
ЩОТ И Ж Н Е В И К  •  №45 (1053)  •  WWW.I-VISTI.COM  •  18 грудня 2020 рік

стор. 2-4

НОВИЙ 

ГОЛОВА

БОРИСПОЛЯ 

ТА СІЛ?

стор. 9

Хто об'єднає місто 

та село? Що буде 

зроблено до 

17 січня 

та після?

«БЕРЕЗІЛЬ» 
ВІДКРИВАЄ 
ТЕАТРАЛЬНИЙ 
СЕЗОН



I-VISTI.COM2 | 
  |  №45 [1053], 18 ГРУДНЯ 2020

ОСОБИСТІСТЬ

ХТО ТАКИЙ
ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС 

 � Після місцевих виборів до міської ради на посаду секретаря більшістю 
депутатів обрано Владислава Байчаса, який наразі виконує обов’язки 
очільника Бориспільської громади. Про життя, чутки, здобутки та плани на 
майбутнє дізнавалися «Вісті».

Тетяна ХАУХА, фото з сімей-
ного архіву родини БАЙЧАСІВ

ЖИТТЯ ТА ЧУТКИ
— Владиславе Михайлови-

чу, розкажіть про себе: де про-
йшло ваше дитинство, яку за-
кінчили школу, хто ви за осві-
тою.

— Народився 28 червня 1970 
року у Борисполі. Дитинство про-
йшло у рідному місті. Закінчив 
Бориспільську загальноосвітню 
школу №8. Після школи пропра-
цював один рік і пішов у армію, де 
служив у прикордонних військах. 

— Якою була ваша перша 
робота? 

— У 1990-х роках прийшов із 
армії і одразу пішов працювати 
водієм в аеропорт. А в 1992 ро-
ці відкрив власний бізнес із про-
дажу паливо-мастильних матері-
алів. 

— Розкажіть, з чо-
го все починалось?

— Батьки дружи-
ни мого рідного бра-
та займались паливом, 
і вони запропонували 
теж спробувати себе у 
цій сфері. Оскільки за-

правних станцій тоді ще не було, 
я взяв у оренду бензовози. Роз-
міщували їх просто на дорозі й за 
певну плату заправляли автомо-
білі. Пізніше займався оптом. А в 
2000-2001 роках побудував влас-
ні автозаправки, взявши кредит. 

— Вас називають нафтовим 
магнатом. Ви знаєте про це?

— Так, адже у 2002 році я став 
головою правління ВАТ «Євро-
нафтопродукти». Це приватна 
нафтобаза в Борисполі. А коли у 
2010 році я став депутатом і ме-
не обрали головою Бориспіль-
ської районної ради, я звільнив-
ся з цього підприємства. 

— Зважаючи на такий шлях 
становлення вас як підприєм-
ця, чому з’явилось кліше «Бай-
час – бандит»? Звідки це пішло?

—Я захоплювався боксом у 
90-ті роки. Тоді всіх, хто займав-

ся боксом, називали бандитами. 
Через травму перестав займати-
ся професійно, тому спорт був 
моїм хобі. 

А мій образ бандита створили 
дещо пізніше. Усе досить проза-
їчно. У мене є друг Сергій Міщен-
ко. Після того, як він став депу-
татом Верховної Ради України, у 
нього з’явилось багато опонен-
тів. І, оскільки очорнити його за 
щось було важко, адже він не за-
ймався жодними брудними спра-
вами, то політтехнологи опонен-
тів створили з мене (бізнесмена 
та його друга) образ бандита. Все 
це, щоб очорнити Міщенка.  

Взагалі я розпочинав трудову 
діяльність у дуже складній сфе-
рі у буремні 90-ті роки, тому ча-
сто доводилось захищати свій 
бізнес. Бувало, що до бензовозів 
під’їжджав крутий автомобіль і 
вимагали гроші. Інші — заправ-
ляли авто, але не розраховува-
лися. І я особисто їздив і розби-
рався з усіма цими ситуаціями.

Але якщо я бандит, то чому 
проти мене не порушено жод-
ної кримінальної справи? ЖОД-
НОЇ! І це легко можна перевіри-
ти у відкритих джерелах. 

— Існує багато пліток щодо 
вашого прізвища. Вважають, 
що ви його чомусь навмисне 

змінили. То правильно Бойчас 
чи Байчас?

