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НАГАЛЬНЕ

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ 
ОБ’ЄДНАНОЇ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ СТАРТУВАВ

КУЛЬТУРА І СПОРТ У БОРИСПОЛІ 
РОЗДІЛИЛИСЯ

 � З 1 січня 2021 року Бориспільська громада 
господарюватиме спільно — і місто, і села. Позачергова 
сесія новообраної Бориспільської міської ради 4 грудня 
2020 року прийняла низку рішень, які дозволять плавно 
перейти до роботи в об’єднаній територіальній громаді. 

 � З 1 січня 2021 року повноваження управління культури, 
молоді та спорту Бориспільської міської ради будуть 
розділені. Таке рішення було прийняте на позачерговому 
сесійному засіданні новообраної Бориспільської міської 
ради, яке відбулося 4 грудня 2020 року.

Ірина КОСТЕНКО

Затвердження регламенту, фор-
мування фракцій міської ради, 
зміни до організаційної структу-
ри та штатної чисельності управ-
лінь, відділів, служб виконавчого 
комітету, призначення заступни-
ків, утворення виконавчого комі-
тету, — усі ці питання є необхідни-
ми при формуванні органів влади 
після виборів. 

В першу чергу постало питання 
доцільності функціонування  сіль-
ських клубів, бібліотек, пожежних 
команд. Принципова позиція секре-
таря міської влади Владислава Бай-
часа, — зберегти всі надбання сіл, 
що увійшли в Бориспільську ОТГ. Ця 
позиція знайшла підтримку у біль-
шості депутатів, які розуміють важ-
ливість розвитку всієї Бориспіль-
ської громади, а не лише міста.

«Щоб зруйнувати, багато розу-
му не треба. Зараз наша мета — 
зберегти все, що можна. Люди в 
селах  бояться звільнень, ми по-
винні підтримати їх у такий не-
простий період.  Вже потім, ко-
ли громада запрацює як єдина 
структура, будемо дивитись, де 

і що необхідно змінювати», — за-
уважив Владислав Байчас.

Депутати підтримали таку політи-
ку секретаря та проголосували всі 
питання щодо збільшення штатної 
чисельності управлінь Бориспіль-
ської міської ради, куди тепер увій-
дуть і представники сіл. 

Також рішенням сесії були ство-
рені спільні комісії з реорганіза-
ції та передачі майна до комуналь-
ної власності Бориспільської ОТГ в 
особі Бориспільської міської ради 
від територіальних громад Сень-
ківської, Глибоцької, Кучаківської, 
Любарецької, Рогозівської та Іван-
ківської сільських рад. 

Роботи в цих комісіях буде бага-
то, а часу обмаль. Адже всі об’єкти 
соціальної інфраструктури необхід-
но передати швидко, аби в бюджеті 
на 2021 рік закласти необхідне фі-
нансування. 

До речі, округи між депутатами 
поки не розподілені. При затвер-
дженні порядку денного це питан-
ня зняли з розгляду. Секретар Бо-
риспільської міської ради Владис-
лав Байчас повідомив «Вістям», що 
питання потребує доопрацювання. 

Ірина ГОЛУБ

Необхідність розділу повнова-
жень  прокоментувала заступник 
Бориспільського міського голови 
Людмила Пасенко. За її словами, 
через  формування нової грома-
ди збільшується кількість закла-
дів культури (додається 5 будин-
ків культури і 12 клубів), розши-
рюється мережа централізованої 
бібліотечної системи, збільшуєть-
ся кількість музеїв — зокрема, до-
дається краєзнавчий музей Іван-
кова. У зв’язку з цим назву управ-
ління культури, молоді та спорту  
змінено на управління культури 
Бориспільської міської ради. Де-
путати затвердили положення про 
управління культури Бориспіль-
ської міської ради, організаційну 

структуру та штатну чисельність, 
яка стане чинною з 1 січня 2021 
року. 

У штат культурно-мистецького 
комплексу «Академ» Бориспіль-
ської міської ради з 1 січня 2021 
року введено додаткові посади, які 
були у сільських радах. Людмила 
Пасенко наголосила: «Наше завдан-
ня — об’єднати, прийняти в струк-
туру всіх працівників культури.  Ад-
же сільський клуб — це дійсно осе-
редок громадського і культурного 
розвитку». 

Також сесія прийняла рішення 
про створення управління молоді 
та спорту Бориспільської міської 
ради. Затверджено організаційну 
структуру та штатну чисельність 
Бориспільського міського центру 

спорту та фізичного здоров'я на-
селення. З 1 січня 2021 року до 
цієї структури додається 5 фахів-
ців-інструкторів із фізичної куль-
тури, які працювали у сільських 
громадах. 

Підсумовуючи рішення сесії на 
плановій нараді 7 грудня, перший 
заступник Бориспільського місько-
го голови Микола Корнійчук наго-
лосив: «Ми зберігаємо всі послуги, 
які надавалися громадам сільських 
рад у 18 населених пунктах. Фак-
тично штат збільшується шляхом 
об’єднання. У сільських радах зали-
шаються будинки культури, бібліо-
теки, спортивні заклади, стаціонар-
не відділення територіального цен-
тру соціального захисту у селі Лю-
барці, пожежна охорона».  

« Щоб зруйнувати, багато розуму не треба.  
Зараз наша мета — зберегти все, що 

можна. Люди в селах  бояться звільнень, 
ми повинні підтримати їх у такий непростий 
період», — зауважив Владислав Байчас.

СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ЗАТВЕРДИЛИ ПОКИ БЕЗ СТАРОСТ

На другому засіданні нового 
складу Бориспільської міської 
ради розглядалося питання «Про 
створення виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради VIІІ 
скликання».

Депутати проголосували за те, 
щоб утворити виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради VIІІ 
скликання та визначити його чи-
сельність у кількості 22 (двадцять 
дві) особи і затвердити його пер-
сональний склад.

Зважаючи на те, що на час про-
ведення сесії Закону про терито-
ріальні громади ще не було, де-
путати не могли призначити ста-
рост сільських громад і ввести їх 
до складу виконавчого комітету. 
На понеділковій плановій нараді 
перший заступник Бориспільсько-
го міського голови Микола Корній-
чук повідомив, що вже оприлюд-
нено зміни до Закону про місцеве 
самоврядування, і на позачерговій 
сесії, яку планується провести на-
ступного тижня, депутати призна-
чать старост, і до рішення про утво-
рення виконавчого комітету будуть 
внесені зміни — старости увійдуть 
до складу виконкому.

Персональний склад виконавчо-
го комітету Бориспільської міської 
ради VIІІ скликання:

1. Байчас Владислав Михайлович 
— секретар міської ради.

2. Ковальова Людмила Олексан-
дрівна — заступник міського голо-
ви з питань діяльності виконавчих 
органів.

3. Лещенко Сергій Олександро-
вич — заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих ор-
ганів.

4. Матяш Тамара Олексіївна — 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів.

5. Пасенко Людмила Василівна — 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів.

6. Передерей Людмила Леонідів-
на — керуючий справами виконав-
чого комітету міської ради.

7. Бондаренко Інна Василівна — 
член виконавчого комітету міської 
ради.

8. Величко Ірина Петрівна — 
член виконавчого комітету місь-
кої ради.

9. Гопанчук Дмитро Олександро-
вич — член виконавчого комітету 
міської ради.

10. Донченко Павло Валерійович 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

11. Жало Дарина Миколаївна — 
член виконавчого комітету міської 
ради.

12. Кононенко Микола Іванович 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

13. Корніяка Микола Миколайо-
вич — член виконавчого комітету 
міської ради.

14. Мазур Андрій Миколайович 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

15. Мартишко Валерій Іванович 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

16. Московка Руслан Миколайо-
вич — член виконавчого комітету 
міської ради.

17. Палагута Валерій Григорович 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

18. Пісний Костянтин Михайло-
вич — член виконавчого комітету 
міської ради.

19. Солов’ян Євген Дмитрович — 
член виконавчого комітету міської 
ради.

20. Толкач В'ячеслав Миколайо-
вич — член виконавчого комітету 
міської ради.

21. Чухненко Наталія Євгеніївна 
— член виконавчого комітету місь-
кої ради.

22. Шкоруп Михайло Іванович — 
член виконавчого комітету міської 
ради.
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ГІСТЬ НОМЕРА

У ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ, ВІДБУЛАСЯ ПЕРША УСТАНОВЧА СЕСІЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
VIII СКЛИКАННЯ, ПІД ЧАС ЯКОЇ БУЛО ОБРАНО НОВОГО ГОЛОВУ РАЙОННОЇ РАДИ. НИМ СТАВ 
ПРЕДСТАВНИК ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» АНТОН МОТРИЧ, ЗА ЯКОГО ШЛЯХОМ ТАЄМНОГО 
ГОЛОСУВАННЯ ВІДДАЛИ ГОЛОСИ 29 ДЕПУТАТІВ ІЗ 42-Х.

АНТОН 
МОТРИЧ 

 � «Вісті» поспілкувалися з новообраним головою 
і запитали про перші кроки на посаді, оцінку нового 
депутатського корпусу та про реорганізацію Яготинської та 
Переяслав-Хмельницької  районних рад.

НОВИЙ ОЧІЛЬНИК РАЙОНУ — 
ПРО ПЛАНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Віта ПРАВДЕНКО

— Вітаємо з обранням на по-
саду голови районної ради. Роз-
кажіть нам про себе.

— Народився я у с. Вишеньки 
Бориспільського району. Закінчив 
сільську школу, потім здобув юри-
дичну освіту, захистив магістер-
ський рівень. Проживаю у Гнідині. 
І вже більше десяти років працюю 
в органах місцевого самовряду-
вання — у районній раді. Пройшов 
добру школу на посаді радника з 
юридичних питань. Став не тільки 
фаховим юристом-консультантом, 
а й адвокатом, бо довелося багато 
разів брати участь у судових про-
цесах, захищаючи інтереси Бори-
спільської районної ради. Робота 
на посаді керуючого справами ра-
йонної ради розширила коло моєї 
діяльності.

— Чи пам'ятаєте ви, коли ви-
рішили займатися місцевою по-
літикою?

— Так, у 2015 році політична 
партія «Наш край» запропонува-

ла мені взяти участь у місцевих ви-
борах. Я погодився. На виборах я 
одержав велику підтримку своїх 
земляків — на окрузі за мене про-
голосувало 73% виборців. Я ду-
маю, що не підвів їх. Адже на цих 
виборах вони мені знову висло-
вили довіру. 

— З чого плануєте розпоча-
ти свою роботу на посаді голо-
ви райради?

— По-перше, необхідно завер-
шити процес децентралізації, який 
на рівні району полягає у реор-
ганізації Яготинської та Переяс-
лав-Хмельницької районних рад в 
одну структуру — Бориспільську 
районну раду. А для цього потрібно 
прийняти відповідні рішення, про-
вести інвентаризацію всього рухо-
мого та нерухомого майна, яке на-
лежало громадам, а вже потім — 
прийняти це майно у комунальну 
власність територіальної громади 
новоствореного Бориспільського 
району. Звичайно, в цьому питан-
ні важливо відповідально поста-

витися до людей, які працювали в 
районних радах, адже на сьогодні 
відбувається процес вивільнення.

— Багато буде звільнень?..
— Небагато. Мені відомо, що 

сьогодні у Перяслав-Хмельницькій 
районній раді залишилися дві по-
садові особи, які задіяні у процесі 
реорганізації ради. У Яготинській 
райраді шість працівників, але по-
ки не було законних підстав по-
відомити їм про наступне вивіль-
нення, адже Закон №3651-д, який 
передбачає реорганізацію гро-
мад і районів,  вступив у дію лише 
6 грудня 2020 року. Але це питан-
ня буде обов’язково вирішено на 
найближчій сесії райради.

Щодо перших кроків на посаді 
голови районної ради — планую 
продовжувати розбудову систе-
ми поповнення бюджету району. 
На сьогодні відповідно до Подат-
кового кодексу утримання кому-
нальних підприємств відбуваєть-
ся за рахунок районних рад, а бю-
джет формується з податку на не-
рухомість, плати за оренду майна, 
оплати надання адміністративних 
послуг районного значення, дер-
жавних реєстраторів нерухомого 
майна та ін. 

