарднера"
15.00, 2.55 Скелетон. Кубок світу
17.50 Д/Ц "Мегаполіси"
18.25 Т/с "Імперія" (16+)
20.00 Шахтарська зміна
21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини
21.25, 2.20 Ua:спорт. Яскраві 

моменти року
21.55 Д/с "Дивовижні міста світу"
0.00 Телепродаж тюсо
5.20 Спільно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 5 СІЧНЯ

6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Гроші"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Їмо за 100"
10.40, 0.15 "Світське життя"
11.40 "Новорічний карнавал 

світського життя"
14.05 "Світське життя. Новорічний 

карнавал"
16.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2018"
20.15 "Новорічний вечірній 

квартал"
1.20 "# Гуднайтшоу Валерія 

Жидкова 2018"
5.05 "Розсміши коміка"

6.30, 19.00, 3.00 Сьогодні

7.20, 5.20 Зоряний шлях

10.00 Х/ф "Сім'я напрокат"

12.00 Х/ф "Доктор Щастя" (12+)

14.10, 19.50 Т/с "Балерина" (12+)

23.15 Х/ф "Новорічна дружина" 

(16+)

1.10 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

1, 2 с. (16+)

3.40 Т/с "Я люблю свого чоловіка" 

3, 4 с. (16+)

4.15 "Чекай мене в Новий рік"
6.30 "Мультфільм"
7.00 "Речдок"
8.45 Д/п "Жовті жилети"
9.50 "Слово Предстоятеля"
10.00 Х/ф "Дівчата"
12.00 Х/ф "Неприборкана Анжеліка"
13.30 Х/ф "Анжеліка і султан"
15.30 Т/с "Абатство Даунтон" (16+)
18.00 Х/ф "Красотка на всю голову" 

(16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "007: Квант Милосердя" 

(16+)
22.45 "Ювілейний концерт Стаса 

Михайлова "20 років в 
дорозі"

6.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 Готель Галіція

17.00 Х/ф "Подарунок на Різдво"

18.40 Одного разу під Полтавою

22.00 Казки У Кіно

0.00 Країна У

2.00 Панянка-селянка

2.50 Віталька

5.50 Корисні підказки

5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.35 Факти
6.05 Я зняв!
7.00 Х/ф "Мерлін"
10.30 Х/ф "Ной"
13.00 Х/ф "Прибульці"
14.55 Х/ф "Прибульці-2: Коридори 

часу"
17.05 Х/ф "Прибульці в Америці"
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "Особливо небезпечний" 

(16+)
21.15 Х/ф "Містер і місіс Сміт" 

(16+)
23.20 Х/ф "Кмітливі Брюс і Ллойд 

проти ЦРУ"
0.45 Х/ф "Капітан Немо"

5.45 Х/ф "Москаль-чародій"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Моя правда"
9.30 " зоряне життя"
10.20 "Невідома версія. Операція" 

И"
11.10 Т/с "Робінзон Крузо"
22.00 Х/ф "Їсти подано"
23.45 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
1.30 "Позаочі"
2.10 Кіноляпи
3.20 Саундтреки
4.30 Телебачення

6.50 Х/ф "Краще раю"
9.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська пісня року"
16.50 "Якісне життя"
17.20 "Таємниці королівських 

вбивств"
18.15, 23.45 Х/ф "Людська підлість"
21.00, 23.20, 2.20 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Вік Адалын"
23.15 "Українська Національна 

Лотерея"
2.45 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

3.40 Служба розшуку дітей
3.45 Х/ф "Спадкоємці"
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.50 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 

пригода"
7.59, 9.19 Kids Time
8.00 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
9.20 Х/ф "Денніс-бешкетник"
11.10 Х/ф "Денніс-бешкетник 2"
12.50 Х/ф "Пастка для батьків"
15.10 Х/ф "Черговий тато"
17.05 Х/ф "То що, приїхали?"
19.00 Х/ф "Річчі-багач"
21.00 Х/ф "Дуже погані матусі" 

(16+)
23.00 Х/ф "Дуже погані матусі 2" 

(16+)

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Чиполліно"
6.40 Х/ф "Крах інженера Гаріна"
11.50 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
15.30 Х/ф "Зорро"
18.00 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
21.30 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
23.30 Х/ф "Поганий Санта" (16+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.35 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя. Професії"
4.25 "Легенди бандитської Одеси"

6.00 М/ф

8.05, 1.30 "102. Поліція"

9.00, 0.25 "ДжеДАІ"

10.00 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Підземелля драконів"

16.00 Х/ф "Ерагон"

18.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+)

20.40 Х/ф "Конан-руйнівник"

22.40 Х/ф "Орден дракона" (16+)

2.25 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2016"

6.15, 10.00 Хата на тата (12+)

8.05 Караоке на Майдані

9.05 Все буде смачно!

19.00 Х/ф "Охоронець" (16+)

21.40 Х/ф "Кейт та Лео"

0.00 Х/ф "Шлях крізь сніги" (12+)

6.00, 22.25 Д/Ц "Світ дикої 
природи"

6.30 Додолики
7.00 М/с "Тачки проти"
7.20, 9.40 М/с "Ведмеді-сусіди"
7.50 Д/Ц "Цікаво.Com"
8.15 Х/ф "Підмінена королева"
10.05 Лайфхак українською
10.20 Д/Ц "Елементи"
11.30 Хто в домі хазяїн?
12.05 Сильна доля
13.05 Х/ф "Змова проти корони" 

(16+)
15.00 По обіді Шоу
16.05 Спільно
16.35 Д/Ц "Мегаполіси"
17.10 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
20.00 Д/с "Найекстремальніший"
21.00, 23.30, 2.00, 4.30 Новини
21.25 Промінь живий
0.00 Телепродаж тюсо
2.30 Розсекречена історія
3.30 Складна розмова
3.55 Своя земля
4.55 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Європаркани

Шлакоблок

Озеленення
Вібропрес • Доставка • Укладання

Плитка тротуарна

установка

Тел.: 050-311-04-67,067-838-70-23

Без вихідних

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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НЕДІЛЯ, 6 СІЧНЯ

6.00, 19.30 ТСН
7.00 "Українські сенсації"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 М/ф "Маша і ведмідь"
9.55 Драма "Сісі - прекрасна 

імператриця"
13.55 Комедія "100 мільйонів євро"
15.45 Комедія "Сотка"
17.40 Комедія "Сам удома - 4"
20.15 М/ф "Льодовиковий період"
21.50 М/ф"Льодовиковий період: 

різдвяна пригода"
22.15 "Королева ночі. Концерт олі 

полякової"
0.15 "Ліга сміху 2018"

6.30, 2.10 Сьогодні
7.20, 5.50 Зоряний шлях
10.30, 13.10 Т/с "Виноград" (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сьогодні. 

Спеціальний випуск зі 
Стамбула

14.30, 15.10 Х/ф "Доктор Щастя" 
(12+)

17.10 Т/с "Сестра у спадок" 1, 2 с. 
(12+)

19.50 Т/с "Сестра у спадок" (12+)
22.10 Х/ф "в очікуванні любові" 

(16+)
0.20 Х/ф "Мамина любов" (16+)
2.50 Х/ф "Новорічна дружина" 

(16+)
4.20 Х/ф "Снігуронька для 

дорослого сина"

6.40 "Мультфільм"
7.30 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
11.00 "Орел і решка. 

Перезавантаження. 3 сезон"
12.10 "Орел і решка. 

Перезавантаження" 
Найкраще

13.00 Х/ф "007: Квант Милосердя"
15.00 Т/с "Абатство Даунтон" (12+)
17.00 "Пряма трансляція 

Різдвяного богослужіння"
19.00, 20.30 Х/ф "007: Координати 

"Скайфолл" (16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок

12.00 Готель Галіція

17.00 Х/ф "Дім дивних дітей міс 

Сапсан" (16+)

19.30 Одного разу під Полтавою

22.00 Казки У Кіно

0.00 Країна У

2.00 Панянка-селянка

3.00 Віталька

5.50 Корисні підказки

4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.40 Х/ф "Снігова королева"
8.55 Х/ф "Прибульці"
10.50 Х/ф "Прибульці-2: Коридори 

часу"
13.00 Х/ф "Прибульці в Америці"
14.40 Х/ф "Особливо небезпечний" 

(16+)
16.30 Х/ф "Містер і місіс Сміт" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "Пес: Новорічне диво" 

(16+)
21.15 Дизель-шоу (12+)
1.35 Х/ф "Секретний фарватер" 1, 4 

с.

