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БОРИСПІЛЬ ПЕРЕТНУВ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ПОРІГ ІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ГРВІ. ТАКОЖ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КІР. ДВІ ШКОЛИ МІСТА ЗАЧИНЕНО.
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 ПРЕЗИДЕНТ ІДЕ В ПРЕЗИДЕНТИ  СЕСІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ 

Почати наступ проти бідно-
сті, бо вона — головний ворог 
України, ще підступніший, ніж 
Росія. Президент Петро Поро-
шенко під час Форуму «Від Крут 
до Брюсселя. Ми йдемо своїм 
шляхом» 29 січня 2019 року 
оголосив своє рішення вдруге 
балотуватися на посаду Пре-
зидента України. Концепт нової 
України Петро Порошенко наз-
вав «Велика європейська держа-
ва щасливих людей».

Президент нарешті розв’язав ін-
тригу і заявив: боротиметься за пре-
зидентство вдруге. І має чітке бачен-
ня стратегії розвитку країни. Наступ 
проти бідності та корупції, оздоров-
лення економіки за рахунок розвит-
ку агропромислового комплексу, IT, 
машинобудування, інфраструктури, 
логістики і туризму.

Петро Порошенко, Прези-
дент України :

— Перелічені п’ять стратегіч-
них пріоритетів дадуть потужний 
поштовх нашій економіці. Під них 
можна залучити мільярди доларів 
інвестицій. Їхня реалізація ство-
рить десятки тисяч малих підпри-
ємств, сотні тисяч робочих місць з 
достойною оплатою і знизить рі-
вень робочої еміграції українців. Ця 
формула дасть перспективу місту 
й селу, кожній громаді. Вона напов-
нить державний та місцеві бюдже-
ти, дасть можливість підвищува-
ти зарплати бюджетникам, пен-
сії, соціальні виплати.

Президент підкреслив — гор-
дий тим, що пережив зі своїм на-
родом найважчі удари останніх 
років. І тим, що зміг разом зі сво-
єю командою здійснити раніше 
неймовірні мрії: здобути асоціа-
цію, безвіз, відродити армію, всто-
яти перед наступом і не дати Росії 
захопити Україну. На найближчі 
роки — виклики ще масштабні-
ші, заявив Глава держави. Саме то-
му прийняв рішення кандидувати.

Петро Порошенко, Прези-
дент України:

— Почуття глибокої відпові-
дальності перед країною, перед 
сучасниками, перед минулими і 
прийдешніми поколіннями укра-
їнців спонукали мене прийняти рі-
шення кандидувати ще раз на по-
саду Президента України. Прошу 
у виборців мандата на те, щоб 
гарантувати незворотність єв-
ропейської та євроатлантичної 
інтеграції, нашої незалежності. 
Щоб відновити територіальну 
цілісність країни і принести ви-
гідний Україні мир. Щоб заверши-
ти побудову сильної успішної дер-
жави, здатної забезпечити поря-
док, добробут і безпеку кожного 
українця.

П’ять тисяч делегатів форуму, 
стоячи та аплодуючи, зустріли рі-
шення Президента. 

Україна незворотно відриваєть-
ся від радянщини. І яскраве свід-
чення тому — оновлена армія, ти-
сячі військовослужбовців якої за 
останні роки пройшли підготовку 
з інструкторами НАТО і отримали 
сотні одиниць нової бойової тех-
ніки за стандартами Альянсу.

Петро Порошенко, Прези-
дент України: 

— Справжній мир обов’язково 
настане на нашій землі. Гаранту-
вати його може тільки боєздат-
на армія, і вона день за днем ста-
ватиме сильнішою. Протягом 
найближчих п’яти років нашою 
пріоритетною справою зали-
шиться зміцнення Збройних Сил, 
їхня модернізація та оснащення 
новітніми зразками зброї та вій-
ськової техніки.

Місія нашого покоління, заявив 
Петро Порошенко — довести до 
успішного завершення побудо-
ву міцної української держави — 
як свідчення того, що мільйони 
жертв в ім’я свободи України не 
були марними.

Офіційне 
інтернет-представництво 

Президента України 

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 

«УКРАЇНА МАЄ 
СТАТИ ВЕЛИКОЮ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЮ 
ДЕРЖАВОЮ»

КОРПУС! МОВА! 
АМБУЛАТОРІЯ! БОРИСПІЛЬ 
ІДЕ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ!

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергія МАРЧЕНКА

• ДЕПУТАТИ БЕЗ ПРАВИЛ. Об-
ранці іронічно сприйняли питан-
ня № 10 «Про затвердження Кодек-
су етики депутата Бориспільської 
міської ради», ініціатором внесення 
якого на розгляд був Юрій Адамов-
ський. Секретар назвав ідею «блюз-
нірством» і ефектно заявив: «Поки 
не перестанете красти бюджет і де-
рибанити землю, я не буду голосу-
вати за етику». Більшість не прого-
лосували.

• ОБДІЛИЛИ МЕРА. Ноу-хау 
від Юрія Адамовського — питан-
ня «Про затвердження Положення 
радника міського голови» — сесія 
теж проігнорувала, бо більшість не 
знали деталей ідеї. Головуючий по-
яснив, що лист щодо новації напра-
вив Адамовський, а кандидат у рад-
ники передбачався на громадських 
засадах та з невизначеною метою. 
Депутати не підтримали цю ідею.

• МІЛЬЙОНИ В ЦРЛ. Питання 
«Про передачу Бориспільській ра-
йонній раді медичної субвенції» пе-
редбачало вкладення 44 млн 299 
тис. 700 грн державних коштів в 
розвиток ЦРЛ. Міський голова під-
креслив, що районна лікарня не 
утримується лише на фінанси ра-
йонного бюджету, місто теж вкла-
дає у її розвиток. Рішення було 
прийнято. 

 29 січня відбулася 
п’ятдесят друга сесія 
міської ради, на засіданні 
розглянуто понад 137 
питань. Виявилася 
емоційною мовна дискусія. 
Медицина стала головною 
темою напруженого 
сесійного дня, у цій галузі 
прийняті майже історичні 
рішення для міста.

• 2 МЛН 908 ТИС. ГРН ДЛЯ АКА-
ДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ. На сесії Люд-
мила Ковальова, заступник місь-
кого голови, зачитала довжелез-
ний список закупів для нового лі-
цею на суму майже 3 млн грн, про 
який, обурювалися окремі депута-
ти, вони чули вперше. У переліку — 
устаткування для лінгафонних кабі-
нетів, кабінетів логопеда та психо-
лога, ресурсної кімнати, інтерактив-
ний комплекс, спортивне та ігрове 
обладнання, морозильні камери та 
різне кухонне обладнання, пральна 
машина та бойлер, витяжки, смітни-

ки тощо. Також йшлося про поточні 
витрати на заклад: спецодяг для ку-
харів та техпрацівників. Кошти бу-
дуть виділені. Годунок висловив на-
дію, що адміністрація ліцею не буде 
займатися поборами із батьків на 
потреби закладу. 

Повідомлялося, що комп’ютер-
ний клас, купівлю обладнання для 
якого ініціював Президент України 
Петро Порошенко, надійшов від 
Всеукраїнського навчально-ресур-
сного центру. Про це повідомила 
Людмила Пасенко, заступник місь-
кого голови.

• ВИСОКИЙ ГІСТЬ. На сесію прибув несподіваний для багатьох 
гість — кандидат в президенти України, нині депутат Верховної Ради 
Сергей Каплін у супроводі команди: кількох помічників та знімаль-
ної групи телеканалу «Інтер». Журналісти задокументували корот-
кий виступ кандидата перед залом. Каплін, представник Соціал-де-
мократичної партії, говорив про соціальну політику України перед-
виборчими гаслами: про потребу підняття зарплат і пенсій, субсидії 
та дорогий газ. На запитання відповідав без конкретики, але обіцяв 
сприяння, якщо будуть звернення від бориспільців. Навіть поділив-
ся номером телефону.

• РОЗКОПКИ БЕЗ ГРОШЕЙ. Депутати від «Свободи» просили профінан-
сувати з міського бюджету кошторис від Інституту археології, який прово-
дить розкопки у центрі міста на вул. Героїв Небесної Сотні – ймовірного 
городища давньоруського Борисполя. «Вартість робіт складає майже 95 
тис. грн. Уже знайдено цікаві артефакти, які доводять історичність і древ-
ність Борисполя, роботи слід продовжувати», — сказав Ігор Петренко. 
Однак Людмила Пасенко розчарувала депутата-патріота, наголосивши, 
що офіційних висновків за результатами археологічних досліджень по-
ки немає, тож, коли такі з’являться, внесуться зміни до відповідної Про-
грами й потрібні суми виділяться. «Тож усі «за», але поки зарано», — під-
сумувала Пасенко.
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 ПОЗИЦІЯ Є НАМІРИ

Владислав Дзівідзінський,
політолог

У цей день ми відзначаємо 
сакральну для всіх українців да-
ту — 100 років Соборності. Сьо-
годні «Палац спорту» в Києві зі-
брав понад 10 тисяч небайду-
жих людей в рамках урочистого 
форуму, ініціатором якого вко-
тре стала Юлія Тимошенко.  

Активна молодь, підприємці та 
науковці, робітники та творча елі-
та зі всієї країни продемонстру-
вали абсолютну готовність до не-
відворотніх якісних змін. В свою 
чергу лідер партії “Батьківщина” 
представила стратегічний поетап-
ний план дій щодо розвитку су-
часної, європейської країни, над 
розробкою якого працювала ко-
манда провідних фахівців: еконо-
містів, правників, освітян, військо-
вих експертів.  

У ньому закладені конкретні 
шляхи вирішення тих проблем, 
які є найболючішими для насе-
лення сьогодні. Це, безумовно, 
питання досягнення миру, якості 
освіти та медицини, адекватної 
тарифної політики, подолання ко-
рупції, створення належних умов 
для самореалізації кожної люди-
ни. Тим самим, вона надає чіткі 
відповіді на ті запити суспільства, 
які наразі існують, а не штучно 
актуалізує теми, як це робить ни-
ні чинна влада. 

Насправді, є речі, які об’єдну-
ють людей незалежно від віри, 
яку вони сповідують та соціаль-
ного статусу, до якого вони на-

лежать, — це прагнення жити 
під мирним небом, мати змогу 
будувати своє майбутнє в своїй 
країні, поряд зі своєю родиною 
та відчувати себе людиною, пра-
ва і свободи якої гарантовані та 
захищені. 

На превеликий жаль, є багато 
тем, які піднімаються для того, 
щоб роз’єднувати суспільство. 
Водночас, як ми бачимо, Юлії 
Тимошенко вже не вперше вда-
ється згуртувати абсолютно різ-
них людей для того, щоб відвер-
то поговорити про те, що робить 
українців вразливими і мотиву-
вати до дії. Разом із тим, хотілось 
би зауважити, що зараз я відчу-
ваю, наскільки сильно за ці п’ять 
років змінилися українці. Пере-
важна більшість з них пережи-
ла особистісну трансформацію, 
і вони не готові спостерігати за 
процесом зі сторони, вони праг-
нуть бути залученими у процес, 
в тому числі у процес прийнят-
тя рішень. 

Такі заходи, як цей форум, слу-
гують певним майданчиком, де 
кожен може брати участь у про-
цесі, впливати на нього. І це не-
ймовірно! Жоден інший топ-полі-
тик в Україні не зважився на такий 
рівень публічності. Саме це, на мій 
погляд, зумовлює той рівень під-
тримки Юлії Тимошенко, який іс-
нує на сьогодні. Сьогодні лідера 
партії «Батьківщина» офіційно ви-
сунуто кандидатом на пост Прези-
дента, боротьба буде надзвичай-
но цікавою, адже більшість кан-
дидатів вже програють навіть за 
рівнем підготовки. 

22 СІЧНЯ — САКРАЛЬНИЙ 
ДЕНЬ 100 РОКІВ ТОМУ 
ТА СЬОГОДНІ

Район
Населений 
пункт, де 

проводитиметься 
прийом

Дата 
прийому

Час 
прийому Місце прийому

Згурівський

c. Нова Оржиця 04.02.2019 10:30 Сільська рада

с. Вознесенське 04.02.2019 11:30 Сільська рада

с. Любомирівка 04.02.2019 12:30 Сільська рада

с. Лизогубова 
Слобода

04.02.2019 13:30 Сільська рада

Яготинський
с. Райківщина 11.02.2019 10:00 Сільська рада

с. Двірківщина 11.02.2019 11:30 Сільська рада

с. Засупоївка 11.02.2019 13:00 Сільська рада

Бориспільський
с. Вишеньки 12.02.2019 10:45 Сільська рада

с. Гнідин 12.02.2019 12:45 Сільська рада

с. Гора 12.02.2019 14:15 Сільська рада

м. Бориспіль
м. Бориспіль 14.02.2019 10:45

Бориспільський 
міськрайонний центр 

зайнятості 
вул. Глибоцька 4

м. Бориспіль 14.02.2019 12:30
Міський Будинок культури 

вул. С. Оврашка 1

Броварський
с. Требухів 15.02.2019 09:30 Сільська рада

с. Княжичі 15.02.2019 11:30 Будинок культури

Дівичківська ОТГ

с. Стовп’яги 18.02.2019 10:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Дівички 18.02.2019 11:00 Сільська рада

с. Ковалин 18.02.2019 12:00
Будинок громади 

(старостат)

с. Єрківці 18.02.2019 13:00
Будинок громади 

(старостат)

Шановні громадяни!
Народний депутат України Міщенко Сергій Григорович інформує, 

що проводитиме прийоми громадян з особистих питань в м. Бориспіль 
та селах Згурівського, Яготинського, Бориспільського, Броварського 
районів та Дівичківської ОТГ за таким графіком:

Запрошуємо всіх бажаючих!
Більше актуальної інформації про діяльність депутата шукайте 

на сторінці Сергія Міщенка у мережі Facebook!

 ОГОЛОШЕННЯ

Ірина КОСТЕНКО

• ПРО РОСІЙСЬКОМОВНИЙ 
ПРОДУКТ. Навколо питання «Про 
мораторій на публічне викори-
стання російськомовного куль-
турного продукту на території мі-
ста Бориспіль» розгорнулися де-
бати. Ініціатор ідеї Олег Верес та 
його колеги — зокрема, Ілля Лу-
ців, Ігор Петренко — вважають, 
що «мораторій на російськомов-
не» — це популяризація україн-
ської мови в Борисполі. Інші депу-
тати вважали мораторій заборо-
ною, а правових механізмів, щоб 
таку заборону втілити в життя, не-
має. Питання не підтримали.

• БУДЕ КОРПУС. Анатолій Фе-
дорчук брав участь у нараді го-
лови КОДА Олександра Терещука 
і повідомив, що будівництво ліку-
вального корпусу Борисільської 
ЦРЛ відбудеться. На сесії серед 
додаткових питань першим сто-
яло питання «Про прийняття бе-
зоплатно до комунальної влас-
ності некомерційного підпри-
ємства Бориспільської районної 
ради Київської області «Бори-
спільська багатопрофільна лі-
карня інтенсивного лікування» 
проектної документації за про-
ектом «Будівництво лікувально-
го корпусу центральної районної 
лікарні по вул. Котляревського, 1 
у м. Бориспіль Київської області». 

Анатолій Федорчук пояснив, 
що днями відбудеться сесія Бори-
спільської районної ради, яка має 
прийняти рішення про передачу 
місту проектної документації. На-
голошувалося, що замовником бу-
дівництва буде УКБ Бориспільської 
міської ради, є сподівання на фі-
нансову підтримку держави. Пи-
тання депутати підтримали. 

Також отримало підтримку рі-
шення про «Про погодження 
технічної документації із земле-
устрою щодо поділу земельної 
ділянки площею 5,23 га, що пере-
буває у постійному користуван-
ні Бориспільської ЦРЛ на три зе-
мельні ділянки», щоб виокреми-
ти територію для нового корпусу. 

• БУДЕ АМБУЛАТОРІЯ. Як до-
даткове, було прийнято інше зна-
чиме для міста рішення: «Про на-
дання дозволу на розробку про-
екту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки площею 
в межах 0,10 га для будівництва 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини по вул. Київ-
ський Шлях, 158-б» (Розвилка).

• ЗЕМЛЯ «ПОГУЛЯЄ». Серед 
додаткових було питання «Про 
визначення переліку земель-
них ділянок та підготовку лотів 
до проведення земельних тор-
гів продажу права оренди зе-
мельних ділянок». Йшлося про 
земельну ділянку біля «Фармек-
су». Підприємство хоче взяти цю 
землю в оренду, бо має потребу 
в розширенні території. Депута-
ти питання «завалили». Щонай-
менше місяць земля «гулятиме», 
а міський бюджет не отримувати-
ме за неї надходжень.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Міністерство фінансів України 
запропонувало заборонити владі 
на місцях класти кошти основно-
го бюджетного фонду на депози-
ти у банках. 

Минулого тижня до Верховної 
Ради внесено проект Постанови, 
який позбавить міста та селища 
права на додаткові надходження 
до місцевих бюджетів у вигляді 
відсотків із розміщення депозитів. 

Це в окремих українських містах 
вже назвали наступом на децен-
тралізацію, бо переконані, що та-
ким чином Уряд намагається зала-
тати дірки в державному бюджеті. 

Бориспіль завдяки розміщенню 
бюджетних коштів на депозитних 
банківських рахунках за остан-
ні три роки заробив більше 100 
млн грн. Про це «Вістям» розпові-
ла Людмила Ковальова, заступник 
міського голови.

«За минулий 2018 рік міський 
бюджет із відсотків на депозитах 
отримав 23,5 млн грн. Покладені 

на банківські рахунки кошти не є 
нерозподіленими фінансами, це 
тимчасово вільні суми, поки не за-
діяні кошти, але передбачені на 
щось», — пояснила Ковальова. 

Про суми від депозитів, на які 
бюджет Борисполя міг розрахову-
вати цьогоріч, Людмила Олексан-
дрівна не уточнила, проте запев-
нила, що заключити договір про 
депозит із державним банком на 
2019 міськрада ще не встигла. 