Надзвичайно важливими є пи-
тання розвитку медицини, котра 
у період пандемії потребує осо-
бливої уваги і підтримки з боку 
місцевої влади. Потрібно подба-
ти, щоб медичні працівники в за-
кладах охорони здоров’я укруп-
неного району працювали у гідних 
умовах і могли надавати своєчасно 
якісні послуги.

Загалом, роботи попереду ба-
гато, адже чи не щодня з’явля-
ються нові обставини, які диктує 
час. Вважаю, що мені пощасти-
ло прийти на посаду після Вла-
дислава Байчаса, адже на сьо-
годні районна рада функціонує 
злагоджено та продуктивно. І це 
повністю його заслуга, адже Вла-
дислав Байчас — досвідчений ке-

рівник та менеджер, який впро-
довж 10 років обіймав посаду 
голови Бориспільської районної 
ради. І саме досвід роботи на та-
кій посаді є однією з його голов-
них переваг. На рахунку Байча-
са вже 52 інфраструктурних про-
екти, які були виконані «з нуля» 
та завершені успішно: це будів-
ництво шкіл (наприклад, у с. Го-
ра), дитячих садків, амбулаторій, 
закладів культури та спорту, ре-
монт та будівництво доріг та ін. 

— У вас уже сформована ко-
манда?

— Моя команда — це, насампе-
ред, ті 29 депутатів, які підтримали 
моє призначення. Але обов’язко-
во будемо співпрацювати і з інши-
ми депутатами, адже нас вибрали 
люди і ми маємо об’єднатися задля 
розвитку нашого району.

— Як оцінюєте новий депутат-
ський корпус?

— Позитивно. І насамперед — 
як людей. Адже якими вони будуть 
депутатами, люди зможуть оцінити 
лише через деякий час. Так би мо-
вити, які вони люди — ми знаємо, 
а які вони в роботі — побачимо. 
Наш депутатський корпус — це 42 
особистості і кожен з них — про-
фесіонал своєї справи.

— До новоствореного Бори-
спільського району увійшли ко-
лишні Яготинський та Переяс-
лав-Хмельницький райони. Як 
плануєте організувати роботу, 
аби вивчити проблеми цих гро-
мад? 

— Насамперед треба доскона-
ло вивчити Закон про децентралі-
зацію. Рішення про реорганізацію 
обов’язково буде винесено на се-
сію, а також буде створена ліквіда-
ційна комісія. Щодо голови цієї ко-
місії питання ще вирішується. 

— Можливо, розглядаєте 
можливість призначення рад-
ників-представників Яготинщи-
ни та Переяславщини?

— Поки не готовий відповісти, 

але Закон передбачає внесен-
ня змін до штатного розпису та 
створення посад, які будуть пра-
цювати як адміністратори на ок-
ругах. Де саме вони будуть пра-
цювати — у кожній ОТГ чи лише 
в Переяславі та Яготині — ще не-
відомо. Думаю, що на одній з чер-
гових сесій ми порушимо це пи-
тання, попередньо його добре 
вивчивши.

— І наостанок, що хочете по-
бажати депутатам, з якими вам 
доведеться працювати пліч-о-
пліч?

— Міцного імунітету до будь-чо-
го, доброго здоров’я, наснаги, 
енергії у розбудові громади.  Ми 
маємо працювати задля піднесен-
ня новоствореного Бориспільсько-
го району, його соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку, 
забезпечення фінансової само-
стійності та інвестиційної прива-
бливості. 

1. Опишіть себе 
трьома словами…
 … справедливий, 
активний, 
відповідальний.
2. Книга, яка мене 
надихає…
 … Закон України про 
органи місцевого 
самоврядування.
3. Найважливіше у 
людині це…
 …чесність.
4. Я не можу терпіти, 
коли…
… мені брешуть.
5. Я мрію про…
… те, щоб в Україні 
завершилась війна 
і минула пандемія 
коронавірусу.
6. Моє головне 
досягнення у житті на 
даний момент…
… те, що мене обрали 
головою районної ради. 
7. Успіх керівника 
полягає в…
…  злагодженій роботі 
команди.

 � БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

 � ДОСЬЄ

Народився 9 березня 1986 р. у 
селі Вишеньки Бориспільського 
району Київської області. 
У 2008 р. отримав диплом 
спеціаліста за спеціальністю 
«Правознавство» та здобув 
кваліфікацію юриста в 
Київському національному 
університеті внутрішніх 
справ України. У 2010 р. 
закінчив Академію управління 
Міністерства внутрішніх справ 
України та здобув освітній 

рівень магістра за тією ж 
спеціальністю. 
З 2009-го обіймав посаду 
радника голови Бориспільської 
районної ради з питань 
юридичного забезпечення,          
з лютого 2016 року — керуючий 
справами Бориспільської 
районної ради. 
3 грудня 2020 року обраний 
головою Бориспільської 
районної ради VIII скликання.

Мотрич Антон Сергійович, 
голова Бориспільської районної ради
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ЮВІЛЕЙ

• «Теремок» має чудовий колектив однодумців та професіоналів.

• Вихователі та вихованці ДНЗ різних років.

«ТЕРЕМКУ» — 55!
 � 1 грудня 2020 року бориспільський дитячий садок 

«Теремок» відсвяткував свій 55-річний ювілей. Минуло вже 
більше пів століття відтоді, як дітлахи вперше переступили 
поріг закладу. Разом з ними він ріс, розвивався і 
змінювався. З нагоди ювілею «Вісті» поспілкувалися з 
завідуючою ДНЗ Іриною Овдієнко, яка розповіла про його 
дружній колектив, традиції та вихованців.

Віта ПРАВДЕНКО, фото з архіву 
ДНЗ «Теремок»

— Ірино Сергіївно, розкажіть 
нашим читачам про себе. 

— На сьогодні я дружина, мама 
чарівної донечки та завідувачка 
дошкільного навчального закла-
ду (ясла-садок) «Теремок». Маю 
дві вищі освіти: закінчила Кри-
ворізький державний педагогіч-
ний університет за спеціальніс-
тю «Вчитель географії» та Пере-
яслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди за спеціаль-
ністю «Інспектор-методист, мене-
джер дошкільної освіти, вихова-
тель дітей дошкільної освіти». Стаж 
роботи на педагогічній ниві — 14 
років.

У 2015 році разом із родиною пе-
реїхала до Борисполя з Дніпропе-
тровської області, де працювала 
вихователем та вчителем географії, 
а у 2016 році влаштувалась у дитя-
чий садок «Сонечко» вихователем, 
через два роки  обійняла посаду 
вихователя-методиста. А з травня 
2019 року призначена завідувач-
кою дошкільного навчального за-
кладу (ясла-садок) «Теремок».

— Чому вирішили присвятити 
себе дітям?

— Я ставила собі питання  багато 
разів. І завжди відповідь була одна: 
тому що це «моє». Я отримую масу 
позитивних емоцій від дітей, а зав-
дяки спілкуванню з ними прожи-
ваю своє дитинство знову і знову.

— Чи були такі моменти, коли 

ви сумнівалися у власному вибо-
рі чи хотіли змінити професію?

— На початку моєї педагогічної 
кар'єри виникла дилема: дитячий 
садок чи школа? Саме цей вибір для 
мене був важким. Із дитинства я зна-
ла і всі мені говорили, що буду вчи-
телем, та маленькі діти заполонили 
моє серце. І я можу з упевненістю 
сказати, що не я обрала професію 
вихователя, а вона вибрала мене.

— Озираючись на пройдений 
шлях, що вдалося зробити на по-
саді завідуючої «Теремком», а що 
ще плануєте?

— За рік я згуртувала навколо 
себе справжніх професіоналів своєї 
справи. Водночас колектив попов-
нився новими фахівцями. Під час 
проведення капітального ремонту 
ми ретельно продумали та підла-
штували до інтересів дитини кожну 
деталь інтер'єру. Для різних вікових 
груп облаштували ігрові майданчи-
ки з яскравими тіньовими навісами 
та ігровими елементами. Додатко-
во організували нові навчальні се-
редовища для занять на свіжому 
повітрі та тематичний майданчик 
для вивчення правил дорожньо-
го руху. За допомогою батьків ви-
хованців висадили молодий сад із 
плодовими деревами. Багато пла-
нів довелось відкласти —  каран-
тин вніс свої корективи. 

— Які цікаві традиції є у садочку? 
— «Теремок» поглиблено пра-

цює над питаннями екологічної 
освіти. Майже кожного дня відбу-
вається якась подія: різноманітні 

свята, екологічні акції, конкурси. Усі 
заходи висвітлюються в інтернеті 
на офіційному сайті та у соціальних 
мережах .

— Скільки діток сьогодні відві-
дують садочок?

— Функціонує шість груп, де ви-
ховується 193 дитини.

— Розкажіть про свій колектив.
— Маємо чудовий колектив од-

нодумців із позитивним мікроклі-
матом та атмосферою взаємної до-
віри, любові до дітей, поваги до 
батьків та колег.  У нас немає випад-
кових людей. Вихователі та няні — 
неймовірні! І це не просто слова. Я 
довіряю їм, як собі, адже без довіри 
гарної справи не зробиш. Вони мо-
жуть знайти підхід до кожного з ді-
тей, заспокоїти чи похвалити, пого-
дувати, вкласти спати тощо.

Кожен із членів колективу за-
слуговує на вдячність і повагу, на-
приклад, завгосп Світлана Коваль 
знає будь-яку дрібничку, вміє, ма-
буть, все і опікується всім госпо-
дарством вже 32 роки (більшу по-
ловину свого життя). Про таких лю-
дей кажуть: без них — як без рук. І 
такі у нас усі!  

— Садочок повністю забезпе-
чений кадрами? 

— Так, причому  є і люди старшо-
го віку, і молодь, всього 30 співро-
бітників: дев’ять вихователів, вихо-
ватель-методист, практичний пси-
холог, вчитель-логопед, музичний 
керівник, шість помічників вихова-
телів,  медична сестра, кастелянша, 
праля,  кухарі та інші працівники.

— Цього року «Теремок» свят-
кує поважний ювілей — 55 років. 
Як відзначали річницю в період 
карантину?

— Карантин вніс зміни до свят-
кування, тому веселих і шумних за-
ходів не передбачалось. Вітання 
приймали у онлайн-режимі. Зро-
били та розмістили на сайті  віде-
оролик про минуле та теперішнє 
життя ДНЗ.

На нашу думку, він навіє багато 
приємних спогадів у колег, які пра-
цювали раніше, у наших випускни-
ків і їхніх батьків.

— Чи були серед вихованців 
садочку видатні люди чи просто 
діти, які стали професіоналами 
своєї справи?

— Далеко ходити не потрібно:  

вихователь-методист Марія Фомі-
на колись була нашою вихованкою.

Серед колишніх вихованців та-
кож Лариса Панкова — завідувач-
ка ДНЗ «Віночок», Наталія Діденко 
— завідувачка ДНЗ «Сонечко». 

Андрій Шерстюк у 1997 році по-
їхав працювати та навчатись до 
Лондону. Після навчання працював 
на різних посадах в Лондонському 
фінансовому центрі, а у  2009 році 
повернувся до України та очолив 
німецьку авіакомпанію. 

Наша випускниця Вікторія Янчен-
ко — вчитель початкових класів 
ЗОШ №7, Наталя Діхтяренко та Анас-
тасія Іванченко — лікарі-хірурги, Ві-
талій Скачков — шеф-кухар в одно-
му з київських ресторанів,  Богдан 
Костенко — пілот.

— Що побажаєте з нагоди свята 
своїм колегам, батькам та дітям?

— Хочеться вірити, що заклад 
переживе ще не одну славну да-
ту. Нехай наші діти завжди будуть 
щасливими, веселими, життєрадіс-
ними, і зацікавленими улюбленою 
справою. Бажаю всім нам терпіння, 
миру, благополуччя, добрих ідей і 
великої удачі!
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14 ГРУДНЯ — ДЕНЬ ЛІКВІДАТОРА АВАРІЇ НА ЧАЕС

• Із колегами-ліквідаторами під час роботи у зоні ЧАЕС.

• Вручення нагород у міській раді.

