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У ЦЕНТРІ   УВАГИ

надійний інтернет-провайдер Обухівщини

Про нові та діючі акції інтернет-компанії BEST читайте —

На початку листопада Харків прий
мав чемпіонат України з кікбоксин
гу WPKA серед школярів та Кубок 

України ISKA.
За звання чемпіона змагалися 570 юних 

спортсменів з 20 областей України. Обу
хівщину гідно представили вихованці 
клубу «Обухівські Тигри».

У видовищній та безкомпромісній  бо
ротьбі обухівські юні спортсмени завою
вали 8 золотих, 10 срібних та 11 бронзо
вих медалей. Чемпіонами України з кік
боксингу WPKA стали Ігор Кубарський, 
Вадим Дем’яненко, Леонід Мікулін, Денис 
Мілевський, Анна Зборівська, Артем Збо
рівський, Анастасія Бойко, Настя та Аль
біна Крачуни.

«ОБУХІВСЬКІ 
ТИГРИ» СТАЛИ 
ЧЕМПІОНАМИ 
УКРАЇНИ
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Сторінку підготували Анна ПАЛИВОДА 
та Ігор ШВЕЦЬ, «Погляд»

Міністр енергетики США відвідав 
Трипільську ТЕС

• НОВИНИ •

На нараді, яка 
відбулася 6 ли-
стопада у Київ-

ській обласній держ
адміністрації, пред-
ставники місцевої та 
центральної влади об-
говорювали проблеми 
незаконних забудов на 
Київщині. Про це пові-
домляє офіційний сайт 
КОДА.

Зокрема під час засідання новопризначений голо-
ва КОДА Олександр Терещук, який 30 жовтня за-
мінив на цій посаді Олександра Горгана, наголосив 
на тому, що усі незаконні забудови повинні бути 
зупинені. Водночас він зосередив увагу на необ-
хідності отримання дозволів у законний спосіб. А 
також доручив директору Департаменту екології та 
природних ресурсів провести роз’яснювальну ро-
боту серед представників бізнесу стосовно оцінки 
впливу будівельних робіт на довкілля.

Хотілось би звернути вашу увагу: за даними 
ІА «Погляд», тільки в Ірпені наразі нараховуєть-
ся майже 20 незаконних забудов!

Крім того, за словами директора Департаменту 
державної архітектурнобудівельної інспекції у Ки-
ївській області Олександра Коломійця, на даний час 
на території Київщини виявлено 22 об’єкти само-
вільного будівництва.

Новорічно-різдвяні вихідні  
у 2018-2019 роках

У розпорядженні Кабінету Міністрів України офіційні вихідні для 
святкування Нового 2019го року та Різдва Христового визначено 
наступним чином.

До Різдва за григоріанським календарем — 23, 24 і 25 грудня. Відпра-
цювання за понеділок, 24 грудня, — у суботу, 22 грудня.

До Нового року — 30, 31 грудня 2018 року та 1 січня 2019 року. Від-
працювання за понеділок, 31 грудня, — 29 грудня.

До Різдва за юліанським календарем — 5, 6 і 7 січня 2019 року.
Таким чином, крім звичайних вихідних, передбачено святкові — 24, 25, 

31 грудня, 1 і 7 січня, а 22 і 29 грудня визначено як офіційні робочі дні.

Голова КОДА Олександр Терещук: «Усі 
незаконні забудови Київщини 
повинні бути зупинені!»

Нещодавно міністр енергетики США Рік Перрі від-
відав Трипільську ТЕС. Зустріч відбулася у рам-
ках офіційного візиту американської делегації до 

України. 
На теплоелектростанцію прибули представники посоль

ства США, уряду України, Міністерства енергетики, Фон
ду державного майна та керівництво ПАТ «Центренерго». 

Під час візиту Рік Перрі побував на вугільному скла
ді електростанції — саме сюди не так давно надійшло із 
США антрацитове вугілля. Пізніше міністру показали 
центральний щит керування, де розповіли про роботу 
ТЕС. Також він поспілкувався з оперативним персоналом 
підприємства. 

Окрім того, Рік Перрі разом з послом США в Україні 
Марі Йованович, заступником міністра енергетики Укра
їни Наталією Бойко та в. о. генерального директора ПАТ 
«Центренерго» Олегом Коземком обговорили ряд важ
ливих питань стосовно постачання вугілля, енергетичної 
безпеки тощо. 

Наприкінці свого візиту американський гість завітав 
до музею Трипільської ТЕС, де ознайомився з історією 
підприємства, оглянув макети електрофільтра, млина, 
котельної установки енергоблоку 300 МВт з експлуата
цією основних вузлів, а також інші експонати, якими 
працівники підприємства постійно наповнюють музей
ні фонди.

На обухівському озері 
оселилися врятовані лебеді

Свого часу В’ячеслав Довбиш підібрав 
маленьких лебедят у Запорізькій об-
ласті. Чоловік піклувався про них, 

поки вони не виросли. За допомогою депу-
тата Обухівської міської ради Олени Паєнко 
їх викупили та привезли на обухівське озеро. 

В’ячеславу оплатили піврічне утримання 
лебедів, він домовився про автомобіль та 
незабаром птахи вже ознайомлювалися з 
новим місцем проживання. 

Фахівці розповіли, що лебеді витрима-
ють морози, але потрібна водойма з відпо-
відною кормовою базою. Тому за допомо-
гою рятувальників налагодили переливан-
ня води із верхнього озера в нижнє, завдя-
ки чому поверхня не покриватиметься кри-
гою. Незабаром будуть облаштовані місця 
для годування птахів, де пригостити птахів 
смачненьким зможуть всі охочі.

Хто бажає допомогти зерном, прохання 
звертатися до ресторанів «Арго» або «Зо-
лотий фазан», що поблизу озера.

В ОБУХОВІ ВШАНУВАЛИ 
ПАМ’ЯТЬ БОРЦІВ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
УКРАЇНИ

В Обухові пройшли урочистості з нагоди Дня 
Гідності та Свободи. У своєму виступі мер 
міста Олександр Левченко наголосив, що по-

дії 20132014 років, які відбулися на Майдані, змі-
нили наш народ, об’єднали нас в єдиній, соборній і 
незалежній Україні.

Під час заходу вшанували пам’ять Володимира 
Чаплінського — Героя України, який загинув від 
кулі снайпера під час Революції Гідності, а також 
мужніх воїнів, які загинули в зоні АТО. Це Олексій 
Бакка, Олександр Рачинський, Олег Тимко, В’ячес-
лав Єфіменко, Кирило Забєлін, Павло Литвиненко, 
Володимир Сергеєв та Роман Кияниця.

Заради прийдешніх 
поколінь

Обухівщина відзначила 75-річчя визволення 
від німецько-фашистських загарбників. Під 
час урочистостей віддали належне тим, 

хто кожного дня наближав перемогу над ворогом.

Гітлерівські війська окупували Обухів 30 липня 
1941 року. В нашому краї діяли кілька підпільних 
груп та партизанський загін у Козинському лісі. У 
червні 1943 року розпочалися арешти серед населен
ня. Людей у ніч на 1 листопада було розстріляно в 
урочищі «Розкопане». А 8 листопада Обухів визво
лили. 

На мітингу пам’ять загиблих під час Другої світо
вої війни вшанували хвилиною мовчання та покла
данням квітів. Представники Обухівської районної 
ради висловили слова вдячності та низько вклони
лись всім бійцям, партизанам, підпільникам, трудів
никам тилу за їхній подвиг заради нашого майбут
нього. Адже саме вони, не зважаючи на гіркоту втрат 
та пекельне полум’я боїв, йшли до перемоги заради 
прийдешніх поколінь.
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Власник  ПрАТ «Київський 
картоннопаперовий кобі
нат», потужності якого 

містяться в Обухові, Володимир 
Крупчак за підсумками 2018 
року володіє статками у роз
мірі 89 млн доларів. Щорічний 
рейтинг найбагатших українців 
підготувало видання «Новое 
время».

Сто найбагатших українців 
сконцентрували у своїх руках 
37,5 млрд доларів — це поло
вина всього держборгу країни, 
відзначає НВ. Вони збільшили 
швидкість, з якою приростають 

їхні сумарні статки, — з торіш
ніх 33% до нинішніх 43%.

Видання зазначає, що ці статки 
зростають у 12 разів швидше за 
ВВП України.

Варто зазначити, що Володи
мир Крупчак у щорічному рей
тингу видання «Новое время» 
посів не найнижчу позицію се
ред учасників рейтингу,  котрі 
мають безпосередній стосунок 
до Київської області.