5.45 Х/ф "Якщо є вітрила"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Моя правда"
10.05 " зоряне життя"
11.00 "Невідома версія. Вечори на 

хуторі поблизу Диканьки"
12.00 Х/ф "Загублене місто"
13.55 Х/ф "Штольня" (16+)
15.35 Х/ф "Вусатий нянь"
16.55 Х/ф "йшов собака по роялю"
18.20 Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
22.00 Х/ф "Дивне Різдво"
23.50 Т/с "Торгаші"
3.55 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.00 Телебачення

7.20 Х/ф "Вік Адалын"
9.05 "Київ музика"
9.35 "Шеф-кухар країни"
10.00 "Концерт Тетяни Піскарьової 

"Люблю"
12.00 "Телемаркет"
13.00 "День у мегаполісі"
15.10 "Українська душа Михайла 

Поплавського"
15.40, 1.50 "Таємниці королівських 

вбивств"
16.30, 23.40 Х/ф "Вічність"
18.25 "Творчий вечір Вадима 

Крищенка"
21.00, 23.15, 1.25, 2.35 "Столичні 

телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Голгофа"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
3.00 "Життєві історії"
6.15 "Мультляндія"

4.40 Зона ночі
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.50 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
8.09, 9.59 Kids Time
8.10 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікаделькі"
10.00 М/ф "Мінлива хмарність, 

часом фрікаделькі 2"
11.50 М/ф "Мадагаскар"
13.20 М/ф "Мадагаскар 2"
15.10 М/ф "Мадагаскар 3"
17.00 Х/ф "Річчі-багач"
19.00 Х/ф "Двоє: я та моя тінь"
21.00 Х/ф "Титанік"
1.00 Х/ф "Великий Гетсбі" (16+)

5.25 М/ф "Пригоди Буратіно"
6.35 Х/ф "Грішник"
8.10 Х/ф "Різдвяний гість" (12+)
9.55 Х/ф "Усе, що я хочу на Різдво"
11.35 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
14.10 Х/ф "Кохання, кохання, 

кохання"
17.05 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
19.10 Х/ф "Летюча миша"
22.00 Х/ф "Казка про жінку та 

чоловіка"
23.50 "Тисяча років на Афоні"
1.15 "Паломництво на Святу землю"
2.10 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

7.55 "102. Поліція"

8.50 "Загублений світ"

10.50 "Шалені перегони"

12.20 Т/с "Перевізник- 2" (16+)

16.05 Х/ф "Орден дракона" (16+)

17.55 Х/ф "Король Артур і лицарі 

круглого столу" (16+)

19.30 Х/ф "В ім'я короля-2" (16+)

21.20 Х/ф "В ім'я короля-3" (16+)

23.05 "Змішані єдиноборства. UFC 

TUF Finale. Dos Anjos-

Usman"

1.35 "Облом.UA."

4.25 "Цілком таємно-2016"

5.50, 1.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова 
історія"

6.50, 10.45 Хата на тата (12+)
8.45 Все буде смачно!
9.45 Караоке на Майдані
19.00 Х/ф "Кучерява Сью"
21.05 Х/ф "Ласкаво промимо, або 

сусідам вхід заборонено"
23.00 Х/ф "Брудні танці"

6.00 Д/Ц "Світ дикої природи"
6.30 Додолики
7.00 М/с "Тачки проти"
7.20 М/с "Ведмеді-сусіди"
7.50 Д/Ц "Цікаво.Com"
8.15 Х/ф "Король Дроздобород"
9.40 Д/с "Останній шанс побачити"
12.00 Енеїда
13.00 Лайфхак українською
13.15, 22.40 Д/Ц "Неповторна 

природа"
13.55 #Вукраїні
14.30, 3.55 Своя земля
15.00 Ua:фольк. Різдвяний концерт
16.00 "Кардинал Любомир гузар"
17.00 Різдвяні богослужіння
19.55 Різдвяний концерт
21.00, 23.30, 2.00, 4.30 Новини
21.30 Концертна програма Марії 

Бурмаки "Нове та улюблене"
0.00 Телепродаж тюсо
2.30 Розсекречена історія
3.30 Складна розмова
4.55 Світло

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ

Олександр БІЛОВ

Рік Жовтої Земляної Свині обі-
цяє бути цікавим. Спілка «Пропо-
зиція», що об’єднує молодих спе-
ціалістів з астрології, нумероло-
гії, таро та соціального прогнозу-
вання зробила системний аналіз 
існуючих джерел та видав бачен-
ня того, що відбуватиметься най-
ближчий рік. Це комбінація мож-
ливостей, що матиме наша нень-
ка Україна в найближчому році. 
Можливостей, які слід використа-
ти на користь нових обріїв, нових 
цілей та планів.

Це рік, коли сильні якості додат-
ково підсилені.  Він буде не простим, 
але і не критичним. В першу чергу в 
2019 вдача буде супроводжувати жі-
нок, їм буде під силу брати на себе іні-
ціативу та розв’язувати складні  спра-
ви. У важких ситуаціях не слід впада-

ти у паніку, а розважливо підходити 
до вирішення проблем. Відповідаль-
ність допоможе довести початі спра-
ви до кінця, та вже восени отрима-
ти світлі промені від своєї діяльності.

Вогненним знакам — Овнам, Ле-
вам та Стрільцям слід — цілком звер-
нути увагу на професійні сфери. Мож-
ливі зміни роботи, підвищення. Жінок 
цих знаків варто висувати на керівні 
посади, обирати лідерами та іти з ни-
ми вперед.  Адже всі їх сильні якості 
цього року стануть ще сильнішими.

Повітряним Близнюкам, Тере-
зам та Водоліям слід звернути ува-
гу на гроші. Це буде гарний рік для 
заощадження, чи то у банках, чи то 
у мами у скрині. Ви будете зосере-
джені, приймати вірні рішення, не 
зважаючи на фінансові спокуси.

Земляним знакам — Тільцям, Ді-
вам та Козерогам — рік запропонує 
не боятися. Не боятися думати інак-
ше, йти новим курсом, брати відпові-

дальність та в цілому мати гармонію 
з оточуючими. Це рік нових можли-
востей, жінкам показана зміна ко-
льору волосся чи стилю, чоловікам 
– більш рішучі дії.

Водяним Ракам, Скорпіонам та Ри-
бам буде просто розраховувати на 
допомогу. Спілкуйтесь, відновлюйте 
зв’язки, знайомтесь та налагоджуйте 
нові. Це рік спілкування, людей та но-
ваторства. Вірогідно треба буде звер-
нути увагу на здоров‘я. У господинь 
буде добрий врожай, і впевненість у 
силах вирішувати важкі справи.

2019 рік вдало поєднуватиме му-
дрість, красу, рух вперед на наполег-
ливість. Це час, коли жінка, поки чоло-
віки нас захищають, має рішучість та 
сили подбати про власний добробут 
як в родині, так і в суспільстві. Не бійте-
ся покластися на жінку в цей рік, бо їй 
зорі осяють світлий шлях.

Час можливостей, якими всім нам 
варто скористатися!

ПРАЦЬОВИТИМ ГОСПОДИНЯМ 
РІК ПРИНЕСЕ РЕЗУЛЬТАТИ
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль

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

Куплю

Бориспіль

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

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИ-
ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-ТОК), 2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХ-
НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ НЯ, ДУШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ 
КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-КОРИСТУВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗО-
ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.ВАНІ, Є СВІЙ ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.
САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУ-САДОК, СУПЕРМАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУ-
ДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 ДОВА, ГОСПОДАР, 211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 
66 9844508.66 9844508.