«МИ ВСІ БУЛИ ДОБРОВОЛЬЦЯМИ»
 � День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, починаючи з 2006 року, відзначають 
14 грудня. Саме в цей день у 1986 році було завершено 
будівництво  саркофагу над четвертим зруйнованим 
енергоблоком ЧАЕС. Лише завдяки жертовному подвигу 
ліквідаторів-добровольців у перші дні та місяці після вибуху 
аварію вдалося локалізувати, а Україну і світ — врятувати 
від екологічної катастрофи та масштабного радіаційного 
забруднення. Багато з ліквідаторів заплатили за це власним 
життям та здоров’ям.

Наталія ТОКАРЧУК, фото з архі-
ву Олександра КОРОЛЕНКА.

На початковому етапі до ліквіда-
ції наслідків аварії залучалися вій-
ськовослужбовці строкової служ-
би. Через місяць, починаючи з літа 
1986, величезний обсяг робіт вико-
нували військові запасу та вільно-
наймані працівники. Один із них — 
Олександр Короленко, нині за-
ступник голови бориспільського 
осередку Всеукраїнської ГО інва-
лідів «Союз Чорнобиль України».

Відмовитись 
було неможливо

Коли вибухнув реактор, Олексан-
дрові було 25 років, він нещодавно за-
кінчив строкову службу в армії та пра-
цював секретарем комсомольської 
організації на підприємстві «Сільгосп-
техніка». Каже, про те, що сталася ава-
рія, дізнався 27 квітня, вже на наступ-
ний день після вибуху. Були різні роз-
мови, чутки, а вже через кілька днів 
стало зрозуміло — ситуація серйозна. 

24 червня його та ще кількох пра-
цівників викликали до військкомату 
та повідомили про те, що потрібні 
добровольці для ліквідації наслід-
ків аварії.

«Говорили про те, що потрібні 
лише добровольці, але кожен ро-
зумів — відмовлятися не можна. 
Ми навіть уявити собі не могли, що 
можна сказати «ні», хоч і знали, що 
їхати туди небезпечно. Зібрали нас 
20 чоловіків, в Чорнобиль відпра-
вили 14. Залишили в Борисполі тих, 
у кого було троє та більше малень-
ких дітей», — згадує чоловік. 

Добровольців відправили спочатку 
у Білу Церкву, на підготовку та навчан-
ня. Олександр Короленко потрапив у 
інженерну частину, бо був колишнім 
артилеристом ракетної установки.

Акліматизація і 
вахтовий метод 

Ті, що приїздили у зону уражен-

ня, працювали вахтовим методом — 
коли отримували максимально до-
пустиму дозу радіації, їхали назад, а 
їм на зміну приїздили інші. Перший 
тиждень давали на акліматизацію. 

«Пам’ятаю, що в мене протя-
гом кількох перших днів був такий 
сильний головний біль, що вже ду-
мав писати рапорт на звільнення. 
Але на п’ятий день організм призви-
чаївся, біль вщух. Тому наступного 
дня приступив до роботи. Був до-
зиметристом на ремонтній базі, да-
вав розпорядження, на якій техніці 
можна працювати. Виїжджав і на ін-
ші об’єкти у межах 30-кілометрової 
зони: на ЧАЕС, в селах Копачі та Те-
рехи. Нас планували брати на пів-
року, але по дозі опромінення ча-
сто виходив менший строк. Норма 
була для рядового 25, а для офіцера 
30 рентген, після цього відправля-
ли додому», — розповідає чоловік.

Олександр згадує, як ще на по-
чатку служби захотів на власні 
очі побачити четвертий енерго-
блок, і поїхав туди. Цікавість ма-
ло не коштувала адміністратив-
ної відповідальності, адже «вхо-
пив» перевищену дозу та ще й по-
рушив режим. Але все обійшлося. 
Поки перебував у зоні відчужен-
ня, дружина народила дитину. Че-
рез три місяці, у вересні, загальна 
його доза опромінення становила 
вже 26 рентген, тому чоловіка пе-
ревели на іншу роботу, менш не-
безпечну — призначили началь-
ником клубу, а вже через місяць, 
10 жовтня, відправили додому ра-
зом із колегами.

В живих 
залишились не всі  

Після повернення Олександр Ко-
роленко продовжив роботу на під-
приємстві «Сільгосптехніка», також 
працював у Бориспільській рай-
держадміністрації. Нині чоловік на 
пенсії, пішов із роботи достроково 
через проблеми зі здоров’ям.

Із 14 добровольців, які колись 

разом із Короленком поїхали на 
ЧАЕС, у живих нині залишило-
ся менше половини, інші помер-
ли рано від наслідків опромінен-
ня. Організм Олександра теж за-
знав ураження, почалися хвороби. 
Не оминула чоловіка і онкологія. 
«Поставили діагноз «радіоактивне 
опромінення». Рік і три місяці ліку-
вався, в обласній лікарні поставили 
на ноги. В 1993 році отримав другу 
групу інвалідності. Потім чомусь її 
змінили на третю. Лише на наступ-
ній комісії через два роки помилку 
виправили і дали пожиттєву другу 

групу. Досі порушена вестибуляція, 
час від часу запаморочення, а до 
головного болю вже звик, він по-
стійний», — каже чоловік.

«Маю нагороди, багато грамот 
і подяк. Пенсія нормальна, є доп-
лати, не жаліюся. Хоча пам’ятаю, 
колись разом із такими ж, як і я, 
доводилося протестувати під Вер-
ховною Радою, бо за часів Януко-
вича комусь у владі здалося, що 
чорнобильці надто багато грошей 
отримують, не заслужили пільг і 
доплат до пенсій», — згадує Олек-
сандр. За його словами, неспра-

ведливого ставлення зазнавали 
військові ліквідатори і після по-
вернення із зони. Тоді офіційно 
визнали ліквідаторами лише ци-
вільних, а призваних через військ-
комати — ні, а інших документів, 
крім запису в військовому посвід-
ченні, у них не було. Півтора ро-
ки довелося добиватися перегля-
ду особових справ, зверталися в 
архів, щоб знайшли докази. Лише 
коли архів надав виписки з запи-
сів, добровольців, призваних че-
рез військкомати, визнали лікві-
даторами.

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» є наймасовішою організацією 
постраждалих від техногенної катастрофи. 
Організація відстоює права інвалідів-чорнобильців, 
впливаючи на формування державних соціальних, 
медичних, пенсійних програм.  Бориспільський 
осередок зараз налічує 240 осіб, усі — ліквідатори-
інваліди першої категорії. Крім них, у місті проживає 
біля 4000 переселенців, дітей-чорнобильців та вдів 
ліквідаторів. 

 � ДОВІДКА
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ОФІЦІЙНО

НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ…
У РАМКАХ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

Нам дано коротке життя, але 
пам’ять про добре прожите 

життя — вічна.
Цицерон

Кажуть, що найкращим пам’ят-
ником людині є її добрі справи. Ці 
слова, як ніколи, можна віднести до 
життя і діяльності Анатолія Солов-
йовича Федорчука, міського голо-
ви, серце якого раптово зупинило-
ся від підступної хвороби 28 жовт-
ня цього року. 29 жовтня місто вже 
прощалося зі своїм натхненником. 
Плакали люди, плакало небо, зро-
нювали на землю листи прощання 
осінні дерева. 

Усі пригадували, як багато світ-
лих спогадів і добрих справ зали-
шив по собі Анатолій Соловйович. 
Одним із них був спогад про втілен-
ня в життя  важливого проєкту — 
створення Книшового меморіаль-
ного паркового комплексу. 

Цей меморіал  постав на місці іс-
торичного Книшевого кладовища 
— одного з найстаріших кладовищ 
міста. Назва його походить від ле-
генди, за якою землю під кладови-
ще і церкву виділив місцевий по-
міщик на прізвище Книш. Це ніби-
то сталося після сімейної трагедії 
у його родині, коли він випадко-
во убив єдиного сина. Церкву бу-
ло збудовано тут у ХІХ столітті. Во-
на була однобанна, кам'яна, збудо-
вана в стилі ампір. Трохи далі від 
церкви розташовувалася невелика 
дзвіниця. Саме кладовище, за спо-
гадами старожилів, більше нагаду-
вало парк, де після служби у церкві 
збиралася для спілкування молодь.

На Книшевому кладовищі сво-
го часу були поховані декабрист 
Василь Лукашевич, вчений-етно-
граф Павло Чубинський, льотчик, 
Герой Радянського Союзу Микола 
Бабкін. Свій вічний спочинок тут 
знайшли полеглі у трагічні дні Бо-
риспільського повстання 1920 ро-
ку, у 1932-1933 роках тут масово 
ховали померлих від Голодомору. 

Книшеву церкву було зруйно-
вано більшовиками у 30-і роки. У 
роки Другої світової війни зазна-
ло руйнувань і старе кладовище. 
Близько 30 метрів землі з нього 
зчистили для будівництва форти-
фікаційних споруд. Так була знище-
на могила П. П. Чубинського.

З 1963 року кладовище було за-
крите для нових поховань. У 1988 
році частину його території було 
віддано під будівництво гаражів. Іс-
нували також плани прокласти по 
його території каналізаційний ко-
лектор. Та небайдужим бориспіль-
цям вдалося відстояти давнє кла-
довище і з 1989 року воно стало 

пам’яткою місцевого значення.
У 1990 році активістами було 

встановлено приблизне місце по-
ховання Павла Чубинського та об-
лаштовано символічну могилу. Та-
кож постали дубові хрести на вша-
нування похованих тут учасників 
повстання 1920 року та жертв Го-
лодомору 1932-1933 років.

Попри це станом на початок ХХІ 
століття Книшеве кладовище пере-
бувало у занедбаному стані, зарос-
ле старими деревами та чагарника-
ми, заповнене сміттям та слугувало 
прихистком для безхатченків та ін-
ших асоціальних елементів.

Ситуація змінилася з приходом 
до влади Анатолія Федорчука. Він, 
історик за попереднім фахом, щи-
ро переймався проблемами міс-
ця вічного спочинку предків. Із 
його ініціативи навесні 2007 року 
вперше було проведено суботник 
із упорядкування Книшевого кла-
довища, проте ці роботи очікува-
ного результату не дали. Тож із на-
годи Міжнародного дня пам’яток і 
визначних місць був проведений 
круглий стіл «Пам’ятаймо минуле 
заради майбутнього», де народила-
ся ідея проведення реконструкції 
кладовища у меморіальний комп-
лекс. Далі були громадські слухан-
ня, консультації з істориками, епі-
деміологами, старожилами, ду-
ховенством. Владика Філарет дав 
міському голові Анатолію Федор-
чуку благословіння на перепохо-
вання останків пращурів: дехто з 
бориспільців переніс могили роди-
чів на діючі кладовища, проте біль-
шість зверталася до міської влади, 
вказуючи імена й прізвища своїх 
родичів, які в різні роки були похо-
вані на Книшевому цвинтарі. Ни-
ні ці імена викарбувані на граніт-
них плитах двох братських могил. 
Керуючись результатами громад-
ського обговорення, міська рада 
наприкінці того ж року визнала цю 
територію Книшовим меморіаль-
ним парковим комплексом.

Роботи з перетворення кладо-
вища у меморіальний парковий 
комплекс розпочалися на початку 
2008 року. Територія кладовища 
була очищена від дерев та сміття, 
прокладено основні алеї та розро-
блено схему розташування складо-
вих меморіально-паркового комп-
лексу. Щороку коштом міського бю-
джету встановлювалися пам’ятні 
знаки, облаштовувалися нові алеї, 
висаджувалися дерева та кущі. Ав-
тором ідеї кожного знаку був місь-
кий голова Анатолій Соловйович 
Федорчук, й усіма роботами він ке-
рував особисто.

Центральним елементом меморі-

ального комплексу є монумент ав-
тору слів Державного Гімну Украї-
ни Павлу Чубинському, а від нього 
в усі боки  розходяться алеї: Алея 
скорботи, Алея пам’яті, Алея чор-
нобильців, Алея тих загиблих під 
час голодоморів тощо. 