Довідка:
ПрАТ «Київський картонно-па-

перовий комбінат» — одне з най-

більших підприємств Європи 
з випуску картонно-паперової 
продукції, є частиною австрій-
ської компанії Pulp Mill Holding. 
У загальному випуску целюлоз-
но-паперової продукції в Україні 
частка комбінату складає близь-
ко 30%. Основною сировиною для 
виробництва є макулатура. По-
тужність з переробки вторинної 
сировини становить понад 1500 
тонн  на добу. Комбінат зна-
ходиться в м. Обухів Київської 
області і займає площу близь-
ко 99  га, чисельність персоналу 
складає близько 2500 осіб.

КРИМІНАЛ ТА СИТУАЦІЇ

 19 листопада. Як повідом-
ляє пресслужба ДСНС у Ки-
ївській області, близько 8:00 в 
Підгірцях по вулиці Озерна за-
йнялось нежитлове приміщен-
ня. На місце пожежі терміново 
виїхали чергові караули 16ї 
Державної пожежнорятуваль-
ної частини м. Обухів та 46го 
Державного пожежнорятуваль-
ного поста смт Козин.

На місці рятувальники вста-
новили, що горить приміщення 
площею 50 м2 на першому повер-
сі  недіючої будівлі. Пожежу було 
повністю ліквідовано о 09:31, до 
гасіння були залучені 10 ряту-
вальників особового складу та 
2 технічні машини. Причина по-
жежі встановлюється.
 13 листопада. О 4:09 ряту-
вальники міста Обухова отрима-
ли повідомлення  про загорян-
ня двох гаражів у мікрорайоні 
Яблуневий. На місце пожежі  
прибув черговий караул 16–ї 
Державної пожежнорятуваль-
ної частини.

Рятувальники встановили, що 
горять два цегляні гаражі. По-
жежу було повністю ліквідовано 
о 6:15. Внаслідок загоряння зни-
щено перекриття та покрівлю на 
площі 40 м2. Наразі причина по-
жежі з’ясовується, повідомляє 
пресслужба ДСНС в Київській 
області.
 12 листопада. Працівника-
ми Обухівського відділу поліції 
було затримано чоловіка, який 
викрав автомобіль ВАЗ 2106 у 
мешканця Обухова. Власник ав-
томобіля звернувся в поліцію, 
повідомив про викрадення та 
наголосив, що в баку було мало 
бензину, тому викрадач далеко 
втекти не міг.

Правоохоронці незабаром 
знайшли автомобіль поблизу 
села Нещерів та затримали кра-
дія. 27річний чоловік в нетве-
резому стані розповів, що взяв 
авто покататися. Наразі відкри-
то кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 289 (незаконне заво-
лодіння транспортним засобом) 
Кримінального кодексу України. 
Про це інформує пресслужба 
Національної поліції в Київ-
ській області
 10 листопада. О 6:40 по 
вулиці Миру, 2 водій в нет-
верезому стані здійснив на-
їзд на безпритульного пса. 
За словами свідків, собака сиді-
ла на асфальті та об’їхати її не 
завдавало труднощів. Мешканці 
будинку та свідки почули силь-
ний шум машини, яка набирає 
швидкості, а потім страшний 
крик собаки. Жителі побачили, 
що автомобіль переїхав тварину.

Собака намагалась встати, але 
не змогла, в неї були пошкодже-
ні всі внутрішні органи, через 
півгодини тварина померла. Не-
байдужі очевидці викликали по-
ліцію та дали свідчення. Водій 
своєї провини не визнає.
 9 листопада. В селі Три-
пілля в одному із житлових бу-
динків було здійснено крадіжку 
шляхом злому замка вхідних 
дверей. Зловмисник, 36ти річ-

ний місцевий житель, раніше су-
димий, викрав ноутбук, статует-
ки виготовлені з латуні, мідний 
провід та грошові кошти. Мід-
ний провід крадій здав на один 
із пунктів прийому металобрух-
ту, все інше  працівники карного 
розшуку Обухівського відділу 
поліції знайшли під час невід-
кладного обшуку в будинку зло-
вмисника. За даним фактом від-
крито кримінальне проваджен-
ня за ч. 3 ст. 185 Кримінального 
кодексу України (крадіжка, по-
єднана з проникненням у житло, 
інше приміщення чи сховище 
або що завдала значної шкоди 
потерпілому). Наразі триває 
слідство.

 8 листопада. Обухівські 
рятувальники отримали пові-
домлення про загоряння щи-
тової в багатоповерховому бу-
динку. На місце пожежі виїха-
ли працівники 16ї Державної 
пожежнорятувальної частини 
міста Обухів. Пожежу вдалось 
повністю ліквідувати о 14:56. 
Внаслідок загоряння повністю 
знищено електрощитову, заги-
блих та потерпілих не виявлено. 
Причина пожежі встановлю-
ється. Повідомляє пресслужба 
ДСНС в Київській області.
 6 листопада. Дільничі офі-
цери Обухівського відділу по-
ліції у мікрорайоні Яблуневий  
виявили 46 річного місцевого 
жителя, в якого під час обшуку 
знайдено речовину рослинного 
походження, зовні схожу на ма-
рихуану.

Підозрюваний виявився ра-
ніше судимим, в ході розмови 
з правоохоронцями поводив 
себе підозріло та знервовано. 
Речовину було вилучено та 
направлено на експертизу. За 
даним фактом відкрито кри-
мінальне провадження за ч. 1 
ст. 309 Кримінального кодексу 
України (незаконне виробни-
цтво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення чи пе-
ресилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту). За да-
ним фактом триває слідство.
 5 листопада. Вбивцю з Обу-
хівщини судитимуть за жорстоке 
вбивство чоловіка. Про це пові-
домляє пресслужба прокурату-
ри в Київській області. Наразі  
справу направлено для розгляду 
до суду за ч. 1 ст. 115 КК України 
(умисне вбивство).

За попередньою інформацією, 
в червні цього року зловмисник 
перебував у власному будин-
ку в місті Українка. Саме в цей 
час на його приватну територію 
з метою пограбування проник 
42річний чоловік. Господар до-
моволодіння задля збереження 
власних речей наніс грабіжнику 
2 удари тупим предметом по го-
лові, від чого той помер на міс-
ці. Після  цього вбивця помістив 
тіло до поліетиленового пакета 
та вивіз до лісосмуги. Наразі 
обвинувачуваного тримають під 
вартою.

№66 — у списку найбагатших в Україні

КП «ОБУХІВВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ:
Тариф на централізоване 

водопостачання та водо-
відведення, установлений 

з 15 квітня 2017 року Націо-
нальною комісією, що здійс-
нює державне регулювання у 
сферах енергетики та кому-
нальних послуг, діє і на даний 
час, формувався по цінах, що 
склалися на кінець 2015 року.

В структурі тарифів електро-
енергія займає 39,6% вартості 
послуг на централізоване водопо-
стачання, ціна на електроенергію 
кожного місяця зростає. За рік ціна 
на електроенергію зросла на 34%.

Крім того, є ще ряд складо-
вих, які суттєво вплинули на 
собівартість послуг з центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення, а саме:

зросли ціни на матеріали 
більше 40%;

паливномастильні матеріа-
ли — 71,5%;

гіпохлорид — 67,0%;
на реактиви по хімбаканалі-

зу — 58%;
води — витрати на опален-

ня — 30%;
мінімальна заробітна пла-

та —  35%.
Підприємство в даний час ви-

мушене працювати збитково.
При формуванні нових тари-

фів на централізоване водопо-
стачання та водовідведення до-
тримувалися всіх рекомендацій 
і норм відповідно до Постано-
ви Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 року №869 «Про 
забезпечення єдиного підхо-
ду до формування тарифів на 
житловокомунальні послуги». 
Всі розрахунки економічно об-
ґрунтованих пла нових тарифів 
на 2018 рік знаходяться на роз-
гляді в Обухівській міській раді. 
Прогнозоване підвищення тари-
фів становить від 20 до 26%.

Зміна тарифів на централізова-
не водопостачання та водовідве-

дення — це вимушена міра не для 
отримання прибутків, а для ста-
більного цілодобового отримання 
якісних комунальних послуг во-
допостачання та водовідведення.

Всі пропозиції та зауважен-
ня надсилати на електронну 
адресу voda_obuhov@ukr.net, 

або телефонувати за № 72656 
впродовж 14 календарних днів з 
дати розміщення цієї інформації 
в громадськополітичній газеті 
«Обухівські вісті» та на сайті 
Обухівської міської ради: obcity.
gov.ua, а саме до 30 листопада 
2018 року (включно).