Лютнева вул., 2/5 (гостинка), 21/11/5, житловий 
стан, м/п вікна, без балкона, 467000 грн, є інші 
варіанти. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., 35 км р-н, 1/3, 54,6/31,5/9, жит-

ловий стан, м/п вікна, бойлер, утеплена, 
поруч ТРЦ, зупинка, господар, чистий про-
даж, 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 окре-
мо, 665000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

БУДИНКИ

Бориспіль
Карпенка вул., 35 кв.м, 10 соток, газ, вода в 

будинку, гараж у дворі, свердловина, ціна дого-
вірна. Тел: 0 63 1419039.

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

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, 
світло, газ, свердловина, підігрів підлоги, ко-
ндиціонер, супутникове ТБ, меблі, сарай, по-
гріб, басейн, поряд ліс, озеро, Канівське море, 
38 соток, ціна договірна. Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

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

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

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

ГАРАЖІ

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

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

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

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

кооп. «Прометей», капітальний з підвалом, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 5056064.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Щорса вул., 8,25 соток, під будівництво, 

348000 грн. Тел.: 0 50 3838611, Наталія. 

Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-

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

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.

Здам

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
здаються в оренду торгові місця, м. Бориспіль, 

ринок «Зоряний». Тел.: 0 95 7125465.
здаються офісні приміщення, центр міста, 12, 

20, 30 кв.м. Тел.: 0 67 5017077.
кімнату у приватному будинку, центр, всі 

зручності, меблі, зручне розташування, го-
сподар. Тел.: 0 97 6372345.

Оренда офісних приміщень, центр, 150 грн/
кв.м. Тел.: 0 67 9856883.

Найму

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

ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

будинок, півбудинку у м. Бориспіль, для мо-
лодої сім’ї, в довгострокову оренду. Тел.: 0 67 
5017077.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

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 
Дернівській сільській раді. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 № 
869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послу-
ги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 
«Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, струк-
туру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповід-
ної позиції територіальних громад» ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на підставі статті 20 Закону України 
«Про теплопостачання», опублікованими та затвердженими головою Держенергоефективності 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 на-
ступний тариф на теплову енергію: 1825,60 грн/Гкал з ПДВ. Зауваження і пропозиції фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 7 днів з дня опублікування на адресу: ТОВ 
«УКРТЕПЛО КИЇВ», код ЄДРПОУ 38727744, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24. Розрахунок 
тарифу на теплову енергію:

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 

%

Території 
підвідомчі 

Дернівській 
сільській раді

1 766,35 1589,72 68,39 7,10
1375,00/
1650,00

1521,33/
1825,60

11,06



13№51 (960), 28 грудня 2018 р.
www.i-visti.com «Вісті»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

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Офіціант в ресторан
Швейцар в ресторан
Водій кат. «Д» в готель
Технік з експлуатації 
і ремонту тепло-водо-
електрообладнання 
Механік транспортних засобів
Начальник СТО
Охоронець
Покоївка в готель

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

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-
анти. Тел.: 0 67 5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на 
приватний будинок у м.Бориспіль, можливо 
без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Відкриті вакансії для майстра манікюру-пе-
дикюру, стиліста-перукаря, масажиста в цен-
трі краси «Вероніка». З/п+премія, постійний 
потік клієнтів, офіційне оформлення за ра-
хунок фірми, матеріал для роботи надаємо, 
зручне місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 
2344440. 

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
пропонує роботу: офіціант в ресторан, швей-
цар в ресторан, водій кат. «D» в готель, технік 
з експлуатації і ремонту тепло-водо-електро-
обладнання, механік транспортних засобів, на-
чальник СТО, охоронець, покоївка в готель. За-
безпечуємо харчуванням, при потребі надаємо 
гуртожиток. З/п та графік роботи при співбесіді. 
Тел.: 0 50 3521592. 

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

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

На постійну роботу в ДП «Бориспільський 
лісгосп» потрібні верстатники, рамники, поміч-
ники рамників, з/п 8000-10000 грн. Тел.: (04595) 
36246.

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

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

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

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

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

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

Потрібен продавець на ринок «Центральний». 
Продаж господарчих, дрібних буд. матеріалів 
та інструментів. Г/р з 8.00—17.30 . Місце робо-
ти — засклений кіоск 4Х3м,є кавомашина, з/п 
10% від валового виторгу, але не менше 85 грн. 
в день. Готові взяти від студента до пенсіонера, 
переселенця, або людину без житла, навчаємо, 
при необхідності житлом забеспечуємо. Тел.: 0 
67 5056064.

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.

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

Провідна сервісна компанія запрошує на ро-
боту в супермаркет в м. Бориспіль прибираль-
ниць, візочників, двірників і т.і. Можливість пі-
дібрати зручний для вас графік роботи. Гідну 
та стабільну оплату праці гарантуємо. Тел.: 0 
68 0017299. 

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

Робота! Відкриті вакансії: кухар, сушист, приби-
ральниця, касир. Тел.: 0 67 2497767.

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

У кафе «Маріанна» потрібні офіціанти, 
бармени, прибиральниці. З/п гідна, вчасно. 
Тел.: 0 98 6744412. 

Терміново! Робота для водіїв. Електромо-
біль «Нісан Ліф» чекає на тебе. Гнучкий гра-
фік, стабільні гроші, ставка 700 грн/8-9 год. 
Тел.: 0 67 2493137.

ТОВ «Полімершпагат» у зв’язку з розширен-
ням виробництва запрошує операторів вироб-
ничого обладнання, механіків, слюсаря К.В.П. 
та А., вантажника, охоронця. Виробництво у 
м. Бориспіль. Пропонуємо офіційне працев-
лаштування, навчання, сучачну оплату. Тел.: 
0 4595 52571, 72495, 52033, 0 67 3128822.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. 

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

ТОВ «ПІК Нова Земля»
11.01.2019 року о 10-00 годині 

відбудеться винесення меж зе-
мельних ділянок в натурі за адре-
сою: вул. Франка, 164, м. Бори-

спіль, Київська область. 
Просимо у вказаний час прибу-

ти власників суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. 

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 зумов-
лено рядом факторів, в тому числі переглядом 
та збільшенням Держенергоефективності се-
редньозважених тарифів.

Підставою для перегляду тарифів на тепло-
ву енергію стало підвищення цін на палив-
но-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 розмі-
ру 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 01.12.2018 року склала 29,54 грн за 1 
літр, зростання на 26,5 %; вартість дизельного 

пального станом 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 
01.12.2018 року склала 255,736 за 1 кВт, 
зростання на 34 %.

Таким чином, діючі тарифи на теплову енер-
гію вже не можуть виконувати свого економіч-
ного призначення і повертати підприємству 
кошти, затрачені на виробництво.

1. Обгрунтування.
Згідно ст. 31 Закону України «Про житло-

во-комунальні послуги» виконавець здійснює 
розрахунки економічно обґрунтованих витрат 
на виробництво житлово-комунальних послуг 
і подає їх на затвердження органам місцевого 
самоврядування в установленому законодав-
ством порядку. 

Згідно п. 3 ст. 31 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» та п. 2 ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», органи місцевого самоврядування затвер-
джують тарифи на житлово-комунальні послуги.

Відповідно до статті 20  Закону України «Про 
теплопостачання» тарифи повинні враховува-

ти собівартість теплової енергії і забезпечува-
ти рентабельність суб’єкта господарювання. 
Встановлення тарифів на теплову енергію ниж-
че розміру економічно обґрунтованих витрат на 
її виробництво, транспортування та постачання 
не допускається.

2. Очікувані результати.
Приведення тарифів на теплову енергію до еко-

номічно обґрунтованих витрат дасть можливість:
• надавати своєчасно та якісні послуги спо-

живачам;
• здійснювати своєчасну оплату за придбані 

енергетичні ресурси, отримані послуги інших 
підприємств;

• налагодити високоякісну роботу та еконо-
мічну стабільність підприємства;

• своєчасно сплачувати податки, збори та 
обов’язкові платежі до бюджету.