Як альтернативу депозитам в 
Мінфіні запропонували інвесту-
вати бюджетні кошти у цінні папе-
ри, наприклад, облігації держав-
ної позики. У верхах кажуть, що 
дохідність від них часто вища за 
депозити. Втім, не усім містам та-
кий варіант підходить, оскільки 
депозити можуть бути коротко-
строковими, а в облігаціях термі-
ни стартують від півроку. 

У свою чергу, для деяких міст 
такі нововведення нічого не змі-
нять: йдеться про міста з невели-
кими прибутками, дефіцитом бю-
джету, бо депозитів вони не ма-
ють (Одеса, Кропивницький та ма-
лі райцентри із регіонів). 

Наразі керівництво Міністерства 
фінансів не врахувало того, що чи-
мало міст вже встигли уклали по-
передні договори на депозити із 
банками. За таких обставин місце-
ві бюджети втратять не лише від-
сотки, на які розраховували від по-
чатку, а й живі гроші — як штраф. 

Постанови про затвердження 
редакції проекту ще немає, її від-
правили на доопрацювання. 

БЮДЖЕТНИМ 
ДЕПОЗИТАМ ХОЧУТЬ 
СКАЗАТИ «НІ»

 Міністерство фінансів 
хоче заборонити місцевим 
бюджетам зберігати 
гроші на депозитах. 
Що з цього може вийти 
та як відреагували на 
новацію в Борисполі, 
дізнавалися «Вісті».

Міський голова Анатолія Фе-
дорчука до такої новації ста-
виться негативно. 

«Це питання підніматимемо на 
асоціації міст України. Засідання 
Київського регіонального відді-
лення відбудеться 5 лютого у місті 
Буча. Одним із ключових питань 
на засіданні, і я його підніму осо-
бисто, буде питання щодо постано-
ви Кабінету Міністрів про заборону 
розміщення вільних коштів грома-
ди на депозитних рахунках. Я вва-
жаю, що це суперечить проголоше-
ній ідеї фінансової децентралізації. 
Адже депозити рятують кошти гро-
мади від інфляції», — пояснив мер.
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 НА ЧАСІ ТОЧКА ЗОРУ

Марія КРУТА

Засудити агресію Росії в Азов-
ському морі та визнати захо-
плення нею 24 українських вій-
ськових моряків — лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко на се-
сії ПАРЄ у Страсбурзі закликав 
європейців припинити загра-
вання з Росією та не ховати го-
лови в пісок.

Наразі, підкреслив Олег Ляшко, 
резолюція ПАРЄ не називає речі 
своїми іменами: агресора — агре-
сором, наших захоплених моряків 
— військовополоненими.  

«У резолюції — фактично ли-
цемірство. Немає ключового — 
визнання захоплених наших вій-
ськовослужбовців військовопо-
лоненими. Ви шукаєте різні слова, 
щоб уникнути визнання росій-
ської агресії, визнання військово-
полонених, визнання, що міжна-
родні договори у випадку з Росією 
не діють. От до чого ведуть слаб-
кість, пристосуванство і угодов-
ництво, коли ви намагаєтесь до-
годити і думаєте, що ваші обійми 
зупинять агресора. Вони навпаки, 
його тільки розпалюють, і сприй-
маються як слабкість», — сказав 
політик з трибуни ПАРЄ. 

Агресора зупинить тільки сила, 
наголосив Олег Ляшко. А розмо-
ви про політику умиротворення 
щодо Росії — міф і трата дорого-
цінного часу. 

«Росія наших військовополоне-
них судить, як кримінальних зло-
чинців, і світ закриває на це очі. 
Ви шукаєте аргументи, щоб знай-
ти діалог. Який може бути діалог 
між вовком і вівцею? Агресором і 
жертвою?», — сказав Олег Ляшко.

Сьогодні Україна бореться з 
Росією за свободу всієї європей-
ської спільноти, підкреслив Олег 
Ляшко. То ж єдина правильна по-
літика Європи — підтримати нас.

«Єдина можливість зупинити 
Росію, захистити Європу — бути 
сильними, підтримувати Україну, 
тому що сьогодні ми боремося за 
нашу і за вашу свободу. Ми сильні 

тільки тоді, коли ми разом», — на-
голосив Олег Ляшко.

 Політик незадоволений діями 
європарламентаріїв — на його 
думку, ПАРЄ явно переживає кри-
зу і готова проміняти свої принци-
пи — верховенства права, держав-
ного суверенітету і прав людини 
— на гроші Росії, країни-агресора. 

«Принципи намагаються розмі-
няти на гроші, на лояльність… А 
повинна бути відповідь. Жорстка, 
тверда, рішуча. Щоб не було спо-
куси далі вчиняти злочини», — на-
голосив лідер РПЛ.

Олег Ляшко твердо налаштова-
ний на жорсткий захист україн-
ських інтересів — адже однієї ре-
золюції ПАРЄ явно недостатньо. 

«Європейці забули, що таке бо-
ротися. Ми пропонуємо вдихну-
ти нове життя в ПАРЄ, щоб вона 
реально захищала права людини, 
підтримувала демократію у світі 
й жорстко давала відсіч узурпа-
торам. У цьому моя місія тут», — 
підкреслив український делегат.

Що ж до Керченської протоки, 
то там треба встановити міжнарод-
ний контроль, переконаний полі-
тик. Тоді Росія не зможе влаштову-
вати провокації, а українські під-
приємства будуть безперешкодно 
вивозити свою продукцію.

Політик різко розкритикував 
чинну українську владу, яка за-
мість відстоювання національних 
інтересів намагається догодити 
всім сторонам. 

«Нинішня влада намагається 
прогнутися під кожним замість то-
го, щоб жорстко відстоювати наці-
ональні інтереси України. Я це ро-
блю. Я не дам доїти Україну! Події в 
ПАРЄ ще раз доводять: європейці 
думають тільки про себе. Це при-
клад для нас, українців. Ми маємо 
дбати виключно про національні 
інтереси. Бути сильними, щоб не 
побиратися, а самим давати руку 
допомоги іншим. І ключ до нашої 
сили — сильна економіка, віра у 
свої можливості та радикальна змі-
на політики як на міжнародному 
фронті, так і всередині країни», — 
підсумував Олег Ляшко.

ОЛЕГ ЛЯШКО: 
РОСІЮ ЗУПИНИТЬ 
ТІЛЬКИ СИЛА! 
ПОЛІТИК ЗАКЛИКАВ ПАРЄ НАРЕШТІ 
ПОДИВИТИСЯ ПРАВДІ В ОЧІ

• Вакцини проти кору є в наявності в медзакладах міста.

БОРИСПІЛЬ ЧАСТКОВО 
НА КАРАНТИНІ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Екстрена нарада
30 cічня у приміщенні виконав-

чого комітету Бориспільської місь-
кої ради відбулося позачергове за-
сідання комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій. 

Метою даного зібрання стало 
обговорення складної ситуації із 
захворюваністю серед населен-
ня Борисполя та району, зокрема 
мова йшла про дітей. Члени комі-
сії, серед яких були і представни-
ки міської медицини, Бориспіль-
ського міжрайонного відділу ла-
бораторних досліджень ДУ «Ки-
ївський обласний лабораторний 
центр МОЗ України», управління 
Держпродспоживслужби та освіт-
ньої галузі міста, висловили ба-
чення шляхів попередження по-
гіршення ситуації. 

Як повідомив Андрій Веремій, 
завідувач Бориспільським міжра-
йонним відділом лабораторних 
досліджень ДУ «Київський облас-
ний лабораторний центр МОЗ 
України», за минулий тиждень за-
фіксовано 367 випадків із хворими 
на ГРВІ у місті та районі. «Нам ві-
домі лише ті випадки, в яких люди 
звернулися за медичною допомо-
гою. Багато громадян займаються 
самолікуванням, тому ці випадки, 
як правило,  лишаються не опри-
людненими», — пояснив Веремій, 
повідомивши, що Бориспільщина 
вже перетнула епідемічний поріг 
грипу та ГРВІ. 

Віруси в школах
За даними міського управління 

освіти та науки, 29 січня сумарно 
у школах Борисполя відсутнім був 
1381 учень, що становить 16,5 %. 
«Цей показник, порівняно із мину-
лим, збільшився на 131 особу, і ста-
новить 18%. Ми щоденно моніто-
римо ситуацію з відвідуванням уч-
нями шкіл, показники щодня змі-
нюються убік зростання відсотків», 
— повідомила Тетяна Павленко, 
головний освітянин міста. Станом 
на 30 січня сумарна відсутніх шко-
лярів було 18%. Найбільше хворих 
у НВК ім. К.Могилка —  25,3%, най-
менший показник у новому Акаде-
мічному ліцеї — 9% відсутніх.

Проте показники не переконали 
представників відділу лаборатор-
них досліджень про необхідність 
призупинення повністю навчально-
го процесу у Борисполі. За словами 
Веремія, подібні рекомендації мо-
жуть надаватися виключно за умо-
ви перевищення 20% відсутності 
учнів. Завідувач міжрайонного ла-
бцентру порекомендував закрива-
ти на карантин лише окремі класи. 

Інфекція кору
Ситуація із захворюваністю на кір 

у місті та районі також складна. Ли-

ше за минулі вихідні до інфекційно-
го відділення Бориспільської ЦРЛ 
госпіталізовано 7 осіб, в основному 
це дорослі. Від початку року у місті 
хворих на кір зафіксовано 13 осіб, у 
районі — 24. Ситуація може усклад-
нитися через малу кількість доз вак-
цини КПК у районному центрі пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги (колишня дитяча поліклініка) — 
лишилося тільки 49 доз. 

За словами Євгенія Черенка, го-
ловного лікаря КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги», у місь-
кій амбулаторії наразі є 130 доз 
вакцини проти кору. «Проблем із 
вакцинацією у місті поки що немає, 
окрім того, Департамент охорони 
здоров’я КОДА обіцяє додати ще 
вакцин», — пояснив Черенок.

Дві школи зачинено
За результатами зустрічі було 

прийнято рішення закрити на ка-
рантин дві бориспільські школи — 
№5 та №8 із 31 січня до 8 лютого 
включно. Ситуація в інших навчаль-
них закладах міста щоденно моні-
ториться управлінням освіти; право 
закриття шкіл на карантин комісією 
покладено на директорів закладів. 

 Бориспіль перетнув 
епідеміологічний поріг 
із захворюваності на 
ГРВІ, також збільшилася 
кількість випадків 
захворювання на кір. Через 
загрозливу епідситуацію 
у Бориспільській міській 
раді терміново зібрано 
спеціальну комісію і 
прийняті перші запобіжні 
заходи.

 ТАКЕ БУДЕ

Тетяна ХОДЧЕНКО

У зв’язку із можливим ого-
лошенням епідемії кору в Бо-
рисполі відкриватимуться 
тимчасові пункти вакцинації. 
Про це було повідомлено на 
плановій нараді міського го-
лови 28 січня. 

Інформацію озвучив Євгеній Че-
ренок, директор КНП «Бориспіль-
ський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги». 
«Через велику кількість звернень 
громадян із підозрою на кір та 
можливістю різкого спалаху кору 
в Борисполі, міський центр пер-
винки прийняв рішення облашту-

вати тимчасові пункти вакцинації 
для населення в усіх мікрорайонах 
міста на базі діючих амбулаторій. 
Про це буде додаткова інформа-
ція», — наголосив Черенок. 

За словами лікаря, в міських 
амбулаторіях наразі є усі необ-
хідні вакцини, в тому числі і про-
ти кору — вакцини бельгійського 
та американського виробництва. 

Нагадуємо, у міській амбулато-
рії загальної практики — сімей-
ної медицини, що знаходиться на 
вулиці Київський шлях, 24 пра-
цює в посиленому режимі кабі-
нет щеплень. 

Графік роботи кабінету: 
щосуботи із 9.00 до 14.00.

ПРАЦЮВАТИМУТЬ ТИМЧАСОВІ 
ПУНКТИ ВАКЦИНАЦІЇ
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 РОБОТА НА ОКРУЗІ

 БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

— Не влаштовує, тому що медре-
форма нечітка: ніби усе робиться 
не краще для людей, а навпаки. Бу-
ли всі послуги в лікарні, а тепер по-
роз’єднувалися. Наші дівчата біга-
ють і там, і там, кажуть, не буде при-
йому і в дитячій лікарні. Люди скар-
жаться на таку реформу.

— Мене не влаштовують черги, 
є лікарі, які не грублять, а є ті,  які 
собі це дозволяють. Я б зробила 
електронну чергу, щоб люди при-
ходили в певний час, щоб не треба 
було сидіти в черзі. Хочеться, щоб 
лікарі розуміли, що складова їхньої 
роботи — поважати пацієнтів.

— Ні, не влаштовує. Напевно,-
через погане ставлення лікарів, 
персоналу до пацієнтів, незважа-
ючи на медреформу. Також є ве-
ликі черги, в яких можна просиді-
ти цілий день. Я там не часто бу-
ваю, тому не можу дати конкретну 
відповідь.

— Звичайно, ні. Тут в двох сло-
вах не скажеш.  По-перше, мені до-
велося зіткнутися з проблемами у 
медзакладі. Переконалася, що при-
ймальне відділення працює жахли-
во. Також в лікарні протяги.. Хочеть-
ся, щоб були хороші умови для па-
цієнтів та якісна робота персоналу.

— Два місяця тому до терапевтич-
ного відділення потрапив мій син, 
знаходитися в палатах неможливо. 
Зі стелі падає штукатурка. Примі-
щення не провітрюються. Цими дня-
ми була в лікарні, мені потрібно бу-
ло зробити УЗД нирок – послуга здо-
рожчала, була 200 — стало 285 грн.

ЧИ ВЛАШТОВУЄ ВАС СТАН МЕДИЦИНИ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ?
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Ярослава КАВЕЦЬКА, фото автора 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Міцне коріння
Бориспільський округ №3 (у ра-

йоні переїзду) для депутата Ігоря 
Шалімова — його мала батьків-
щина, де він виріс у чотириповер-
хівці на вул. Френкеля, 1; дитин-
ство провів у дворі, куди виходять 
під’їзди ще двох будинків: Київ-
ський Шлях, 13,  та Авіаторів, 6, а 
літо проводив на озері Княжиць-
ке. Нині Ігор Володимирович — 
успішний підприємець та депу-
тат. Каже, що ввірений йому округ 
— особлива відповідальність для 
нього, депутатська і людська. 

«Я не хочу просто працювати і 
сподіватися, що колись буде кра-
ще. Я хочу створювати це вже за-
раз», — каже депутат. 

Підсумки, проблеми, 
перспективи

26 січня відбулася чергова зу-
стріч Ігоря Шалімова з головами 
будинкових та вуличних коміте-
тів округу №3, де обговорювали-
ся проблеми та відбувся звіт про 
виконану спільну роботу. Також 
озвучувалися плани на 2019 рік. 
Розпочалося засідання із перелі-
ку першочергових проблем. Для 
голів будинкових комітетів важли-
вим питанням був перехід будин-
ків на нову систему господарю-
вання. Ігор Шалімов запевнив, що 
договори із міськими ЖЕКами, як 
управляючими компаніями, жод-
них підводних каменів не мають. 

Також, наголошувалося, стоїть 
питання вивезення сміття з при-
ватного сектора округу. «Власни-

ки приватних обійсть не укладають 
договори з комунгоспом і засмічу-
ють територію. Від сміття страж-
дає Княжицьке озеро», — говори-
ли люди. Депутату ця тема близь-
ка, оскільки благоустроєм озера 
він опікувався особисто. 

«Озеро почистили, територію 
окультурили, а зараз сміття наки-
дали на лід. Є смітник неподалік 
озера, де скидають непотріб», — 
обурювалися присутні.

Говорили також про слабке за-
старіле освітлення, проблеми із 
нерівномірним розподілом тепло-
постачання між квартирами у дея-
ких будинках через старі мережі. 

Депутат запевнив, що питання 
почуті та вирішуватимуться. 

Зокрема, зазначив, що є плани 
огородити територію озера Кня-

жицьке, яке є найчистішим у Бори-
сполі, та створити рекреаційну зо-
ну, щоб до води не заїжджали авто. 

Підсумовуючи досягнення 2018 
року, Ігор Шалімов зазначив, що 
зроблено багато. А саме: навесні 
провели велике прибирання, ви-
садили дерева, закінчили утеплен-
ня фасаду школи №8, зробили там 
стадіон, встановили спортивні тре-
нажери, завершуються роботи з 
утеплення дитсадка «Світлячок», 
на вул. Френкеля, 1 зробили сто-
янку, облаштували дитячий май-
данчик, у одній із багатоповерхі-
вок встановлено індивідуальний 
тепловий пункт. 

Основним напрямком роботи у 
2019 році депутат назвав прове-
дення капремонтів у багатоквар-
тирних будинках на умовах спів-

фінансування, що актуально для 
житла, зведеного півстоліття тому. 

Давайте починати!
Капітальні ремонти у будинках 

— це ремонт покрівлі, під’їздів, 
заміна труб у підвалах, і утеплен-
ня фасадів. Ігор Шалімов зазна-
чає, що на поточний рік за ініці-
ативою депутатської групи «Наш 
край» до бюджету було закладе-
но 20 млн грн на оновлення ста-
рого житла через співфінансу-
вання. «Ми маємо використати 
ці кошти для багатоповерхівок. 
Найскладніший момент — фінан-
сова участь мешканців. Спочатку 
потрібно за кошти людей виго-
товити проект, провести експер-
тизу, тоді до фінансування долу-

читься міський бюджет. Проект 
коштуватиме 40-50 тис. грн», — 
пояснив Шалімов.  

Депутат пропонує робити усе 
поетапно: запросити спеціаліста, 
який для кожного будинку виго-
товить проект реконструкції, вра-
ховуючи всі нюанси. «Комплексна 
реконструкція у майбутньому еко-
номитиме кошти на оплату комун-
послуг. Якщо взяти споживання те-
пла, то в утепленому будинку його 
кількість буде на 30% меншою. Для 
кожного будинку будуть враховані 
всі індивідуальні особливості», — 
сказав Шалімов.