Приватний сектор та інші споживачі (госпрозрахункові та 
бюджетні п-ва)

Послуги
Економічно обгрун-
тований попередній 
базовий тариф з 
15.04.2017 року

Економічно об-
ґрунтований пла-
новий тариф
на 2018 рік

% рос-
ту

Централізова
не водопоста
чання

14,27грн./куб.м.
з ПДВ

18,16грн./куб.м.
з ПДВ 27%

Централізова
не водовідве
дення

9,06 грн./куб.м.
з ПДВ

11,26 грн./куб.м.
з ПДВ 24%

Разом 23,33грн./куб.м. з 
ПДВ

29,42 грн./куб.м.
з ПДВ 26%

 Багатоквартирні будинки

Послуги
Економічно обгрун-
тований попередній 
базовий тариф з 
15.04.2017 року

Економічно об-
ґрунтований пла-
новий тариф на 
2018 рік

% рос-
ту

Централізо
ване
водопоста
чання

14,88грн./куб.м.
з ПДВ

18,16грн./куб.м.
з ПДВ 22%

Централізо
ване
водовідведен
ня

9,46 грн./куб.м.
з ПДВ

11,26 грн./куб.м.
з ПДВ 19%

Разом 24,34грн./куб.м. з 
ПДВ

29,42 грн./куб.м.
з ПДВ 21%

15 листопада до Обухів-
ської міської ради на-
дійшов листповідом-

лення від ТОВ «Обухівтранс» 
щодо зміни тарифів на переве-
зення пасажирів по місту Обу-
хів з 17 листопада 2018 року.

Відповідно до статті 5 Закону 
України «Про автомобільний 
транспорт» державне регулю-
вання та контроль у сфері ав-
томобільного транспорту реа-
лізується шляхом проведення 
центральними та місцевими ор-
ганами виконавчої влади, орга-
нами місцевого самоврядуван-
ня, зокрема тарифної політики 
на автомобільному транспорті.

Також відповідно до статті 
28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» до віда-
ння виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад належать 
повноваження щодо встановлення 
в порядку і межах, визначених за-
конодавством, зокрема, тарифів на 
транспортні послуги.

Розрахунки тарифів на по-
слуги з перевезення пасажирів 
здійснюються відповідно до 
Методики розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського авто-
мобільного транспорту, затвер-
дженої наказом Міністерства 
транспорту і зв’язку України від 
17.11.2009 № 1175.1.1.

Ця Методика є обов’язковою 
для застосування під час вста-
новлення регульованого тарифу 
органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування на 
послуги пасажирського автомо-
більного транспорту  і носить 
рекомендаційний характер під 

час формування вільних тари-
фів на ці послуги.

Враховуючи викладене, пи-
тання щодо встановлення та 
обґрунтованості тарифів на пе-
ревезення пасажирів на міських 
маршрутах загального користу-
вання на території Обухівської 
міської ради відносяться до ком-
петенції виконавчого комітету 
Обухівської міської ради.

Дане рішення підприємства 
ТОВ «Обухівтранс» було при-
йнято без погодження з вико-
навчим комітетом Обухівської 
міської ради.

Отже, на даний час ТОВ 
«Обухівтранс» не має права 
застосовувати тариф на пере-
везення пасажирів, не вста-
новлений виконавчим коміте-
том Обухівської міської ради.

ТОВ «ОБУХІВТРАНС» ХОЧЕ ПІДВИЩИТИ ТАРИФИ НА ПРОЇЗД У МІСТІ 
Міська рада згоду не давала
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ОБУХІВ
• РІЗНЕ •

В УКРАЇНІ КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПОДОРОЖЧАЄ НА 15-40%

Із 1 січня 2019 року значно подорожча
ють послуги платних телевізійних серві
сів, зокрема кабельне телебачення, IPTV, 

телебачення інших технологій. Абонентська 
плата може зрости на 1540%, залежно від 
регіональних особливостей, набору теле
візійних телеканалів, різних економічних 
показників діяльності провайдерів. Про 
це повідомила голова правління Асоціації 
правовласників та постачальників контен
ту Наталія Клітна на конференції «Телеком. 
Інтернет. Медіа» (скорочено «ТІМ»), яка від
булася у Києві 78 листопада 2018 року.

Відповідно до даних  Державної служби 
статистики України за І півріччя 2018 року, 
середній об'єм реалізованих послуг на од
ного абонента кабельного телебачення, у 
тому числі цифрового, в Україні вже складає 
близько 72 грн. Однак тарифи продовжують 
зростати через суттєве підвищення плати за 
використання прав на інтелектуальну влас
ність виробниками українського контенту, 
необхідність збільшення заробітної плати 
працівникам галузі, плати за електроенер
гію тощо. Так, мінімальні тарифи за доступ 
до пакетів лише з українськими телеканала
ми можуть складати приблизно 5670  грн, 

залежно від благополуччя регіону. Але, 
скоріше за все, тарифи можуть бути і вищи
ми, оскільки 
провайдерам 
доводиться та
кож витрачати 
значні кошти 
на закупівлю 
прав на ре
т р а н с л я ц і ю 
розважальних 
іноземних те
леканалів для 
того,  щоб за
цікавити або
нента і створи
ти додаткову 
цінність теле
візійної послу
ги у порівнянні з безкоштовною ефірною 
цифрою.

Підвищення платежів для абонентів ка
бельників, зокрема на думку представників 
провідних вітчизняних медіа, обґрунто
вується необхідністю збільшення обсягів 
фінансування виробництва українського 
контенту, створення українських історій, 

що необхідно для державотворення і що 
цілком слід  підтримувати. Якби не одне 

«але»: доступ 
до лідерів пере
гляду  —  укра
їнських телека
налів  — зали
шається безко
штовним для 
глядачів супут
никового, ефір
ного цифрового 
телебачення та 
у мережі Інтер
нет, що створює 
нерівність умов 
для розвитку 
різних підпри
ємств зв'язку у 

сфері телебачення.
З метою подолання дискримінації абонен

тів Рay TV 2019 рік може принести «сюрпри
зи» й глядачам супутникового телебачення. 
Як повідомив на конференції «ТІМ» дирек
тор напрямку платного ТБ «1+1 медіа» Ярос
лав Пахольчук, на 31 травня 2019 року пла
нується припинити безкоштовний доступ 

глядачів супутникового телебачення до про
відних українських телеканалів кодуванням 
їхнього сигнала надійною системою умов
ного доступу. Після кодування пакет супут
никового телебачення з українськими теле
каналами коштуватиме приблизно 70  грн. 
Не дивлячись на плани медіа кодувати су
путниковий сигнал, у кулуарах конференції 
«ТІМ» провайдерипрактики критично оці
нювали оптимістичний настрій щодо збіль
шення глядачів платного ТБ за одночасного 
суттєвого подорожчання послуг, приміром, 
через конкуренцію з єдиним оператором 
цифрового телебачення ТОВ «Зеонбуд», 
яке має у відкритому й безкоштовному до
ступі близько 30  українських телеканалів. 
За даними   представниці департаменту до
слідження телеаудиторії Індустріального 
телевізійного комітету  Ірини Гребінської, 
ТОВ «Зеонбуд» після відключення ефірного 
аналогового телебачення отримало майже 
80% аналогових глядачів. І тепер аудиторія 
провайдера – це практично третина всіх те
леглядачів України. 

Прес-служба Асоціації правовласників 
і постачальників контенту

Однією з основних 
причин підви-
щення вартості 

кабельного телебачення 
є необхідність провідних 
вітчизняних телекана-
лів збільшувати обсяги 
фінан сування виробни-
цтва українського кон-
тенту.