Сам комплекс представлений 
трьома зонами: 

– меморіальною, де встановле-
но пам’ятник автору слів Держав-
ного Гімну України Павлу Чубин-
ському; 

• пам’ятні знаки полеглим учас-
никам антибільшовицького пов-
стання 1920 року та жертвам Вели-
кого терору; 

• жертвам Голодомору 1932-1933 рр.; 
• меморіал на братській могилі 

494 учасників Другої світової війни; 
• жертвам Чорнобильської тра-

гедії;  
• могили льотчиків, які загинули 

при виконанні завдання у 1959 ро-
ці (екіпажі Івана Хижняка та Миколи 
Бабкіна), могили оборонців Украї-
ни, які загинули у 2014 році на Схо-
ді України (членів екіпажу літака АН-
30Б, збитого над Слов'янськом — 
Сергія Камінського, Володимира 
Момота та Павла Дришлюка, а та-
кож бійця батальйону «Азов» Мико-
ли Березового), другого пілота зби-
того в Ірані у січні 2020 року паса-
жирського літака авіакомпанії МАУ 
Сергія Хоменка, а також дві брат-
ські могили, у які було перенесено 
останки похованих на Книшевому 
кладовищі при його реконструкції; 

– церковною, де зараз діє нова 
Свято-Миколаївська церква на міс-
ці зруйнованої;

– парковою, де висаджено по-
над 440 різних дерев та кущів, се-
ред яких є рідкісні та екзотичні: со-
фора, сакура, гінгко білоба, плата-
ни тощо.

Якщо коротко, серед етапів ста-
новлення Книшового МПК можна 
зазначити головні:

11 лютого 2008 — початок ро-
біт із перенесення всіх могил у дві 
братські могили, а також індивіду-
альні перепоховання померлих на 
діючі міські кладовища;

19 вересня 2009 —  освячення 
братських могил, куди було пере-
поховано останки пращурів із по-
над 1600 могил, яке провів рек-
тор Київської Православної Бого-
словської Академії, намісник Свя-
то-Михайлівського Золотоверхого 
монастиря Митрополит Димитрій;

9 жовтня 2009 — з нагоди уро-
чистого відкриття Європейського 
Тижня Місцевої Демократії в Бори-
сполі, єдиному в Україні «пілотно-
му місті» Ради, відбулося засідан-
ня Секції середніх міст Асоціації 
міст України. Учасники заходу, се-
ред яких міські голови з майже всіх 
регіонів України, працівники вико-
навчої дирекції АМУ, представни-
ки Агентства США з міжнародного 
розвитку та Представництва Євро-
комісії в Україні, делегація з міста 
Краснік (Польща), керівники міста 
та депутати міської ради заклали 
першу туєву алею на честь видат-
ного етнографа, фольклориста, 
краєзнавця-дослідника, юриста, 
поета, громадського діяча і пере-
кладача, автора слів Державного 
Гімну України Павла Чубинського; 

21 травня 2010 — відзначення 
90-ї річниці антибільшовицького 
повстання 1920 року в Борисполі, 
відкриття пам’ятного знаку;

1 квітня 2011 — депутатами місь-
кої ради 6-го скликання висадже-
но бузкову алею із 14 видів, всього 
близько 60 кущів.

26 квітня 2011 — відкрито та 
освячено першу частину меморі-
алу жертвам Чорнобильської ката-
строфи;

20 травня 2011 — у рамках про-
грами партнерського обміну у міс-
цевому самоврядуванні «Програма 
співробітництва громадських ліде-
рів: Україна – Міннесота, США» за-
кладено Алею Дружби;

22 червня 2011 — за присутно-
сті Президента України було пере-
поховано останки 494 осіб, які заги-
нули восени 1941 року під час від-
ступу радянських військ;

16 вересня 2011 — відкрито 
пам’ятник жертвам Голодомору 
1932-33 років;

26 квітня 2012 — відкрито 
пам’ятний знак жертвам Чорно-
бильської катастрофи;

23 серпня 2012 — відкрито ме-
моріальний пам’ятний знак на 
честь захисників Вітчизни, які за-
гинули у 1941 році при обороні Ки-
єва й області та перепоховані тут у 
2011 році;

10 червня 2014 — поховано двох 
членів екіпажу літака АН-30, під-
битого терористами над Слов’ян-
ськом 6 червня — майора Сергія 
Камінського та прапорщика Воло-
димира Момота;

13 серпня 2014 — поховано Ми-
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• Книшеве кладовище до реконструкції.

У рамках громадського обговорення
Ми живі, поки нас пам’ятають. Збереженню цієї пам’яті присвятив 

своє життя Анатолій Соловйович Федорчук. Саме він став ініціато-
ром створення Книшового меморіального паркового комплексу.

Зараз мало хто згадає, що на цьому місці, майже в центрі Бори-
споля, знаходилось занедбане кладовище, а на ньому — загубле-
на могила творця Державного Гімну України — Павла Платонови-
ча Чубинського.

Багато років той чагарник обабіч Київського шляху був символом 
не тільки безгосподарності, а й нашої непам’яті, ганебного ставлен-
ня до своїх земляків, які знайшли там упокоєння.

Відродження почалося після 2006 року, коли на посаду Бориспіль-
ського голови громада обрала Анатолія Федорчука. Достатньо було 
мрії і твердої волі однієї людини, щоб відбулись зміни. Так, Анатолій 
Соловйович поставив за мету створення паркового комплексу, який 
вшанує синів і дочок міста, відновить нашу пам’ять.

І вже через кілька років у Борисполі було відкрито Книшовий ме-
моріальний парковий комплекс, де поховані видатні земляки — 
Павло Чубинський, військові, які віддали свої життя за Україну, вша-
новані жертви комуністично-більшовицького режиму.

Анатолій Федорчук переймався усім, що там відбувалося, — він 
брав участь у проєктуванні пам’ятних знаків, у плануванні оглядових 
доріжок і навіть у виборі дерев, які висаджувалися тут майже що-
року. Міський голова мріяв, що цим затишним парком будуть гуля-
ти молоді матусі з діточками і розповідатимуть тим історію нашого 
міста. Таким чином відновиться родинне коло і колективна пам’ять, 
яка робить «натовп» народом, свідомою нацією, що пам’ятає і ша-
нує своїх героїв, предків, історію. Адже той, хто забуває минуле, не 
має і майбутнього.

Ми вважаємо, що логічно буде увічнити пам’ять про нашого місь-
кого голову Анатолія Соловйовича Федорчука, присвоївши Книшо-
вому меморіальному парковому комплексу його ім’я.

На завершення хотілося б згадати цитату Антуана де Сент Екзю-
пері: «Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти — це твої дії, і немає 
іншого тебе».

Колектив Міської централізованої бібліотечної системи

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про затвердження плану 
діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів у сфері 
господарської  діяльності на 
2021 рік
Відповідно до Закону України 
«Про засади державної 

регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», 
пункту 7 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська 
рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності 
з підготовки проєктів 
регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності на 2021 
рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань 
регламенту та депутатської етики, 
контролю за виконанням рішень 
ради, законності, правопорядку, 
взаємодії із засобами масової 
інформації.
Секретар міської ради В.М.Байчас
04 грудня 2020 року
№ 26-2-VIII

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері 
господарської діяльності на 2021 рік

Начальник відділу торгівлі та підприємництва                                Н.І.Вертелецька

колу Березового, учасника АТО, ко-
мандира взводу в батальйоні «Азов»;

17 вересня 2017 — відкриття 
пам’ятника учасникам антибіль-
шовицького повстання 1920 року 
та жертвам Великого терору в мі-
сті Борисполі;

травень 2017 — встановлення 
інформаційних стендів; 

серпень 2017 — з нагоди Дня Не-
залежності України висаджено 26 
сакур;

травень 2018 — представники 
міської влади та КП «ВУКГ» висади-
ли 30 дерев різних порід, саджан-
ці яких привезли з Нідерландів, Ні-
меччини та Сполучених Штатів;

21 січня 2020 — поховано 
Сергія Хоменка, пілота літака 
Boeing-737-800 авіакомпанії МАУ, 
що виконував рейс PS752, і був зби-
тий над Іраном 8 січня 2020 року;

26 червня 2020 — відкрито пер-
ший в Україні пам’ятник Павлу Чубин-
ському на його символічній могилі.

Усе, про що мріяв Анатолій Со-
ловйович за життя, втілилося на 
сьогодні у його добру справу – 
створення Книшового меморіаль-
ного паркового комплексу. Про 
нього знають не тільки жителі мі-

ста — він відомий і поза його ме-
жами. Для школярів та гостей мі-
ста, які хочуть глибше пізнати істо-
рію Борисполя, працівники музею 
організовують пізнавальні екскур-
сії. Очільник міста також особисто 
любив проводити там екскурсії для 
учасників різних семінарів та кон-
ференцій, що проходили в міській 
раді, захоплено розповідаючи про 
події минулого і сьогодення. Вос-
таннє він крокував алеями на від-
критті пам’ятника Павлові Чубин-
ському влітку цього року. Кроку-
вав, виголошував промову біля 
скульптурної постаті великої Лю-
дини і не передбачав, що втілені 
добрі справи на благо громади та 
України поведуть його у безсмертя. 

А нині громада має подбати, щоб 
славне ім’я Анатолія Соловйовича 
не було забуте, і Книшовий мемо-
ріальний парковий комплекс іме-
ні Анатолія Федорчука може стати 
справжнім місцем єднання нашої 
історії та світлої пам’яті надзвичай-
ної людини, яка стільки зробила 
для міста. Вічна пам’ять Вам, Ана-
толію Соловйовичу…

Колектив Бориспільського 
державного історичного музею
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ЧИ ВПЛИНЕ ЛОКДАУН 
НА ВИБОРИ 
В БОРИСПОЛІ
Ірина КОСТЕНКО

«Вісті» з’ясовували, які наслід-
ки може мати запровадження 
жорсткого карантину для по-
вторних виборів міського голо-
ви і як фінансуватиметься ви-
борчий процес.

Перспектива посилення каран-
тинних заходів уже не викликає 
сумнівів. 4 грудня уряд повідомив, 
що до кінця місяця жорсткий ка-
рантин вводити не планується. Об-
меження помаранчевої зони, до 
якої віднесено Україну, поки зали-
шаються чинними. 17 січня — дата 
повторних виборів міського голо-
ви у Борисполі — припаде на пе-
ріод тритижневого карантину, який 
триватиме з 8 по 24 січня.

«Вісті» поцікавилися у Бориспіль-
ській міській ТВК, які це може мати 
наслідки для виборчого процесу. 

Ситуацію пояснив член територі-
альної виборчої комісії Сергій Ло-
гачов.

«Згідно Виборчого Кодексу Укра-
їни, вибори не відбуваються лише у 
випадку оголошення у державі вій-
ськового стану. У всіх інших випад-

ках вибори проводяться. Локдаун 
— не військовий стан, тому вибо-
ри відбудуться. Постанову від ЦВК 
про перенесення чи скасування ви-
борів ми не отримували. Якщо така 
надійде, будемо керуватися отри-
маними вказівками.

За виконання вимог МОЗ України 
щодо забезпечення засобами захи-
сту та дезінфекції відповідає місь-
ка влада. Так само було під час ви-

борів у жовтні — дільниці були за-
безпечені безконтактними термо-
метрами, щитками, масками тощо».

Про кошти на вибори
Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів від 19 серпня 2020 р. «Про 
затвердження Порядку фінансуван-
ня виборчих комісій під час підго-
товки і проведення місцевих вибо-
рів», витрати на підготовку і прове-
дення повторних виборів здійсню-
ються територіальними виборчими 
комісіями за рахунок коштів відпо-
відних місцевих бюджетів. На поза-
черговому сесійному засіданні де-
путатів Бориспільської громади бу-
ло передбачено виділення коштів 
для фінансування виборчого про-
цесу. 

Заступник міського голови Люд-
мила Ковальова повідомила, що на 
проведення виборів необхідно 1,8 
млн грн. Зокрема, у грудні, для по-
чатку підготовки виборчого проце-
су, необхідно 360 тис. грн. Депута-
ти проголосували за виділення ці-
єї суми. Решту коштів буде перед-

бачено при формуванні бюджету 
на 2021 рік. 

Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук про безпеку виборів в 
умовах епідемії:

«У Борисполі були виділені кош-
ти на боротьбу з COVID-19. Заку-
плено достатньо засобів захисту 
та дезінфекції, цього вистачить на 
проведення виборів».

НОВИЙ ЛОКДАУН БУДЕ 
З 8 ПО 24 СІЧНЯ

Джерело  pravda.com.ua

Кабінет Міністрів готується 
ввести повний локдаун з 8 по 24 
січня, щоб стримати розповсю-
дження коронавірусу і сезонних 
грипу та ГРВІ.