Для реалізації планів співфінан-
сування укладається угода за учас-
тю представників власників будин-
ку, а шлях до угоди залежить від 
мешканців — вони повинні внести 
кошти, відповідно до розрахунків.

На шляху до змін 
«Можна знайти 100 і більше 

причин, щоб нічого не робити, але 
варто нам показати приклад змін 
в одному будинку, як через рік уже 
стоятиме черга на співфінансуван-
ня, — заявив Шалімов. — Мешкан-
ці мають усвідомлювати, що їм ні-
хто нічого не винен, усі будинки 
зняті з балансу, а власники спільно 
відповідають за свій будинок. Капі-
тальні ремонти багатоквартирних 
будинків на окрузі є одним із пунк-
тів моєї передвиборчої програми, 
я відмічаю виконані. Переконаний, 
що із 100 моїх обіцянок виборцям 
я 70 виконаю». 

Депутат узявся обрати проек-
танта і підготувати попередні ви-
сновки по кожному будинку, у лю-
тому заплановані загальні збори 
жителів округу №3.

ЯК ЗРОБИТИ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАГАТОПОВЕРХІВОК ЗА КОШТИ БЮДЖЕТУ 
ЗАВДЯКИ ПРОГРАМІ СПІВФІНАНСУВАННЯ — АМБІТНА ПРОГРАМА ДІЙ ДЕПУТАТА 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

«ПОКАЖЕМО ПРИКЛАД ЗМІН 
У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ 
ШЛЯХОМ СПІВФІНАНСУВАННЯ»

ІГОР 
ШАЛІМОВ

Ігор ШАЛІМОВ, депутат 
Бориспільської міської ради,
лідер фракції «Наш край».

 РАДИЛИСЯ РАЗОМ
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 СКЛАДНА ТЕМА  ПОКИ РОЗМОВИ

 Село Чубинське, що на 
Бориспільщині, із 90-х років 
минулого століття 
чує розмови про будівництво 
нової школи. Але реальна 
можливість з’явилася 
лише цього року. Чи 
вистачить коштів і 
організаторських здібностей 
усім зацікавленим, щоб 
запустити процес.

Тетяна ХОДЧЕНКО

«Бізнес-інвестиції не можуть пе-
рекрити потреби сільської ради 
для розвитку», — говорить Гали-
на Шевченко, голова Великоолек-
сандрівської сільської ради, в межі 
якої входить чотири села (Чубин-
ське, М. Олександрівка, В. Олексан-
дрівка, Безуглівка). 

«Бюджет нашої сільської ради 
за 2018 рік склав 54,3 млн грн без 
врахування трансфертів. На цей 
рік ми запланували 46,2 млн грн», 
— ділиться здобутками Галина 
Миколаївна. 

Сільський голова констатує, що 
головною потребою Чубинсько-
го є будівництво нової школи. Бо, 
наголошує, через велику кількість 
сільського населення у Чубинсько-
му, багато дітей змушені навчати-
ся в школах прилеглих населених 
пунктів — у селах Щасливе, Гора та 
Велика Олександрівка. «Виникають 
проблеми із підвезенням дітей до 
шкіл інших сіл, адже своєї Чубин-
ське не має, хоча давно мріє про та-
ку. Інші навчальні заклади теж пе-
ревантажені, з кожним роком кіль-
кість учнів у них збільшується», — 
розповідає сільський голова. 

«Враховуючи, що середній вік на-
селення в селі Чубинське в серед-
ньому 33 роки, за останні п’ять ро-
ків кількість дітей дошкільного віку 
збільшилася удвічі, а проблема із не-
стачею місць у школі і дитячому са-
дочку загостриться ще більше», — 
пояснив і Олександр Іващук, депутат 
Великоолександрівської сільради. 

Вартість до 200 млн грн
Відомо, що у 2016 році на замов-

лення Великоолександрівської 

сільської ради було виготовлено 
проект будівництва загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ст. на 720 учнів (24 
класи). «Даний проект на сьогодні 
пройшов дві комплексні експерти-
зи. На місце будівництва приїздили 
обласні керівники та представники 
профільних підрозділів. Із важли-
вістю реалізації проекту усі пого-
джувалися. Голова КОДА на зустрі-
чі у Борисполі після візиту на міс-
це майбутньої школи заявив «Де 
діти, там Терещук!» — розповідає 
депутат. 

У сільраді пояснюють, що на-
вчальний заклад передбачаєть-
ся будувати у центі Чубинського, 
із реконструкцією незавершеної 
будівлі амбулаторії під навчаль-
но-виробничий корпус школи. Ві-
домо, що кошторисна вартість бу-
дівництва станом на серпень 2017 
року складала понад 190 млн грн, 
у т.ч. майже 127 млн грн – ціна бу-
дівельних робіт. Керівництво села 
визнає, що для сільського бюдже-
ту така сума непосильна. 

Галина Шевченко розповідає, 
що неодноразово возила проек-
тну документацію на презентацію 
і в область, і у район, направля-
ла звернення щодо фінансуван-
ня. «Питання співфінансування із 
районом чи областю досі не ви-
рішено. Проект затверджений го-
ловою Бориспольської РДА Олек-
сандром Туренком, що говорить 
про розуміння реалізації про-
екту на районному рівні. Радує, 
що важливість будівництва шко-
ли зрозуміли у Кабінеті міністрів 
України і в попередні році виді-
лили стартове фінансування по-
над 3,1 млн грн», — розповідає 
Галина Шевченко.

Потрібна допомога 
звідусіль

Наприкінці 2018 року депутат-
ське об’єднання «Прозоро» Вели-
коолександрівської сільради на-
правило звернення голові Київ-
ської ОДА Олександру Терещуку, 
щоб він посприяв внесенню про-
екту школи до регіональної ці-
льової обласної програми з будів-
ництва, реконструкції та ремонту 
об’єктів інфраструктури на умовах 
співфінансування з бюджетів Ки-
ївської області та Великоолексан-
дрівської сільської ради. 

Після цього у грудні минулого 
року під час робочого візиту до 

Бориспільщини, Голова КОДА на-
відався у Чубинське. На місці, де 
планується школа, Терещук пообі-
цяв прискорити вирішення питан-
ня. «Школу будувати треба! Будемо 
йти у напрямку співфінансування, 
кошти мають направлятися звіду-
сіль: район, село, допоможемо із 
обласного та державного бюдже-
тів», — запевнив Терещук, додаю-
чи, що Бориспільський район на 
сьогодні небідний, тому має до-
лучатися до підтримки проекту в 
першу чергу. 

Із енергозберігаючими 
технологіями

Проект навчального закладу 
розробляла архітектурно-проек-
тне бюро «АРКО». Школа має бути 
триповерховою та матиме кілька 
корпусів. Загальна площа закла-
ду —15 066 м. кв. У розробці про-
екту враховувалися потреби ма-

ломобільних груп з обмеженими 
можливостями. Школа має відпо-
відати вимогам МОН для навчан-
ня дітей із особливими освітніми 
потребами. 

Земельна ділянка, де передба-
чено будівництво закладу, — 2,2 
га. Буде велике футбольне поле 
зі штучним покриттям, парковка. 
На даху передбачається фотое-
лектрична станція (геліоустанов-
ка), яка вироблятиме електрое-
нергію для власного споживання. 
Заклад спроектовано із викорис-
танням енергозберігаючих техно-
логій. Наприклад, забезпечення 
енергоефективності за рахунок 
теплотехнічних показників ого-
роджувальних конструкцій будів-
лі чи забезпечення нормативних 
показників санітарно-гігієнічних 
параметрів мікроклімату примі-
щень (створення комфортних клі-
матичних умов у приміщенні при 
мінімальних витратах на енерге-
тичні ресурси).

Школа вирішить 
проблему  і ближніх 

сіл — Великої та 
Малої Олександрівки, 

Безуглівки, Гори.

Галина ШЕВЧЕНКО, голова 
Великоолександрівської 
сільської ради

Є ФІНАНСИ ДЛЯ ПОЧАТКУ. Зі слів голови Великоолександрівської 
сільради у бюджеті-2019 на будівництво закладу та ТП школи виділи-
ли 17 млн грн, а також є 3,1 млн грн коштів із Держбюджету. На даний 
момент в системі електронних закупівель ProZorro вже втретє оголо-
шено тендер на будівництво закладу, очікувана заявлена вартість бу-
дівництва — 183 749 644,60 грн. У сільраді очікують сприяння району 
та області у реалізації проекту омріяної школи. Також після запуску 
робіт очікуються чергові транші від Кабміну.

БЕЗ КОНКРЕТИКИ. Районне керівництво готове до фінансових 
внесків для реалізації потрібного проекту, проте цифри поки не нази-
ває. Про це заявив «Вістям» Сергій Білецький, заступник голови РДА.  
Нагадаємо, бюджет Київської області на 2019 рік складає понад 9,5 
млрд грн. Значну частину коштів передбачено на соціальні потреби, 
в тому числі і на освіту. Які суми надходжень на нову школу в Чубин-
ському планує область, теж не відомо.

 ТАКИЙ СТАН РЕЧЕЙ

6638  мешканців усього нараховує  
Великоолександрівська сільська рада за офіційною 
статистикою;

2000 — це діти (868 дітей дошкільного віку, 831 — 
шкільного та 194 дитини підліткового віку);

883 дитини проживає у Чубинському (кількість дітей 
віком від 0 до 14 років — становить 52% від усіх дітей, 
що мешкають на території сільради);

2682 осіб — загальна кількість зареєстрованих 
мешканців Чубинського (однак є чимало людей, які 
проживають у селі без реєстрації).

Інформація станом на 30 листопада 2018 року

 ДІТЕЙ БАГАТО 

• Навчальний заклад розрахований на 720 учнів.

У КОДА ВИВЧАЮТЬ 
ЕКОПРОБЛЕМИ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

24 січня в Київській ОДА 
відбулося засідання робочої 
групи щодо можливості вирі-
шення екологічних проблем 
Бориспільщини. На зустрічі 
були присутні і представни-
ки Бориспільської міської та 
районної влади.

Зустріч відбувалося під ке-
рівництвом заступника голови 
КОДА Дмитра Назаренка. Також 
були представники сіл району, 
фахівці ПрАТ «АК «Київводока-
нал», ТОВ «Проектводсервіс» 
та ДП МА «Бориспіль». Голов-
ною метою зібрання стала по-
треба відпрацювання алгорит-
му дій щодо вирішення еколо-
гічних проблем Бориспільщи-
ни, зокрема, визначався шлях 
відведення та очищення кана-
лізаційних стічних вод міста Бо-
риспіль, ДП МА «Бориспіль» та 
шести сіл району. 

Бориспіль без очисних. За-
значалося, що існуючі системи 
Борисполя — відстійники — за-
старілі, вони неспроможні впо-
ратися з надмірними об’ємами 
стоків, які надходять із 60-ти-
сячного міста. Міський голова 
Анатолій Федорчук озвучив по-
зицію міської влади про відмо-
ву брати на баланс міста недо-
будовані і «заморожені» очис-
ні споруди, які свого часу для 
держбюджету вартували май-
же 224 млн грн. «Ми маємо пе-
рестороги щодо цього об’єкту. 
Зараз розглядаються інші ва-
ріанти вирішення проблеми з 
відстійниками. Є домовленість 
із Київською міською держадмі-
ністрацією, особисто із Віталієм 
Кличко, щодо допомоги у вирі-
шенні даного питання», — пові-
домив Федорчук. Про деталі він 
не розповів, але уточнив, що до 
Борисполя приїдуть проектан-
ти зі столиці та допоможуть ро-
зібратись із подальшими діями 
щодо вирішення роботи систе-
ми бориспільських очисних. 

У районі — озера із фекалі-
ями. Районна екологічна про-
блема набула обласних масш-
табів, проте влада на місцях у 
цій справі безсила. Нагадаємо, 
озера з нечистотами тривалий 
час існують у селі Проліски: гос-
подарсько-побутова каналіза-
ція, що перебуває в оренді КП 
«Олександрівкажитлобудсер-
віс» переповнена. Відтак стоки 
із шести навколишніх сіл маши-
нами завозяться до ставків, що 
розміщені в лічених метрах від 
приватних будинків та держав-
ної автомагістралі відрізку Ки-
їв-Бориспіль. 

Повідомлялося, що задля ви-
рішення екопроблеми нара-
зі відпрацьовуються варіанти 
подальших дій сільської влади 
спільно із обласними відомства-
ми. Одним із таких є можливість 
вивезення нечистот до очисних 
у Бортничах. Поки конкретики у 
цій справі мало, але із втручан-
ням голови КОДА Олександра 
Терещука селяни отримали на-
дію, що багаторічна проблема 
нарешті вирішиться.

ШКОЛА В ЧУБИНСЬКОМУ: 
Є ПРОЕКТ, ЧИ БУДЕ СТАРТ
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

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

Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

Діагностика (ортопантомограма, рентген)
Ортопедична стоматологія

Вектортерапія (лікування пародонтозу)

Ортодонтія (вирівнювання зубного ряду)
Дитяча стоматологія
Терапевтична стоматологія

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

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

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

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

Щоденно 
з 9.00 до 21.00

КОСМЕТОЛОГІЯ КОСМЕТОЛОГІЯ всі види послуг

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

ЗНИЖКА ДО

30%
ЗНИЖКА ДО

30%

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

*

нннннннннннннннннннтггенннннннннннннннннннннннннннннннн)))нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)нннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннттгт енннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн)))))))

види осиди посвидиииииииииииииииииии послуслуслувв д оввидииииииииииииииииииииии послу

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із запуском додаткового цеху

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Друкар флексографічного друку
Охоронник
Фахівець з логістики

Друкар флексографічного друку
Охоронник
Фахівець з логістики

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

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

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

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

Готельно-ресторанний комплекс  

«ЛІГЕНА»
ПРОПОНУЄ РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Офіціанти в ресторан
Кухар холодного цеху
Завідувач виробництвом 
(Шеф-кухар)
Покоївка в готель
Електрик
Технік водо-електро-тепло 
господарства
Інженер з експлуатації 
автотехніки
Водій категорії «В», «С», «Д»
Охоронець

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

За довідками звертатися за телефоном 

(04595) 7-10-17

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ

ОХОРОНЦІ   ПРИБИРАЛЬНИЦІ
(без шкідливих звичок)
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ПОНЕДІЛОК, 4 ЛЮТОГО

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.05, 5.20 ТСН

9.30, 10.55, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку 5"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.00 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45, 3.25 Х/ф "Ерагон"
22.45 "Гроші 2019"
0.10 "Голос країни 9"
5.00 Мултфільм

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

1.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00, 3.10 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 1, 2 с. 

(16+)
23.30 Х/ф "Судна ніч "(18+)
1.20 Телемагазин
2.40 Зоряний шлях

5.00 "Top Shop"
5.30, 22.45 "Слідство вели... з 

Леонідом Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 "Новини"
7.10, 8.10 Ранок з Інтером
9.20, 18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
11.10, 12.25 Х/ф "Фанфан-тюльпан" 

(16+)
13.40 Х/ф "Манія величі"
15.50 "Жди меня. Україна"
17.40 Новини
20.00, 4.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.30 Т/с "Таїсія" (12+)
1.35 "Вещдок"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Спляча красуня"
11.00 Вечірка
17.00 Т/с "Рання пташка"
19.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
22.00 Вечірка 2
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.00 Служба розшуку дітей
5.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
8.45 Факти. Утро
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Впіймай мене, 

якщо зможеш" (16+)
16.45 Х/ф "Останній рубіж" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Прорвемось!
21.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
22.15 Свобода слова
0.00 Х/ф "Без компромісів" (18+)
1.40 Т/с "Патруль. Самооборона"

5.45 Х/ф "Інспектор карного 
розшуку"

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

ніч"
9.30 "Зоряне життя"
10.20 "Моя правда"
11.10 Х/ф "Дід лівого крайнього"
12.35 Х/ф "Оксамитові ручки"
14.40 Х/ф "Невиправний брехун"
16.00 Т/с "Вічний поклик"
19.00 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Золоте теля"
2.10 Х/ф "Святе сімейство"

8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 1.35, 
3.15 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Наполеон" (16+)
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дике виживання" 

(12+)
20.20 "Ситуація"
20.30, 6.30 "Служба порятунку"
21.25 "Бойові машини" (16+)
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 3.35 "Київ музика"
1.55, 4.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"

4.00 Зона ночі
6.00 Абзац
7.49, 9.44 Kids Time
7.50 Х/ф "Йоко"
9.45 Х/ф "Заборонне царство"
11.50 Х/ф "Володар стихій" (16+)
13.50 Х/ф "Пророк" (16+)
15.50 Ревізор
18.00 Страсті за Ревізором
21.00 Х/ф "Смокінг"
23.00 Х/ф "Розбірки у Бронксі" 

(16+)
0.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.55 Служба розшуку дітей

5.05, 4.50 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Ключ без права передачі"
8.00, 18.20 "Свідок. Агенти"
8.40 Х/ф "Білоруський вокзал"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

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

(12+)
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Х/ф "Бомж"
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 "Помста природи"

9.25, 18.15 "Спецкор"

10.05, 18.50 "ДжеДАІ"

10.45, 1.45 Т/с "Ментівські війни. 

Харків"

14.45 Х/ф "Храм черепів"

16.40 Х/ф "Бронежилет"

19.25 Т/с "Опер за викликом-3"

20.30 Т/с "Опер за викликом-4"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-6"

1.00 "Секретні файли-2"

3.20 "Облом.UA."

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

7.50 Містичні історії з Павлом 
Костіциним (16+)

9.40 МастерШеф (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всіх (16+)
18.55 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 20.55 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Закохані жінки" (16+)

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

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

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

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

11.35 "Аромати Іспанії"
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55 "Неповторна природа"
15.20 Чудова гра
15.50 Хто в домі хазяїн?
16.20 "Супер Чуття"
16.55 По обіді шоу
18.20, 2.35 Тема дня
19.00 Разом
19.30 Д/ф "Наглядачі заповідника"
20.05 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15 "Подорож відкритим 

космосом"
22.45 Перша шпальта

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 

1+1"

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

0.35, 5.35 ТСН

9.30, 10.55, 12.20 "Одруження 

наосліп"

13.00 "Міняю жінку 5"

14.45 "Сімейні мелодрами"

15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"

19.20 "Секретні матеріали 2019"

20.15, 2.20 Х/ф "Післязавтра"

22.45 "Одруження наосліп" 5"

0.40 Комедія "Джентльмени удачі"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 3, 4 с. 