Розклад руху автобусів
Приміські маршрути

Маршрут № 3  
Обухів (школа) — Українка

6:35  7:00 
інтервал руху — 15 хвилин 
20:25  20:50 
20:50  21:15 
21:20  21:45 
21:45  22:10

Маршрут №16  
Піщана — Перше Травня

6:45  7:05 
9:00  9:25 
11:45  12:10 
14:45  15:10 
18:00  18:20

Маршрут № 17 
Обухів — Копачів 
(рейси Обухів-Копачів викону-
ються маршрутом  Сте-
пок-Київ)

6:20  6:40 
8:00 (по суботах)         
10:15  11:00 
13:30  14:05 
15:50  16:20 
18:50  19:40

Маршрут № 19 
Піщана — Дерев’яна

6:30  6:50 
7:40  8:00 
 (8:20 — у вихідні) 
8:20  8:50*
(шкільний рейс)        
11:00  11:35 
13:10*  13:40*  
 (шкільний рейс)  
14:20  14:50 
17:50  18:20 
20:30  20:50 
* — у дні шкільних занять

Маршрут № 21 
Українка — Верем’я

6:10  6:30 
7:05  7:25 
(до Жуківців) (з Жуківців) 
8:30  8:50 
10:30  10:50 
12:30   12:50
(до Жуківців лише в п’ятни-
цю і суботу)                                         

15:00  15:20 
17:25  17:45 
19:10 (до Жуківців в робочі дні)

Маршрут № 22 
Українка — Щербанівка

6:30  6:40 
 (з Кислівки)

7:00  7:15 
7:40  8:00 
8:48  9:00 

11:00  11:20 
13:20  13:40 
16:20  16:40 
17:40  17:55 
19:10  19:25

Маршрут № 24 
Українка — Халеп’я

6:15   6:35  
(крім   (крім 
вихідних днів)    вихідних днів)

7:10  7:25 
7:50  8:10 
9:30  9:50 
11:00  11:20 
14:20  14:40 
17:15   17:35 

(крім   (крім 
вихідних днів)    вихідних днів)

Маршрут № 309 

Обухів  — Київ
5:45 (літо)       7:00 (літо) 
5:55 (зима)     7:05 (зима)  
інтервал руху — 20-25 
хвилин 
20:30                21:50  

Маршрут № 310 
Обухів — Київ

5:30             7:15 
6:00            7:35 
6:30            8:05 
7:25            8:40 
8:45  11:05 
9:45  11:50 
11:00  12:45 
13:10  15:00 
13:50  15:40 
14:50  16:10 
15:40  16:50 
16:05  17:30 

17:30  18:55 
18:10  19:35 
19:00  20:35

Маршрут № 311 
Обухів — Київ

6:00              6:45 
інтервал руху — 15-20 
хвилин 
22:30           23:30

Маршрут № 313 
Українка — Київ

6:00                   7:00 
інтервал руху — 20-25 
хвилин 
22:30                 23:30

Маршрут № 811 
Гусачівка — Київ

6:20 (крім неділі)     7:45 
8:40                             10:35 
11:40                           15:35 
16:20                           17:40

ДОВІДНИК

КОРИСНІ АДРЕСИ ТА ТЕЛЕФОНИ

Обухівська міська рада
Адреса: 08700, Україна, Київська об
ласть, м. Обухів, вул. Київська, 10
Телефон: (04572) 50246 (приймальна)
E-mail: vykonkom@obcity.gov.ua
Веб-сайт: obcity.gov.ua
Графік роботи: 
понеділокчетвер: 8:00 – 17:00; 
п’ятниця: 8:00 – 15:45. 
Перерва на обід: 12:00 – 12:45. 
Вихідні дні: субота – неділя

Обухівське об’єднане управління 
Пенсійного фонду України Київської 
області
Адреса: 08700, м. Обухів, вул. Київська, 5
Контакти: 
– приймальня начальника управління – 
(04572) 50081; 
– заступник начальника управління – 
(04572) 50029; 
– громадська приймальня м. Обухів – 
(04572) 53631; 
– електронна адреса: 10165@ko.pfu.gov.ua; 
– телефон гарячої лінії: (04572) 53631, 
(04572) 50029
Графік роботи: 
понеділокчетвер: з 08:00 до 17:00; 
п’ятниця: з 08:00 до 15:45; 
Обідня перерва – з 12:15 до 13:00 (гро
мадська приймальня без перерви). 
Субота – відповідно до графіку чергу

вання – з 09:00 до 14:00. 
Неділя – вихідний.
Графіки роботи пунктів обслуговуван-
ня громадян:

1. с. Трипілля, вул. Шевченка, 85 (сіль-
ська рада) 
Прийом громадян проводиться: 
кожної середи з 9:00 – до 13:00, теле
фон для довідки: (04572) 33-238;
2. с. Підгірці, вул. Васильківська, 39 
(сільська рада) 
Прийом громадян проводиться: 
в першу середу місяця з 9:30 до 13:00, 
телефон для довідки: (04572) 44-733;
3. м. Українка, пл. Шевченка, 1 (при-
міщення Української міської ради), 
каб. №7, 1 поверх. 
Прийом громадян проводиться: 
вівторок, четвер з 8-00 – до 17-00 , обі-
дня перерва з 12-15 до 13-00; 
телефон для довідки: (04572) 75-703;
4. с. Григорівка, вул. Героїв Майдану, 2 
(сільська рада) 
Прийом громадян проводиться: 
в перший вівторок місяця з 8-00 до 
12-00, телефон для довідки: (04572) 38-
386, (04572) 38-374;
5. с. Германівка, вул. Богдана Хмель-
ницького, 22 (сільська рада) 
Прийом громадян проводиться: 
в першу п’ятницю місяця з 8:00 до 
12:00, телефон для довідки: (04572) 34-
447, (04572) 34-443.

Обухівський відділ Києво-Святошинської 
місцевої прокуратури
Адреса: 08700, Україна, Київська об
ласть, м. Обухів, вул. Володимира Ча
плінського, 7
Телефон: (044) 4040005
Електронна адреса: obukhivprok@ukr.net
Графік роботи: 
понеділок – четвер – з 09:00 до 18:00; 
п’ятниця – з 09:00 до 17:45;

Обухівський районний військовий 
комісаріат
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Київська, 40.
Телефон: (04572) 51345
Електонна адреса: obuhiv_rvk@i.ua

Обухівський міськрайонний відділ 
державної реєстрації актів цивільного 
стану
Адреса: 08700, Київська область, м. Обу
хів, вул. Київська, 2
Телефон: (04572) 51540.
Електонна адреса: vcs@ob.ko.drsu.gov.ua
Графік роботи: 
вівторок: з 9:00 до 20:00; 
середа: з 9:00 до 18:00; 
четвер: з 9:00 до 18:00; 
п’ятниця: з 9:00 до 18:00; 
субота: з 9:00 до 16:45. 
Перерва на відпочинок: з 13:00 до 13:45. 
Вихідні дні: неділя, понеділок.
Графік прийому громадян: 
вівторок: з 9:00 до 20:00; 
середа: з 9:00 до 18:00; 
четвер: з 9:00 до 18:00; 
п’ятниця: з 9:00 до 18:00; 
субота: з 9:00 до 16:45. 
Кожна перша середа місяця — непри
йомний санітарний день.

Обухівський відділ поліції ГУНП в 
Київській області
Адреса: 08700, Київська область, м. Обу

хів, вул. Київська, 22
Телефон чергової частини: (04572) 
51341.
Електронна адреса: obyhiv@kv.npu.gov.ua

Обухівський районний сектор Головного 
управління ДСНС України у Київській 
області
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, 
вул. Жовтнева, 22
Телефон: (04572) 50561
Електронна адреса: obyhiv.guditb@ukr.net.

Управління Держгеокадастру в 
Обухівському районі Київської області
Адреса: 08700, Київська обл., Обухів
ський район, м. Обухів, вул. Малишка, 1.
Телефон: (04572) 56156.
Факс: (044) 5209911.
Електонна адреса: obuhivzem@i.ua.
Веб-сайт: obuhivzem.gov.ua.
Урядова «гаряча» лінія: (0 800) 507 309.
Колл-центр Держгеокадастру: (0 800) 300 808.
Графік роботи: 
понеділокчетвер: з 09:00 до 18:15; 
п’ятниця: з 09:00 до 17:00; 
обідня перерва: з 13:00 до 14:00.

Обухівський міськрайонний центр 
зайнятості
Адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, 
Володимира Чаплінського, 3Б.
Телефон: (04572) 50099.
Електонна адреса: obuhiv_cz_@ukr.net.
Графік роботи: 
понеділокчетвер: з 08:00 до 17:00; 
п’ятниця: з 08:00 до 15:45. 
Без перерви на обід.
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30 листопада — Всесвітній день домашніх тварин
ІА «Погляд» оголошує конкурс для читачів. Надсилайте нам фото своїх домашніх улюбленців  на 

електронну адресу gazeta@poglyad.tv. Найкращі з них будуть надруковані у газеті «Погляд» та на 
офіційному сайті інформагенції.

Цікаві факти про наших улюбленців
• Середньостатистична собака навчається так само легко, як дитина. Ви можете навчити її ро

зуміти від 200 до 500 слів і дивувати гостей фокусом з вирішенням найпростішого математичного 
прикладу чи підрахунку цифр в порядку зростання. 

• Собаки не люблять виходити на вулицю під час дощу не тому, що бояться промокнути, а тому,
що його шум може пошкодити чутливі вуха песика. 

• Коти, на відміну від собак, вважаються незалежними тваринами. Дикі
предки кішок — «одиночки», їм не потрібно слідувати за 
ватажком зграї і приймати закони «всіх». 

• Кішці потрібен спокій, адже її чутливість до звуків в
три рази більша, аніж у людини. А чутливість до запахів 
сильніша в 14 разів! 