Джерело. Прем’єр-міністр Де-
нис Шмигаль в інтерв’ю «Укра-
їнській правді», джерела «УП» в 
уряді. «Я анонсую так, що ці за-
ходи будуть загалом схожими на 
ті, які були під час карантину ви-
хідного дня. Звичайно, якісь бу-
дуть трохи жорсткіші, якісь тро-

шки м’якіші, тобто ми врахуємо ті 
особливості і, скажемо, ті знання, 
які все-таки вже отримали про-
тягом цих шести днів карантину. 
Ми врахуємо особливості такого 
зимового, канікулярного періо-
ду, і також десь попробуємо су-
містити ті можливості, які дають 
зимові канікули, з тою необхідні-
стю, яка є при запровадженні та-
кого розриву епідеміологічного 
ланцюжка».

Деталі. За словами Шмигаля, 
жорсткий карантин має тривати 

від 15 до 21 дня, щоб призвести до 
розриву ланцюжка у поширенні ко-
ронавірусу. 

Передбачається, що в цей пе-
ріод буде заборонено:

• відвідування навчальних закла-
дів, крім дошкільної освіти та спеці-
альних закладів,

• робота кафе, барів, ресторанів,
• робота ТРЦ, розважальних за-

кладів, салонів краси, фітнес-залів, 
басейнів,

• продовольчих і непродоволь-
чих ринків.

РЕСТОРАНАМ 
ПОМ'ЯКШИЛИ КАРАНТИН 
НА НОВОРІЧНУ НІЧ

КОРОНАВІРУС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: 
В ОДА ПОВІДОМИЛИ, ЯКА СИТУАЦІЯ З КИСНЕМ

Закладам харчування у 
новорічну ніч дозволять 
працювати до 1:00.
Таку пропозицію на засіданні 
уряду озвучив міністр охорони 
здоров'я Максим Степанов.
«У новорічну ніч ми пропонуємо 

дозволити працювати закладам 
харчування до 1:00», — сказав 
глава МОЗ.
Він також запропонував на час 
карантину продовжити роботу 
ресторанів на 1 годину — до 
23:00. Зараз заклади працюють 
до 22:00.

Джерело coronavirus.tsn.ua

У лікарнях Київської області до 25 грудня 
планується під'єднати до кисню 95% ліжок, які 
призначені для лікування хворих на COVID-19. 
Про це на брифінгу повідомив заступник 
голови Київської обласної державної 
адміністрації Олег Торкунов, передає УНІАН. 
Торкунов зауважив, що до 15 грудня 
планується здійснити постачання 260 кисневих 
концентраторів, «кожний з яких на два виводи». 
Також, за словами заступника Київської 
ОДА, будуть завершені «роботи з 
централізованого забезпечення киснем — це 
ще 188 виводів».

АКТУАЛЬНО
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ПРИКРАШАЙТЕ ДІМ ЗАЗДАЛЕГІДЬ
Ольга ІВАНОВА

Очікування новорічно-різвя-
ного  періоду в Києві цього року 
надто раннє.  Окрім торгівель-
них мереж, які ще у жовтні ви-
ставили свій святковий товар 
на полиці, великі столичні під-
приємства вже поставили вбра-
ні ялинки! 

Чому? Люди шукають розради 
і зцілення у позитиві, пояснюють 
психологи.  Цього року багато звич-
них традицій, наприклад, вечірки з 
друзями та сімейні зустрічі, були і 
можуть бути ще тривалий час об-
меженими через COVID-19.

Тож процес декорування по-
двір’я і домівки, а потім насолода 
результатом — один із способів 
безпечно і здорово підняти собі й 
іншим настрій, щоб налаштувати-
ся на очікування чогось доброго, 
прекрасного.

Святкові гірлянди та прикрашан-
ня ялинки можуть викликати милу 
ностальгію, нагадати теплі спога-
ди дитинства та принести розраду.

Якщо розпочати прикрашати 
оселю раніше, можна підтримувати 
хорошу атмосферу впродовж кіль-
кох додаткових тижнів, а запалю-
вати ароматичні свічки й наповню-
вати дім сосновим ароматом варто 
не лише у новорічні свята. Голов-
не — подовжити задоволення, роз-
слабитися.

Психологи часто говорять про 
зв'язок між нашими думками, 
емоціями і поведінкою, а в умо-
вах стресу, викликаного пандемі-
єю, будь-який позитив — це один 
із способів знизити занепокоєння, 
відволіктися від неприємного, що 
може принести полегшення і до-
помогти впоратися з труднощами 
зовнішніми й внутрішніми.

Великі й малі підприємці 
Борисполя традиційно 
ігнорують ідею використання 
святкової ілюмінації та 
декору фасадів власних чи 
орендованих будівель, що 
розташовані на вул. Київський 
Шлях, або роблять це без 
розмаху. Місцева влада 
щороку активно закликає 
всіх долучитися до зимового 
прикрашання міста до 
свят, але поки безуспішно. 
Як відреагують на ці свята 
бізнесмени й чи з’явиться у 
Борисполі добра тенденція 
радувати містян?  Навряд, але 
дуже хотілося б.

Бориспіль: 
бізнесмени 
гальмують

У КИЄВІ ШТУЧНА ЯЛИНКА ЗА 7 МЛН
Через епідемію святкуван-

ня Нового 2021 року в Києві 
вперше планується без фудкор-
тів,  концертів, гулянь. Про це 
повідомив засновник проекту 
FolkUkraine, який організовує 
новорічні святкування у столи-
ці, Ігор Добруцький.

Цього року не буде фудкорту, 
планується залишити «щось ле-
геньке, що можна за склом зроби-
ти і з вікна подати — кава, чай, ка-
као, глінтвейн, сувеніри», — кажуть 
організатори.

«Усі концерти, святкування дня 
Святого Миколая — на це буде обме-
ження», — повідомив Добруцький.

Ялинка на Софійській площі буде 
штучною, заввишки 31 м. Від живої 
хвої відмовилися, оскільки на ім’я 
мера Києва надійшло багато звер-
нень із проханнями не рубати сто-
річне дерево, а замінити його на 
штучне. 

Замість зірки на верхівці буде ка-
пелюх, бо тематика цьогорічного 
свята «Казковий ліс», а прикраша-
тимуть ялинку півтори тисячі ігра-

шок — шишки, жолуді, білочки, 
грибочки та гірлянди.

Дерево коштуватиме п’ять-сім 
млн грн, оплатять витрати спонсо-
ри та рекламодавці. Із міського бю-
джету коштів не витрачатимуть, за-
певняє Добруцький. Під ялинкою 
буде пеньок площею 100 кв м. 

На самій ялинці й біля неї розміс-
тять відеокамери, щоб  усі змогли 
«відвідати» ялинку онлайн. Організа-
тори обіцяють, що буде можливість 
через камеру зробити фото свого об-
личчя на ялинковій прикрасі.

УКРЗАЛІЗНИЦЯ 
ПРИЗНАЧИЛА ДОДАТКОВІ 
ПОЇЗДИ НА ЗИМОВІ СВЯТА

На час новорічних свят Укрза-
лізниця призначила ще три по-
їзди у популярних напрямках. 
Вони сполучать Київ, Полтаву 
та Кременчук із Івано-Франків-
ськом та Ворохтою.

Курсуватимуть додаткові по-
їзди з 24 грудня 2020 року по 12 
січня 2021 року. Про це повідом-
ляє прес-служба Укрзалізниці.

Які додаткові поїзди призна-
чили:

• №143/144 Київ – Івано-Фран-
ківськ, Ворохта. З Києва поїзд ви-
їжджатиме 25, 27 грудня, а також 
2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно від-
правлятиметься 26 та 28 грудня, 
а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто за-
значити, що 29 грудня поїзд кур-

суватиме тільки до Івано-Фран-
ківська;

• №149/150 Полтава – Ворох-
та. Поїзд з Полтави відправляти-
меться 24, 26, 28 та 30 грудня, а 
також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зво-
ротному напрямку курсуватиме 
25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 
4, 6, 8, 10, 12 січня;

• №129/130 Кременчук – Іва-
но-Франківськ. Поїзд з Кремен-
чука відправлятиметься 24, 26, 
28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 
9, 11 січня. Назад поїзд курсува-
тиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а та-
кож 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Квитки на ці поїзди вже 
можна придбати у залізнич-
них касах та онлайн.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 
СВОЇ КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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МОВНІ ПОРУШЕННЯ: ПОРАДИ ДИТЯЧОГО ЛОГОПЕДА
Валентина ОЛІЙНИК

Існує думка, що більшість про-
блем із мовою у дітей самі собою 
минуть до шестирічного віку. Чи 
так це насправді, «Вісті» дізна-
валися в Альони Луценко, бори-
спільського логопеда-дефекто-
лога. 

Усі діти розвиваються по-різно-
му, і це нормально. Але дуже важ-
ливо не пропустити «мовний» мо-
мент, коли з'являються перші про-
блеми. «Деякі вади можна випра-
вити ефективно лише до певного 
віку. Якщо час утрачено, вирішити 
труднощі зі здоров'ям буде наба-
гато складніше, — коментує Альо-
на Луценко. — Якщо при вчасному 

зверненні корекційну роботу мож-
на виконати за місяць, на вирішен-
ня задавненої проблеми піде рік-
два, а то й більше».

За словами фахівця, саме у ран-
ньому віці варто приділити увагу 
розвитку артикуляційного апарату 
— прикусу та під'язиковій вуздеч-
ці. Надто коротка вуздечка заважа-
тиме формуванню певних звуків. 
Від стану артикуляційного апара-
ту залежить якість мови. Мова ду-
же швидко розвивається і видозмі-
нюється у цей період. Водночас на 
кожен віковий період існують пев-
ні обов'язкові норми. За наявності 
відхилень треба відразу звертати-
ся до спеціалістів. Та у більшості 
випадків до логопеда батьки звер-
таються, коли малечі виповнило-
ся 3-4 роки. Саме з цього віку мов-
леннєві порушення стають поміт-
нішими для дорослих. Буває, що 
труднощі пов'язані зі слухом чи 
іншими вадами. Можливо, причи-
ною затримки мови чи дефектів у 
ній є якісь психологічні проблеми. 
Аспектів може бути дуже багато, 
тому важливо їх вчасно ідентифі-
кувати та почати працювати над 

усуненням, звернувшись не лише 
до логопеда, а й інших спеціаліс-
тів-неврологів.  

«Активне агукання має з'явитися 
у віці 2-4 місяці, — коментує Альо-
на Луценко. — До шести місяців слід 
максимально звернути увагу на слух 
дитини, наскільки вона чує і відріз-
няє звуки. Також дуже важлива ре-
акція дитини на те, коли до неї звер-
таються. Якщо дитина систематично 
не реагує на мову, то це є першим 
«дзвіночком», необхідно звернути-
ся до спеціаліста, передусім до не-
вролога. Слід звернути увагу на за-
гальний розвиток дитини. Так, діти 
приблизно від року до півтора вже 
повинні мати вказівний жест, тобто 
показувати пальчиком на предмети 
і на себе, даючи зрозуміти свої ба-
жання. Відсутність вказівного жесту 
може бути симптом захворювання. 
Також у такому віці дитина має вміти 
обирати з кількох предметів один та 
безпомилково показувати предмет, 
про який її запитують. Такі дії мають 
бути чіткими і свідомими».

За словами логопеда-дефектоло-
га, до фахівців із вад мовлення сьо-
годні звертається біля 10% батьків. 

На її думку, це катастрофічно ма-
ла цифра.

Часто батьки не надто звертають 
увагу на вади мовлення або гово-
рять: «Нічого, із часом виговорить-
ся!». Така недбалість може гальму-
вати загальний розвиток дитини.

Хочеш грошей в 2 рази 
більше? Поклади їх перед 
дзеркалом.

***
— Допоможи мені, Госпо-

ди! Їсти нічого, жити нема на 
що, ні гривні в кишені …

Голос з неба:
— Не бреши, Ізя!
— Так що тепер, долари 

міняти, чи що ?!
***

На ринку цінних паперів 
лідирує туалетна.

***
Самоізоляція — це 

ознайомлювальний тур 
на пенсію. Грошей немає і 
зайнятися нічим.

***
Сміливість, мужність, спра-

ведливість — перші ознаки 
алкогольного сп’яніння.