(16+)
23.20 Без паніки
0.00 Т/с "CSI: Майамі "(16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

5.30, 22.50 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 "Новини"
7.10, 8.10, 9.20 Ранок з Інтером
10.10 Т/с "Згадати молодість"
12.25 Х/ф "Неприборканий" (16+)
14.50, 15.50, 1.35 "Вещдок"
16.45 "Вещдок" Прем’єра
17.40 Новини
18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.30 Т/с "Таїсія" (12+)
2.15 "Три сестри"
5.00 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф "Цирк! Цирк! Цирк!"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с "Рання пташка"
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Прорвемось!
10.55, 17.00 Антизомбі. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф "Острів горлорізів"
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.10, 21.20 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона 

Прем’єра
22.15 "На трьох" (16+)
23.20 Х/ф "Дорожня пригода" (16+)
0.55 Т/с "У полі зору" (16+)

5.45 Х/ф "Тихі береги"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Невідома версія. 

Найпривабливіша і 
найпривабливіша"

9.30 "Спогади"
10.00 "Зоряне життя"
10.50 "Моя правда"
11.40 Х/ф "Абітурієнтка"
13.05 Х/ф "Туз" (16+)
14.55 Х/ф "Де 0-42?"
16.15 Т/с "Вічний поклик"
19.00, 2.10 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Старий знайомий"

8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 1.35, 
3.15 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10, 21.25 "Бойові машини" (16+)
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дикий і живий" (12+)
20.20 "Ситуація"
20.30, 6.30 "Київські історії"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 3.35 "Київ музика"
1.55, 4.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"
7.00 "Телемаркет"

3.00, 2.55 Зона ночі

4.50 Абзац

6.20 Т/с "Меліса та Джой"

11.00 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)

12.50 Т/с "Загублені" (16+)

15.20 Суперінтуїція (12+)

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Гроші вирішують все" 

(16+)

22.55 Х/ф "Подорожі Гулівера"

0.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

5.50 Х/ф "Полум'я"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чекайте на зв'язкового"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

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

(12+)
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
1.50 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.00, 1.45 Т/с "Безсмертний"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.10 Х/ф "Страховщик"

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-4"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-6"

1.00 "Секретні файли-2"

3.10 "Облом.UA."

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

7.45 Містичні історії з Павлом 
Костіциним (16+)

9.30 МастерШеф (12+)
13.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 20.55 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Закохані жінки" (16+)

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

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

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

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

11.35 "Аромати Іспанії"
12.00 "Аромати Мексики"
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 4.05 РадіоДень
13.55, 19.50 "Неповторна природа"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 UA:Фольк
18.20, 2.35 Тема дня
19.00, 5.25 Спільно
20.05 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ф "Як працюють машини"
22.45 Складна розмова
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Світло
4.30 Своя земля

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЛЮТОГО

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

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

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 

Де
рж

. р
еє

ст
ра

ці
я 

№
 2

06
50

00
00

00
05

11
34

 в
ід

 2
8.

02
.2

01
8 

р.

ОРЕНДА
У ЦЕНТРІ МІСТА:

Тел.: 067-368-89-09,
(044) 333-30-70

ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ, 
САЛОН — 15 КВ.М

Мирненська сільська рада 
Бориспільського району Київської області 

РІШЕННЯ
Про встановлення тарифів на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» та внесення змін і доповнень до Рішення 

Мирненської сільської ради Бориспільського району Київської області №106-11-VІІ від 23 грудня 2016 року 
Розглянувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ»  від 23.08.2018 року №2308/4 про встановлення тарифів на теплову 

енергію, на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел 
енергії та додані розрахунки щодо обгрунтування відповідних тарифів, керуючись підпунктом 2 пункту «а» статтею 
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послу-
ги», частиною 4,5  ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», відповідно до оприлюдненого Державним агент-
ством з енергоефективності та енергозабезпечення України 25.06.2018 року розрахунку середньозважених тарифів 
на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансують-
ся з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання, Мирненська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво та постачання теплової енергії для потреб установ 

та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі: 
— виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ;
— постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ. 
2. Внести зміни та доповнення до Рішення Мирненської сільської ради від 23.12.2016 року № 106-11-VІІ, виклавши 

пункт 1 в наступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на теплову енергію для потреб установ та організацій, що фінансу-

ються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі: 2314,11 грн/Гкал з ПДВ у тому числі: 
— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ;
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ;
— тариф на транспортування теплової енергії — 488,14 грн/Гкал (чотириста вісімдесят вісім грн 14 коп.) з ПДВ». 
3.Затверджені даним рішенням тарифи на теплову енергію вводяться в дію з дня офіційного доведення цього рі-

шення до споживачів. 
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань планування 

бюджету та фінансування.  

Голова ради О.С. Коваленко     с. Мирне
27 листопада 2018 року     №296-27-VІІ 
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СЕРЕДА, 6 ЛЮТОГО

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

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

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.05 "Міняю жінку 5"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Бойовик "Джон уїк"
22.45, 0.05 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
1.05 Драма "Я буду поруч"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 5, 6 с. 

(16+)
23.20 Гучна справа
0.00 Т/с "CSI: Майамі "(16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

5.30, 22.50 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 Т/с "Згадати молодість"
12.25 Х/ф "Смерть негідника" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 1.35 "Вещдок"
18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.30 Т/с "Таїсія" (12+)
2.15 "Три сестри"
5.00 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Бременські музиканти"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с "Рання пташка"
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
23.00 Сімейка У
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05, 17.10 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.55, 13.20 Х/ф "Дорожня 

пригода" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.15, 21.20 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
22.15 "На трьох" (16+)
23.25 Х/ф "Дорожня пригода-2" 

(16+)

5.45 Х/ф "Дід лівого крайнього"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Зоряне життя"
11.10 Х/ф "Дорога на Січ"
12.55 Х/ф "Шалено закоханий"
14.50 Х/ф "Опікун"
16.20 Т/с "Вічний поклик"
19.00, 1.35 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Де 0-42?"
0.20 "позаочі"
1.05 "Академія сміху"
3.05 Кіноляпи
3.50 Саундтреки

8.00, 0.40 "Школа права"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 1.35, 
3.15 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Бойові машини" (16+)
12.00, 13.10, 17.10, 19.20, 21.25 

"КИЇВ LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дикий і живий" (12+)
20.50 "Ситуація"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 3.35 "Київ музика"
1.55, 4.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"
6.30 "Якісне життя"
7.00 "Телемаркет"

3.00 Зона ночі

5.10 Абзац

7.00 Т/с "Меліса та Джой"

11.40 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)

13.10 Т/с "Загублені" (16+)

15.50 Суперінтуїція (12+)

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Поліцейська академія" 

(16+)

23.00 Х/ф "16 кварталів" (16+)

1.00 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

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

6.35 Х/ф "Люби мене"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Правда лейтенанта 

Климова"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
4.10 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.45 Т/с "Безсмертний"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 "Помста природи"

15.20 Х/ф "Кодекс злодія"

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-4"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-6"

1.00 "Секретні файли-2"

3.10 "Облом.UA."

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

8.30 Містичні історії з Павлом 
Костіциним (16+)

10.20 МастерШеф (12+)
13.30 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 20.55 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Закохані жінки" (16+)

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

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

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

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

11.35 "Аромати Мексики"
12.30 Енеїда
13.15, 4.05 РадіоДень
13.55 "Неповторна природа"
14.30 52 вікенди
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 Сильна доля
18.20, 2.35 Тема дня
19.00, 4.30 Своя земля
19.30 Д/ф "Наглядачі заповідника"
20.05 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.45, 3.35 Складна розмова
22.15 Д/ф "Як працюють машини"
22.45 Схеми. Корупція в деталях
0.00 Телепродаж Тюсо
3.10 Наші гроші
5.25 Спільно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЛЮТОГО

ЧЕТВЕР, 7 ЛЮТОГО

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 
0.55, 5.30 ТСН

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.10 "Міняю жінку 4"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.40 "Чистоnews 2019"
20.45 Х/ф "Війна"
22.30 "Право на владу 2019"
1.00, 2.30 Жахи "Виття: 

переродження"

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

3.50 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 4.40 Реальна містика
13.20, 15.30 Агенти справедливості 

(16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 7, 8 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "CSI: Майамі "(16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

5.30, 22.45 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Згадати молодість"
12.50 Х/ф "Борсаліно і компанія"
14.50, 15.50, 16.45, 1.35 "Вещдок"
18.00, 19.00, 3.30 Ток-шоу 

"Стосується кожного"
20.00, 4.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
0.30 Т/с "Таїсія" (12+)
2.15 "Три сестри"
5.00 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Кіт у чоботях"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00, 22.00 Вечірка 2
14.00, 1.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с "Рання пташка"
18.00 4 весілля
20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
20.30, 21.30 Танька і Володька
0.00 Країна У
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф "Дорожня 

пригода-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.15, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Інсайдер
22.15 "На трьох" (16+)
23.30 Х/ф "Громобій" (16+)
1.15 Т/с "У полі зору" (16+)

5.10 Х/ф "Святе сімейство"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.20 "Моя правда"
9.30 "Зоряне життя"
11.10 Х/ф "Таємниця Чингізхана"
12.55, 19.00, 2.15 Т/с "Чисто 

англійські вбивства"
14.35 Х/ф "Старий знайомий"
16.05 Т/с "Вічний поклик"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Висота"
0.50 "позаочі"
1.35 "Академія сміху"
3.45 Кіноляпи
4.25 Саундтреки
5.20 Телебачення

8.00, 0.40 "Поради лікаря"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 1.35, 
3.15 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10, 21.25 "Бойові машини" (16+)
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дикий і живий" (12+)
20.20 "Ситуація"
20.30 "Прогулянки містом"
22.30 "На часі"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 3.35 "Київ музика"
1.55, 4.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"
6.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
7.00 "Телемаркет"

3.10 Служба розшуку дітей

3.15 Зона ночі

5.50 Абзац

7.20 Т/с "Меліса та Джой"

11.30 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)

13.20 Т/с "Загублені" (16+)

16.00 Суперінтуїція (12+)

19.00 Хто зверху? (12+)

21.00 Х/ф "Поліцейська академія 2: 

Перше призначення" (16+)

22.50 Х/ф "Смокінг"

0.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00, 12.50 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
6.30 Х/ф "А життя продовжується" 

(16+)
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зниклі серед живих"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.25 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.15 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00, 1.45 Т/с "Безсмертний"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55, 3.10 "Облом.UA."

15.00 Х/ф "Чужий"

19.25, 20.30 Т/с "Опер за 

викликом-4"

21.35, 23.20 Т/с "Кістки-6"

1.00 "Секретні файли-2"

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

8.50 Містичні історії з Павлом 
Костіциним (16+)

10.40 МастерШеф (12+)
13.55 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)
20.00, 20.55 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Закохані жінки" (16+)

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

15.00, 18.00, 21.00, 1.00 
Новини

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

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

11.35 "Аромати Мексики"
12.30 Енеїда
13.15, 14.30 РадіоДень
13.55 "Неповторна природа"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
17.30 Ювілейний концерт гурту 

"Піккардійська терція"
18.20, 1.35 Тема дня
18.55, 2.15 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Індивідуальна гонка 
20 км. Чоловіки

21.25, 1.20 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Як працюють машини"
23.05, 4.05 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Індивідуальна гонка 
15 км. Жінки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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П'ЯТНИЦЯ, 8 ЛЮТОГО

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

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

9.30, 11.00, 12.20 "Одруження 
наосліп"

13.15 "Міняю жінку 4"
14.45 "Сімейні мелодрами"
15.45, 17.10 Т/с "Моє чуже життя"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.25 "Чистоnews 2019"
20.35, 22.55 "Ліга сміху 2018"
0.50 "Розсміши коміка"
3.40 "Мультибарбара"

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

3.10 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 4.00 Реальна містика
13.40 Т/с "Референт" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Референт" (12+)
18.00 Т/с "Таємниці" (12+)
19.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
22.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 9 с. 

(16+)
23.20 По слідах
0.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 10, 11 

с. (16+)
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с "Коротке слово "Ні" (16+)
5.40 Зоряний шлях

5.30, 23.00 "Слідство вели... з 
Леонідом Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 Т/с "Згадати молодість"
12.00 "Новини"
13.00 Х/ф "Шок" (16+)
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
20.00, 3.40 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Ірина Муравйова. Не 

вчіть мене жити!"
2.15 "Добрий вечір на Інтері"
5.20 "Top Shop"

6.00 ТЕТ Мультиранок
9.45 Х/ф "Пастушка"
11.00 Т/с "Усі жінки - відьми"
13.00 Вечірка 2
14.20 Х/ф "Снігова королева"
16.00 Т/с "Рання пташка"
18.00 4 весілля
20.00 Одного разу під Полтавою
20.30 Танька і Володька
21.00 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
23.00 Х/ф "Поспішай кохати" (16+)
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 2.50 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.55, 17.15 Громадянська 

оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Інсайдер
11.55, 13.20 Х/ф "Єлена Троянська"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
16.15 Т/с "Розтин покаже" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі Прем’єра
21.25 Дизель-шоу (12+)
0.05 "На трьох" (16+)
3.10 Великі авантюристи

5.45 Х/ф "Опікун"
7.10, 9.00 "Телемагазин"
7.40, 8.40 М/ф
7.50, 10.45 "Моя правда"
9.30 "Спогади"
9.55 "Зоряне життя"
11.35 Х/ф "і світ Мене не зловив"
12.30, 19.00 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
14.20 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
15.40 Т/с "Вічний поклик"
21.00, 2.45 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "було у батька три сини"
1.30 Х/ф "Карусель"
3.55 Кіноляпи
4.35 Саундтреки

8.00, 0.40 "Школа права"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00, 1.35, 
3.15 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15 "Ранок у мегаполісі"
11.10 "Бойові машини" (16+)
12.00, 13.10, 17.10, 19.20 "КИЇВ 

LIVE"
15.15 "Депутатська приймальня"
16.10, 23.55 "Дикий і живий" (12+)
20.20 "Ситуація"
20.30 "Якісне життя"
21.25 "КИЇВ LIVE. Підсумки"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.20, 3.35 "Київ музика"
1.55, 4.10 "Життєві історії"
6.00 "Мультляндія"
6.30 "Прогулянки містом"
7.00 "Телемаркет"

3.00 Служба розшуку дітей

3.05 Зона ночі

3.10 Абзац

4.50 Т/с "Меліса та Джой"

9.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

15.00 Варьяти (12+)

21.00 Х/ф "Поліцейська академія 3: 

Знову до навчання" (16+)

22.45 Х/ф "Гроші вирішують все" 

(16+)

0.40 Х/ф "Сім сестер" (16+)

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

6.50 Х/ф "Чотири листи фанери, 
або Два вбивства в барі"

8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Презумпція 

невинуватості"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
14.45, 16.50, 3.20 "Речовий доказ"
21.25 "Легенди карного розшуку"
23.45 Т/с "Служба розслідувань" 

(16+)
1.55 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "Випадковий свідок"
3.45 "Правда життя. Професії"

6.00 М/ф

8.00 Т/с "Безсмертний"

9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55, 17.15 "Загублений світ"

12.55 Відеобімба

15.20 Х/ф "Нікова помста"

19.25 Х/ф "Слід смерті"

21.15 Х/ф "Снайпер"

23.00 Х/ф "Чужі"

1.35 "Облом.UA."

4.35 "Цілком таємно-2016"

6.05 Хата на тата (12+)

11.30, 20.00 Х/ф "Загадка для 

Анни" (16+)

15.20, 22.50 Х/ф "Дівчата"

17.30, 22.00 Вікна-Новини

18.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

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

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

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

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

11.35 "Аромати Мексики"
12.30 Енеїда
13.15, 14.30, 3.20, 4.05 РадіоДень
13.55 "Неповторна природа"
15.20 Т/с "Галерея Вельвет" (12+)
16.55 "Браво, шеф!"
18.20, 2.45 Тема дня
19.00 Перший на селі
19.30 "Мегаполіси"
20.00 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.25 Д/ф "Найбільш завантажений 

у світі"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.50 Лайфхак українською
4.30 Своя земля
5.25 Спільно

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

СУБОТА, 9 ЛЮТОГО

6.00, 19.30 ТСН

6.45 "Гроші 2019"

8.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00, 10.35 "Їмо за 100"

11.15, 23.30 "Світське життя 2019"

12.15 Мелодрама "Маршрути долі"

16.30, 21.40 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2018"

20.15, 5.25 "Чистоnews 2019"

20.25 "Українські сенсації 2019"

0.35 "Ліга сміху 2018"

2.30 Трилер "Реквієм за вбивцею"

4.45 "Секретні матеріали"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.15, 5.10 Зоряний шлях

9.00 Т/с "Коротке слово "Ні" 1, 6 с. 

(16+)

14.20, 15.20 Х/ф "Виховання і вигул 

собак і чоловіків" (12+)

16.50 Т/с "На качелях судьбы" 1, 2 

с.