• Особливо унікальним органом у котів і собак є ніс:
його відбиток у кожної особи різний.

ХТО ТАКІ УПРАВИТЕЛІ В БАГА-
ТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ?

Управителем багатоквартирно
го будинку може бути фізична 
особапідприємець або юри

дична особа — суб’єкт підприєм
ницької діяльності, яка за договором 
із співвласниками забезпечує належ
не утримання та ремонт спільного 
майна багатоквартирного будинку і 
прибудинкової території та належні 
умови проживання і задоволення 
господарськопобутових потреб.  

Загалом, законом України «Про 
особливості здійснення права влас
ності у багатоквартирному будин
ку» від 14.05.2015 р. № 417 перед
бачено  3 форми управління бага
токвартирним будинком:

■ управління співвласниками;
■ управління багатоквартирним

будинком управителем;
■ управління багатоквартирним

будинком об’єднанням співвлас
ників багатоквартирного будинку 
(ОСББ) або асоціацією співвлас
ників багатоквартирного будинку 
(АСББ). 

ДЕ І КОЛИ ПРОВОДИТЬСЯ В 
ЦЬОМУ РОЦІ КОНКУРС НА ЦІ 
ПОСАДИ?

Наказом Міністерства регіональ
ного розвитку, будівництва та жит
ловокомунального господарства 
України від 13.06.2016 №150 затвер
джено «Порядок проведення кон
курсу з призначення управителя 
багатоквартирного будинку». 

ЧИ ПОВИННІ УПРАВИТЕЛІ 
СПІВПРАЦЮВАТИ 
МЕШКАНЦЯМИ БУДИНКУ?

Управління багатоквартирним 
будинком його управителем здійс
нюється на підставі договору про 
надання послуг з управління бага
токвартирним будинком. 

Враховуючи, що управитель ба
гатоквартирного будинку здійснює 
свої повноваження на підставі рішен
ня співвласників багатоквартирного 
будинку, безумовною умовою його 
діяльності є співпраця з мешканцями 
багатоквартирного будинку. 

ЯК ВОНИ У СВОЇЙ РОБО-
ТІ БУДУТЬ РЕАГУВАТИ НА 
БОРЖНИКІВ ЗА КОМУНАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ?

Приписами Закону України «Про 
житловокомунальні послуги» від 
24.06.2004 року №1875 визначено, 
що особливими учасниками від
носин у сфері житловокомуналь
них послуг є балансоутримувач 
та управитель, які залежно від ци
вільноправових угод можуть бути 
споживачем, виконавцем або ви
робником житловокомунальних 
послуг. Управитель має право звер
татися до органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
та до суду в межах повноважень, 
визначених законом та договором, 
для забезпечення належного вико
нання умов договору виробника
ми, виконавцями та споживачами. 
Управитель зобов’язаний вимагати 
своєчасної і в повному обсязі опла

ти наданих житловокомунальних 
послуг від споживачів.

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ПОРІВНЯНО З 
ЖЕКОМ МАЄ ОСББ І ЯК ЙОГО 
СТВОРИТИ?

На відміну від ЖЕКу, ОСББ має 
кілька істотних переваг: мешканці 
самі визначають, що треба зробити 
або придбати, коли виконати робо
ти та які товари і яких підрядників 
обрати.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОСББ:
■ Власникам квартир бага

токвартирного будинку (будинків) 
прийняти рішення про створення 
ОСББ. Для цього потрібно опи
тати мешканців будинку на пред
мет того, чи хочуть вони створити 
ОСББ.

■ Створити ініціативну групу.
Якщо виявиться, що це бажання 
більшості, наступний крок — ство
рення установчих зборів з власни
ків квартир.

Важливо зазначити, що установ
чі збори об’єднання у новозбудо
ваних багатоквартирних будинках 
можуть бути проведені тільки після 
державної реєстрації права власно
сті на більше половини квартир та 
нежитлових приміщень у такому 
будинку.

■ Зібрати дані про будинок. Ін
формацію про власників квартир 
можна взяти у забудовника, у ЖЕКу 
або у Центрі надання адміністра
тивних послуг.

■ Визначитись із назвою ОСББ.
Перед реєстрацією важливо пере
вірити її у Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осібпідприємців та громадських 
формувань на предмет унікальності.

■ Написати Статут ОСББ, визна
чити тарифи.

■ Вручити мешканцям будинку
запрошення на збори. Це потрібно 
зробити за 14 днів до їх проведення, 
вказавши у ньому час та місце зборів 
(можна надіслати його поштою).

■ Провести установчі збори, які
веде голова зборів, який обирається 
більшістю голосів присутніх спів
власників або їх представників.

На них потрібно підрахува
ти кількість голосів за створення 
ОСББ (за законом «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирного 
будинку», його можна заснувати 
після того, як за це рішення прого
лосують 2/3 мешканців).

Установчі збори  приймають рі
шення про створення ОСББ і за
тверджують його статут. Також на 
зборах потрібно обрати правління 
ОСББ, голову ОСББ, ревізійну комі
сію та затвердити визначені тарифи.

■ Зареєструвати ОСББ. Держав
на реєстрація ОСББ відбувається 
шляхом створення юридичної осо
би, відомості щодо якої вносяться 
до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осібпід
приємців та громадських форму
вань. Тому державна реєстрація 
юридичної особи є останнім етапом 
у процедурі створення ОСББ.

Дмитро ШАПОЧКІН, адвокат

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Управління будинком — 
у ваших руках

«Ми маємо право жити!»
Якби безпритульні коти та собаки 

вміли говорити, вони б саме так заявили 
про свої права на існування. А ще - наго-
лосили б на тому, що Обухову конче по-
трібен притулок для вуличних тварин. 
ТЕРМІНОВО!

Проблематика безпритульних тва
рин в Обухові актуальна щонай
менше вже років зо п’ять. Але її 

загострення припадає на початок 2016го, 
коли містом та околицями прокотилася 
чергова хвиля  масового отруєння безпри
тульних тварин. Зоолюбителі та просто 
небайдужі люди підняли це питання в со
ціальних мережах. 31 січня до Обухівсько
го районного відділу національної поліції 
було подано 20 заяв про отруєння собак.

Як повідомив тоді начальник Обухів
ського відділу КиєвоСвятошинської 
місцевої прокуратури Дмитро Житник, 
на підставі заяв  свідомих громадян було 
відкрито кримінальне провадження. Далі 
була акція біля Обухівської міської ради, 
ініційована зоозахисниками та спрямо
вана на заклик місцевої влади зупинити 
незаконне отруєння собак, створити при
тулок для чотирилапих безхатченків та за
провадити реєстрацію домашніх тварин і 
встановити механізм відстеження виконання пра
вил їх утримання. З того моменту почалися роботи 
зі створення громадської організації зоозахисни
ків міста та Обухівського району. Подолавши ряд 
бюрократичних моментів, 5 грудня 2016 року от
римала офіційний статус громадська організація 
«Зоозахисники “АРГО”».

З кінця травня 2016 року в м. Обухів була запрова
джена реєстрація безпритульних і домашніх тварин. 
Та все ж основним своїм завданням активісти вва
жають  стерилізацію тварин, їхню вакцинацію проти 
сказу, протипаразитарну обробку та, зрештою, соціа
лізацію чотирилапих  до життя серед людей.

Зрозуміло, що лише зусиль небайдужих грома
дян у вирішенні проблем з безпритульними твари
нами в місті не вистачає, а тому активісти почали 
стукати у двері владних кабінетів — районної адмі
ністрації, міської ради. Рік тому «достукалися» до 
голови РДА  Івана Рудяка.  Той навіть нараду зібрав 
з цього приводу, куди запросив представників гро
мадськості та зоозахисників. Було тоді ухвалене 
рішення розпочати створення в Обухові притулку 
для тварин за підтримки райдержадміністрації та 
розробити навчальну  шкільну програму з безпеки  
поводження з тваринами. Однак наразі справа далі 
слів не зрушила з місця.

Пізніше обухівські зоозахисники запропону
вали міській владі визнати вуличних котів части
ною екосистеми міста Обухів, а також дозволити 
їм вільно жити в підвалах, на горищах та інших 
місцях їх постійного перебування та знищувати 
гризунів. Для цього навіть петицію розробили, 
яка набрала необхідну кількість голосів на сай
ті Єдиної системи місцевих петицій. Проте дива 
не сталося  — сесія Обухівської міської ради НЕ 
визнала місцевих безпритульних котів частиною 
екосистеми міста. Депутати переклали значну ча
стину відповідальності на громадські організації, 
вилучивши зі своєї ухвали принципове питання 
про можливість вільного проживання тварин у 
підвалах та на горищах. Крім того, подібна про
позиція, за словами очевидців, викликала «щире 
здивування та гомеричний сміх» у членів як про
фільної комісії, так і пізніше депутатів міської 
ради.