— Коли я навчався у школі, чо-
мусь вчителі писали Бойчас. Мож-
ливо, їм так було легше вимовляти. 
Але у всіх документах моє прізви-
ще Байчас. І у свідоцтві про народ-
ження чітко написано — БАЙЧАС.  

Існує також цікава ситуація з 
іменем. У свідоцтві про народ-
ження написано Владислав, тоб-
то Владик. Але батьки, рідні та 
друзі завжди називала мене Сла-
ва. Тому і в школі половина вчи-
телів називала мене Слава, а ін-
ша — Влад. 

ХАРАКТЕР, ХОБІ ТА ПРИНЦИПИ
— Чим полюбляєте займатися у вільний час? Можливо, маєте хобі?
— Зараз практично немає вільного часу. А щодо хобі, то люблю 

риболовлю та полювання. Але на полюванні люблю суто процес, бо 
вбивати тварин шкода.

— Опишіть себе.
— Я не вмію брехати, пунктуальний, намагаюся завжди дотримува-

тися слова. 
— Чого не можете терпіти в людях?
— Якщо хтось мені бреше, жадібний і не дотримується слова — я не 

маю справ із такою людиною.
— Що для вас головне в житті?
— Як говорив один мій друг, жити чесно — вигідно. Тому намагаюсь 

не гнівити Бога.
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ОСОБИСТІСТЬ

ЗА СІМЕЙНОЮ 
ЗАВІСОЮ

— Ваша родина досить не пу-
блічна. Давайте познайомимо 
читачів «Вістей» із вашою сім’єю. 
Як ви познайомились із дружи-
ною, чому обрали її? 

— З моєю дружиною Наталею 
ми одружилися у 1991 році. Жили 
поряд, у одному мікрорайоні. По-
бачив — сподобалась. Я старший 
за неї на три роки. Тоді вона тіль-
ки-но закінчила школу. І це було ко-
хання з першого погляду. Ось так і 
утворилася наша сім’я. Наступного, 
2021 року, будемо святкувати юві-
лей — 30 років, як ми разом. 

— Як ви завойовували кохану?
— Раніше ж не було так багато 

розважальних місць, як сьогодні, 
тому відвідували танцювальний 
майданчик, гуляли в парку, година-
ми розмовляли про мрії, про пла-
ни, про майбутнє. 

— Ви батько багатодітної ро-
дини. Розкажіть про ваших си-
нів та дочок. 

— У 1992-му році у нас із дружи-

ною народився старший син Дми-
тро, у 2003-му — донька Каріна, у 
2005-му — син Антон, а у 2012-му 
році — донька Серафима. 

Старший син Дмитро має дві ви-
щі освіти — закінчив КНУ ім. Т. Шев-
ченка, юрист за спеціальністю, та 
Національну академію прокурату-
ри України. Зараз працює в про-
куратурі. Інші діти ще школярі. Наш 
Антон, як і я свого часу, займається 
боксом, а Серафима — художньою 
гімнастикою та плаванням. 

— Вихованням дітей займа-
ється дружина?

— Здебільшого так, але я також 
їй допомагаю. 

— Скажіть, що важче: обійма-
ти керівну посаду чи бути голо-
вою багатодітної родини?

— Особисто для мене це взага-
лі різні речі. Від дітей я отримую 
більше задоволення, ніж від ро-
боти. Адже робота з людьми над-
звичайно складна, витрачаєш ба-
гато енергії, до того ж, потрібно ма-
ти стійкість духу, адже з’являється 
багато опонентів. А діти та дружи-
на — це моя радість та натхнення. 

— Чи суворий ви батько?
— Якщо старшого сина ми три-

мали в лещатах, в строгості, то 
меншим дозволяємо вже наба-
гато більше. Старший син наро-
дився, коли мені було 22 роки. 
Я ще не мав батьківського досві-
ду. А от найменша доня Серафи-
ма народилася, коли мені було 
42 роки. Звісно, що у такому віці 
діти сприймаються інакше, ніж у 
юності, коли ти фактично ще сам 
дитина. Вважаю, що я справед-
ливий батько, але при цьому до-
брий. 

— Серафима — це ангел, який 
найближче знаходиться до Бога. 
Хто обирав таке красиве та зна-
чуще ім’я донечці?

— Дружина. А от інших трьох ді-
тей називав я.

— Владиславе Михайловичу, 
опишіть ваш звичайний робо-
чий день.