3. Мета регулювання.
Регулювання тарифів на теплову енергію за-

проваджується з метою забезпечення беззбит-
ковості зазначеної послуги для підприємства за 
рахунок збалансування доходів і видатків.

4. Механізм регулювання.
Передбачає досягти відповідності розмірів 

тарифів шляхом прийняття рішення щодо при-

ведення їх до фактичних витрат. Дане рішення 
буде документом, відповідно до якого спожива-
чам буде проводитися нарахування плати  за 
теплову енергію.

5. Можливість досягнення.
Прийняття рішення органами місцевого са-

моврядування на впровадження тарифів на те-
плову енергію, врахувавши зауваження та про-
позиції.

6. Ризик впливу — мінімальний (до зміни 
чинного законодавства).

7. Обґрунтування терміну чинності — до 
зміни чинного законодавства, середньозваже-
них тарифів, що встановлюються Держенерго-
ефективності, цін на матеріали, паливо, витрат 
на оплату праці, податків, зборів та обов’язко-
вих платежів, тарифи будуть переглядатись.

Зауваження та пропозиції до вищевказа-
ного проекту рішення Дернівської сільської 
ради приймаються протягом 7 днів з дня 
його оприлюднення на адресу «Укртепло 
Київ»: 05154 вул. Дмитрівська, 18/24, м. Київ.

Директор ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»
Р.П. Юдицький
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

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.

Тротуарна плитка, паркани бетонні, кільця бе-
тонні, дрова рубані дубові. Тел.: 0 97 8999976, 0 
50 3556236.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяче ліжко на шарнірах з шухлядою, деше-
во, терміново. Холодильник «Атлант». Тел.: 0 66 
3836880. 

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Мангал саморобний, 700 грн; сейф 35х40х60, 
700 грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 

У нас є подарунок до Нового року! Це ла-
гідні, виховані, симпатичні кошенята, 2 кі-
шечки і 2 котики, у них такий окрас, що зні-
має негатив, а це звичайно дуже корисно 
для здоров’я. Тел.: 0 50 5943708, 0 95 0122275.

Чорнозем з доставкою, ціна договірна. Тел.: 0 
67 2334242.

КУПЛЮКУПЛЮ
Бориспіль

Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 98 
8006666, 0 93 8006666.

Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, 
телиць, телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 
5044406.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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.

Телевізор ТСL-54, 1200 грн; комплект для ван-
ної кімнати, умивальник, 2000 грн; шафа книжко-
ва, 500 грн. Тел.: 0 67 9952786. 

ТВАРИНИ

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

Тел.: 0 98 7345495, Людмила.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

7400555.

РІЗНЕ

Бориспіль
Ботинки зимові із натурального замшу, чорні, 

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

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

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

Покривало на двохспальне ліжко з подушками, 
нове, рожевого кольору, 400 грн; покривало на 
ліжко, синьо-блакитного кольору, 300 грн; 4 від-
різки штор на вікно, бордового кольору, 400 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361. 

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

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

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

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. 
Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихід-
них. Тел.: 0 67 8452525.

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

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.

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

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений державний акт на право користу-
вання землею, серія Б №086248, виданий Укра-
їнській Єкзархії №368 Виконавчим комітетом Бо-
риспільської районної ради депутатів трудящих 
1990 року, вважати недійсним.

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИБИРАЛЬНИЦІ 
ДВІРНИКДВІРНИК
ТРАКТОРИСТТРАКТОРИСТ

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

067-242-61-77Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

На виробництво гофроупаковки
(картон, картонні коробки)

ПОТРІБЕН

ВАНТАЖНИК НА СКЛАД 
(розвантаження-навантаження транспорту) 

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

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

Терміново на роботу потрібен

ОХОРОНЕЦЬ
з/п щоденно 

ЗАВГОСП 
0995444797, 0636363608

ТОВ «УКРОЙЛХІМ» (код ЄДРПОУ 38418467)  
отримало рішення про провадження планованої діяльності, 

а саме  дозвіл на виконання будівельних робіт за 
№ ІУ 113183551981 від 21.12.2018р., виданий Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України, щодо планованої 
діяльності ТОВ «УКРОЙЛХІМ» «Нове будівництво 

газонаповнювальної станції по вул. Завокзальна, 15 
та 13-а в м. Бориспіль».
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Дорогі мої земляки!
Щиро вітаю вас з Новим роком 

та Різдвом Христовим!  
Нехай ці світлі свята сповнять ваші серця 
радістю й новою надією, принесуть у кожну 
домівку мир і злагоду, добробут і затишок. 
Хай рік новий стане роком перемог для 
України, роком економічного зростання, 
стабільності, національної згоди та єдності, 
а радість Різдва Христового ніколи не 
залишає наш народ.
Бажаю кожному з вас Божого 
благословення, міцного здоров'я, щастя, 
оптимізму, успіхів, здійснення мрій і 
сподівань.

З повагою Віталій ЯРЕМА

Нехай
радіс
домів
Хай р
Украї
стабіл
а рад
залиш
Бажа
благо
оптим
споді

Бажаємо міцного 
здоров’я, довгих літ 
життя, високих досягнень 
у житті та спорті, любові, 
миру, добробуту вам та 
вашим сім’ям.

БББББББББааааааажжжжжжжжжжжааааааааєєєєєєєєємммммммммоооооооооо ммммммііііііііцццццццннннннннооооооогггггггооооооооо 

Президія Бориспільської 
міськрайради 
ФСТ «Колос», міський 
центр спорту та ФЗН 
вітає всіх мешканців 
Бориспільщини, 
фізкультурників, 
спортсменів, тренерів, 
ветеранів спорту, 
працівників фізичної 
культури та спорту з 
Новими 2019 роком 
та Різдвом Христовим!

З повагою депутат Бориспільської міської ради,
Заслужений працівник фізичної культури та спорту України

Микола КОСТЯНЕЦЬ

У ці передноворічні дні наші серця 
наповнює невловиме та казкове відчут-
тя щастя. Новий рік та, особливо, Різд-
во — це добрі та світлі свята, які мають 
чарівну енергетику, втілюють наші мрії, 
дарують радість зустрічі з рідними та 
близькими, тепло родинного вогнища. 
У ці дні ми відчуваємо душевний під-
йом, будуємо плани на прийдешній рік, 
підсумовуємо минулі здобутки. Нашій 
громаді є чим пишатися. 2018 рік ми з 
впевненістю можемо назвати роком ме-
дицини, освіти та спорту. Реформа пер-
винної ланки медицини ознаменувалася 
створенням комунального некомерцій-
ного підприємства «Бориспільський 
міський центр первинної медико-сані-
тарної допомоги». За рік нам вдалося 
забезпечити функціонування на базі 
центру чотирьох сучасних амбулаторій 
у різних мікрорайонах міста, які надають 
якісні медичні послуги громаді. Ми горді 
тим, що з І семестру 2019 року понад 500 
дітей сядуть за парти Бориспільського 
академічного ліцею. У цей непростий 
час нам вдалося побудувати один із най-
кращих закладів у Київській області, де 
створені комфортні умови для навчання 
бориспільських учнів. Турбуючись про 
навчальний процес, не залишаємо поза 
увагою фізичне здоров’я підростаючого 
покоління. У році, що минає, майже всі 
школи нашого міста були обладнанні 
футбольними полями зі штучним по-
криттям та спортивними майданчиками. 
Переконаний, що вкладаючи кошти в 
здоров’я та гарну освіту дітей, ми роби-
мо інвестиції у майбутнє нашої держави. 
Разом з тим, ми приділяємо увагу іншим 
напрямкам розвитку: комунальній сфе-

рі, будівництву доріг та тротуарів, енер-
гозбереженню, благоустрою міста… 
Усе це — спільна повсякденна робота 
працівників органів місцевого само-
врядування, депутатського корпусу та 
активних жителів нашого міста, які щиро 
вболівають за його розвиток. 