Але... Попри все, притулок в Обухові потрібен. 
І з кожним днем його необхідність стає нагальні
шою. Потребу в ньому обгрунтував  обухівський 

громадський активіст і зоозахисник Віталій Ветлу
гін в соціальних групах міста.

За його словами, «у зв’язку з постійно критични
ми проблемами безпритульних тварин в м. Обухів 
і районі» мають місце:

1. безконтрольне розмноження;
2. постійне голодування, загибель;
3. проживання без належних санітарних умов;
4. відсутність системної стерилізації.
Віталій переконаний, що притулок повинен

включати в себе:
1. стаціонарне перебування від 300 тварин;
2. територію для вигулу;
3. територію для поховання;
4. ветеринарні послуги;
5. послуги стерилізації;
6. блок для приготування їжі тваринам;
7. господарський блок;
8. адміністративний блок, з можливістю при

йняття відвідувачів і тварин;
9. транспорт для обслуговування притулку і т.п.
Крім того, для притулку повинна бути розробле

на програма з гуманного, систематичного контро
лю над популяцією тварин.

А в школах введена програма з грамотного і гу
манного ставлення до тварин.

За матеріалами інтернет-газети  
«Хроніки Обухова»

«У зв’язку з вищеви-
кладеним кожному жителю 
м. Обухів пропонується по-
дати заяву від себе до мерії 
міста з проханням закласти 
в бюджет міста витрати на 
будівництво притулку для тварин. Заяву пи-
сати в двох екземплярах, один залишати собі 
з відміткою про реєстрацію. Чим більше людей 
подасть заяву, тим більше шансів на рішення 
проблем з безпритульними тваринами в місті 
і районі».

Віталій ВЕТЛУГІН, природозахисник
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Затишне і гостинне Гельсінкі. Це ста
ровинне місто, засноване 1550 року, 
вражає своєю чистотою, затишком і 

гостинністю. Потрапивши до столиці Фін
ляндії, обов’язково відвідайте порт, звідки 
щодня відправляються круїзні лайнери. У 
центрі міста дивує все: і величний Кафе
дральний собор, і Сенатська та Ринкова 
площа, де можна краще пізнати північний 
характер. Обов’язково відвідайте церкву 
в скелі, за сірими кам’яними стінами якої 
струмками стікає вода, звучить органна 
музика, а свічки створюють заспокійливу 
романтичну атмосферу.

Лапландія та Санта-Клаус
Одне з найвідоміших і найулюбленіших 

місць Фінляндії — Лапландія. Саме тут 
розташована резиденція  СантаКлауса 
(пофінськи — Joulupukki). Саме сюди 
мріють потрапити ті, хто вірять у казку. 

Живе він на таємничій горі Корватунту
рі, яка за формою нагадує вухо. Оскільки 
точне місце розташування його будинку 
утаємничене, Санта відкрив офіс і пош
ту, які працюють цілий рік, в Рованіемі. В 
його апартаментах завжди панує тепла і 
привітна атмосфера. 

Бажаєте здивувати рідних листом із каз
ки? Чарівна пошта реалізує ваші бажання. 
А ще поринути у казку вам допоможе по
дорож до Сантапарку та перетин лінії Пів
нічного Полярного Кола, яка проходить че
рез поселеннярезиденцію Санти. Її можна 
переступити, перестрибнути, переїхати... 
А після цього — отримати оригінальний 
сертифікат, що підтвердить вашу участь в 
цьому унікальному заході. Фото на добру 
згадку зі справжнім Сантою не залишає 

байдужими ні ді
тей, ні дорослих. 

Сафарі-туризм 
На оленях.  

«Екологічно чиста» розвага — їзда на оле
нях — древній спосіб пересування саамів. 
Для туристів  прогулянки на оленях по зі
сніженій  Лапландії тривають від 10 хв до 
кількох годин. Олені зазвичай біжать  по
вільно, тому такі поїздки підходять навіть 
малечі. До того ж вам запропонують навчи
тися самому керувати упряжкою та навіть 
отримати «водійське посвідчення». 

На собачих упряжках. Пересування 
на  оленях для вас занадто повільні? Тоді 
команда хаскі покаже вам, що таке швид
кість. Довжина маршруту може бути від 2 
км до 25 км, а пролягає він навколо озер 
по засніженому лісу. Після закінчення са
фарі ви відвідаєте розплідник, де ближче 
познайомитеся з чарівними сибірськими 
хаскі, їхніми щенятами та вовкодавами. І, 
звісно ж, отримаєте «водійське посвідчен
ня» вправного керманича упряжок хаскі. 

На снігоходах. Бажаєте справжнього 
екстриму? «Mint Travel» вам допоможе в 
цьому. Відчути зимову прохолоду і пов
ною мірою насолодитися красою пейза
жів, якими пишається Фінляндія, вам до
поможе швидка прогулянка на снігоході. 
Спеціально для вас буде розроблений 

унікальний маршрут, який пролягатиме 
через наймальовничіші ділянки доріг. 

Сани та лижі 
Як щодо того, щоб помилуватися пів

нічним сяйвом прямо в засніженому лісі? 
Або викупатися в променях сонця в са
мому серці дикої Арктики? На курортах 
Фінляндії створені всі умови для катан
ня на бігових та гірських лижах, санках, 
ковзанах і снігоступах. До речі, милува
тися Північним сяйвом ви зможете в без
хмарні дні в період з вересня по березень. 

Фінська сауна 
Не лише гарячими напоями вміють грі

тися жителі Фінляндії. Перевірити один із 
методів зігрівання, що зберігся до наших 
днів ще з давніхдавен, ви зможете само
стійно, і для цього не завжди потрібно 
залишати апартаменти готелю. Так, ми го
воримо про справжню фінську сауну, яка 
є навіть у будівлі парламенту Фінляндії. 
Зимові морози допомагають відчути всю 
красу контрасту температур, коли після 
гарячої сауни ви мужньо потрапляєте в 
ополонку або пірнаєте в сніжний замет. 

Кулінарна культура Фінляндії безпосе
редньо пов’язана з первозданною приро 
дою цього регіону, і саме тут чудове місце 
для дегустації свіжих продуктів з північ
них лісів і водойм. Класичні фінські стра
ви — калакукко (традиційний фінський 
житній пиріг з начинкою з риби), лососе
вий суп, смажені на грилі ковбаски, жит
ній хліб, чорничний пиріг, рагу з олени
ни, лапландський сир, лакричні цукерки 
і класичний фінський шоколад.

Де оселитися? Готелі у Фінляндії, як 
правило, розташовані у центрі гірсько
лижного курорту, ближче до схилів — 
апартаменти, будівлі, що мають кілька 
входів. Дуже часто комплекс такого роду 
апартаментів являє собою ціле невелике 
містечко зі своєю інфраструктурою: рес

торанами, барами, магазинами, пункта
ми оренди спорядження, фітнесом і ба
сейном. 

Новорічне святкування 
Новорічна вечеря і спеціальна шоупро

грама — неодмінні складові свята на гір
ськолижних курортах Фінляндії. Навко
ло святкова ілюмінація, гарно оздоблені 
ялинки, зимові розпродажі, феєрверки 
і урочисті заходи. Тож не баріться — 
бронюйте квитки на прямих чартерних 
рейсах на Новий Рік і Різдво з Києва до 
фінської Лапландії. Обрати комфортні 
готелі, апартаменти або котеджі вам до
поможуть професійні менеджери «Mint 
Travel». Всього 2,5 години перельоту — 
і ви в казковій країні! 

Гарного вам відпочинку!

Фінляндія — чарівна казка  
в реаліях буднів

Організувати казковий відпочинок напередодні новорічно-різдвяних 
свят вам допоможе компанія «Mint Travel»

Телефони:
0-800-301-771; 044-331-01-77; 
093-200-33-77; 
066-217-33-77; 098-217-33-77

Ольга АВЕРІНА, «Погляд»

Туристична агенція «Mint Travel»:
• м. Ірпінь, Привокзальна площа, 3;
• м. Буча, вул. Жовтнева, 17;
• м. Вишневе, вул. Л. Українки, 86.
Сайт: www.mint.travel

ЗА РІК ЦІНИ НА ХЛІБ В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ МАЙЖЕ НА ТРЕТИНУ
Борислав БЕРИНДА, «Погляд»

Вартість хліба в містах Київщини (грн)
Сорт хліба Бориспіль Бородянка Васильків Бровари

Біла 
Церква

Фастів Обухів Ірпінь Вишгород

Пшеничний, 
вищий сорт 11.60 9.60 10.00 10.60 9.60 9.60 11.00 9.35 10.00

Пшеничний, 
перший сорт 13.10 11.70 11.65 12.00 10.40 11.70 12.40 11.99 11.00

Житній хліб 17.30 14.00 14.00 14.60 15.40 14.00 15.70 15.99 15.00

Чому дорожчає хліб?
Українське зерно останнім часом користується неабияким попитом 

за кордоном. І саме зростання ціни на зовнішніх ринках автоматично 
спричиняє подорожчання зернових. А отже — піднімається ціна бо
рошна і на українському ринку. Це одна з основних причин. А інші — 
підвищення заробітних плат працівників у вітчизняній пекарській га
лузі, підвищення цін на паливномастильні матеріали. Вочевидь, озву
чене урядовцями прийдешнє підвищення ціни на газ також залишить 
свій «відбиток» на хлібному ціннику...