— Прокидаюсь о 6:00 ранку, йду 
на прогулянку з собаками, у нас 
йорк і цвингер. Потім 40-60 хви-
лин на заняття спортом. Снідаю та 
їду на роботу.

— Що полюбляєте їсти? 
— Гречку з котлетами.
— Якщо порівнювати ваш робо-

чий день у райраді на посаді голо-
ви та робочий день у міськраді — 
чим вони відрізняються?

— Працюючи в райраді, я повер-
тався додому близько 19-ї години, 
тому мав ще час для заняття спортом 
та відпочинку з дружиною та дітьми. 
А от зараз робочий день завершую 
і о 21:00. Дуже багато нагальних та 
водночас важливих робочих за-
вдань потрібно встигнути зробити 
кожного дня. Проте тримаю руку на 
пульсі, все виконується за графіком. 

Для розуміння: районна рада та 
районна державна адміністрація 
виконують дві різні функції — за-
конодавчу та виконавчу. А у місті 
голова виконує дві функції — він 
рада та адміністрація одночасно. 
Тобто навантаження удвічі більше.

На фото — родина Владислава  Байчаса. Зліва направо:  дружина Наталія, Владислав Байчас, старший син Дмитро, 
невістка (дружина Дмитра) Любов, син Антон, донька Каріна, посередині — найменша донечка Серафима.

Владислав Байчас в юності. 

Одруження старшого сина.



I-VISTI.COM4 | 
  |  №45 [1053], 18 ГРУДНЯ 2020

ВИБОРИ

ВІД РАЙРАДИ ДО 
МІСЬКРАДИ

— Ви були головою райра-
ди, наразі вас обрали секрета-
рем Бориспільської міської ра-
ди. Фактично ви зараз викону-
єте обов’язки міського голови. 
З чого розпочали роботу та що 
плануєте зробити найближчим 
часом?

— До Борисполя приєднали-
ся села, тому зараз у першу чергу 
треба об’єднати відповідні служ-
би. З початку бюджетного року ми 
підняли заробітні плани освітянам 
міста, як це раніше було зроблено 
в районі. Вчителі отримають заро-
бітну плату, більшу на 25%, а дирек-
тори та заступники — на 50%. За-
раз обговорюємо питання призна-
чення таких надбавок працівникам 
дошкільних навчальних закладів. 
Хоча вони майже на одному рівні 
з районними. Єдине, що забезпе-
чення у районних дитсадках, як і в 
школах, було краще. Плануємо за-
купити вчителям ноутбуки для дис-
танційного навчання, це було за-
кладено в бюджет 2021 року (орі-
єнтовно 2,5 млн грн). 

— Тобто наступного року бать-
ки не будуть здавати гроші на 
потреби школи?

— У районі вже давно не здають: 
ні на книжки, ні на прибиральниць, 
ні на ремонт. Школи нашої громади 
будуть забезпечені всім: починаю-
чи від туалетного паперу до техніки. 

— Постійні наради, засідання, 
сесії. Як вдається все організо-
вувати? 

— Якби я не працював голо-
вою районної ради, то навіть не 
знаю, чи вдалося б мені все це. 
Але оскільки я займав подібну по-
саду в районі, то мені відомий весь 
функціонал зсередини. Тим біль-
ше, що ми з Анатолієм Соловйо-
вичем Федорчуком багато років 
поспіль працювали в тандемі для 
вирішення нагальних завдань для 
міста та району. Якщо на посаду 
голови міста чи секретаря прихо-
дить людина без досвіду, їй зна-
добиться принаймні три місяці, а 
то й півроку чи рік, щоб зрозумі-
ти лише суть управління містом. 
До того ж, до Бориспільської гро-

мади приєдналися ще й села, які 
знаходилися у моєму підпоряд-
куванні як голови району. Це ще 
додатковий обсяг навантажень. 
Але особисто мені цей напрямок 
роботи знайомий не з чуток, а на 
власному досвіді. Адже я знаю всі 
проблеми та потреби сіл, їхні пла-
ни на наступний рік, які потрібно 
втілити в життя. Тому в роботі се-
кретаря Бориспільської міської 
ради, який наразі є виконуючим 
обов’язки очільника міста, в ме-
не все сплановано, все під контр-
олем, робота із забезпечення жит-
тєдіяльності міста та сіл ведеться 
щодня. 