***
Директор підлеглим:
 — От ви всі скаржитеся на 

кризу, на погіршення життя 
через економічне стано-
вище. А між іншим, у вас 
зарплата цього року вища 
на 75%!

 — Пробачте, вище ніж в 
якому році?

— Вище, ніж в наступному!
***

— Ви перевірили мою 
курсову?

 — А як же? Всій кафедрі 
вона сподобалася. Давно ми 
так не сміялися.

***
Вранці мати запитує сина: 
— Вадик, ти які-небудь інші 

способи підготовки до іспи-
тів знаєш, крім молитви?

***
Доктор:
 — Підготуйте свого чоло-

віка до найгіршого. 
— Лікарю, він помре?
 — Набагато гірше. Він 

більше не зможе пити 
пиво...

***
— Миколо, що ж це ти 

— ніц не робиш, по госпо-
дарству не допоможеш, на 
роботу не ходиш?

 — А раптом війна!... а я 
зморений...

***
Розмовляють дві при-

ятельки. 
— Я обожнюю природу, — 

каже одна. 
Інша уважно подивилася 

на подругу і уїдливо заува-
жила: 

— І це після того, що вона 
з тобою зробила?

***
Повна жінка скаржиться 

своїй подрузі: 
— Більше року ходжу 

плавати в басейн, але ніяк 
не можу схуднути. 

— А чому ти вирішила, 
що можна схуднути таким 
способом? Згадай хоча б, як 
виглядає кит...

АНЕКДОТИ

Пиріг із гарбузом, 
цибулею і сиром
Інгредієнти: 0,5 кг листкового 
тіста, 300 г гарбуза, 150 г 
сиру твердого або сулугуні,                      
1 цибулина, 1 яєчний жовток, 
олія, сіль.
Приготування: Обсмажити 
тонкі скибочки гарбуза в олії. 
Цибулю нарізати півкільцями 
та обсмажити. Розкачати тісто, 
викласти його на деко. На тісто, 
відступаючи від країв, викласти 
цибулю і обсмажений гарбуз, 
зверху посипати натертим 
сиром, змастити жовтком. 
Випікати в розігрітій духовці 30 
хвилин.

ТОП-10 ПРОДУКТІВ, ЯКІ 
КОРИСНО ЇСТИ ВЗИМКУ

Як зробити свій зимовий раці-
он збалансованим та що варто їс-
ти, аби залишатися здоровим впро-
довж усієї холодної пори року?

1. Щоб захистити організм від ві-
русу грипу та застуди, до свого що-
денного меню необхідно додати 
лимони, чорну смородину, обліпи-
ху та калину. Вони багаті на аскор-
бінову кислоту (вітамін С), яка має 
руйнівний вплив на віруси.

2. Не забувайте й про перевірені 
часом цибулю, часник та хрін.

3. Крім того, у період епідемій 
грипу та ГРВІ корисно їсти каші 
(гречана, кукурудзяна, перлова), 
які виводять з організму слиз і про-
дукти обміну речовин.

4. Броколі — лідер за кількістю 
корисних речовин. Регулярне вжи-
вання цього овочу здатне наситити 
організм величезною кількістю ві-
тамінів і мінералів, які активізують 
мозкову діяльність і нормалізують 
гормональний фон. 

5. Гранат. Багатий на вітамін С та 
залізо, допомагає запобігти застуді 
та зміцнити імунітет. 

6. Мандарини захистять від за-

студи. Вони містять вітамін С, який 
просто необхідний для підтримки 
імунітету взимку. 

7. Корінь імбиру зігріє. Про цілющі 
властивості свіжого кореня імбиру 
знали ще за давніх часів. Окрім того, 
що цей продукт багатий на необхідні 
для організму вітаміни, цінують його 
і за бактерицидні властивості. 

8. Хурма корисна і для зору, і для 
нервової системи. Аби не впасти 
в зимову депресію, фахівці радять 
зміцнювати нерви. Найбільш ко-
рисним елементом для цього є маг-
ній. В хурмі його вдосталь. Окрім 
нервової системи, ці фрукти пре-
красно впливають на зір та шкіру, 
завдяки високому вмісту каротину.

9. Фініки — прекрасна альтерна-
тива цукеркам. Ці фрукти містять ба-
гато і вітамінів та мінералів, зокре-
ма, вітаміни А, С, В, магній і калій.

10. Риба жирних сортів, свіже м'ясо, 
яйця, печінка. Жирні сорти риби ба-
гаті корисними жирними кислотами 
омега-3, без яких неможливий пов-
ноцінний обмін речовин в організмі.

За матеріалами 
інтернет-джерел

РІЗНЕ

 � ВАЖЛИВО
До логопеда потрібно 
звертатись, якщо:
— дитина у 2 роки не 
розмовляє окремими 
словами;
— у дитини в 3 роки 
зберігається підвищене 
слиновиділення;
— дитина говорить в ніс, 
гугнявить, розмовляє 
неемоційно, невиразно, 
монотонно;  
— дитина у 4 роки не 
вимовляє окремі звуки (ж, ш, 
ч, с, з, ц);
— дитина у  5-6 років  не 
вимовляє (р, л) або їх замінює;
— у дитини виникають інші 
труднощі із звуковимовою.
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РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

 (дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реє-
стру, не зазнача-ється суб’єктом госпо-
дарювання)

202010306864
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання за-уважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція нафтобази ТОВ «БР-

СМ-НАФТА» по вул. Шевченка, 1а в с. 
Переяславське Переяслав-Хмельниць-
кого району Київської обл.

Реконструкція нафтобази прово-
диться на підставі дозволу на будівниц-
тво № ІУ 115162501981 від 06.09.2016 р, 
виданому Державною архітектурно-бу-
дівельною інспекцією.

Нафтобаза призначена для прийо-
му світлих нафтопродуктів, що над-
ходять залізничним і автомобі-льним 
транспортом, зберігання їх в резерву-
арах-сховищах і відвантаження спо-
живачам в автоцис-терни. В результаті 
проведеної реконструкції передбача-
ється збільшення існуючої бази збе-
рігання нафтопродуктів 4055 м3 до 
19706 м3, а також влаштування підсоб-
но-виробничих і побутових будівель і 
споруд, що забезпечують її нормальну 
експлуатацію.

Проектна потужність об’єкту після 
реконструкції — 180000 т/рік нафто-
продуктів.

(загальні технічні характеристики, у 

тому числі параметри планованої ді-
яльності

(потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо), місце проваджен-
ня планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НАФТА»; 
код ЄДРПОУ 32054607; 08300, Київ-

ська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 

буд. 209, тел.: +380443538268
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би-підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізич-
них осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку у 
паспорті), місцезнаходження юридич-
ної особи або місце провадження ді-
яльності фізичної особи — підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна 1/2А

Електронна адреса: eko.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна осо-

ба: Мовчан Сергій Сергійович
(найменування уповноваженого ор-

гану, місцезнаходження, номер телефо-
ну та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяльно-
сті та орган, який розглядатиме резуль-
тати оцінки впливу на довкілля 

Висновок з оцінки впливу на довкіл-

ля (згідно пункту 3 статті 11 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля»;

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передба-чають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про про-вадження планова-
ної діяльності або подовження строків  
її провадження (згідно пункту 9 статті 
9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення про провадження пла-
нованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на до-вкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначаєть-
ся у назві оголошення) та надання гро-
мадськості доступу до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які заува-ження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунту-вання. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмо-
вій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спри-чиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться: —

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться —

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, що за-безпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна 1/2А

Електронна адреса: eko.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна осо-

ба: Мовчан Сергій Сергійович
(зазначити найменування органу, 

місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна 1/2А

Електронна адреса: eko.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна осо-

ба: Мовчан Сергій Сергійович

(зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадсько-
го обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 165 аркушах та 
Додатки

(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформа-
цію, що стосується планованої діяль-
ності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інфор-мації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, із якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними

1. Адмінбудівля нафтобази ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» за адресою: Київська обл., 
Переяслав-Хмельницький р-н, с. Пере-
яславське, вул. Шевченка, 1а, контактна 
особа – Жидков Сергій Леонідович, тел. 
(067)505-82-85. Ознайомитись зі звітом 
з оцінки впливу на довкілля можна з 
9-00 до 17-00 з 15.12.2020 р.

2. Адмінбудівля Переяславського 
старостинського округу Студеників-
ської сільської ради за адресою: Київ-
ська обл., Переяслав-Хмельницький 
р-н, с. Переяславське, вул. Привокзаль-
на, 27, контактна особа – Ємельяненко 
Михайло Романович, тел. (096)931-50-
46. Ознайомитись зі звітом з оцінки 
впливу на довкілля можна з 9-00 до 
17-00 з 15.12.2020 р.

(найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може озна-
йомитися з документами, контактна 
особа)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. адреса: 

08361, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, 
вул. Центральна, 1) повідомляє про наміри щодо от-
римання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря для виробничого підрозділу 
продуктивної птиці №4, яке розташоване за адре-
сою: 08361, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Малі 
Єрківці, вул. Центральна, 1.

Виробнича дільниця продптиці №4 спеціалізу-
ється на утриманні племінного поголів’я свійської 
птиці (курей-несучок) із метою отримання інкуба-
ційних яєць.

В складі проммайданчика виробничої дільниці 
продуктивної птиці №4 СТОВ «Старинська птахофа-
брика» розташовані 9 діючих пташників загальною 
потужністю 145 000 птахомісць, санветпропускник, 
2 дезбар’єри, господарські будівлі, оглядові май-
данчики, насосна станція, дільниця аварійного 
електропостачання, склад комбікормів (бункери 
зберігання силосного типу).

Підприємство належить до 2 групи за ступенем 
впливу об’єкту на забруднення атмосферного по-
вітря, для яких розробляються документи з об-
грунтуванням обсягів викидів.

На території промислового майданчику роз-
ташовоно 128 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне повітря 
викидаються 22 найменувань забруднюючих ре-
човин в загальній кількості 1205,16 т/рік (з ура-
хуванням парникових газів), 39,6333 т/рік (без 
урахувань парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються від 
обладнань витяжної системи пташників (продукти 
життєдіяльності птахів, роботі газових теплогенера-
торів Ermaf GP 95, проведенні вологої та аерозоль-
ної дезінфекції пташників), у процесі виконання 

операції по загрузці комбікормів в бункери-склади, 
при санобробці транспортних засобів при в'їзді/
виїзді на територію, при роботі дизель-генератора 
типу Volvo Penta-360 (360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до ат-
мосферного повітря будуть потрапляти такі основ-
ні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та 
діоксид) у перерахунку на діоксид азоту (1,454 т/
рік), оксид вуглецю (1,64 т/рік), метан (11,331 т/рік), 
діоксид вуглецю (1154,20 т/рік), оксид діазоту (0,003 
т/рік), аміак (2,556 т/рік), сірководень (0,703 т/рік), 
фенол (0,064 т/рік), пропаналь (0,352 т/рік), кислота 
капронова (0,4 т/рік), диметилсульфід (0,607 т/рік), 
метилмеркаптан (0,064 т/рік), ртуть та її сполуки 
в перерахунку на ртуть (2,022Е-06), діметиламін 
(1,406 т/рік), речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом 
(30,093 т/рік), мікроорганізми і мікроорганізми-про-
дуценти за заг.бак.рахунком (2,237Е-11), натрій гід-
роокис (0,001 т/рік), хлор та сполуки хлору у пере-
рахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,012 т/рік), 
діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку 
на діоксид сірки (0,012 т/рік), формальдегід (0,018 т/
рік), альдегід глутаровий (0,2521 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин перебувають у 
межах допустимих норм. Концентрації забрудню-
ючих речовин у приземному шарі атмосферного 
повітря внаслідок викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря не перевищують значень ГДК.

Зауваження та пропозиції щодо намірів при-
ймаються в місячний термін після публікації до Бо-
риспільської районної держадміністрації: 08300, 
м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 74; тел.:(04595) 
61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київської об-
ласної державної адміністрації: 01196, м.Київ, 
площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-11; e-mail: 
zvern@koda.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. адреса: 

08361, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мир-
не, вул. Центральна, 1) повідомляє про наміри 
щодо отримання дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря для вироб-
ничого підрозділу продуктивної птиці №1, яке 
розташоване за адресою: 08361, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Польова, 8.

Основним видом діяльності підприємства за 
КВЕД є одержання яєць свійської птиці (01.47. 
Розведення свійської птиці).