20.00 Т/с "На гойдалках долі"

22.15 Т/с "найщасливіша"

1.40 Телемагазин

2.10 Т/с "CSI: Майамі" (16+)

3.35 Реальна містика

6.10 "Готуємо разом"
7.10 "Жди меня. Україна"
9.00 "Слово Предстоятеля"
9.10 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"
11.00 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
13.40 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
15.15 Х/ф "Чорний тюльпан"
17.45 Х/ф "Анжеліка - маркиза 

янголів"
20.00, 3.25 "Подробиці"
20.30 Т/с "Голос з минулого" (12+)
0.10 Х/ф "Миленький ти мій..."
1.45 "Добрий вечір на Інтері"

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Оз: Повернення у 

Смарагдове Місто"
12.50 Х/ф "Спляча красуня"
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф "Поспішай кохати" (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.40 Факти
6.05 Більше ніж правда
7.45 Я зняв!
9.35 Дизель-шоу (12+)
10.50, 10.45 Особливості 

національної роботи
12.45 Факти. День
13.00 "На трьох" (16+)
15.10 Т/с "Розтин покаже" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
21.15 Х/ф "Падіння Лондону" (16+)
23.05 Х/ф "Леон" (16+)
1.25 Лабіринт. Містика поруч

7.40, 8.40, 9.30 М/ф
7.50 "Зоряне життя"
9.45 "Моя правда"
10.35 "Невідома версія. Корона 

Російської Імперії, або 
знову невловимі"

11.15 Х/ф "У любові немає причин" 
(12+)

13.25 Х/ф "Весна на Зарічній 
вулиці"

15.15 Х/ф "Висота"
17.00 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
21.00 Х/ф "Корона Російської 

імперії, або знову 
невловимі"

23.30 Х/ф "Тегеран-43"

8.00 "Якісне життя"
8.30, 6.30 "Сім’я + 1"
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

21.00, 23.15, 1.35, 3.40, 
5.40 "Столичні телевізійні 
новини"

9.15, 11.10 "Ранок у мегаполісі"
12.00 "Сучасні будівлі Лондона" 

(12+)
13.10, 1.55 "GOROD "S"
15.10 "Українське шоу М.

Поплавського "Я у тебе 
один"

17.10 "Місто добра"
17.40 "Найбільші обмани в історії" 

(12+)
18.30 Х/ф "Господар"
21.25 Х/ф "Руйнівники" (16+)
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.35 "Київ музика"

5.24, 6.09 Kids Time
5.25 М/с "Лунтік та його друзі"
6.10 Ревізор
8.25 Страсті за Ревізором
11.25 Х/ф "16 кварталів" (16+)
13.20 Х/ф "Поліцейська академія" 

(16+)
15.20 Х/ф "Поліцейська академія 2: 

Перше призначення" (16+)
17.15 Х/ф "Поліцейська академія 3: 

Знову до навчання" (16+)
19.00 Х/ф "Альфа" (12+)
21.00 Х/ф "Помпеї" (16+)
23.05 Х/ф "Орел Дев'ятого легіону" 

(16+)
1.15 Х/ф "Розбірки у Бронксі" (16+)

5.45 Х/ф "Підірване пекло"
7.30 Х/ф "Зворотного шляху немає"
11.30 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
15.25 "Легенди карного розшуку"
16.35 "Втеча. Реальні історії"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Солодка жінка"
21.30 Х/ф "Бандити"
0.00 Х/ф "Джулія Х" (18+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.15 "Випадковий свідок"
3.30 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя. Професії"
4.20 "Легенди бандитської Одеси"
4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф

8.05 "102. Поліція"

9.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 г.

10.00 "Загублений світ"

15.00 Х/ф "Нікова помста"

16.55 Х/ф "Снайпер"

18.40 Х/ф "Гра на виживання"

20.15 Х/ф "Перевізник"

22.05 Т/с "Ділянка лейтенанта 

Качури. Фільм 3. 

Смертельний танець"

1.55 "Облом.UA."

4.25 "Цілком таємно-2016"

5.55, 16.55 Хата на тата (12+)
7.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
9.20 Т/с "За вітриною" (12+)
19.00 Євробачення 2019 г. 

Національний відбір
21.30 Євробачення 2019 г. 

Національний відбір. 
Підсумки голосування

22.30 Х/ф "Мама напрокат"

6.00, 10.10 М/с "Гон"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго 

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.10, 1.10 

Новини
9.40 М/с "Вруміз"
10.55 "Погляд зсередини"
11.30 Хто в домі хазяїн?
11.55 Сильна доля
13.00 Х/ф "Грозовий перевал" 2 с. 

(16+)
14.25 "Мальовничі села"
15.00 По обіді шоу
16.00 Спільно
16.25 Лайфхак українською
16.50 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.55, 1.30 Розсекречена історія
21.25, 3.00 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Естафета 4х7, 5 км. 
Чоловіки

23.40, 4.25 Біатлон. Кубок світу. VII 
етап. Естафета 4х6 км. 
Жінки

2.25 Букоголіки

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

Терміново на роботу ПОТРІБНІ
КУХАР
КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 
БАРМЕН

Тел.: 063-636-36-08

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 
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НЕДІЛЯ, 10 ЛЮТОГО

6.00 ТСН
6.35 М/ф
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
11.00, 12.05 "Світ навиворіт"
12.40 Комедія "Сахара"
15.10 Бойовик "Джон уїк"
17.30 Х/ф "Війна"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 9"
23.25 "Ліга сміху 2018"
1.20 "Розсміши коміка. Діти"

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.10 Т/с "Коротке слово "Ні" (16+)
14.50 Х/ф "Секрет неприступної 

красуні"
16.50 Т/с "Невідправлений лист" 1, 

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

Панютою
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Невідправлений Лист 

"(12+)
23.10 Х/ф "Виховання і вигул собак 

і чоловіків" (12+)
1.10, 2.30 Історія одного злочину 

(16+)
2.00 Телемагазин
5.30 Реальна містика

7.15 Х/ф "Найчарівніша та 
найпривабливіша"

9.00 "Готуємо разом"
10.00, 4.10 "Орел і решка. 

Морський сезон 3"
11.00 "Орел і решка. Морський 

сезон 2"
12.00 "Орел і Решка. Мегаполіси"
13.00 Х/ф "007: Казино Рояль" 

(16+)
15.50 Т/с "Фалько"
18.00 Х/ф "Чудова Анжеліка"
20.00 "Подробиці"
20.30 Ток-шоу "Стосується 

кожного"
22.25 Х/ф "Ідеальне вбивство" 

(16+)

6.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф "Гномео та Джульєтта"
12.45 Х/ф "Принци повітря"
14.00 4 весілля
17.00 М/ф "Панда Кунг- Фу 3"
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу під 

Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
0.00 Країна У
1.00 Панянка-селянка
2.00 Теорія зради
2.50 БарДак
3.40 Віталька
5.50 Корисні підказки

4.50 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Факти
5.30 Громадянська оборона
7.15 Антизомбі. Дайджест
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.35, 13.00 Х/ф "Громобій" (16+)
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
16.55 Х/ф "Падіння Лондону" (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф "300 спартанців: 

Відродження імперії" (16+)
22.35 Х/ф "300 спартанців" (16+)
0.35 Лабіринт. Містика поруч

7.40, 8.40 М/ф
7.50 "Зоряне життя"
9.30 "Невідома версія. Невловимі 

месники"
10.15 Х/ф "Принц-самозванець"
12.05 Х/ф "Пропала грамота"
13.30 Х/ф "Чорна стріла"
15.15 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.00 Т/с "Чисто англійські 

вбивства"
21.00 Х/ф "Раз на Раз не 

доводиться"
22.20 Х/ф "Добре сидимо"
23.50 Х/ф "Відпустка за свій 

рахунок"
2.15 "позаочі"

8.00 "Київські історії"
8.30 "Шеф-кухар країни"
9.00, 11.00 "Столичні телевізійні 

новини"
9.15, 11.10 "Ранок у мегаполісі"
12.00 Х/ф "Господар"
14.20 "Найбільші обмани в історії" 

(12+)
15.10 "Секрети українського шоу 

Михайла Поплавського"
15.35 "Прогулянки містом"
16.05 "Концерт Тетяни Піскарьової 

"Люблю"
18.15 Х/ф "Небезпечна гра"
21.00, 1.35, 4.10 "СТН-тижневик"
21.30, 2.05, 6.40 "СТН-спорт-

тижневик"
21.50 Х/ф "Бурхливий Фенікс" (16+)
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Київ музика"

3.00 Зона ночі
5.25 Стендап шоу
6.19, 8.19 Kids Time
6.20 Х/ф "Йоко"
8.20 Х/ф "Альфа" (12+)
10.20 М/ф "Білий полон"
12.45 Х/ф "Снігові пси"
14.45 Х/ф "Дракон Піта"
16.45 Х/ф "Помпеї" (16+)
18.50 Х/ф "Війна Богів" (16+)
21.00 Х/ф "Робін Гуд: Принц 

злодіїв"
0.00 Х/ф "13-й воїн"
2.00 Х/ф "Заборонне царство"

5.15 Х/ф "Дрібниці життя"

6.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті"

10.20 Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"

12.10 Х/ф "Ділові люди"

13.45 Х/ф "Материнська клятва"

16.30 Х/ф "Бандити"

19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"

20.55 Х/ф "Хід у відповідь"

22.30 Х/ф "Полювання за тінню"

0.35 Х/ф "Джулія Х" (18+)

2.20 "Речовий доказ"

6.00 М/ф

8.05 "102. Поліція"

9.00 ДжеДАІ-4. Найкраще 2018 г.

10.00 "Загублений світ"

13.00, 1.40 "Шалені перегони"

14.00 Х/ф "Машина"

15.50 Х/ф "Слід смерті"

17.40 Х/ф "Перевізник"

19.15 Х/ф "Медальйон"

21.10 Х/ф "Розправа"

23.05 Х/ф "Чужі"

2.30 "Облом.UA."

6.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"

8.20 Все буде смачно!

10.30 Хата на тата (12+)

19.00 Слідство ведуть екстрасенси 

(16+)

21.00 Один за всіх (16+)

22.15 Я соромлюсь свого тіла (16+)

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

ранку, Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.40 Х/ф "Король Дроздобород"
10.55 "Супер Чуття"
11.25 Перший на селі
12.00 "Браво, шеф!"
13.20 Національний відбір 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2019"

16.20 UA:Фольк
17.25 "Мегаполіси"
18.30 Т/с "Іспанська легенда" (16+)
19.55 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Мас-стар 15 км. Чоловіки
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром
21.55 "Світ дикої природи"
22.25 "Мальовничі села"
22.55 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Мас-стар 12.5 км. Жінки
0.00 Телепродаж Тюсо

ENTER-ФІЛЬМНОВИЙ КАНАЛ

СТБ

КИЇВICTV

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

КІЛЬЦЯ БЕТОННІ

(складені в ящиках)

Тел.: 0978999976,
0503556236

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: (04595) 3-62-46

На постійну роботу в 
ДП «Бориспільський лісгосп» потрібні

ВЕРСТАТНИКИ
РАМНИКИ
ПОМІЧНИКИ РАМНИКІВ
Заробітна плата – 8000-10000 грн 

ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради на затвердження подано тарифи на теплову енергію, її виробництво та 
постачання, а також тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для 
розрахунків зі споживачами категорії «населення», розраховані згідно з Порядком, затвердженим 

постановою КМУ від 01.06.2011 № 869. Вказані тарифи затверджуються вперше.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ «Перший український 
експертний центр»: http://www.puec.com.ua

Зауваження та пропозиції приймаються з 01.02.2019 протягом 7 календарних днів від моменту 
публікації даного оголошення за адресою: вул. М. Берлінського, 15, м. Київ, 04060, 

(тел. 359-10-51) та на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com.

Найменування
Споживач

Населення (грн.) Інші споживачі (грн.)

Теплова енергія, грн за 1 Гкал, з ПДВ 1 768,16 —

у т.ч.

Виробництво теплової енергії, грн за 1 Гкал, з ПДВ 1 743,31 —

Транспортування теплової енергії, грн за 1 Гкал, з ПДВ — —

Постачання теплової енергії, грн за 1 Гкал, з ПДВ 24,85 —

Центральне опалення за 1 Гкал, з ПДВ 1 848,99 —

Центральне опалення на 1 кв. м, з ПДВ 26,29 —

Гаряче водопостачання за 1 куб. м, з ПДВ 98,78 —

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 03.12.2018 року

ТОВ «Селена-Фарм», фармацевт, з/п 4500,00 грн.
ТОВ «Селена-Фарм», провізор, з/п 4600,00 грн.
Філія Державного підприємства Міністерства 

оборони України «135 Домобудівельний комбі-
нат», слюсар-сантехнік, з/п 5000,00 грн.

Філія Державного підприємства Міністерства 
оборони України «135 Домобудівельний комбі-
нат», робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями, 
з/п 5000,00 грн.

ДНЗ №1, кухар, з/п 7700,00 грн.
ДНЗ №1, керівник музичний, з/п 4652,00 грн.
ДНЗ №1, помічник вихователя, з/п 4551,00 грн.
ДНЗ №1, вихователь, з/п 6054,00 грн.
ЦТТ «Евріка», культорганізатор дитячих по-

зашкільних закладів, з/п 5200,00 грн.
ТОВ «Українська овочева компанія», водій ав-

тотранспортних засобів, з/п 6500,00 грн.
ТОВ «Українська овочева компанія», логіст, 

з/п 8000,00 грн.

ТОВ «БФ Завод», слюсар з контрольно-ви-
мірювальних приладів та автоматики, з/п 
12000,00 грн.

ТОВ «БФ Завод», головний енергетик, з/п 
15000,00 грн.

ТОВ «БФ Завод», слюсар-ремонтник, з/п 
12000,00 грн.

ПрАТ «Бориспільський автозавод», інженер 
відділу капітального будівництва і експлуатації 
будівель і споруд, з/п 5000,00 грн.

ПрАТ «Бориспільський автозавод», електро-
монтер змереж, з/п 7000,00 грн.

КП ВКГ «Бориспільводоканал», водій ав-
тотранспортних засобів, з/п 7120,00 грн.

КП ВКГ «Бориспільводоканал», слюсар аварій-
но-відбудовних робіт, з/п 8445,00 грн.

ДП «Чайка», інженер з охорони праці, з/п 
7400,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

Іванківська сільська рада 
Бориспільського району Київської області 

РІШЕННЯ
Про затвердження тарифів на теплопостачання на території Іванківської сільської ради 
Відповідно до ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 26, п.п. 2 п. «а» ст. 28 Зако-

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» з вне-
сеними змінами, розглянувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308/9, що зареєстро-
ваний в книзі вхідної кореспонденції сільської ради від 09.10.2018 року за №788 про встановлення тарифів 
на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, врахувавши рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів та 
управління власністю, сесія Іванківської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити тариф ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на виробництво, постачання та транспортування теплової 

енергії для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету на тери-
торії Іванківської сільської ради, а саме: 

— виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) з ПДВ;
— постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) з ПДВ; 
— транспортування теплової енергії — 488,04 грн/Гкал (чотириста вісімдесят вісім грн 04 коп.) з ПДВ.
2. Затвердити тариф ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» на виробництво та постачання теплової енергії для по-

треб населення на території Іванківської сільської ради у розмірі 1277,68 грн/Гкал (одна тисяча двісті сім-
десят сім грн 68 коп.) з ПДВ. 

3. Це рішення набирає чинності з дня офіційного його оприлюднення в засобах масової інформації та 
вводиться в дію з 01.01.2019 року. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань фінансів, бюджету та управлін-
ня власністю.  

Сільський голова А.І.Тур     с. Іванків 
29 листопада 2018 року    №1798-41-VІІ 
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АВТОСАЛОНАВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ-21150 Седан-В, 2006 р., об’єм двигуна 1499. 

Тел.: 0 67 7473892.
Мото Viper V250CR-5, гарний стан, один власник, 

проходить всі вимоги експлуатації, не потребує гро-
шових вкладень, куплений в кінці 2016 р., 2100 грн. 
Тел.: 0 50 9828581.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИТОК), О.КОШОВОГО ВУЛ., КІМНАТА (ГУРТОЖИТОК), 
2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХНЯ, ДУ-2/2, 13,2 КВ.М, ЖИТЛОВИЙ СТАН, КУХНЯ, ДУ-
ШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ КОРИСТУ-ШОВА ТА ПРАЛЬНЯ — У СУМІСНОМУ КОРИСТУ-
ВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ, Є СВІЙ ВАННІ, ВОДА ТА ГАЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ, Є СВІЙ 
ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.САДОК, СУПЕР-ПОГРІБ, ПОРУЧ ШКОЛА, ДИТ.САДОК, СУПЕР-
МАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, МАРКЕТ, МОЖЛИВА ПРИБУДОВА, ГОСПОДАР, 
211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.211500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 66 9844508.

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

2-К. КВАРТИРИ

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

балкона, потребує ремонту, с/в окремо, 665000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

3-К. КВАРТИРИ

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

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

БУДИНКИ

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

ку, гараж у дворі, свердловина, ціна договірна. Тел: 
0 63 1419039.

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

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

М.Стариця с., 40 соток (25 соток під забудову, 15 со-
ток під ОСГ), сарай, світло, вода, держакт, гарне ма-
льовниче місце, з трьох сторін поля, лісосмуга, влас-
ник, ціна договірна. Терміново. Тел.: 0 67 7439571.

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

Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький м., 64 кв.м, всі кому-

нікації, 16 соток, приватизовані, власник. Тел.: 0 93 
1633748. 

Хоцьки с., цегляний, 110 кв.м, всі зручності, світ-
ло, газ, свердловина, підігрів підлоги, кондиціо-
нер, супутникове ТБ, меблі, сарай, погріб, басейн, 
поряд ліс, озеро, Канівське море, 38 соток, ціна 
договірна. Тел.: 0 50 2963147.

ПІВБУДИНКУ

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

погреб, поруч зупинка, магазин, 10 соток, під забудо-
ву, 675000 грн., торг. Тел.: 0 63 2968782.

ГАРАЖІ

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

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

Оголошення та реклама

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Баришівка
Власівка с., 10 соток, газ, світло, асфальт, поруч 

озеро, ліс, електричка, ціна договірна. Тел.: 0 50 
4111649, 0 63 7841279.

Бориспіль
Січнева вул., світло, газ, на ділянці старенька хата, 

644000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Франка, 65-Д вул., 16,3 соток, прямокутна, 53х33 м, 

поруч центр, асфальтований під’їзд, ціна договірна. 
Тел.: 0 96 2215052. 