У переддень Нового року щиро дякую 
військовослужбовцям, які нині стоять 
на передовій та захищають Україну від 
ворога, волонтерам, які не втомлюють-
ся робити добрі справи, активним гро-
мадянам, чия небайдужість спонукає 
по-іншому поглянути на проблеми, усім 
громадянам, які чесно працюють, спла-
чують податки, роблять наш спільний 
дім кращим. Віримо, що успіх та розви-
ток Борисполя — це вагомий внесок у 
зміцнення української держави. Ми схи-
ляємо голови в пам’ять про тих велетів 
духу, воїнів світла, які пожертвували 
своїми життями за Батьківщину, за наше 
сьогодення і майбутнє. 

Дорогі бориспільці, Новий рік — це 
час надій і сподівань. Тож нехай він ста-
не для нас роком добрих змін, здійс-
нення задумів, нових можливостей і 
досягнень. На нас усіх чекає непростий 
виборчий рік, але я вірю, що разом ми 
пройдемо усі випробування, станемо 
сильнішими і обов’язково досягнемо 
всього задуманого. Від усієї душі бажаю 
всім нам у Новому році бути здоровими 
і щасливими, радісними, люблячими і 
мудрими. З вірою і натхненням ми ру-
хаємося лише вперед до перемоги та 
мирної України.

Щасливого Нового року 
та Різдва Христового!

Напередодні Нового 2019 року ми традиційно підбиваємо підсумки року, що ми-
нає. Він був сповненим надій і тривог, втрат та здобутків, перемог та компромісів. 

Найголовнішим досягненням Бориспільського району вважаємо утримання 
лідерства в Київській області за показниками формування бюджету, розвитку 
соціально-економічної інфраструктури, зміцнення галузі охорони здоров’я, 
створення Нової української школи – реалізації всіх ключових державних ре-
форм, ініційованих Президентом України. Ми сформували близько 25% бюджету 
Київщини та впевнено посідаємо перше місце серед 25-ти районів та 12 міст 
Київської області.

21 грудня на сесії районної ради був затверджений підготовлений та опра-
цьований адміністрацією бюджет-2019. Загальна сума надходжень головного 
районного кошторису становитиме 817,5 млн грн, вилучення до державного 
бюджету — 116 млн грн. Повністю забезпечено фонд заробітної плати по кож-
ному головному розпоряднику бюджетних коштів. 

Але сьогоднішнє свято не стало би можливим, якби не мужність та відвага на-
ших воїнів, Героїв України, які цілодобово знаходяться на передовій, захищаючи 
незалежність та територіальну цілісність рідної держави, оберігаючи мирний сон 
громадян. Пишаємось вашою мужністю! Слава Героям України!  

І, входячи у новий рік із новими планами та перспективами, запевняємо, що нам 
під силу зробити реальні кроки до поліпшення життя жителів району! Віримо в 
те, що 2019 рік принесе в сім’ї достаток і добробут, Україні — мир і благополуччя! 

Нехай у ваших оселях панують злагода, затишок і святковий настрій, а щедра 
доля наділить родини міцним здоров’ям, щастям, взаєморозумінням і любов’ю. 

Щасливого всім Нового року і веселого Різдва!

Дорога громадо!
Від імені Бориспільської міської ради щиро і 

сердечно вітаю вас із прийдешніми святами — 
Новим роком та Різдвом Христовим!

Дорогі земляки! 
Шановна громадо Бориспільщини!

З повагою Бориспільський міський голова  
Анатолій ФЕДОРЧУК

Голова Бориспільської районної 
державної адміністрації 

Олександр ТУРЕНКО

Голова Бориспільської 
районної ради 

Владислав БАЙЧАС



16 №51 (960), 28 грудня 2018 р.
www.i-visti.com«Вісті» Вітання

Шановні мешканці Борисполя та Лівобережжя Київщини!
Щиро вітаю вас із Новим 2019 роком 

та Різдвом Христовим!
Залишимо в минулому всі труднощі, проблеми і 
незгоди, з якими довелось зустрітися у році, що 
минає. 
Хай Рік Новий відкриє нові горизонти, дарує нам 
натхнення і наснагу для нових звершень, нових 
перемог.
Бажаю вам тепла і затишку в оселях, добра і 
щастя, злагоди, любові! Нехай під мирним небом 
розквітає наша славна та незламна Україна!
Щасливих новорічних свят!
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Валерій КСЬОНЗЕНКО, 
депутат Київської обласної ради 

«Опозиційна платформа — За Життя»

Нехай Новий Рік стане для нас успішним і 
багатим на гарні події та знайомства, 

бажання та можливості. Бажаю, щоб ми 
могли розділити радісні моменти з 

близькими людьми. Бажаю здоров’я, миру, 
успіхів і благополуччя. Нехай Новий рік 

принесе радість, щастя і зміни на краще! 

р.

З повагою голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація»,
 депутат Бориспільської міської ради  Володимир ШАЛІМОВ

Шановні мешканці нашого міста та району! 
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та 
Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові 
свята принесуть мир, спокій і злагоду, 
впевненість у майбутньому. Зичу вам 
міцного здоров'я, успіхів, родинного 
щастя, достатку і благополуччя! Бажаю 
гарного настрою і любові, нехай у 
вашому житті панують гармонія та 
вдача!

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА
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Дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із наступаючим 
Новим роком та світлим святом 

Різдва Христового!  
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я 
і домашнього затишку, щоб новий рік приніс 
з собою благополуччя та процвітання. Щоб 
він пройшов під знаком миру і добра, любові 
та поваги, щоб став роком чистих помислів і 
добрих справ!
Гарного Нового року!

аючим 
святом 
!  
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З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Сергій ПАСЬКО

Казкова ніч запалює вогні, 
Господь нам відкриває Небеса,
На крилах янголів злітають заповітні мрії
І світлом Божим повниться душа.
Хай доля щедро обдаровує любов’ю, 
Теплом і щирістю об’єднує серця,
Добро і злагода живуть у кожнім домі,
Різдвяна Зірка мирні весни провіща!
Щасливих Новорічних свят!

ї

Щиро вітаю громаду Борисполя із Новим 2019 Роком 
та Різдвом Христовим!

Директор ТОВ «Бориспіль Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Шановні бориспільці!
Поздоровляю вас із Новим Роком 

та Різдвом Христовим!
Запах хвої, віра в казку і очікування дива… 
Ми зустрічаємо Новий 2019 рік із вірою у те, 
що зможемо примножити і перевершити усе, 
чого вдалося досягти у році, що минає. Щиро 
бажаю нашій бориспільській громаді тепла 

і затишку в оселях, добра і порозуміння, 
здійснення заповітних мрій! Бориспіль — 
це ви і ми! І нехай у нас із вами у Новому 
році усе буде якнайкраще!

Перший заступник 
Бориспільського міського голови 

Микола Корнійчук
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Шановні друзі!
Прийміть найщиріші вітання 

з Новим роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, 
доброзичливій, теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках 
панують добробут і злагода. Дякуємо за плідну співпрацю 
та сподіваємось на її продовження 
у наступному році. Успіхів, 
нових звершень та здійснення 
найзаповітніших мрій!
З повагою та найкращими 

побажаннями, 
ГФ «Сектор безпеки»
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Дорогі українці!

Зі святом вас! З Різдвом Христовим! 
З Новим роком! З повагою, ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО

Наближається Новий рік та світле Різдво Хри-
стове. Цієї пори ми, як у дитинстві, чекаємо від-
чуття щастя та прийдешнього дива… Щось має 
відбутися: хороше і несподіване, те, чого завжди 
хотілося…

 Адже всі прикрощі й негаразди лишаються у мину-
лому, непростому році, а попереду у нас — лише світла 
дорога, удача й успіх.

 І хай ми подекуди й самі не дуже віримо у власні 
сподівання, вони все одно дуже важливі. Вміти бажа-
ти — це ціле мистецтво. Бо активне бажання дає ту 
величезну і невпинну колективну енергію, що згодом 
втілюється в результат.