ДОРОГА — ДОРОГО
До новоствореної ОТГ 
приєдналися і села. Як 
Владислав Байчас планує 
вирішувати питання з 
дорогами?
Над цим питанням уже 
працюють фахівці. Оскільки 
всі центральні вулиці у селах 
в обласному підпорядкуванні, 
ремонтувати та обслуговувати 
їх можна лише за обласні кошти. 
Міська рада не може вкладати 
свої кошти, бо це — кримінальна 
відповідальність за нецільове 

використання грошей. Зараз 
розпочала роботу обласна рада 
у новому складі. Тому в планах 
— вибивати фінансування, 
субвенції з області на ремонт 
цих доріг. Дороги, які належать 
селу, всі відремонтовані. 

ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ
Чи може допомогти нам 
область у будівництві 
сміттєпереробного заводу, 
адже це багатомільйонні 
інвестиції, які не закладено в 
бюджет громади? 
Минула каденція обласної ради 

виділяла кошти здебільшого 
на правобережну Київщину — 
за запитами міської ради на 
потреби Бориспільської громади 
не отримано жодної копійки. І 
це при тому, що місто до 20% 
наповнює обласний бюджет: 
фактично дає гроші, а вони їх не 
повертають. Зараз Владислав 
Байчас із командою робить 
усе можливе, аби домогтися 
від нової облради виділення 
субвенцій на лівий берег, 
зокрема, на Бориспільську 
громаду. 

— Владиславе Михайловичу, 
що плануєте зробити до 17 січня 
на посаді очільника?

— Зараз ми вже працюємо, щоб 
запустити в Борисполі невідклад-
ну медичну допомогу на базі на-
шої первинки. Це додатковий тран-
спорт і відповідно — додатковий 
персонал та цілодобове чергуван-
ня. Автомобіль буде виїжджати до 
хворого додому, де на місці постав-
лять капельницю, зроблять укол, 
знизять тиск і т.д. Раніше екстрену 
та невідкладну допомогу надава-
ла служба швидкої медичної допо-
моги. Сьогодні ж у місті є лише екс-
трена медична допомога, від чого 
страждають люди, які потребують 
невідкладної допомоги.

— Чи можливо повернути аеро-
порт як головного податкоплат-
ника до Бориспільської громади?

— Ми вже займаємося цим пи-
танням, але найбільша ймовірність 
все це втілити в життя — на поса-
ді голови Бориспільської громади, 
якого буде обрано 17 січня. Адже 
у голови є більше повноважень та 
важелів впливу, ніж у мене як у се-
кретаря та виконуючого обов’язки 
очільника.

— Болюче питання у Бори-
спільській громаді — відсут-
ність елементарного зворотного 
зв’язку з вирішення нагальних 
питань із ЖКГ, водопостачання, 
газопостачання, електрики. Чи 
можливо якось достукатися до 
всіх цих організацій, адже про-
блем вистачає?

— Дійсно, у нас немає зворот-
ного зв’язку чиновника та меш-
канця. І у мене є ідея зробити 
кол-центр, як у багатьох містах. 

Це інформаційний центр, зате-
лефонувавши до якого, людина 
зможе отримати будь-яку інфор-
мацію. 

Наприклад, якщо виникне про-
блема з роботою ліфта, то диспет-
чери, які будуть працювати ціло-
добово, подаватимуть заявку до 
ЖКГ, працівники якого змушені 
будуть поїхати за адресою заявки 
та відремонтувати той ліфт. Тобто 
людині не треба йти на прийом 
до мера чи стукатися у всі кабіне-
ти чиновників. 

Ця телефонна лінія буде пра-
цювати по принципу гарячої лі-
нії 911, і наші мешканці зможуть 
звернутися туди з будь-якого пи-
тання. Цей дзвінок фіксується, 
вноситься у спеціальну програ-
му, де видно, чи відреагували чи-
новники і як швидко вирішилося 
питання.

Таким чином, з часом ми зможе-
мо мати повну картину потреб мі-
ста та сіл громади та оперативно 
реагувати в кожному конкретно-
му випадку.

Ось такі нагальні плани.