Що таке хлібний кошик?
Коли говорять про зростання ціни на хлібний кошик, мають на увазі 

суму вартості кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатун
ку, кілограму пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, кілогра
му житнього хліба та батону. 

Наразі найбільша вартість кошика в Києві — близько 86 гривень. 
Найменша його ціна в Миколаївській області — 58 гривень.

Засновник і керівник Української асоціації постачальників торго
вельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко 
у соціальній мережі Facebook зазначив, що за перші 8 місяців 2018 
року всі види хліба за даними асоціації подорожчали від 7% до 17%.

Олексій ДОРОШЕНКО,
засновник і керівник Української асоціації постачальників торговельних 

мереж, депутат Київської обласної ради
«Ми вважали, що хліб є настільки українським продуктом, 
та що Україна є житницею Європи, що він буде останнім 
продуктом, який ми будемо купувати дорожче, ніж наші 
західні сусіди. Але не так сталося, як гадалося… На почат-

ку тижня експерти Асоціації постачальників торговельних мереж 
порівняли вартість найдешевшого білого та чорного хліба в нашій 
країні та деяких країн Європейського Союзу. Як з’ясувалось, ми їмо 
вже не найдешевший хліб в Європі. У інтернет- гіпермаркеті Лит-
ви ви можете придбати найдешевший кілограм білого хліба за 
13,1 грн, Польщі — за 17,8 грн та України — за 19,2 грн. В Естонії його можна знайти за 69,5 грн. 
При цьому ймовірно, що хліб у цих країнах міг бути випеченим із українського зерна. Українські 
пекарі часто подейкують, що виробляти дешевий соціальний хліб є невигідним. Але приклад су-
сідніх країн показує, що це може бути вигідним навіть у Європі. На кінець вересня 2018 року се-
редня вартість білого хліба за даними офіційної статистики є 16,1 грн за кілограм із борошна 
першого ґатунку та 20,2 грн із муки вищого ґатунку. Оскільки інтернет-магазин гіпермаркета 
AUCHAN в Україні розрахований на столичного покупця, то варто пригадати, що хліб в Києві 
коштує значно дорожче: із муки першого сорту — 19,1 грн, а вищого – 32,2 грн. 
Чорний хліб виявився в нашій країні найдешевшим – цінник показав 19,5 грн за кілограм. Далі 
розмістилася Естонія з 27,9 грн, Польща — із 46,7 грн та Литва — із 52,2 грн. До кінця року вар-
тість хліба зросте ще в середньому на 5%. У січні причиною підняття вартості буде зростан-
ня мінімальної заробітної плати. Але оскільки підняття планується лише на 12%, то це при-
зведе до подорожчання до 3%»

Фото: ukranews.com
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Скористайтеся акцією «Обери свій тариф та 
отримай подарунок»

Обираючи тарифний план:
Студентський — 120 грн/міс
Реальний — 150 грн/міс
Діловий — 175 грн/міс

Ви отримаєте подарунок — 1 місяць безкош-
товного користування!

Якщо Ви обрали тарифний план:
Комфортний — 220 грн/міс
Престижний — 260 грн/міс

Ви отримаєте подарунок — 2 місяці безкош-
товного користування!

Для підключення необхідно:
■ Прийняти рішення про підключення до мережі 

Компанії «Бест».
■ Обрати тарифний план від 120 грн/міс.

■ Сплатити за 1 місяць користування послугою.
■ Ознайомитися з умовами акції та умовами об

слуговування.
■ Отримати реквізити доступу та номер угоди.
■ Очікувати на виїзд бригади протягом 3х робо

чих днів.
Нарахування бонусних коштів здійснюється про

тягом доби після зарахування оплати на абонент
ський рахунок. Для зарахування бонусів зверніть
ся до абонентського відділу за багатоканальним 
телефоном 0443777377.

Обмеження:
■ В акції беруть участь абоненти всіх багатоквар

тирних будинків, які були підключені на момент 
подачі заяви на включення.

■ Бонусні кошти нараховуються після оплати за 
1 місяць користування послугою та можуть бути 
використані лише в рахунок абонплати. 

■ У разі припинення дії договору або за потреби 
змінити тариф на нижчий раніше заявленого тер
міну дії (за умовами акції), бонусні нарахування 
списуються з рахунку абонента.

■ Акція не розповсюджується на квартири, що 
вже були підключені до Компанії «Бест».

■ Заборонено змінювати тариф на нижчий про
тягом 12 місяців з моменту активації послуги Ін
тернет.

Акція діє з 01.11.2018 до 01.03.2019

Пункт обслуговування абонентів в Обухові:
м. Обухів, вул. Миру, 9ж.
Багатоканальні телефони: (04572) 60-377; (044) 377-
7-377.
Графік роботи: понеділок-п’ятниця: з 10:00 до 19:00; 
субота: з 10:00 до 15:00;
неділя: з 10:00 до 15:00.

Акція розповсюджується на всіх 
мешканців приватних будинків, які 
проживають в населених пунктах: 
Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, 
Блиставиця, Горенка, Боярка, Ко-
цюбинське, Клавдієве, Немішаєве, 
Обухів, Пилиповичі, Рубежівка, 
Стоянка, Козинці, Микуличі, По-
роскотень, Нове Залісся, Діброва, 
Дмитрівка.

Підключайте швидкісний безлі
мітний Інтернет від Компанії «Бест»  
безкоштовно*!

Отримуйте у подарунок до 1000 грн 
на рахунок!

Новий абонент! Підключення  — 
Безкоштовно! У подарунок — 
100 грн!

Якщо Ваш будинок знаходиться на 
відстані, не більше ніж 150 метрів від 
точки підключення до телекомуніка
ційної мережі: 

Підключення — безкоштовно!
Абонплата — від 150 грн/міс**
Бонус — 100 грн на рахунок! 
Вартість обладнання (FoxGateONU 

1001w) — 400 грн*
Акція діє лише для нових абонентів 

Інтернет за наявності технічної мож
ливості підключення.

Переключення від АDSL — безко-
штовно! У подарунок — 500 грн! 

Якщо Ваш будинок знаходиться на 
відстані, не більше ніж 200 метрів від 
точки підключення до телекомуніка
ційної мережі:

Підключення — безкоштовно!
Абонплата від 150 грн/міс**
Бонус — 500 грн на рахунок!
Вартість обладнання (FoxGateONU 

1001w) — 400 грн*

Переключення по технології  
FTTH  — безкоштовно! У подару-
нок — 1000 грн!

Якщо Ваш будинок знаходиться на 
відстані, не більше ніж 200 метрів від 
точки підключення до телекомуні
каційної мережі і є підключеним до 
стороннього оператора за технологі
єю FTTH, в наявності  є працездатне 
абонентське обладнання:

Підключення — Безкоштовно!
Абонплата від 150 грн/міс**
Бонус — 1000 грн на рахунок!

Для підключення необхідно:
■ Залишити заявку для визначення 

технічної можливості.
■ Обрати тарифний план від 150 грн/міс**
■ Підійти до офісу для оформлення 

договору та сплатити 400 грн* за об

ладнання (FoxGateONU 1001w).
■ Сплатити депозит за 1 місяць 

(абонплата).
■ Очікувати на виїзд бригади про

тягом 15 робочих днів.

Умови: 
Сума коштів за додатковий метраж 

кабелю сплачується клієнтом у разі, 
якщо відстань від муфти до будинку 
абонента перевищує зазначений ме
траж і становить +600 грн за додатко
ві 100 м оптичного волокна. 

Якщо за фактом підключення ме
траж, визначений раніше, буде пере
вищено, кошти з рахунку буде списа
но відповідно до виконаних робіт.

При виконанні заявки на підклю
чення монтажник має надати інфор
мацію щодо метражу використаного 
кабелю та показати відповідну мітку.