Хай не буде війни, хай прийде мир на українську 
землю, хай ми будемо жити в достатку, хай буде лю-
бов у родинах, хай ростуть і навчаються наші діти, хай 
здорові будуть батьки… Ми не просимо нездійсненно-

го. Нам всього лиш хочеться жити достойно у своєму 
власному домі.

 Хай втомлена, змучена й зморена наша рідна Укра-
їна заживе так, як і належить прекрасному, працьови-
тому, заможному краю.  Хай набереться сил свята укра-
їнська земля та й нам дасть силу, натхнення, удачу...

 Ми на це заслуговуємо. Народ, який вистояв у най-
складніші часи і в найважчу пору. Народ, який не зла-
мався, не здався, не опустив рук.. Народ, який зберіг 
себе і свою країну попри всі виклики історії – це вели-
кий народ. Це народ, що має право на щастя!

Ми точно — достойні. Ми просто забули, як то — 
бути щасливими. Я свято вірю, що ми про це згадаємо.

Дорогі мої! Я бажаю вам щастя у Новому році! Хай 
збуваються заповітні мрії, хай любов, добро та достаток 
прийдуть у кожен дім, у кожну родину. Хай буде багатим 
ваш новорічний і Різдвяний стіл. Хай все буде добре!

Новий рік — найбільш довгоочікуване свято в календарі. Не буває 
Нового року без світлих мрій та сподівань. Тож хай справдяться вони 
сповна — в домівках і родинах, у суспільстві та державі!
Бажаємо, щоб кожен день був наповнений міцним здоров'ям, 
відчуттям щасливої долі, душевним спокоєм та наснагою.
Нехай вас зігріває віра, підтримує надія, надихає любов!
Веселих свят вам, смачної куті та щасливого Нового року!

З найкращими побажаннями голова правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської міськради  Ігор ШАЛІМОВ
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Шановні бориспільці 
та гості міста!

Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з 
нагоди Нового року та Різдва Христового!
Нехай це свято увійде у ваш дім з миром, щастям, 
світлою надією і впевненістю на краще майбутнє!
Бажаю успіхів у всіх добрих справах, творчої 

наснаги у праці, задоволення і радості від кожного 
прожитого дня, міцного здоров‘я і благополуччя 
вам і вашим родинам на довгі роки, щастя та 
родинного затишку і спокою!
Щасливого вам Нового року та веселих свят 
Різдва Христового!

Ш
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З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Шановні мешканці нашого славного міста!

Голова Бориспільської міської жіночої ради 
Л.В. ДАНИЛЕНКО

Шановні мешканці 
міста і району!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком 
та Різдвом Христовим! Бажаю усім міцного 
здоров’я, родинного тепла і щастя, благополуччя 
і здійснення усіх найзаповітніших бажань! 
Нехай Різдвяна зоря запалить у серцях вогник 
віри та любові, надії та оптимізму, а Новорічні 
свята — вісники оновлення, мрій і сподівань — 
принесуть у кожну родину добро, мир і злагоду!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради 
Ірина ПАНКЯВІЧЕНЕ

Нехай Новий 2019 рік стане для вас 
роком нових здобутків, перемог і 
звершень. Миру вам, щастя, добра 
і любові, тепла і затишку в 
оселях, Божої ласки і турботи, 
здійснення заповітних мрій!
Щасливих і веселих свят!

Щиро вітаю жителів 
Бориспільщини з Новим 

роком та Різдвом Христовим!
ддддддллллляяя ввввввввваааааассссссссссссс 
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ителів 
з Новим
ристовим!

Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд
Олександр СИЧ 

Новорічне свято — це завжди новий, незвіданий крок у 
майбутнє, нові надії і сподівання. Тож прийміть найщиріші 

привітання з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим.
Хай збудуться всі заповітні  ваші мрії, нехай Новий рік стане 
для вас і ваших рідних роком добрих перемін, а для України 
— роком зміцнення і утвердження державності, соціально-

економічного зростання, духовного оновлення та процвітання!
Вісім нам миру, злагоди, порозуміння, мудрості та терпіння.

Хай завжди з нами будуть  Віра, Надія і Любов!

Шан
міст
ПрПП иймі
та Різдв
здоровв
і іі здздздздддіййснс
НеНехай Р
вірир  та 
свсвссвята —
прпринес

З пов
міськ
Ірин
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  ХОЧЕШ ВІР, А ХОЧЕШ — ПЕРЕВІР

РІК ЖОВТОЇ ЗЕМЛЯНОЇ СВИНІ: 
ІЗ САЛОМ І ШКВАРКАМИ, АЛЕ БЕЗ ПОНТІВ

 Рік Жовтої Земляної Собаки відходить у минуле, на 
порозі символ 2019 року – Жовта земляна свиня. Що 
означає новий символ року? Що робити, щоб покровителька 
не образилася, а подарувала удачу на весь рік?

Сало — незамінний 
продукт
Один з найулюбленіших 
продуктів у рецептурі страв 
української національної кухні 
— сало. Як писав Похльобкін, 
українське козацтво стало 
культивувати вживання 
свинячого сала на противагу 
«бусурманам».
Сало українці їдять не тільки 
солоне, варене, копчене і 
смажене, на ньому не тільки 
готують, ним не тільки 
шпигують м'ясо, де сало 
відсутнє, але використовують 
навіть для солодких страв. 
Це не анекдот, а історично 
сформована гастрономічна 
особливість. Наприклад, 
такий відомий кондитерський 
виріб, як вергуни, обварюють 
або пряжать в салі. 
Свіже сало з молодим 
часником і хроном сучасні 
дієтологи вважають ідеально 
збалансованої їжею.

Свиня в українській культурі — тварина ледь не сакральна. Неможливо 
уявити Україну без сала, ковбаски та шкварок. Звичайно, виникають пара-
лелі між символом 2019 року і свинями, які часто в літературі та усній на-
родній творчості символізують негативні риси. Саме так малюють її при-
казки та прислів’я: «Посади свиню за стіл, вона й ноги на стіл», «Не кидай 
перлів свиням — потопчуть їх ногами» та багато інших.

Проте насправді Свиня вважається доброю свійською твариною, вона 
символізує фінансову стабільність, добробут. У давньому Китаї та Єгипті 
свиню вшановували як одну зі священних тварин — вона була символом 
щастя, достатку і плодючості. Шанували свиню і греки та римляни, про що 
свідчать зображення ритуального принесення поросяти в жертву богам 
на вазах V ст. до нашої ери. Бронзові статуетки вепрів знаходять і в похо-
ваннях скіфської пори.

На добро — добром
Не всі знають, що свиня належить до першої десятки найро-

зумніших тварин світу — її інтелект не поступається собачому. 
Також у свиней хороший нюх. Раніше такі здібності використову-
вали лише для пошуку делікатесних грибів трюфелів, але зараз 
свиня може непогано виявити себе як «поліцейський» в аеро-
порту для винюхування наркотиків (преса писала про славетну 
свинку Луїзу з британського Хітроу) або як рятувальник для по-
шуку людей під руїнами.

А ще свиня є ідеальною лабораторною твариною, допомагає роби-
ти медичні відкриття, рятує людські життя і навіть ділиться з людиною 
власними органами. За багатьма параметрами (склад крові, ДНК) сви-
ня близька до людини. Не випадково при великих опіках уражені ді-
лянки накривають шкірою свині.

Фахівці стверджують, що міф про те, що свиня брудна і неохайна 
тварина, не витримує жодної критики. Насправді свиня любить купа-
тися. А «болотні» ванни є оздоровчим купанням, щоб рятуватися від 
спеки і паразитів. Таке купання практикують також слони, буйволи, 
носороги. Але чомусь приказка закріпилися лише за одним любите-
лем брудотерапії»: «Свиня завжди болото знайде».

Як писав учений-натураліст Кент Бритт, «якщо собака догідливо по-
кірний, кішка лицемірна, мавпа підступна, то свиняча поведінка базу-
ється на осмисленні ситуації. На добро вона відповідає відданістю, а 
за образу намагається не лишитися у боргу». 