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

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

Лозівка с., 10 соток, світло, прямокутна, висока, 
70000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю
Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

1-к.кв., кінець вул. Шевченка, новий будинок, перша 
здача, меблі, техніка, 7000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручності, 
4500 грн. Тел.: 0 66 7701019.

3-к. кв., у м. Бориспіль, бойлер, частково меблі, 
2000 + комунальні. Тел.: 0 67 4503318.

3-к. кв., у м. Бориспіль, р-н Супутника, кімнати 
окремі, бойлер, меблі, пральна машина. Тел.: 0 67 
4503318.

будинок, р-н вокзалу, 2 кімнати, необхідні меблі, 
техніка, с/в у будинку, 5000 грн+лічильники. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

кімнату у приватному будинку, недорого. Тел.: 
(04595) 51751, 0 98 1032797.

Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу адмі-
ністраторів автосервісу (по випуску авто), мийни-
ків автомобілів, автомеханіків, шиномонтажни-
ків, прибиральниць, офіціантів, адміністраторів 
кафе. Тел.: 0 67 9040777.

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

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

Запрошуємо на роботу кухаря-універсала, з/п від 
10000 грн; бариста-бармена, з/п від 9000 грн; кухон-
ного працівника (мийника посуду), з/п від 8000 грн. 
Тел.: 0 50 4037701, Юлія. 

На виробництво гофроупаковки (картон, кар-
тонні коробки), с. Щасливе, потрібен вантажник 
на склад (розвантаження-навантаження тран-
спорту). Г/р з 8.30 до 16.30, офіційне працевлаш-
тування, від ст.м. «Бориспільська», «Червоний 
хутір» надається транспорт. Тел.: 0 67 2095551, 
Олексій, 0 67 4024149, Олексій. 

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

На постійну роботу потрібні мийники автомобі-
лів. Тел.: 0 68 6875604.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної справки та справки про несу-
димість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 50455, (044) 
2236768, 0 67 3288818.

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

На роботу потрібні водії, бажано кат. «В», «С», 
графік позмінний, з/п 6000-7000 грн. Тел.: (4595) 
50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

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

Оператор пульту охорони в охоронну компанію. 
Різні г/р — 1/2, 1/3 дні, вахтовий метод. Офіційне 
працевлаштування, висока з/п. Тел.: 0 50 4658526, 
0 67 6924212, 0 44 2494000. 

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

п
р

ед
'явн

и
ку куп

о
н

а зн
и

ж
ка 15%

У зв’язку із відновленням меж земельної ділянки, 
що розташована за адресою: Київська область, 

Бориспільський район, Гнідинська сільська рада, СТ 
«Старз», кадастровий номер: 3220882600:04:001:0320, 

прошу бути присутнім 15.02.19 р. о 10:00 власників/
користувачів суміжних земельних ділянок, для 

погодження меж земельної ділянки. 
Контактний тел.: 067-693-33-15, Віктор.
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Охоронники, водій-охоронник в групу швидко-
го реагування. Різні г/р — 1/2, 1/3 дні, вахтовий 
метод. Офіційне працевлаштування, висока з/п. 
Тел.: 0 50 4658526, 0 67 6924212, 0 44 2494000.

Охоронці в охоронне підприємство на постійне 
місце роботи. Вахта по території України. З/п по 
закінченню вахти. Офіційне працевлаштування. 
Соцпакет. Тел.: 0 67 3807701, 0 67 3333770 з 9.00 
до 17.00. 

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 ВОДІЙ. РОБОТА У М. КИЇВ. СТАВКА ПОТРІБЕН ВОДІЙ. РОБОТА У М. КИЇВ. СТАВКА 
700-10000 ГРН/8-9 ГОД. ТЕЛ.: 0 67 2493137.700-10000 ГРН/8-9 ГОД. ТЕЛ.: 0 67 2493137.

Потрібні охоронці, м. Київ. Вахта. Житло надаємо 
безкоштовно. Тел.: 0 50 4100119, 0 97 2558885. 

Потрібні робітники з навиками будівельних та 
підсобних робіт. Тел.: 0 99 4791140, Олександр. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комплектувальники, заси-
пальники сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 
0 67 5221290.

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

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

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

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

Фасадники з д/р, робітники для укладання клін-
керної плитки, потрібні в м. Київ. Безкоштовне 
житло. З/п від виробітку, виплата 2 рази на мі-
сяць. Тел.: 0 97 2538810, 0 99 5211100.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу домогосподарки або доглядальниці. 
Бажано позмінно. Мені 47 років, маю д/р. Тел.: 0 66 
1199984, Інна.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 

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

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дешево, термі-

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

МЕБЛІ

Бориспіль
Передпокій кварц 220х120х42 см, недорого. Тел.: 

0 66 9263601.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Відеокамеру, фотоапарат, факс, рацію. Тел.: 0 50 

4111649.
Кондиціонер «LG-LSNH1264JF1», б/в, радіус дії 40 

кв.см, 8000 грн. Тел.: 0 67 3536296.
Мангал саморобний, 700 грн; сейф 35х40х60, 700 

грн. Тел.: 0 97 3286785, 0 50 8142268. 
Пральна машина SAMSUNG eco.bubble,нова. Ціна 

договірна. Тел.: 0 98 4413471, 0 95 4343217.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кізонька, з другим окотом, недорого. Тел.: 0 93 

2233068.
Кізочку 10 місяців, с. Глибоке. Ціна договірна. Тел.: 

0 98 7345495, Людмила.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кормові буряки, с. Вороньків. Тел.: 0 93 7400555.
Солома, тюк 35 грн. Тел.: 0 98 4032123, 0 66 

6521854.

РІЗНЕ

Бориспіль
 Сіно в тюках, ціна договірна. Тел.: 0 50 1590197.
Ботинки зимові із натурального замшу, чорні, з 

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

КУРИ-НЕСУЧКИ, МОЛОДІ (ВЖЕ НЕСУТЬСЯ). КУРИ-НЕСУЧКИ, МОЛОДІ (ВЖЕ НЕСУТЬСЯ). 
ТЕЛ.: 0 97 6962151.ТЕЛ.: 0 97 6962151.

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

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

Санки, стільці, табуретки, тумбочки, полиця. Тел.: 
(04595) 51751, 0 98 1032797.

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

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, 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.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи, а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр. 

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Сім’я догляне одиноку людину з правом успадку-
вання житла. Проживаємо в м.Бориспіль, маємо ста-
більний дохід, своє житло, отже можемо доглядати 
без переїзду! Розглянемо всі пропозиції! Тел.: 0 95 
7456727, Надія Олександрівна. 

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»

м. Бориспіль, вул. Головатого, 2
Тел.: 063-185-95-75, Оксана

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН

ПРОДАВЕЦЬ
магазин меблів

Графік роботи 2/2, з 8.00 до 19.00

Сеньківська сільська рада 
Бориспільського району Київської області 

Виконавчий комітет 
РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року №52               с. Сеньківка
Про затвердження тарифів на теплову енергію ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» 
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відпо-

відно до частини четвертої, п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання», відповідно до оприлюдненого 
Державним агентством з енергоефективності та енергозабезпечення України 25.09.2018 року розрахунком се-
редньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ 
та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання, розгля-
нувши заяву ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» від 23.08.2018 року №2308/3 про встановлення тарифів на теплову енергію, 
на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії 
та додані розрахунки щодо обгрунтування відповідних тарифів виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тариф на виробництво та постачання теплової енергії для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі: 
— виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал (одна тисяча вісімсот сімнадцять грн 44 коп.) у тому 

числі ПДВ;
— постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал (вісім грн 53 коп.) у тому числі ПДВ.
2. Внести зміни та доповнення до Рішення Сеньківської сільської ради від 09.12.2016 року №167-ІХ-VІІ, ви-

клавши пункт 3 в наступній редакції: 
«1. Затвердити ТОВ «УКРТЕПЛО КИЇВ» тарифи на теплову енергію для потреб установ та організацій, 

що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб у розмірі:  2370,88 грн/Гкал з ПДВ в тому 
числі: 

— тариф на виробництво теплової енергії — 1817,44 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на постачання теплової енергії — 8,53 грн/Гкал з ПДВ; 
— тариф на транспортування теплової енергії — 544,91 грн/Гкал з ПДВ». 

Сільський голова      Ю.А.Ляшенко
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 ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

 ПРОЦЕС ПІШОВ

БОРИСПІЛЬЩИНА ВІДЗНАЧИЛИ 180 РІЧНИЦЮ ВІД ДНЯ НАРОЖЕННЯ ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО. НЕ ОМИНУЛИ ПОДІЮ 
В ОДНОЙМЕННОМУ СЕЛІ ЧУБИНСЬКЕ, ЯКЕ У 1993 РОЦІ НАЗВАНЕ НА ЧЕСТЬ ВЧЕНОГО-ЕТНОГРАФА. НАСЕЛЕНИЙ 
ПУНКТ ВХОДИТЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ВІДРОДЖЕННЯ ВИДАТНИХ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

«Я НА ПРАВЕДНІЙ ДОРОЗІ 
СЛУЖІННЯ І БУДОВИ ХРАМУ»

ПРОТОІЄРЕЙ 

БОГДАН 
ЗАДВІРНИЙ

— Тобто, у цій справі люди ак-
тивно беруть участь?

— Так, ми вдячні Л.В.Сторож-
ко, М.В Цілику, Т.П. Катуліній. Дя-
кую пану зі Львова Р.І. Шпаку та йо-
го сім’ї, які від початку долучили-
ся до будови Храму, завдяки йому 
маємо чудовий проект, дякую па-
ну І.М. Ломаці із електрокомпанії 
«ЕЛМЕР» та нашому електрику В.І. 
Самойліку, дякую торговому дому 
«НІКО Мітсубісі» — вони допомог-
ли із палями і освітленням. Велика 
подяка голові правління ПрАТ БК-
БМ пану І.В.Шалімову, який дає бе-
тон для фундаменту храму. 

Дякую і віце прем'єр-міністру 
В.А.Кириленко, родинам Бондаренко 
та Шевченко із Києва, районному ар-
хітектору С.О.Лещенку та пану С.Мар-
кітаненку, О.М. Придатку, Д.Ю.Анто-
нюк,  А.Н.Кечіяну. Дякую людям-бла-
годійникам із Києва, Черкас, Харкова, 
Житомира, Броварів, села Проців...

Я і вся громада долучаємось та 
дякуємо Богу за благословенних, 
земних ангелів, які благодіють і ак-
тивно беруть участь у житті парафії. 

— Така активність людей мо-
же свідчити про їхнє духовне від-
родження?

— Жителі прагнуть, щоб святиня 
у стінах постала якнайшвидше. Лю-
ди несуть відродження у своїх ду-
шах. Відкривають серця для Бога.

Бо людина створена за образом 
і подобою Божою. Коли людина 
повертається до небес добрими 
справами, виконанням заповідей 
Божих, наповнює себе таїнства-
ми, то освячується. Я щасливий, 
бо кожного богослужіння я бачу, 
як причащаються діти, як вони сві-
тяться від благодаті Божої, і розу-
мію, що я на правдивій дорозі слу-
жіння і будови Святого Храму.

— Чи були труднощі під час 
підготовки до будівництва?

— Звісно. Ніхто не бачить доку-
ментально-паперової праці, яку 
довелося мені звершувати. А ко-
ли почали заливати сваї, ростві-
рок, почали виходити нариси Хра-
му, виписуватися, то це вже вели-
кий результат.

Пережили і смуток. До скром-
ного Храму (каплиці) чотири рази 
вривалися грабіжники, два із них 
наробили великих збитків. При-
кро, що поліція бездіяльна, бо в 
них зникли всі протоколи і світли-
ни та відео, донині «мертві бджо-
ли не гудуть». 

— Як фінансується будівниц-
тво?

— Ми вірили громадою і споді-
валися, що обставини державного 
проекту будуть до нас прихильні 
і загалом побудують і Православ-
ний комплекс. Але не так все до-
бре у нашій державі, тому впро-
довж минулих років нам всі дають 
зрозуміти, що Садиба – держав-
ний проект, і буде фінансуватись 
коштами бюджету та залученням 
коштом інвесторів. А от церква 
має будуватися за кошти прихо-
жан та благочестиву допомогу 

щирих новітніх, якщо так можна 
сказати, князів та гетьманів, і про-
стих, щирих земних ангелів, бла-
годійників. 

Ми докладаємо зусиль, щоб за-
гальна мрія стала реальністю! Хо-
димо від хати до хати, збираємо 
кошти і розуміємо, що цих старань 
замало. На зборах приходу вирі-
шили звертатись до всіх та уклін-
но просити фінансової допомоги, 
шукаючи меценатів, благодійників 
в Україні та за її межами, звертаю-
чись до діаспор. 

— Із ваших слів можна зрозу-
міти, що цей проект важливий 
не лише для Чубинського та Бо-
риспільщини.

— Саме так. Православний 
комплекс у Чубинському несе не 
тільки духовно-християнське від-
родження для окремої громади, 
але відроджує історичну цінність 
району, області і України, відро-
джує справедливість щодо родини 
Чубинських. Ми розуміємо склад-
ність нашого прохання у часи вій-
ни, розуміємо складність людської 
зайнятості, заклопотаності у біган-
ні за земними благами.

Боград РАК

Дещо з історії. Царсько-
імперська російська, а пізніше 
радянська влада знищили 
будь-яку згадку про родину 
Чубинських, не залишили і 
каменя від садиби нашого 
співвітчизника, чи могил, які 
були і є поруч із садибою, та на 
яких зараз люди орють городи.

Як зараз. Нині, поряд з 
дубовим гаєм, який пам’ятає 
події тих часів, стоїть банер із 
написом: «ДОРОГА ДО ХРАМУ». 
Далі постає невеличкий храм-
каплиця Преподобного Павла 
Послушного Києво-Печерського 
ПЦУ, а поряд розпочалось 
будівництво храму. Великого, на 
який заслуговує громада.

Побудова храму. Історія 
будівництва бере початок в 
2006 році, коли настоятелем 
був ієрей Микола Кравчук. 
Завдяки йому у 2008 році 
з’явилась в дубовому парку-
заповіднику невеличка споруда 
– каплиця на честь Чубинського. 
Із 2009 року настоятелем став 
протоієрей Богдан Задвірний, 
який продовжує цю роботу. 
Він розповів, як іде робота над 
будівництвом храму.
«Давайте повернемося на 
180 років, у час життя родини 
Чубинських, —розповідає 
протоієрей Богдан. — 
Це вони стали наріжним 
камінцем побудови цього 
Святого Храму, бо несли 
ідею волі і просвітлення, 
навчали мешканців хутора 
та навколишніх міст і сіл віри 
в Бога, прививали мудрість, 
культуру, відвагу боротися і 
бути незламним перед царсько-
кремлівським пеклом. До 
побудови храму долучилися 
багато. Я завше молюся за кожну 
душеньку, яка долучилася до 
благословенної праці».

Отець каже, що довгі роки служить та трудиться у Божому вино-
граднику. «Відбулося в моєму житті багато доброго і злого, та терпе-
ливо переношу все. Громада села Чубинське вдячна голові сільської 
ради Галині Шевченко та тогочасному депутатському корпусу». Та-
кож отець згадує багатьох небайдужих.

МИ УСІЄЮ ГРОМАДОЮ СЕЛА ЧУБИНСЬКЕ — СМИРЕННО, УКЛІННО ПРОСИМО ДОПОМОГИ В УСІХ, ХТО ПРОЧИТАЄ СТАТТЮ, ЩОБ ВИ 
СТАЛИ ОПОРОЮ ДЛЯ СКРОМНОГО ПРИХОДУ, ЩОБ ІМ’Я НЕБАЙДУЖИХ ВПИСАЛОСЬ ЗОЛОТИМИ БУКВАМИ У СТІНАХ НОВОГО ХРАМУ!

СПРОБИ СТВОРИТИ ОТГ ЗА ІНІЦІАТИВИ СЕЛА ГОРА
Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

У Бориспільському районі 
майже розпочався процес об’єд-
нання громад. У селі Чубинське 
з цього приводу провели перші 
слухання. 

Згідно розпорядження голови 
Великоолександрівської сільської 
ради Галини Шевченко 28 січня у 
с. Чубинське відбулося громадське 
обговорення щодо підтримки про-

позиції Гірського сільського голо-
ви Романа Дмитріва про добровіль-
ні об’єднання Гірської сільської те-
риторіальної громади с. Гора з 
Мартусівською сільською грома-
дою, Вишенківської (села Вишень-
ки і Петропавлівське), Гнідинською, 
Щасливською (с. Щасливе та Про-
ліски), Великоолександрівською (с. 
Мала Олександрівка, Велика Олек-
сандрівка, Чубинське, Безуглівка) 
в Гірську сільську об’єднану тери-
торіальну громаду з адміністратив-

ним центром у с. Гора. Дані слухан-
ня — це перший етап, який може 
дати старт створенню робочої гру-
пи щодо пропозиції Гірської сіль-
ської ради, в разі врахування депу-
татами думки громад.

Метою даної зустрічі була можли-
вість роз’яснення людям послідов-
ності дій та порядок створення ОТГ. 

Бажаючих взяти участь у обго-
воренні зареєструвалося 308 осіб, 
проте на зібрання з’явилося 285 з 
них. Обговорення почалося з об-

рання голови та секретаря слу-
хань, порядок денний затверди-
ли швидко. 

Проте були спроби зірвати зу-
стріч, постійні втручання з боку 
окремих депутатів та затягування 
процесу обговорення. Внаслідок, 
до голосування про добровільне 
об’єднання в залі лишилося 202 
голосуючих. Проголосували: «за» 
— 140 чол., «проти» — 52, утрима-
лось — 10. Тепер рішення за депу-
татами Гірської сільської ради. 
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 ІНЦИДЕНТ ЧЕРЕЗ КОЛІР ШКІРИ  ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ

 ЗНОВУ СКАНДАЛ

 26 січня ввечері 
на директора курсів 
англійської мови 
«Персеверанс» Мохамеда 
Сісея, африканця за 
походженням (народився 
в Сьєра-Леоне), який 
понад 20 років мешкає в 
Борисполі, стався напад. 
Чоловік із тяжкими 
ушкодженнями потрапив до 
Бориспільської ЦРЛ.