В складі проммайданчика виробничої діль-
ниці продуктивної птиці №1 СТОВ «Старинська 
птахофабрика» знаходяться 13 діючих пташників 
загальною потужністю 145 000 птахомісць, сан-
ветпропускник, 2 дезбар’єри, господарські будівлі, 
оглядові майданчики, насосна станція, дільниця 
аварійного електропостачання, склад комбікормів 
(бункери зберігання силосного типу).

Підприємство належить до 2 групи за ступенем 
впливу об’єкту на забруднення атмосферного 
повітря, для яких розробляються документи з 
обгрунтуванням обсягів викидів.

На території промислового майданчику роз-
ташовоно 128 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне пові-
тря викидаються 22 найменувань забруднюючих 
речовин в загальній кількості 1237,7434 т/рік (із 
урахуванням парникових газів), 39,78 т/рік (без 
урахування парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються 
від обладнань витяжної системи пташників (про-
дукти життєдіяльності птахів, роботі газових те-
плогенераторів Ermaf GP 95, проведенні вологої 
та аерозольної дезінфекції пташників), в процесі 
виконання операції по загрузці комбікормів в 

бункери-склади, при санобробці транспортних 
засобів при в'їзді/виїзді на територію, при роботі 
дизель-генератора типу Volvo Penta (360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до 
атмосферного повітря будуть потрапляти такі 
основні забруднюючі речовини: оксиди азо-
ту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид 
азоту (1,513 т/рік), оксид вуглецю (1,697 т/рік), 
метан (11,331 т/рік), діоксид вуглецю (1186,633 т/
рік), оксид діазоту (0,003 т/рік), аміак (2,557 т/рік), 
сірководень (0,703 т/рік), фенол (0,064 т/рік), про-
паналь (0,352 т/рік), кислота капронова (0,4 т/рік), 
диметилсульфід (0,607 т/рік), метилмеркаптан 
(0,064 т/рік), ртуть та її сполуки в перерахунку на 
ртуть (2,07Е-06), діметиламін (1,407 т/рік), речо-
вини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом (30,125 т/рік), 
мікроорганізми і мікроорганізми-продуценти за 
заг.бак.рахунком (2,238Е-11), натрій гідроокис 
(0,001 т/рік), хлор та сполуки хлору у перера-
хунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,012 т/рік), 
діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахун-
ку на діоксид сірки (0,016 т/рік), формальдегід 
(0,0174 т/рік), альдегід глутаровий (0,2433 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин перебувають у 
межах допустимих норм. Концентрації забруднюю-
чих речовин у приземному шарі атмосферного по-
вітря внаслідок викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря не перевищують значень ГДК.

Зауваження та пропозиції щодо намірів при-
ймаються в місячний термін після публікації до 
Бориспільської районної держадміністрації: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74; тел.: 
(04595) 61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київ-
ської обласної державної адміністрації: 01196, м. 
Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.:(044) 286-84-11; 
e-mail: zvern@koda.gov.ua.
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка. Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 5.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.10 "Супер - чуття"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2019"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 3.25 ТСН

9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
21.45 Х/ф "Роман з каменем"
23.55 Х/ф "Ліга видатних джентльменів"

ІНТЕР.
5.25, 22.10 "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 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Нове життя"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Х/ф "Ведмежатник" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40, 3.45 Реальна містика
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детективом" 13, 14 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Втрачені спогади" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Втрачені спогади" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.00, 13.15 Більше ніж правда

12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Елізіум" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)
0.55 Х/ф "Святі з Бундока" (16+)
2.50 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Х/ф "Тепло наших тіл" (16+)
11.10, 21.00 Т/с "Перші ластівки. Zалежні" 

(16+)
13.50 Хто проти блондинок? (12+)
15.50 Хто зверху? (12+)
17.50, 19.00 Діти проти зірок
23.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 

(16+)
1.40 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі

СТБ.
5.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Обійми брехні"
23.05 Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.15 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.20 Х/ф "Нокаут"
8.10 Х/ф "Бюро людяності"
10.00, 17.15 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Швидкий і жорстокий"
15.40 Х/ф "За лінією вогню"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-7"
3.00 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"

НТН.

5.50 Х/ф "Ніагара"
7.55, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний патруль"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.35, 1.45, 2.50 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.30 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка. Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.45 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
21.45 Наші гроші
22.10 "Супер - чуття"
23.40 "Боротьба за виживання"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.25 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
21.45 Х/ф "Армагеддон"
0.50 Х/ф "До зірок"

ІНТЕР.
5.25, 22.10 "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 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Нове життя"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Х/ф "За законами вовків" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
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. нові випуски
10.40, 4.10 Реальна містика
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детективом" 11, 12 с. 

(12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Термін давності" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Термін давності" (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
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, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт 5.30
10.50, 1.00 Х/ф "Король злодіїв" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Підривники" (16+)
13.25, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)
2.55 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
11.00, 21.00 Т/с "Перші ластівки. Zалежні" 

(16+)
13.30 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)

17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
23.40 Х/ф "Сутінки" (16+)
2.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.40 Т/с "Комісар Рекс"
9.45 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Обійми брехні"
23.05 Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.15 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.20 Х/ф "Повернення Геркулеса"
8.10 Х/ф "Бронежилет"
10.00, 17.15 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Детектив Ейс Вентура"

15.40 Х/ф "Детектив Ейс Вентура-2: Коли 
природа кличе"

18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.20 Т/с "Кістки-7"
0.10 Т/с "Кістки-6"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Смертельно живий" (16+)
7.50, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Мій бойовий розрахунок"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45, 1.45, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.50 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  15 грудня

СЕРЕДА, 16 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 2.55 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка. Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.20 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.35 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00, 2.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.30 Пекельне відрядження
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Тваринна зброя"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
3.50 Д/ф "Гідра" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "ТСН-тиждень"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.25 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 12.20 "Життя відомих 

людей 2020"
13.00, 14.20, 15.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 Комедія "Я ти він вона"
2.20 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
4.10 "Легенди бандитської Одеси"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"

12.00 "Новини"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Х/ф "Гроші на двох"
2.20 Х/ф "Секретний фарватер"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40, 3.45 Реальна містика
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детективом" 9, 10 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Мій кращий ворог" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Мій кращий ворог" (12+)

ICTV.
4.45 Скарб нації

4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Громадянська оборона
5.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
9.55, 13.15 Х/ф "Хоробре серце" (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "Холодна помста" (16+)
16.55 Х/ф "22 милі" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Свобода слова
0.05 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
1.50 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
8.20 Lе Маршрутка
9.20, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи (16+)
12.00 Х/ф "Аліса в Країні Чудес"

14.00 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
16.20 Х/ф "Земля майбутнього: Світ за 

межею" (16+)
21.00 Т/с "Перші ластівки. Zалежні" (16+)
23.40 Х/ф "Я номер чотири" (16+)
1.40 Х/ф "Детройт" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.30 Т/с "Комісар Рекс"
9.35 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Обійми брехні"
23.05 Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.15 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.30 Т/с "Опер за викликом-3"

10.20 Х/ф "Ворота темряви"
12.10 Х/ф "Веселі канікули"
14.10 "Загублений світ"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-6"
3.00 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Наречений з того світу"
7.15, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
7.55 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.10 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 14 грудня

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

Водій автотранспортних засобів
Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка. Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.30 

Суспільна студія
9.30, 0.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
16.35 "Супер - чуття. Особливий загін"
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35, 23.35, 5.50 Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 "Дикі тварини"
2.40 UA Фольк

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.25 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Х/ф "До зірок"

ІНТЕР.
5.25, 22.10 "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 "Корисна програма"
11.10 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Нове життя"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Х/ф "Людина без обличчя" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40, 2.30 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Роман з детективом" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)

ICTV.
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.05, 13.10 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Ланцюгова реакція"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)
0.55 Х/ф "Фунт плоті" (18+)
2.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 13.00, 1.40 Варьяти (12+)

8.50 Х/ф "Сутінки" (16+)
11.00, 21.00 Т/с "Перші ластівки. Zалежні" 

(16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Обійми брехні"
23.05 Т/с "Вербна неділя" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "2012: Наднова"
7.45 Х/ф "Викрадення літака"
9.20, 17.15 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Храм черепів"

15.05 Х/ф "У пошуках бурштинової 
кімнати"

18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.15, 0.05 Т/с "Кістки-7"
2.55 "Облом.UA."

НТН.
6.10 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
7.50, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Іподром"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.40, 1.45, 3.25 "Речовий доказ"
18.20, 3.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР,  17 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 4.30 Енеїда
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для Равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.50, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.30 

Суспільна студія
9.30, 0.15 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. 

Спринт 7 км, жінки
16.35 "Супер - чуття. Особливий загін"
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35, 2.40, 5.50 Спорт
21.45 Д/ф "Велика Стіна" (12+)
2.45 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.10 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 12.20 "Життя відомих 

людей 2020"
12.40, 13.50, 14.15, 15.15 "Великі випуски 

з Антоном Птушкіним 2"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху"
22.45, 2.15 "#Гуднайтшоу 2020"
23.10 Х/ф "Армагеддон"
5.10 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.25, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00 "Марафон. Диво починається"

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.00, 17.40 Новини
12.25 Т/с "Нове життя"
14.15, 15.15, 0.55 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир чи війна"
3.20 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Виклик" (12+)
13.30 Т/с "Другий шанс" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Другий шанс" (12+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Квочка" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Квочка"

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.15 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15, 17.40, 0.05, 1.45 "На трьох" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
15.40, 16.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.00 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)

10.00 Кохання на виживання (16+)
12.00 Т/с "Перші ластівки. Zалежні" (16+)
14.00 Аферисти в мережах (16+)
16.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 

(16+)
18.40 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 1" (16+)
23.30 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 2" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.00, 19.00, 22.50 "Холостячка Ксенія 

Мішина" (12+)
10.05 "Як вийти заміж" (16+)
11.15, 14.55, 18.00 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
23.45 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "Місія на Марс"

8.05, 17.15, 1.15 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Ямакасі"
15.00 Х/ф "Сльози Сонця"
18.15, 2.15 "Спецкор"
18.50, 2.45 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Незнайомець"
21.15 Т/с "Відплата"

НТН.
5.45 Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
7.50, 17.30, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Грішник"
10.45 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.40, 1.15, 3.10 "Речовий доказ"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Ласкаво просимо в джунглі" 

(16+)
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
4.55 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.40, 4.00, 

5.35 Новини
7.10 Книга-мандрівка. Україна
7.15 М/ф "Вересковий Мед"
7.20 М/ф "Було скучно"
7.30 М/ф "Ватажок"
7.40 М/ф "Ведмедик і той, хто живе в 

річці"
7.50 М/ф "Було літо"
8.05, 16.45, 19.25 "Супер - чуття. 

Особливий загін"
9.05 Відтінки України
9.45 Музеї. Як це працює
10.15, 0.10 Х/ф "Марія-Антуанетта" (12+)
12.10 "Історії вулканів"
13.20 Телепродаж
13.55 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
14.45, 1.40 UA Фольк. Спогади

15.55 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Гонка 
переслідування 10 км, жінки

17.35 Х/ф "Апостол Павло: Диво на 
шляху в Дамаск" 2 с. (12+)

20.25 "Дикі тварини"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "Різдвяна пісня"
4.30 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Жіночий квартал"
22.15 "Вечірній квартал"
23.15, 0.15 "Світське життя. 2020"
1.15 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"

ІНТЕР.
6.25 Х/ф "Там, на невідомих доріжках"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Снігова королева"
12.45 Х/ф "Дванадцять місяців"
15.45, 20.30 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
20.00, 2.30 "Подробиці"
22.20 "Бенефіс Валерія Леонтьєва"
0.55 Х/ф "Осінні клопоти" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.30, 3.30 Реальна містика
8.50 Т/с "Мій кращий ворог" (12+)
12.50 Т/с "Годинник із зозулею" 1, 2 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Годинник із зозулею" (12+)
17.00 Т/с "Будь, що буде" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Будь, що буде" (12+)
23.00 Т/с "Чи потрібен чоловік" 1, 3 с. 