Особливості національної кухні
Історики вважають, що свинина стала основною стравою наших 

предків в XIV-XV ст., після того, як татаро-монголи завоювали роз-
дроблену Київську Русь. Хан Золотої Орди Батий прийняв мусуль-
манську віру, яка забороняє вживати в їжу свиней. Тому ханські бас-
каки вигрібали практично всю живність, крім свиней. Наші пред-
ки, помітивши це, почали розводити свиней, натирали салом і інші 
продукти, щоб зберегти їх від розграбування. Робилися навіть спе-
ціальні сальні полотна, які вивішувалися перед приміщеннями з їс-
тівними припасами.

Вживання свинини демонструє ще один цікавий факт — відмін-
ність культурно-побутових особливостей українців і росіян. Адже 
саме національна кухня є однією з ознак, за якою археологічна нау-
ка визначає належність до тих чи інших культур. Якщо проаналізува-
ти книгу найвидатнішого знавця кухонь світу Вільяма Похльобкіна, 
можна наочно це побачити. Вживання яловичини, розповсюджене 
серед російського населення, в українців завжди було незначним, 
так як воли були перш за все робітниками, тягловою худобою. Селя-
ни орали на них землю, чумаки їздили по сіль. А ось свинина — ін-
ша справа, її в Україні поважали за справжнє м'ясо. Варто лише зга-
дати кумедну сцену з повісті Гоголя «Ніч перед Різдвом». Побачив-
ши мішок, в якому хитра Солоха сховала свого залицяльника, кумо-
ва дружина, сплеснувши від радощів в долоні, скрикнула: «Е, та тут 
лежить цілий кабан!».

Чого чекати в новому році
За своєю природою Свиня — миролюбна тварина, але при цьо-

му їй притаманна хитрість. Астрологи стверджують, що нова покро-
вителька зможе допомогти людям виправити помилки, допущені в 
2018 році. Однак варто пам'ятати, що Свиня буває агресивною, сла-
виться пристрастю до марнотратства і меркантильністю, що може 
спричинити серйозні проблеми і неприємності. У 2019 слід обереж-
ніше поводитися з грошима і заздалегідь планувати дорогі покупки. 
Хоча покровителька і не бажає вам шкоди, все ж її любов до краси-
вих речей може пересилити будь-які інші почуття. Багатьом людям 
це загрожує фінансовими труднощами і боргами.

Довірливість нової покровительки також не піде людям на ко-
ристь. У 2019 астрологи настійливо рекомендують нікому не роз-
повідати про свої плани і наміри, щоб заздрісники не змогли пере-
шкодити досягти цілей. Люди, які настільки ж довірливі і відкриті, як 
Жовта Свиня, можуть стати жертвами шахраїв і аферистів, а це може 
обернутися грошовими втратами або навіть проблемами з законом.

У 2019 стихією залишиться Земля — символ благополуччя і до-
статку. Але при цьому стихія Землі непостійна і нестійка, тому но-
вий рік обіцяє людям як злети, так і падіння. Астрологи радять бути 
напоготові і звертати увагу на знаки долі.

У чому зустрічати 
Новий рік
Найкращий колір — 
золотий. Це пайєтки, 
золото, парча. Але головне 
— не переборщити. Адже 
неважливо, який в моді 
колір, важливо, який колір 
пасує в першу чергу вам. 
Можна взяти гарний золотий 
аксесуар або позолочену 
біжутерію. Також, на думку 
дизайнерів, вибір вбрання 
буде залежати від дрес-коду 
вечірки.
Якщо хтось святкує вдома у 
великій компанії, то бажано 
одягати костюми свинок. На 
корпоративні актуальною 
буде маленька чорна 
сукня з красивою золотою 
біжутерією — брошка, 
сережки, браслет.

• Згідно зі Східним календарем, рік Жовтого Земляного Кабана 
(Жовтої Свині) офіційно розпочнеться 5 лютого 2019 року і закін-
читься 24 січня 2020 року.

Підготувала 
Наталія ДОЛИНА

Що готувати і як подавати
Меню на рік Свині має бути простим, невимушеним і домаш-

нім — таким, як і покровителька року. Тому не потрібно цілий 
день поратися над складними делікатесами, які вимагають май-
стерності шеф-кухаря. Краще приготувати гарячі страви з ба-
ранини, яловичини, птиці, кролика або риби. Щоб не образи-
ти символ наступаючого року, цього разу не радять ставити на 
стіл свинину.  Свиня обожнює трюфелі, але оскільки це деліка-
тес дорогий і рідкісний, його можна замінити лісовими гриба-
ми або печерицями.

У новорічне меню 2019 варто включити оригінальні закуски і са-
лати, святкові бутерброди і канапки, страви зі свіжих овочів і зеле-
ні. На десерт найкраще підійдуть фруктові торти, ягідні десерти і 
шоколадні трюфелі.

Що стосується напоїв, то в рік Свині варто віддати перевагу лег-
ким винам, шампанському і домашнім коктейлям.

Також можна приготувати глінтвейн, пунш або грог з додаванням 
ягід і фруктів, які так любить символ наступаючого року.

Згідно зі східною традицією, для Свині необхідно підготувати 
окрему мисочку з зерновим хлібом, горіхами і крупою.

Також постарайтеся, щоб на святковому столі було багато домаш-
ніх цукерок — в Китаї вони символі-
зують сімейне щастя. А традиційні 
у нас мандарини в Піднебесній 
вважаються їстівним втілен-
ням золотих монет.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Адріатичне море. 6. Вид 

закладу для відпочинку і ліку-
вання. 8. Грудочеревна пере-
пона, що відмежовує грудну 
порожнину від черевної. 12. 
Анищенко ... Романович (укра-
їнський письменник). 15. Той, 
хто проводить додаткові за-
няття з ким-небудь, допома-
гаючи йому засвоїти необхідні 
знання. 18. Проникнення по-
верхневих вод у товщу земної 
кори через тріщини, карстові 
канали й воронки.

За вертикаллю:
2. 1+1. 3. ... І (останній Ки-

ївський митрополит домон-
гольської доби). 4. Вузенька 
пішохідна доріжка, протоп-
тана людьми або тваринами; 
стежка. 5. Корейське авто. 6. 
Чищення, полірування і т. ін. 

нігтів та видалення мозолів на но-
гах. 7. Гусенична або колісна само-
хідна машина для переміщення та 
приведення в дію сільськогоспо-
дарських та інших знарядь. 9. Назва 
села в деяких тюркських народів 
у Середній Азії та на Кавказі. 10. 
Трав'яниста рослина родини злако-
вих, зерна якої є цінним харчовим 
продуктом, а солома використову-
ється як сировина у легкій промис-
ловості. 11. В релігії Стародавнього 
Єгипту — бог Сонця. 13. Найвища 
мета, до якої прагнуть люди і яка 
керує їхньою діяльністю. 14. Кла-
сифікаційна одиниця в систематиці 
рослин і тварин, що посідає про-
міжне положення між родиною та 
родом. 16. Персонаж давньогрець-
кої міфології, син Лікімнія. 17. «Чор-
нії брови, карії ...».

За горизонталлю:
1. Адріатика. 6. Пансіонат. 8. Діафрагма. 12. Калістрат. 15. Репетитор. 

18. Інфлюація.

За вертикаллю:
2. Два. 3. Іосиф. 4. Тропа. 5. Кіа. 6. Педикюр. 7. Трактор. 9. Аул. 10. Рис. 11. Гор. 13. 

Ідеал. 14. Триба. 16. Еон. 17. Очі.

Дружина входить у ванну і 
бачить: на вагах стоїть чоло-
вік і втягує живіт.

— Думаєш, це допоможе?
— Звичайно! Як я інакше 

побачу цифри?!
• • •

Мужик купив дачу, ділиться 
з другом враженнями:

— Будинок, сад, газон, ба-
сейн, навіть вулики з бджола-
ми є.

Друг запитує:
— А навіщо тобі бджоли? 