Наталія ЧАЙКОВСЬКА

Подробиці. Від Олени Сісей, 
дружини потерпілого, «Вісті» 
дізналися, що чоловіка побили, 
коли той зайшов у хостел, що 
у районі Соцмістечка, щоб 
поспілкуватися з господарем. 
Двері відчинив невідомий 
чоловік напідпитку, та почав 
ображати Мохамеда, збив його 
з ніг та наніс удари.
На запитання, чи вважає 
вона, що побиття може бути 
пов’язане з кольором шкіри, 
відповіла ствердно. Каже, 
молодик, який почав бійку, 
показував зневагу до 
темношкірого.
Попри численні 
ушкодження та переломи 
Мохамед намагається 
триматися з оптимізмом 
і навіть зміг прошепотіти 
«You are welcome», коли 
автор відвідала його 
в лікарні. Говорити ще 
не може, тому поки не 
хоче коментувати деталі 
інциденту для преси. Рідні 
сподіваються, що йому не 
доведеться робити операцію 
через перелом щелепи.

Мохамед Сісей – відома осо-
ба в Борисполі, він директор 
та викладач курсів. Бориспіль-
цям мало відома його громад-
ська діяльність, що стосується 
важливих суспільних питань. 

У 2009 році Мохамед Сісей за-
снував із однодумцями та земля-
ками Африканську раду в Україні, 
яка досі працює в двох напрям-
ках: захист прав африканців та 
афроукраїнців (в т.ч. надання пра-
вової допомоги постраждалим та 
їх сім’ям), що мешкають тут, та ро-
бота з попередження расизму че-
рез подолання стереотипів та ви-
ховання терпимості до меншин, 

в тому числі етнічних, національ-
них, релігійних тощо.

Організація провела десятки 
конференцій за участю послів 
африканських країн, круглих 
столів та семінарів у вишах та бі-
бліотеках, проводила уроки то-
лерантності у школах для молод-
ших школярів (в т.ч. для гімназії 
«Перспектива» м. Бориспіль), уч-
нів середньої і старшої шкіл, а ще 
— щорічні міжнародні футбольні 
чемпіонати проти расизму, тема-
тичні виставки, Дні Африки та ін-
ші заходи. Усе для того, щоб при-
вернути увагу громадськості до 
проблеми нетерпимості та вихо-
вувати почуття толерантності. 

ВЕДЕ АКТИВНУ ОСВІТНЮ 
І ГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 ДОСЬЄ

«Вісті» зустрілися з прези-
дентом Африканської ради в 
Україні, віце-консулом Гвінеї в 
Україні Ісою Садіо Діало, щоб 
запитати його думку щодо 
інциденту.

Пан Іса вже 20 років живе в 
Україні, має дружину-українку 
та спільних дітей, власний біз-
нес. Пропагує Україну в пози-
тивному ключі, але не відкидає 
фактів нетерпимості на расово-
му чи етнічному підґрунті. 

«За останні два місяці ми за-
фіксували ще два випадки, по-
дібних до того, що стався з Мо-
хамедом Сісеєм, у Києві, — там 
побили громадян країн Афри-
ки, — розповідає співрозмов-
ник – Є випадки образ чи при-
нижень, на які скаржаться сту-
денти-африканці та діти-му-
лати. Із 2010 по 2013 ріки ми 
провели безліч уроків та зу-
стрічей на тему толерантності 
зі школярами і студентами. По-
тім ця діяльність була призу-
пинена. Зараз, бачу, потрібно 
її відновлювати». 

Іса Садіо Діало запевнив, що 
він та правозахисні організації 
тримають на контролі випадок, 

що стався у Борисполі. «Слід-
чий, що займається справою, 
повідомив, що особу напад-
ника встановлено, потерпілий 
упізнав його за фотографією. 
Свідки (а їх 5) — усі не місце-
ві робітники будівельних ком-
паній Борисполя, — комен-
тує співрозмовник. — Їхній то-
вариш-нападник знаходиться 
в розшуку, бо зник відразу, як 
Мохамеда забрали в лікарню». 

Каже, що слідчий запевнив, 
що докладе усіх зусиль, щоб 
зловмисника упіймали та він 
отримав покарання. 

«Останні 3-4 роки тем расиз-
му та нетерпимості уникають як 
у владних кабінетах, так і на рів-
ні освітніх організацій, мені не-
одноразово доводилось чути: 
«У нас расизму немає». Але це, 
на жаль, не так», — підсумував 
пан Діало. 

Іса Садіо Діало, президент
Африканської ради в 
Україні, віце-консул Гвінеї

ДЕКЛАРАЦІЇ 
З ЛІКАРЕМ 
БОРИСПІЛЬЦІ 
ПІДПИСУЮТЬ 
У МЕРІЇ

Наталія ДОЛИНА

Із 29 січня на першому по-
версі приміщення виконкому 
міськради працює мобільний 
пункт з підписання (перепід-
писання) декларацій із сімей-
ними лікарями міських амбу-
латорій. 

У перший день роботи пункту 
ще до обіду декларації підписа-
ли понад 20 осіб. За словами жи-
тельки Борисполя Наталії, яка 
прийшла із родиною, це своє-
часна медініціатива. 

«Ми не могли визначитися з 
вибором сімейного лікаря. Тут 
показали реєстр, поцікавилися, 
лікар якого профілю потрібний, 
допомогли з вибором. Проце-
дура зайняла мало часу, по-
трібно, щоб більше людей зна-
ли про це нововведення», — 
каже жінка.

За словами медиків пункту, 
серед відвідувачів були як ті 
люди, які вперше підписували 
декларацію, так і ті, хто висло-
вив бажання відмовитися від 
декларацій, які раніше підписа-
ли з районним центром первин-
ної медико-санітарної допомо-
ги і захотів перейти до міської 
первинки.

Впродовж першого дня робо-
ти прийшли  25 чоловік.

Графік роботи
пн-пт з 9.00 до 16.00. 
Телефон для довідок 

063 465-92-20

Нагадаємо, щоб підписа-
ти декларацію, особа повинна 
при собі мати паспорт, іденти-
фікаційний код, мобільний те-
лефон. Якщо ж ви підписуєте де-
кларацію з педіатром (чи сімей-
ним лікарем, який буде обслу-
говувати вашу дитину), то також 
знадобиться свідоцтво про на-
родження дитини (id-картка) та 
документи (паспорт та код) од-
ного з її батьків або опікунів.

Основний спосіб заповне-
ння декларації — електро-
нний: уповноважена особа 
закладу внесе ваші дані в си-
стему, роздрукує декларацію, 
яку ви підпишете у двох при-
мірниках (один із них залиша-
ється у вас). Потім уповнова-
жена особа медзакладу над-
силає її в систему «Електронне 
здоров‘я». 

Тетяна ХОДЧЕНКО

Вихованців Бориспільської 
ДЮСШ директор НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» не пустила на за-
плановане тренування до спорт-
комплексу, що на території освіт-
нього закладу. Мер Борисполя 
дав вказівку начальнику управ-
ління освіти розібратися із ситу-
ацією, що склалася.

«Батьки дітей-вихованців ДЮСШ 
минулого тижня неодноразово 
зверталися до мене зі скаргами на 
директора НВК «Ліцей «Дизайн-
освіта» Ларису Власенко, — заявив 
на нараді 28 січня міський голова 
Анатолій Федорчук. — Я вимагаю 
негайно притягнути до відповідаль-
ності винних у ситуації, яка виникла 
через заборону займатися у спорт-
комплексі. В іншому разі начальник 

міського управління освіти має на-
писати доповідну про свою безпо-
радність на посаді». 

Як стало відомо, 22 січня за на-
казом директора «Ліцею «Дизайн-
освіта» Лариси Власенко вихованців 
ДЮСШ не пустили на планове тре-
нування до спорткомплексу. «Скіль-
ки цей некерований директор бу-
де зривати учбовий процес наших 
дітей? Чому зал, в якому уроки фіз-

культури закінчуються о 16.00, не 
дозволяють використовувати для 
спортивних секцій?» — писали піс-
ля інциденту обурені батьки в мере-
жі Фейсбук. 

Анатолій Федорчук вкотре наго-
лосив, що спорткомплекс ліцею бу-
дувався за кошти міської громади, 
тому доступ до нього має бути для 
усіх дітей без виключення. 

Міський голова дав вказівку на-

чальнику управління освіти та нау-
ки Бориспільської міської ради Те-
тяні Павленко негайно розібрати-
ся в ситуації та притягнути Ларису 
Власенко до адміністративної від-
повідальності. 

Нагадаємо, директор ліцею ра-
ніше скаржилася на поведінку ви-
хованців ДЮСШ у спорткомплексі: 
мовляв, юні спортсмени часто смі-
тять у закладі, псують інвентар.

АДМІНІСТРАЦІЯ «ЛІЦЕЮ «ДИЗАЙН-ОСВІТА» ЗАЧИНИЛА СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ ДЮСШ

МОХАМЕД СІСЕЙ: 

«DON`T JUDGE A BOOK 
BY ITS COVER»
У ПЕРЕКЛАДІ — НЕ СУДІТЬ КНИГУ ЗА ОБКЛАДИНКОЮ. ВИСЛІВ ПЕВНОЮ МІРОЮ СТОСУЄТЬСЯ 
ПОДІЇ, ЩО ВІДБУЛАСЯ.
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 ЯК ВУЛИЦЮ НАЗВЕТЕ

СКЛАДНОЩІ ЧЕРЕЗ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

 Тож чи необхідні часті 
перейменування вулиць, які 
проблеми вони тягнуть, та 
як міняються назви в інших 
країнах, дізнавалися «Вісті».

Є факт. «Вісті», проводячи жур-
налістське розслідування, стикну-
лися з труднощами, намагаючись 
знайти родичів людини в Бориспо-
лі за конкретною адресою, вказа-
ною в реєстраційних документах 
за 1939 рік. Здавалося б, якщо наз-
ва вулиці змінилася, архівний від-
діл має всі дані. Але виявилося, що 
дізнатися назву вулиці, якою вона 
була 80 років тому, у Борисполі не-
можливо. У архівному відділі роз-
повіли, що даних до так званого ве-
ликого перейменування у 1953 ро-
ці (тоді мінялися назви і нумерація 
будинків) немає. До того ж за часів 
незалежності Бориспіль пережив 
щонайменше два нових перейме-
нування вулиць.

Так насправді
Під шумок. Відомо, що 
перейменування вулиць 
відбувались в усіх країнах світу. 
Зараз найбільше змін назв в 
пострадянських країнах, що є 
наслідком декомунізації. Однак є 
випадки в Україні, коли «під шумок» 
змінюються вулиці, які носили 
імена відомих письменників, поетів, 
композиторів, або замінюються 
нейтральні назви, аби лише назвати 
їх іменами теперішніх героїв.

У пострадянських країнах. 
Однією з країн, де, як і в Україні, 
хвиля перейменувань не вщухає, 
є Молдова: деякі з тамтешніх 
вулиць пережили стільки змін, 
що на вуличних вивісках під 
сучасною назвою пишуть весь 
перелік попередніх, що є зручно і 
пізнавально. 

У світі. Натомість жителі 
європейських країн спокійно 
ставляться до того, що їхні 
вулиці названі іменами Карла 
Маркса, Фрідріха Енгельса, Праці, 
Революції, навіть Леніна. Їх не 
змінюють, бо вважають, що це 
– історія, яку треба пам’ятати. 
Позитивно сприймають і вулиці з 
іменами поетів чи письменників, 
хай і російських – є вулиці Пушкіна 
і Лермонтова, Горького та Чехова. 
Щодо процедури, то, наприклад, 
у Німеччині будь-які рішення про 
перейменування набуваються 
законної сили не відразу, а 
через роки. Після прийняття 
попереднього рішення до нього 
повертаються і аналізують його 
доцільність.

Що відомо про історію пе-
рейменувань у Борисполі, чи 
завдала декомунізація вулиць 
незручностей, розповіла секре-
тар топонімічної комісії та стар-
ший науковий працівник Бори-
спільського історичного музею 
Тетяна Гойда.

Старі назви досі 
з’ясовуються 

«Відомо про два переймену-
вання у Борисполі відбулося у 
1922 році та 1953, коли т.зв. ве-
лике перейменування: змінені 
назви майже всіх вулиць та нуме-
рація будинків. Тоді не було гро-
мадських слухань: рішення при-
йняли, за кошт держави змінили 
вивіски, номери та інформацію 
в документах. Архіви втрачені у 
воєнні роки. Зберігся один доку-
мент 1922 року, що стосується пе-
рейменування, в ньому вказано 
декілька вулиць; про інші зміни 
цього року чи раніше невідомо. 

Можливо, були перейменуван-
ня (не масові) в 30-х роках, але да-
них про це немає. 

Нині відомо не про всі старі 
назви. Коли прочитали в «Вістях» 
про розшук родичів Миколи Галь-
ченко (пілота, що загинув у 1945 
році), теж зацікавилися, де зна-
ходилася вулиця Фрунзе. Хтось 
із старих мешканців вказував, що 
це район Вигону, ми вважали, що 
це Розвилка, бо попередня назва 
— Іванківський шлях. Одна жінка, 

прочитавши публікацію, принес-
ла листа, в якому стверджувала, 
що Фрунзе — це район Шкурівки. 
Ми знаємо, що в Борисполі був 
такий район, але не знаємо, де. 
Зараз вже з’ясували, що Іванків-
ський шлях був на Розвилці, і ві-
домо, що вулиця, що носила наз-
ву Фрунзе в 1939 році, це ниніш-
ній Київський Шлях, його кінець. 
А от щодо Шкурівки — досі неві-
домо», — розповідає Гойда.

 

Підготовка до 
перейменування 
велась давно

За словами співрозмовниці, у 
90-х роках перейменувань, крім 
вулиць Леніна та Чубаря, не було. 
Щодо зміни назв вулиць 2015 ро-
ку, каже, усе відбувалося не спон-
танно: діюча комісія при міській 
раді, починаючи з 2007 року ве-
ла роботу та подавала пропозиції, 
але закон про декомунізацію доз-
волив (або змусив) міську владу 
втілити ці напрацювання. «Питан-
ня про перейменування підніма-
лося у Борисполі із початку 90-х 
років, про необхідність цього пи-
сали журналісти Лариса Громад-
ська, Тарас Корніюк, Володимир 
Білкей та інші автори «Вістей», ці 
публікації зберігаються в музеї», 
— розповідає пані Тетяна.

«Щодо перейменування через 
декомунізацію, то на топоніміч-
ній комісії підготували список ву-

лиць, рекомендованих до зміни, 
затвердили його, на засіданні ви-
конкому відкоригували (з 56 за-
лишилось 39 назв), і по цих вули-
цях мали пройти громадські об-
говорення. Суперечки були лише 
щодо імен героїв сучасної війни», 
— згадує Тетяна Миколаївна.

Недоліки та 
незручності

Пані Тетяна визнає, що через те, 
що обговорення пройшли не на 
всіх вулицях, а міська рада прого-
лосувала за перейменування спи-
ском, це дозволило через суд ска-
сувати рішення про переймену-
вання деяких вулиць (Лютнева, 
Ватутіна, Карла Маркса та Суво-
рова). «Люди скористалися пору-
шенням процедури голосування 
як формальною підставою. Це до-
сі викликає плутанину — напри-
клад, на вулиці Ватутіна (яка була 
перейменована в Старокиївську, а 
потім суд повернув їй попередню 
назву) вивіски «вул. Ватутіна», а на 
початку вулиці вказано «Староки-
ївська», ця ж назва вказана в пла-
тіжках та документах РЕМу, який 
змінив назву вулиці в документа-
ції після перейменування, а після 

рішення суду ще не встиг», — кон-
статує співрозмовниця. 

За її словами, із іншими пере-
йменованими вулицями ситуація 
не краща — покажчик з новою наз-
вою є тільки на початку вулиці, а 
далі на будинках у більшості ста-
рі назви: «Цим має займатися КП 
«ВУКГ» — за бюджетні кошти замі-
нити вивіски, але вони чекають, по-
ки господарі будинків зроблять це 
самостійно».

ДЕКОМУНІЗОВАНІ ВУЛИЦІ БОРИСПОЛЯ БЕЗ ТАБЛИЧОК

Вочевидь. Часте перейменування вносить плутанину та невдо-
волення, не кажучи про економічні збитки, пов’язані з процедурою. 
Можливо, враховуючи нинішні нестабільні часи, слід взяти за пра-
вило давати вулицям нейтральні назви, без політичного підтексту, 
щоб уникнути переоцінки у майбутньому.

Починаючи з 2019 року ініці-
атор зміни назви вулиці у сто-
лиці зобов’язаний проконсуль-
туватися з її постійними меш-
канцями і після позитивних ре-
зультатів може звертатися до 
міської влади. 

За численними звернення-
ми та проханням громадськості 
розглядається можливість вве-
дення мораторію на перейме-
нування об’єктів на найближ-
чі 7 років.

• Старший науковий праців-
ник музею, секретар топоніміч-
ної комісії Тетяна Гойда.

• У Києві впродовж 
2014-2018 років 
перейменовано 206 
об’єктів (вулиці, сквери, 
парки тощо).

• У Борисполі тільки 
у 2015 році список 
запропонованих 
перейменувань містив 
106 об’єктів (104 вулиці, 
озеро та площу).

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

• Вуличний покажчик у Молдові після численних 
перейменувань.

• На всій вулиці на покажчиках вказана 
вул. Ватутіна, натомість на початку — табличка 
«Старокиївська», ця ж назва у офіційних докумен-
тах РЕМу, хоча їй повернули попередню назву.

• Вул. Горького перейменували на Момота, 
але як на деяких будинках, так і на автобусах та 
зупинках вказана стара назва.

 ДОВІДКОВО

 УЖЕ ДІСТАЛО
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 Я — СПОЖИВАЧ

БОРЩ ЯК ДЕЛІКАТЕС
ІЗ ВИСОКИМИ ЦІНАМИ НА БОРЩОВИЙ НАБІР ТРАДИЦІЙНУ УКРАЇНСЬКУ 
СТРАВУ ЧАСТО ЇСТИ НЕ БУДЕШ.