НАРЕШТІ! ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ 
У ПРИВАТНІ БУДИНКИ — БЕЗКОШТОВНО*!
ЦІНУ НА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ 
ЗНИЖЕНО ДО 0 ГРН!

«ОБЕРИ СВІЙ ТАРИФ  
ТА ОТРИМАЙ ПОДАРУНОК» 

Для підключення подайте заявку через 
сайт www.best.net.ua, або зателефонуйте 
та оформіть підключення за номерами

*вартість за обладнання (FoxGateONU 
1001w) — 400 грн.

** тариф для інвалідів першої та дру-
гої групи, участників АТО та абонентів, 
які переключаються від інших провай-
дерів.

Акція діє з 10.10.2018 до 31.12.2018

• ТЕХНОЛОГІЇ •

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ 
ЖИТЕЛІВ БАГАТОПОВЕРХІВОК, 
ЯКІ ПІДКЛЮЧАЮТЬ ПОСЛУГУ ДОСТУПУ 
ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ВІД  
КОМПАНІЇ «БЕСТ»

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних будинків, що були 
підключені на момент подачі заяви на включення.***

 УВАГА! Для участі у акції Абоненту необхідно вказати номер діючого Дого
вору з попереднім провайдером під час оформлення Договору на підключен
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або на сайті.

Абонент зобов`язаний надати абонентське обладнання для налаштування та 
завчасно самостійно подбати про купівлю абонентського роутера, Компанія 
«Бест» не займається продажем такого абонентського обладнання.

*  Бонусні кошти можуть бути використані лише в рахунок абонплати.
** Тариф для абонентів, що переключаються від інших провайдерів по технології 

FTTH та мають працездатне абонентське обладнання, а також для інвалідів пер-
шої та другої групи, учасників АТО.

*** Акція не розповсюджується на квартири, які вже були підключені до Компанії «Бест».

Акція діє з 01.02.2017 до 30.11.2018 року
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ГОРОСКОП НА ГРУДЕНЬ

• НА КАНАПІ •

ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ ВЕСЕЛА СВІЖИНА

Коли краще ловити рибу 
у листопаді-грудні:
• Хороше клювання: 
   30 листопада, 

1-2 і 11-12 грудня
• Середнє клювання:
   24-29 листопада
• Погане клювання: 

10 грудня

КАЛЕНДАР РИБАЛКИ

■ Який перший день грудня, така і вся зима буде.
■ Якщо зима не настала в грудні і січні, то вона не 

настане до 10 лютого.
■ Снігурі прилетіли в грудні — зима буде суворою.
■ Якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла 

й малосніжна, якщо випаде — холодна й сніжна.
■ Якщо грудень сухий, то буде довга суха весна і 

сухе літо.
■ Як у грудні сніг заляже, то у серпні жито виляже.
■ Грудень холодний, сніжний та з вітрами — на вро

жай.

Овен. Попереду у вас новий жит
тєвий етап, сповнений знайом
ствами і пригодами. Зустрічайте 
його з високо піднятою головою!
Телець. У грудні на Тельців чекає 
велике «генеральне прибиран
ня» — час підбиття підсумків як у 
справах, так і в особистому житті.
Близнюки. Перед Близнюками 
грудень поставить ряд важливих 
завдань — як і з ким жити, як бу
дувати свій бізнес і все подальше 

життя.
Рак. Грудень для Раків — місяць 
кар’єри. Як хороша робоча коняч
ка, ви будете безперервно працю
вати і брати один бар’єр за іншим.
Лев. Вперше за довгий час ви від
чуваєте себе впевнено і вільно. Як 
всім цим розпоряджатися, зале
жить тільки від вас!
Діва. У грудні вам необхідно ви
значитися у всьому — і в особи
стому житті, і в професійній ді
яльності —, щоб у майбутньому 

відчувати себе впевнено і комфортно.
Терези. Грудень принесе Тере
зам не лише нові можливості, але 
й багато проблем, які потрібно 
уважно розглянути і вирішити.
Скорпіон. У грудні ви нареш
ті відчуєте твердий грунт під но
гами, а «золота жила», яку вам 
вдасться «відкопати», буде году

вати вас довгий час.
Стрілець. Юпітер урочисто руха
ється по вашому знаку, а це зна
чить, що дуже скоро у Стрільця 
вийде все те, про що і думалося і 

мріялося.
Козеріг. У грудні Козерогам дове
деться підбивати підсумки і при
водити в порядок багато справ, 
оскільки в наступному році доля 

дозволить вам жити так, як хотілося 
завжди.

Водолій. Грудень для Водолія —   
непоганий час для поповнення 
своїх рядів новими союзниками і 
помічниками. Схоже, ви рухаєте

ся вперед!
Риби. Вплив Юпітера, Меркурія і 
Сонця, які знаходяться у верхній 
частині гороскопу Риб, в грудні 
допоможе вам прорватися крізь 

найвищі перепони і обіцяє успіх, осо
бливо фінансовий.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА ГРУДЕНЬ ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ

4 — Введення у храм Пресвятої 
Богородиці

7 — День пам’яті святої Катерини
13 — День пам’яті святого Андрія
19 — День святого Миколая
25 — Спиридон (день пам’яті 

Спиридона Триміфунтського, 
який шанується в лику святи
телів як чудотворець)

25 — Католицьке Різдво

Інгредієнти: 
• 5-6 яблук; 
• 200 г муки; 
• 100 г цукру; 
• 50 г розтопленого 
масла; 
• 3 яйця; 
• 200 мл молока; 
• порошок для пе-
чива (1 ч. л.)

Приготування:
Яблука почисти

ти та нарізати тонкими плас
тинками товщиною 35 мм і 
залишити в мисці, за бажан
ням посипати корицею.

В іншу містку посудину 
влити половину молока, до
дати яйця та цукор. Збити 
всі інгредієнти міксером чи 
вручну. Потроху додавати 
муку, помішуючи, щоб не 
утворювалось грудочок, і 
молоко. В кінці додати роз

топлене масло та порошок 
для печива. Знову все гарно 
перемішати та додати яблука. 

Форму, діаметром 1820 см, 
змастити маслом і, за бажан
ням, посипати дно меленими 
сухарями. При випіканні су
харі створять тверду основу 
для вашого пирога.

Розігріти духовку до 180 
градусів та випікати 30 хви
лин.

Інгредієнти на 4 пор ції: 
• фарш індичий 500 г. • яйця курячі 1 шт. • сир 
твердий 50 г. • масло вершкове 50 г. • молоко свіже 
25 мл • спеції за смаком • сухарі панірувальні

Приготування:
У фарш з індички додаємо натертий твердий 

сир, молоко, розтоплене вершкове масло, сіль, 
перець і яйце. Добре вимішуємо.

Формуємо невеличкі ковбаски, паніруємо їх в 
сухарях.

Смажимо ковбаски на добре розігрітій сково
рідці на олії 1015 хвилин.

Смачного!

ЯБЛУЧНИЙ ПИРІГ ЗА 20 ХВИЛИН СІЧЕНИКИ

Початок зими — чудовий час поласувати чимось смачненьким. Але на приготування 
завжди хочеться витрачати якнайменше часу. Тому ми підготували для вас страви, які 
швидко готуються і добре смакують взимку.

ПОГОДА

Магнітні бурі на 
листопад-грудень:
з 17 листопада по 

11 грудня

Магнітосфера спокійна
Магнітосфера збурена
Магнітна буря

— Слухай, куме, поїдь на вокзал і зу
стрінь там мою тещу. Зустрінеш — по
ставлю пляшку.
— А якщо вона не приїде?
— Поставлю дві!

***
—Я би хотіла купити у вас автомобіль...
—Модель?
— Ні, бухгалтер. Але за комплімент 
дякую...

***
Баба Гана спеціально зареєструвалася у 
Фейсбуці, щоб за кількістю лайків вибра
ти собі фото на памятник.

***
Двоє поліцейських телефонують у від
ділення.
— Що у вас?
— Спроба вбивства. Чоловік 38 років, 
його дружина вдарила сковорідкою шість 
разів за те, що він наступив на мокру, 
щойно вимиту підлогу. «Швидка» забра
ла його до лікарні.
— А дружину затримали?
— Ні, підлога ще мокра.

***
 — Запам’ятай, розумна людина завжди у 
всьому сумнівається. Тільки дурень може 
бути повністю впевненим у чомусь.
— Ти впевнений в цьому?
— Абсолютно.

***
— Пане Президенте, чому у пенсіонерів 
такі маленькі пенсії?
— Криза в країні.
— Тоді чому в нашій країні кількість 
мільярдерів зросла вдвічі?
— Інфляція.

За даними сайту www.meteo.ua

СМАЧНОГО!