(12+)

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.15 "На трьох" (16+)
9.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Пес-6" (16+)
16.35 Х/ф "П’ятий вимір" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
21.45 Х/ф "Конг: Острів черепа" (16+)
23.55 Х/ф "Сікаріо" (16+)
2.10 Х/ф "Святі з Бундока" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 0.50 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.00, 13.00 Lе Маршрутка
14.10 Хто зверху? (12+)
16.00 Х/ф "Аквамен" (12+)

19.00 Х/ф "Відьмина гора"
21.00 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
23.00 Х/ф "Шахраї" (16+)
2.40 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00, 10.55 Т/с "Обійми брехні"
7.55 "Неймовірна правда про зірки"
17.00, 22.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
1.00 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
7.55 Прем’єра! "Джедаі 2020"
8.55 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Орден дракона"
14.25 Х/ф "В ім’я короля-2"
16.15 Х/ф "В ім’я короля-3"
18.00 Х/ф "Капітан Грім"
20.10 Х/ф "Тринадцятий воїн"
22.10 Х/ф "Бладрейн"

0.00 Х/ф "Бладрейн-3"
1.35 Х/ф "Останній акулячий торнадо. Час 

настав"
2.55 "Облом.UA."
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.55 Х/ф "Циган"
12.35 "Легенди карного розшуку"
15.30, 3.05 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.40 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)
23.40 Х/ф "Напролом" (16+)
1.30 "Хвороби-вбивці"
3.10 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
7.10 Книга-мандрівка. Україна
7.15 М/ф "Дуже Давня Казка"
7.20 М/ф "Горщик-Сміхотун"
7.30 М/ф "Грицькові Книжки"
7.40 М/ф "Двоє Справедливих Курчат"
7.50 М/ф "Війна Яблук Та Гусені"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.35 Телепродаж
14.20 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Мас-

старт 15 км, чоловіки
15.10 Біатлон. Кубок світу. IV етап. Мас-

старт 12, 5 км, жінки
15.55 Студія "Біатлон"
16.15 Т/с "Величні Медичі" (16+)

18.35 "Історії вулканів"
19.00 "Всі на море"
20.00 "Світ дикої природи"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00, 4.05 Х/ф "Легенда Карпат" (12+)
0.00 Х/ф "Старий добрий день подяки"

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.30, 2.40 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 3.55 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Пригоди s Миколая"
22.30 Х/ф "Один плюс один удома"
1.00 Комедія "Ізі"

ІНТЕР.

6.00 Х/ф "Белль і Себастьян"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Детектив Ренуар"
21.35 Х/ф "Зимова вишня"
23.25 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
1.15 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.15 Т/с "Роман з детективом" (12+)
17.00 Т/с "Не хочу тебе втрачати" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Не хочу тебе втрачати" (12+)
23.00 Т/с "Протистояння" 1, 3 с. (12+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Протистояння" (12+)

ICTV.
5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.40 Факти
6.05 Анти-зомбі
7.05 Теорія змови
8.00 Секретний фронт
9.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
16.30 Х/ф "Конг: Острів черепа" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Геошторм" (16+)
23.00 Х/ф "Руйнування Вегаса" (16+)
0.40 Х/ф "Сліпа лють" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.00 М/ф "Велика втеча"
9.05 Діти проти зірок

10.40 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 
Частина 1" (16+)

13.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 
Частина 2" (16+)

15.00 Х/ф "Відьмина гора"
17.00 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
19.00 Х/ф "Маска" (16+)
21.00 Х/ф "Син Маски"
23.00 Х/ф "Атлантида" (16+)
1.00 Варьяти (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45 Х/ф "Два береги"
8.10 Х/ф "Двоє в новому будинку"
10.00 "МастерШеф" (12+)
13.00 "Хата на тата" (12+)
15.00 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.10 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
23.10 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.05 "Загублений світ"
14.10 Х/ф "Втрачений скарб"
16.00 Х/ф "Найкращі серед найкращих"
17.55 Х/ф "Найкращі серед найкращих-2"
19.55 Х/ф "Найкращі серед найкращих-3"
21.45 Х/ф "Найкращі серед найкращих-4"
23.35 Х/ф "Спіймати і вбити"
1.30 "Облом.UA."

НТН.
6.35 "Будьте здоровi"
7.10 "Страх у твоєму домі"
10.40 Х/ф "Кубанські козаки"
12.40 Х/ф "Приходьте завтра"
14.30 Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
17.00 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "Пастка 44" (18+)
0.15 Х/ф "Напролом" (16+)

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

П'ЯТНИЦЯ,  18 грудня

СУБОТА,  19 грудня

НЕДІЛЯ,  20 грудня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головурів с., 1/3 ц., автономне опалення, 41,7 кв.м, 
житлова площа — 21,8 кв.м, кухня — 8,1 кв.м, с/в 
суміжний, простора лоджія, частково меблі, жит-
ловий стан, 364800 грн, торг. Тел.: 0 99 0660633, 
0 95 1534133.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Нова 2 вул., косметичний ремонт, меблі, 1090600 
грн. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 
8851779.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., р-н «Супутника», двостороння, 56 
кв.м, кімнати окремо, балкон та лоджія засклені, 
997000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є бал-
кон та лоджія, 849000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, ко-
ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні 
з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Бориспіль
Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 

два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 со-
ток рівна, два великих гаражі, один зроблений 
під СТО з ямою, господарські споруди, гарна 
інфраструктура (супермаркети, школа, дитса-
док). Ціна 2110000 грн, можливий невеликий 
торг. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 5453285.

Іванків с., Амосова, 20 вул., газ, світло, доро-
га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр. 

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 
Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий будинок, 
колодязь, поргіб, сарай, світло, газ поруч, дорога 
висипана, ціна договірна, торг. Тел.: 0 63 5973244, 
Надія.    

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Будинок з цегли від 50 кв.м, з усіма зручностями в 
будинку, газ, тверде топливо, ціна 350000 грн. Тел.: 
0 66 3124033, 0 68 9636640. 
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Автомобільну магнітолу «Kenwood KMM-125», 
однодінову, стан новий, ціна договірна. Тел.: 0 97 
3445986. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
В кондитерський цех потрібні: помічник технолога 
(старша зміни-майстер) з д/р, пекарі, кондитери, 
водій, г/р позмінний, з/п за домовленістю, є розвоз-
ка, надаємо житло (гуртожиток). Тел.: 0 67 5089723.
Збиральники печериць на підприємство м. Фастів. 
З/п 10000-17000 грн. Навчання та проживання без-
коштовно Тел.: 0 67 4677604.
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з продажу, 
завідуючий складом, начальник виробництва, водій 
на вантажний автомобіль Іsuzu, вантажопідйом-
ність 2,5 т, робочі верстатники: на картонно-різаль-
ний верстат, на рольовий прес, на тигель; вантаж-
ники; різноробочі. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 
4666416, Володимир. 
На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, по-
трібні прибиральниці службових приміщень, робіт-
ник по ремонту. Тел.: 0 67 4570661.
На постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 67 7036934.

Пресувальник-вулканізаторник (виготовлен-
ня деталей з гумових сумішей на гідравлічних 
пресах), з/п від 10 000 грн. Д/р не обов’язковий. 
Надаємо житло, обіди. Гнучкий г/р (вахта, зміна 
т.д.) Оф.оформл.с. Любарці Бориспільського 
р-н. Тел.: 0 67 4011396.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, заси-
пальники сировини, вантажники, складальни-
ки-пакувальники, комірник, з/п висока, стабіль-
на. Тел.: 0 67 5221290.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. Офіційна та гідна 
робота на мед. складі, на будівництві безкоштовні 
вакансії, надаємо житло. Ліц.№981 від 10.07.2018 
вид.МСПУ. Тел.:0 93 0165413(вайбер), 0 67 
1744429.
Робота електрозварювальника, с. Любарці. 
Тел.: 0 50 3527380. 
Терміново на виробництво у м. Бориспіль потріб-
ні оператори, механіки, електронщики. Тел.: 0 66 
7318069.
Терміново потрібні прибиральниці, оператор під-
логомийної машини, спецодяг, соцпакет, з/п 7000 
грн/15 змін. Тел.: 0 67 2426177.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 
0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

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

3 кімнати в приватному секторі, м. Бориспіль, 
р-н з/д вокзалу, всі зручності. Можлива оплата 
за обмін по ремонту (гіпсокартон, плитка). Тел.: 
0 66 4249193, 0 67 7695807. 

Здам житло у м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Оренда автозупинки під магазин, 14 кв.м, р-н ТЦ 
«Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 67 5017077. 

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 
0 63 2969105.

Київ

Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. Заробіт-
на плата 15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р 2/2 
дня. Хороші умови праці. Іногороднім надаємо 
гуртожиток. Тел.: 0 98 2799914.  

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-
на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Газовий котел «Житомир-3», потужність 22,5 
квт, автоматика 710 minisiti, Італія, стан гарний, 
2400 грн; газова колонка «thezmex-TY 10A», 
2019 р., стан ідеальний, 2500 грн. Тел.: 0 63 
6518465.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.

Куплю металобрухт чорних та кольорових 
металів, макулатуру, склобій. Високі ціни, са-
мовивіз, автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 
0 99 4791140.

ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібен домашній майстер: ремонт 
побутової техніки, електрик, сантехнік, будівельні 
роботи, зборка розборка меблів. ФОП Дубров-
ський Д.В. Телефонуйте: 0 95 7677058, 0 63 
3612232. 

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

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.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоблока, 
піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсокар-
тон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 0 99 
3598319.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Прочистимо каналізаційні труби, димоходи, венти-
ляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік 45 років, познайомлюсь з жінкою для 
серйозних відносин та створення сім'ї. Тел.: 0 63 
5642127.
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ОВЕН. Вам будуть особливо 
вдаватися такі протилежні за ду-
хом речі, як зовсім нові проекти 

й, навпаки, повернення до старих, незакін-
чених і давно забутих справ.

ТЕЛЕЦЬ. Складний період, що 
вимагає емоційної рівноваги. 
Не засмучуйтесь через дрібниці 

і не опускайте руки. Якщо виникнуть пе-
решкоди, знайдіть спосіб їх обійти.

БЛИЗНЮКИ. Ваші задуми ду-
же швидко втіляться в життя 
й принесуть солідний прибу-

ток. Сприятливі поїздки, зустрічі, поба-
чення. У вихідні, проявляючи турбо-
ту, ви відчуєте, що теж оточені увагою 
і любов'ю. 

РАК. Постарайтеся позбути-
ся всього непотрібного, дріб-
ного, що заважає вам як у про-

фесійній діяльності, так і в особистому 
житті. Гарний час для повного віднов-
лення гардероба й ремонту в будинку.

ЛЕВ.  Налаштуйтеся на нове, 
незвичне, починайте вчитися 
тому, чого вам поки не вистачає 

для кар'єрного зльоту. Тиждень принесе 
спокій і внутрішнє умиротворення.

ДІВА. Ви можете реалізувати 
давні плани. Підвернеться мож-
ливість виявити себе в новій 

справі, що обіцяє принести додатковий 
прибуток. Вихідні варто присвятити вирі-
шенню сімейних проблем.

ТЕРЕЗИ.  Саме час закінчити 
те, що стало вас стомлювати. 
Не бійтеся прямо сказати ва-

шому обранцеві, другові або колезі, що 
вас щось не влаштовує. 

СКОРПІОН.  Не варто нама-
гатися протистояти приходу 
нового у ваше життя, навіть 

якщо при цьому щось старе повинне 
піти. 

СТРІЛЕЦЬ. Якщо ви готові 
багато працювати, то зможете 
одержати високий дохід. Про-

блеми, які раніше здавалися нездолан-
ними, розпадуться на ряд дрібних, і здо-
лати їх буде не складно. Вас помітить і 
оцінить  гідно начальство.

КОЗЕРІГ. У ваших силах зро-
бити максимум можливого, 
щоб добитися успіху. Женіть 

геть сумніви та лінь. Постарайтеся уни-
кати конфліктів і протиріч у відносинах із 
колегами й начальством.

ВОДОЛІЙ. Ретельно переві-
ряйте всю вступаючу інформа-
цію, є велика ймовірність не-

точностей і помилок. Зараз краще уника-
ти поїздок і людних місць.

РИБИ. Краще звести до мі-
німуму спілкування. Не про-
водьте багато часу за розмо-

вами, не вплутуйтеся в суперечки.  У ви-
хідні варто зробити генеральне приби-
рання у квартирі.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 14-20 ГРУДНЯ