 В Україні стрімко 
дорожчають базові зимові 
овочі. Ходять чутки, 
що замість дешевих 
вітчизняних супермаркети 
пропонують дорогі імпортні 
товари. Чи насправді це так 
— розбиралися «Вісті».

Овочі рекордсмени
За рік борщовий набір подорож-

чав в два рази. За словами голови 
Української Асоціації постачаль-
ників торговельних мереж Олек-
сія Дорошенка, в грудні 2017 року 
вартість овочевого кошика (буряк, 
капуста, картопля, морква, цибу-
ля) становила 26,6 грн, а наприкін-
ці 2018 року він коштував 56,6 грн.

КАПУСТА:
Грудень 2017 р. — 4,4 грн/кг
Грудень 2018 р. — 8-9 грн/кг.

ЦИБУЛЯ:
Грудень 2017 р. — 5,5 грн/кг
Грудень 2018 р. — 15-16 грн/кг

МОРКВА:
2017 р. — 6 грн/кг
2018 р. — 10 грн/кг.

БУРЯК:
2017 р. —6 грн/кг
2018 р. — 12 грн/кг.

КАРТОПЛЯ:
Грудень 2017 р. — 6 грн/кг
Грудень 2017 р. — 8 грн/кг.

Абсолютним рекордсменом стала 
звичайна ріпчаста цибуля — овоч 
подорожчав більше, ніж у три рази.

У січні ціни ще виросли, хоча 
деякі експерти прогнозували, що 
зростання цін досягло піку, і з ново-
го року овочі дорожчати не будуть. 

Ви чиї будете? Свої!

На всіх цінниках у маркетах, 
крім ціни, є позначка — 
«Україна». Адміністратори 
супермаркетів запевнили, 
що всі овочі — суто 
вітчизняного виробництва, 
жодної казахстанської чи 
азербайджанської морквини 
чи цибулини тут немає. 
Мовляв, розмови про те, що 
українські супермаркети 
заповнені імпортними 
овочами — не більше, 
ніж чутки. На прохання 
показати сертифікати якості 
відреагували нормально, 
документи надали, не було 
жодних заперечень. 
«Вісті» переконалися, що 
весь набір для українського 
борщу — від вітчизняних 
виробників. У «Сільпо» — з 
Дніпропетровської області, 
в АТБ — з Херсонщини, в 
«Біллі» — з Житомирщини і 
Рівненської області . Судячи 
з документів, овочі якісні, 
перевірені на всі необхідні 
показники безпеки.

РЕЙД СУПЕРМАРКЕТАМИ БОРИСПОЛЯ
«Вісті» пройшлися супермаркетами міста, щоб переконатися, що експерти не помилилися у прогнозах. 

Як виявилося, січень продовжує бити цінові рекорди на овочі.

10,49 
грн/кг

11,99  
грн/кг

9,99 
грн/кг

10,99 
грн/кг

11,49 
грн/кг

12,49  
грн/кг

11,75 
грн/кг

11,49 
грн/кг

13,99 
грн/кг

11,99  
грн/кг

12,99  
грн/кг

13,99  
грн/кг

20,99 
грн/кг

20,99 
грн/кг

21,95 
грн/кг

21,99 
грн/кг

89,95  
грн/кг

129 
грн/кг

80,95  
грн/кг

80,99  
грн/кг

• Сільгоспвиробники пропонують оптом моркву, в залежності від сортів і 
кондиції, від 5 до 8 грн за кг, цибулю від 8 до 15 грн, буряк від 5 до 8,5 грн за кг.

Оптом від виробника дешевше

Ціни ростуть швидше 
за доходи

Експерти пов'язують рекордне 
подорожчання борщового набору 
із зростанням цін на ці овочі в Єв-
ропі. Українські фермери охоче ви-
возять їх в Польщу та інші країни. 
А в підсумку ціни ростуть в Украї-
ні швидше за доходи українців. На 
думку національних експертів, у 
нас не достатньо працює Антимо-
нопольний комітет. У США, Поль-
щі є інспекції щодо цін, які опіку-
ються доступними продуктами 
для внутрішнього ринку. В Україні, 
оскільки цим ніхто не займається, 
ціни «вирівнюються» під експортні 
поставки фермерів. Тож ці чинни-
ки можуть провокувати подальше 
зростання цін.

Скільки коштуватиме українській 
господині борщ за кілька місяців 
— невідомо; вочевидь, дорожче, 
ніж сьогодні.

Чому ціни на звичайні овочі для 
українського споживача так непо-
мірно зросли, як формується ці-
нова політика, адміністрація су-
пермаркетів пояснити відмовила-
ся. Всі дружно радили звертатися 
за роз'ясненнями в головний офіс. 

Адресу називали, проте телефонів 
для зв'язку не дали. 

«Вісті» вирішили з'ясувати, за 
якими цінами продають овочеву 
продукцію виробники.

Пропозицій вітчизняних фермер-
ських господарств чимало в різних 

куточках України — Дніпропетров-
ська, Херсонська, Чернігівська, Во-
линська, Запорізька, Полтавська, 
Рівненська, Чернівецька області. 
Сільгоспвиробники пропонують 
оптом моркву, в залежності від сор-
тів і кондиції, від 5 до 8 грн за кг, ци-
булю від 8 до 15 грн, буряк від 5 до 
8,5 грн за кг.

Наталія ДОЛИНА

Який же український 
борщ без м’яса! 

Але ціни на нього «кусаються». 
Вартість свинини у «Форі» 
від 90,90 (ребро) до 113,90 
(ошийок). У «Сільпо» свинина 
дорожча — ребро 96,99, 
ошийок 140,99. 
Яловичина найдешевша у 
«Сільпо»: від 80,99 (грудинка) до 
144,00 (лопатка). У «Форі» теляча 
грудинка коштує 89,99. 
Прихильники здорового 
харчування варять борщ із 
куркою чи індичкою. Індиче 
філе у «Сільпо» коштує 155,99 
грн, а у «Форі» 137,90 грн. Курка 
відповідно 101,99 та 97,90 грн. 
Можна купити бульйонний 
набір із курки: його вартість у 
«Форі» 16,40 грн за кг, у 
«Сільпо» ми такого набору не 
знайшли. 

• Страву варять не щодня, бо клопітно і дорого.

• Ціни вказані станом на 30 січня 2019 року.
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 КРОСВОРД
За горизонталлю:
2. Послаблення сил, викликане на-

пруженою фізичною або розумовою 
працею, тривалим рухом і т. ін. 6. 2+1. 
7. Науково-дослідний інститут. 8. Здо-
бування звання, посади, становища і 
т. ін. 9. Декоративна споруда у вигляді 
брами, що завершується склепінням. 
12. Голчастий виріст у деяких рослин; 
колючка (розм.). 14. Українська На-
родна Республіка. 15. Свійська робо-
ча тварина родини конячих. 17. Виїм-
ка, рівчак, вирізьблені або витиснуті 
спеціальним знаряддям на поверхні 
чого-небудь. 21. Фахівець з алерго-
логії. 22. Місто в Японії, в префектурі 
Сідзуока. 23. Чотирнадцята літера ві-
рменської абетки. 24. Маленький син 
князя.

За вертикаллю:
1. Внутрішня частина живота тіла лю-

дини або тварини. 2. Раптова примха, 
безпідставна, непослідовна дія, нечем-
ний вчинок, вислів. 3. У давньогрецькій 
міфології — місцеперебування богів на 
однойменній горі. 4. Тропічна трав'я-

ниста рослина з великим кислувато-со-
лодким на смак делікатесним плодом, 
що має вигляд величезної (20-40 см) 
соснової шишки. 5. Найближче до Землі 
небесне тіло, супутник Землі, що світить 
відбитим сонячним світлом. 10. Трав'я-
ниста рослина родини злакових, зерна 
якої є цінним харчовим продуктом, а 
солома використовується як сирови-
на у легкій промисловості. 11. Назва 
села в деяких тюркських народів у Се-
редній Азії та на Кавказі. 12. Вигадана 
істота із «Володаря Перстнів» Толкіна. 
13. Геометричне тіло, утворене обер-
танням круга навколо осі, що лежить 
у площині цього круга й не перетинає 
його. 15. Захоплене вітання кого-небудь 
бурхливими оплесками, вигуками і т. ін. 
16. Представник сибірського малочи-
сельного корінного народу, що живе в 
Росії, Китаї і Монголії. 18. Фантастичний 
роман Олексія Миколайовича Толстого. 
19. Столиця Іраку. 20. У давньогрецькій 
міфології дочка Зевса й Евріноми, одна 
з трьох харит.

За горизонталлю:
2. Втома. 6. Три. 7. Нді. 8. Отримання. 9. Арка. 12. Ость. 14. Унр. 15. Осел. 17. 

Карб. 21. Алерголог. 22. Іто. 23. Тса. 24. Княжа.

За вертикаллю:
1. Утроба. 2. Вибрик. 3. Олімп. 4. Ананас. 5. Місяць. 10. Рис. 11. Аул. 12. Орк. 13. 

Тор. 15. Овація. 16. Евенок. 18. Аеліта. 19. Багдад. 20. Аглая.

— А чи не знаєш ти, Іване, 
чому це депутати на сесіях так 
і сиплять незрозумілими сло-
вами? Тільки й чуєш: конфрон-
тація, альтернатива, плюра-
лізм, екстремізм, радикали, 
неформали...

— А це, Петре, для того, аби 
ніхто не зрозумів, що вони з на-
ми витворяють.

• • •
Жінка до чоловіка:
— Іване, якби ти тільки знав, 

як мені хочеться чорної ікри!
— То купи банку кабачкової. 

Зверху вона завжди чорна.
• • •

Підійшов Іван до сусідової са-
диби та й гукає:

— Василю, виходьте на вули-
цю, побалакаємо трохи!

— Та я б із задоволенням, так 
жінка не пускає...

— А ви беріть і жінку...
— Еге, таке сказали!.. Так тоді 

нам доведеться тільки слухати!
• • •

— Ти вмієш варити борщ, не-
вісточко?

— Та вмію...
— А що треба для того, щоб 

він був смачний?
— Незлу свекруху та голод-

ного чоловіка.
• • •

Один худющий чоловік заз-
дрісно дивиться на рожевощо-
кого здоров’яка і запитує його:

— Від чого ви такий свіжий і 
здоровий?

— А я їм багато хрону, — з 
усміхом відповідає здоров’як.

— Як же ви його їсте?
— Із салом!

• • •
— Дядьку Петре! Я обробив 

картоплю хлорофосом, а через 
годину пішов дощ. Як ви вважа-
єте, загинуть жуки чи ні?

— Як тобі сказати, Миколо... 
Поздихати, вони, звичайно, не 
поздихають... Але того здоров-
ля, що мали, вже не матимуть!

• • •
Син садить яблуню аж по са-

мі гілки в землю.
— Синку, навіщо ти так гли-

боко вкопуєш дерево? — запи-
тує матір.

— А щоб не носитися потім 
з драбиною, коли буду яблука 
збирати.

• • •
Приїхала теща до зятя та й го-

стює день, другий. А на третій 
запитує:

— Не набридла я ще вам? 
Може, їхати вже додому?

— Та ні, не набридли, - від-
казує зять. — Але якщо хоче-
те, можете їхати — я ось уже й 
квиток купив.

• • •
— Ну, як вистава? — запиту-

ють старого діда, який уперше 
побував у театрі.

— О, чудово, чудово! — від-
повідає той. — Але найкраще 
було в кінці, коли роздавали 
пальта. Мені на один номерок 
видали аж три.

• • •
Приїхали до одного чоловіка 

гості. А тут дощ зарядив. Минає 
день, другий, настав і третій. Чо-
ловік вийшов надвір та й каже:

— Господи, хіба в тебе гостей 
не бувало?

ПІСОЧНИЙ ПИРІГ-КРИХТА З ВИШНЕЮ ТА СИРОМ
Інгредієнти: вершкове мас-

ло 200 г, цукор ¾ склянки, яйця 2 
шт.+1 жовток, борошно 3 склянки.

Для начинки: сир кисломолоч-
ний 400-450 г, сметана 2 ст.л., цу-
кор 2 ст.л., вишня без кісточок (сві-
жа або заморожена) ~ 350 г.

Приготувати тісто-крихту із 
вказаних інгредієнтів. Сир, сме-
тану і цукор перетерти. Фор-
му, в якій буде запікатися пиріг, 
змастити вершковим або рос-
линним маслом.Приблизно 2/3 
приготованого тіста викласти на 

дно форми і рівномірно розподі-
лити. Зверху викласти сирну ма-
су, розподіливши її, потім виш-
ню, трохи присипати її цукром. 
Посипати все це рештою тіста. 
Випікати 30-35 хв при темпера-
турі 180 градусів.

 РОЗУМНА ФРАЗА

Мрія про порядок 

породжує тиранію, мрія 

про красу — чудовиськ і 

насильство.

Олдос Хакслі

ХОКЕЇСТКИ БОРИСПОЛЯ — ЗНОВУ 
НАЙКРАЩІ

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Сергія МАРЧЕНКА

У змаганнях взяли участь 7 команд 
з кількох областей України. Перемож-
цем стала команда ДЮСШ Колосок-1, 
а СДЮШОР Динамо-2 та Динамо-1 
(Суми) зайняли 2 і 3 місця відповідно. 

Кращим гравцем чемпіонату і кра-
щим гравцем команди визнано Карі-
ну Цілик, гравця ДЮСШ Колосок-1. 
Кращий гравець команди Колосок-2 
— Альбіна Журавель. Надія Жаку-
пова забила 19 голів і стала кращим 
бомбардиром чемпіонату.

Тренери бориспільських спортс-
менок визнають, що хокеїстки Бо-
рисполя цієї вікової категорії вже 
третій рік поспіль поза конкурен-
цією в Україні та є постійними чем-
піонами міжобласних змагань. За-
раз спортсменки готуються до між-
народного турніру імені Жмакіна, 
що відбудеться 22-24 лютого в бі-
лоруському Мінську. 

 25-27 січня 2019 року 
у приміщенні ДЮСШ 
м. Бориспіль відбувся 
Чемпіонат України з хокею 
у залі серед дівчат 2005-
2006 років народження. 

• На сесії Бориспільської міської ради 29 січня п’ять хокеїсток 
ДЮСШ відзначено керівництвом міста. Валерія Андрієвська, Анаста-
сія Бахмут, Наталія Потіха, Вікторія Іллєнко та Марія Передерей отримали 
посвідчення та значки кандидатів у майстри спорту.

В УКРАЇНІ 
ЗАФІКСУВАЛИ 
«ГРИБНИЙ» РЕКОРД

Гігантський шампіньйон ви-
ростили під Києвом.

У січні Національний реєстр ре-
кордів України поповнили ще од-
ним цікавим записом. Цього ра-
зу рекорд встановили ферме-
ри із села Шпильки, що під Киє-
вом. Спочатку вони сумнівалися 
в можливості здійснити задума-
не. Це пов’язано з особливостя-
ми цього гриба: справа в тому, 
що звичайні шампіньйони, які ми 
звикли вживати, вмирають вже на 
п’ятий день свого життя. Однак, 
за словами спеціалістів, гриб-ре-
кордсмен з кожним днем ріс і ріс, 
при цьому не втрачаючи своїх 
якостей. Шампіньйон виріс до-
статньо масивним: діаметр ніжки 
склав 34,5 см, а його вага — май-
же 2 кілограми.



20 №3 (963), 1 лютого 2019 р.
www.i-visti.com«Вісті»

ОВЕН. Уникайте будь-
яких крайнощів та різких 
рухів. У складні моменти 

прислухайтесь до свого внутріш-
нього голосу, довіртеся інтуїції та 
ходу подій.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий 
час для підвищення по 
службі або пошуку кра-

щої роботи. Вдома постарайтеся 
не нав'язувати рідним свою дум-
ку, поводьтесь мирно.

Б Л И З Н Ю К И . Може 
скластися сприятлива 
ситуація для здійснен-

ня далекоглядних бізнес-планів. 
Будьте уважні, щоб не пропусти-
ти цікаві ідеї. 

РАК. Не відкладайте 
важливі справи на потім. 
У вас вдалий період, бу-

дуть усі шанси досягти успіху та 
взаєморозуміння. Виділіть час і 
для відпочинку. 

ЛЕВ. Бажано знизити 
темп на діловому й тру-
довому фронтах. Не вар-

то боятися змін в особистому 
житті, хоча розраховувати дове-
деться лише на себе. 

ДІВА. Непростий і ціка-
вий час роздумів, сумні-
вів, нових ідей та гранді-

озних планів. Займіться самороз-
витком і самовдосконаленням. 
Тільки без фанатизму.

ТЕРЕЗИ. Можете опи-
нитися в незнайомій си-
туації, тож будьте обе-

режні, постарайтеся передчува-
ти небажані події та обходити їх 
стороною. 

СКОРПІОН. Запорука 
спокою для вас і вашої 
родини – ваш оптимізм. 

У вихідні ймовірна пропозиція, 
що дозволяє поповнити ваші фі-
нансові ресурси. 

СТРІЛЕЦЬ. Кожна ваша 
дія цього тижня має бути 
ретельно вивірена, по-

старайтеся не давати волю емо-
ціям. Вихідні присвятіть комфор-
ту і затишку в домі.

КОЗОРІГ. Новий погляд 
на речі дозволить точні-
ше сформулювати свої 

ідеї. Саме час поліпшити стосун-
ки з навколишніми. Поїздки бу-
дуть досить успішними. 

ВОДОЛІЙ. Спрямуйте 
свою енергію й сили не 
на руйнування, а на тво-

рення. При бажанні можна по-
боротися за справедливість, але 
тільки мирним шляхом.

Р И Б И . Пос тарайте-
ся стримати свої амбі-
ції та емоції. На роботі й 

у кар'єрі очікуються якісь зміни, 
вам необхідно адекватно й об'єк-
тивно оцінити ситуацію.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 — 10 ЛЮТОГО