Чи не простіше меду купити?
— Не знаю ще, як вони що-

до меду, але тещу вже сім ра-
зів покусали.

• • •
Від води у мене печія. До-

водиться абияк перебивати-
ся пивом.

• • •
Черговий по басейну:
— Молоді люди, з вас 

штраф.
— За що? За те, що ми п'є-

мо пиво?
— Ні, пиво пити можна. 

Штраф за те, що ви його п'є-
те вже чотири години, а в ту-
алет на другий поверх ні разу 
не бігали.

• • •
Пасовище. Стадо баранів. 

Дзвінок мобільного. Всі ба-
рани, як по команді, поверта-
ються в бік чабана. Чабан при-
кладає трубку до вуха і важли-
вим голосом повідомляє: «Це 
мене!».

• • •
— А я Наташці кільце пода-

рував. Нехай тепер пострибає 
від радості.

— Золоте?
— Ні-і, баскетбольне.

• • •
Футбол, це коли всі див-

ляться, як 22 мільйонера гра-
ють в м'яч.

• • •
Після того, як лікар оголо-

сив йому страшний діагноз — 
безпліддя, він так розгубився, 
що навіть не знав, що сказати 
своїй вагітній дружині...

• • •
— А у вас є що-небудь веге-

таріанське?
— А як же! Горілка з добір-

них сортів пшениці, пиво з яч-
меню, вино і коньяк з вино-
граду!

• • •
Якщо ворог непереможний, 

треба знайти собі іншого во-
рога.

• • •
З грошима не жартують. Без 

них — тим більше...
• • •

Стоять поруч три магазини:
Господар лівого повісив ви-

віску «У нас найнижчі ціни».
Господар правого повісив 

вивіску «У нас найякісніші то-
вари».

А господар середнього, по-
думавши, повісив вивіску «Го-
ловний вхід».

• • •
Чоловік входить в кімнату і ба-

чить дружину в ліжку з другом.
Дружина закриває облич-

чя руками:
— Ой, ну знову почнуться 

докори, підозри ...

СНІГОВИК-КОМУНАЛЬНИК 
ТА КІНЬ ДЛЯ КОЗАКА 

Тетяна СОЛОВЙОВА

Березанці оцінюють скульпту-
ру коня, який зліпив Роман Гро-
хольський, схвальними відгуками 
у Фейсбук. Скульптура розташо-
вана у центрі міста, дорослі і малі 
залюбки фотографуються на сні-
говому коні. 

«Зліпити коня запропонував мо-
лодший син Дем’ян, — розповідає 
художник Роман Грохольський. – 
Дем’ян розповів, що хоче бути ко-
заком, і тому йому потрібен кінь. 
Тож я прибрав сніг біля магазину 
і взявся до роботи, — використо-
вував звичайну металеву лопатку 
для взуття та дитячу лопатку. Гото-
ву скульптуру побризкав водою. А 
далі мороз зробив свою справу».

Кожного року пан Роман ліпить 
зі снігу. У його доробку минулих 
років ялинка зі змією, зайці, лев, 

казкова фортеця. Художник каже, 
що йому приносять задоволення 
посмішки людей. «У наш час скіль-
ки тривожних новин, тому важли-
во дарувати людям добро», — за-
значає Роман.

У районі Заріччя, на вул. Геро-
їв АТО, є ще одна снігова компо-
зиція – дивні створіння, схожі на 
ведмедів і символів року поросят 
від художниці Алли Юдіної. Каз-
кових героїв вона розмістила на 
лавочці, поблизу розмальованих 
нею гаражів.  

 Сніг і мороз — 
прекрасні помічники 
березанських митців у  
творенні оригінальних 
скульптур. 

Інна КРИНИЧНА 

Снігові фігури  створює на Єв-
ропейській площі мешканець 
Борисполя Олександр, привер-
тають увагу і цінителів і вандалів.

Пан Олександр ще торік зача-
рував містян сніговими витвора-
ми. У цьому році він відгукнувся 
на запрошення міської влади і 
знову створив на площі  снігові 
фігури. Сніговий ведмідь, який 
отримав «прописку» біля примі-
щення міської ради, швидко пе-
ретворився на кучугуру. Не ви-
тримала вандалів і русалка. Нині 
на сніговій галявині між ялиноч-
ками — сніговий козак-банду-
рист та маленька дівчинка. 

САЛАТ ІЗ КУРКИ З ВИНОГРАДОМ
Інгредієнти: 1 куряча грудка, 

200 г твердого сиру, 5 яєць (можна 
без яєць), 1 гроно зеленого вино-
граду, майонез, сіль, жменя смаже-
ного мигдалю чи грецьких горіхів.

Приготування: Відварити куря-
чу грудку; коли охолоне, розібра-
ти на волокна. Сир натерти, горіхи 
подрібнити. Яйця відварити кру-

то та натерти на терці. Виноград-
ні ягоди розрізати навпіл, кісточки 
видалити. Викласти шарами курку, 
сир, яйця, змазуючи майонезом та 
посипаючи невеликою кількістю 
горіхів. Шари повторити. Прикра-
сити салат виноградом. Порада: 
салат краще робити в порційних 
креманках.

 РОЗУМНА ФРАЗА

Жодного разу не 
впасти — це не 

найбільша заслуга 
в житті. Головне — 

кожен раз 
підніматися  

Нельсон Мандела.

• Бориспіль. На вул. Шевченка 
модний сніговик.

• Березань. Роман Грохольський зі своєю найбільшою скульптурою.
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ОВЕН. Зможете стати 
популярною особисті-
стю, опинившись у цен-

трі подій. Відкриваються нові пер-
спективи та можливості в навчан-
ні та роботі. 

ТЕЛЕЦЬ. Час твердо 
встати на ноги й поча-
ти масштабний наступ 
практично по всіх фрон-

тах. У вихідні вас порадують нови-
ни особистого життя. 

БЛИЗНЮКИ. Ніщо не 
повинно відволікати вас 
від наміченого плану, то-
ді досягнете омріяної 

мети. Будьте терплячіші до чужих 
помилок. 

РАК. На вас чекає успіх 
і популярність. Опинив-
шись в скрутному стані, 

постарайтеся довіритися голосу 
інтуїції, а от на логіку розрахову-
вати не варто. 

ЛЕВ. Придивіться більш 
уважно до ділових парт-
нерів і колег: чи не за-

надто ви їм до- віряєте? У вихідні 
не варто метушитися та затівати 
грандіозні справи. 

ДІВА. Упевненість у 
своїх можливостях і по-
слідовність у діях допо-

можуть завоювати прихильність 
навколишніх і зміцнити гарні від-
носини з начальством. 

ТЕРЕЗИ. Можливо, під 
тиском обставин та за-
гальної уваги ви зміните 

свою точку зору. У вихідні роди-
на чекатиме від вас турботи, по-
дарунків і ще багато чого... 

СКОРПІОН. Може різ-
ко зрости ваша актив-
ність, що позитивно по-
значиться на всіх ваших 

справах. Постарайтеся всі завдан-
ня заздалегідь розпланувати. 

СТРІЛЕЦЬ. Не варто 
плутати роботу і друж-
бу, гроші та особисті сто-
сунки. Намагайтеся не 

спілкуватися з людьми, які не ви-
кликають у вас симпатії. 

КОЗОРІГ. Початок тиж-
ня може бути досить на-
пруженим, тому запа-

сіться терпінням і не вживайте 
жодних рішучих кроків. А вихідні 
подарують радість. 

ВОДОЛІЙ. Може з'яви-
тися шанс вирішити дея-
кі протиріччя, які турбу-
вали та тривожили вас. 

Але для цього буде потрібен ро-
зумний компроміс. 

РИБИ. Цього тижня кра-
ще зайвий раз не показу-
ватися на очі начальству. 

Події вихідних вимагають ува-
ги до господарських і побутових 
турбот. 
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 31 ГРУДНЯ — 6 СІЧНЯ

067-233-42-42

ЧОРНОЗЕМ
ціна договірна

з доставкою

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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