ПЛАНИ-2021

Я прийняв непросте рішення балотуватися на посаду 
Бориспільського міського голови.
Йду розбудовувати місто та села Бориспільської громади. 
Електропостачання, дороги, школи, садочки, лікарні — це 
пріоритетні напрямки в моїй подальшій роботі.
Мені важливо, яким буде майбутнє нашої громади, тому я 
беру відповідальність за її життєдіяльність. 
Маю багаторічний управлінський досвід на посаді голови 
Бориспільського району та готовий застосувати його, 
очоливши громаду.
Я об’єднав більшість депутатів навколо спільних інтересів 
бориспільців.
Йду на вибори за підтримки політичних партій «Наш 
край», «Батьківщина», «Слуга Народу» та «ОПЗЖ» як 
єдиний кандидат. Більшість партій давали однакові 
обіцянки на виборах, разом ми їх виконаємо. 
З командою однодумців втілю найкращі плани й 
починання Анатолія Федорчука.
Об’єднаю місто та село, владу та громаду, порядність та 
професіоналізм.
Міська рада має стати людянішою, повернутися обличчям 
до людей і працювати для них. 

Я ЙДУ НА ВИБОРИ

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ 
ПЕРЕДВИБОРЧОЇ ПРОГРАМИ 
ВЛАДИСЛАВА БАЙЧАСА:
1. Повернення аеропорту «Бориспіль» як податкоплатника до 
Бориспільської громади.
2. Впровадження соціальної картки бориспільця для незахищених 
мешканців громади.
3. Вирішення питань енергетики: заміна електропідстанцій та 
будівництво розвантажувальних підстанцій для забезпечення 
безперебійного електропостачання у місті.
4. Створення служби міської невідкладної медичної допомоги, 
вдосконалення рівня медичних послуг та умов праці медичних 
працівників. 
5. Будівництво нових шкіл і дитсадків. Підвищення заробітної плати 
освітянам Бориспільщини. 
6. Будівництво північної та південної об’їзних доріг. Забезпечення 
зручної транспортної логістики між містом та селами.
7. Запровадження програми «Безпечне місто».
8. Вирішення проблеми із сміттєзвалищем, добудова очисних 
споруд, ліквідація нелегальних сміттєзвалищ.
9. Створення ЦНАП — центру надання адміністративних послуг із 
представництвом у кожній громаді. 
10. Створення мережі нових зон відпочинку та зелених зон. 
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«ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ МАЙДАН»: УКРАЇНЦІ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 
ВИЗНАЧИЛИ «БАТЬКІВЩИНУ» ТИМОШЕНКО АЛЬТЕРНАТИВОЮ ВЛАДІ
Олена ЯСНА

Так вже історично склалося, що 
кожні вибори в Україні — це нова 
епоха в житті держави, яка пере-
креслює попередні правила і впро-
ваджує інші пріоритети й цінності. 
Останні місцеві вибори як вияв во-
лі народу продемонстрували, що 
українці готові перегорнути сторін-
ку моноправління і чекають від по-
літиків конструктивних ідей, вива-
жених рішень, здатності брати від-
повідальність за свої дії і готовності 
об’єднуватися. 

Офіційні результати волевияв-
лення співзвучні з даними соціо-
логічних досліджень, які свідчать, 
що майже 70% українців вважають, 
що країна сьогодні рухається в не-
правильному напрямі. За інфор-
мацією ЦВК, лише 17,5% виборців 
підтримали депутатів від «Слуги на-
роду», інші — не погодилися з тим, 
що пропонує провладна політична 
сила, і проголосували за альтерна-
тивні команди. Так українці проде-
монстрували втрату своєї довіри 
до центральної влади. 

Можна припустити, що одним із 
каталізаторів падіння підтримки 
Зеленського став складний і непе-
редбачуваний 2020 рік. Впоратися 
з викликами, які постали з самого 
початку року, недосвідченому пре-
зиденту не вдавалося — соціаль-
на напруга збільшувалася, рівень 
критики зашкалював. Жодна з по-
літичних сил, критикуючи резуль-
тати правління Зеленського і його 
монобільшості, оцінюючи у яскра-

во негативних тонах, як погіршало 
життя «простих українців», не да-
вала альтернативних варіантів ви-
ходу з кризи. Крім команди «Бать-
ківщини». Юлія Тимошенко чи не 
єдина, хто одразу після президент-
ських виборів висловила готов-
ність експертно допомагати пре-
зиденту. Однак протягом останніх 
двох років очільник держави впер-
то ігнорував суспільний запит і ре-
комендації більш досвідчених полі-
тиків, роблячи все більше помилок 
під час ухвалення важливих дер-
жавних рішень. Цілковиту незгоду 
такому методу правління й озвучи-
ли українці під час місцевих вибо-
рів: більше 80% виборців не схва-
люють той шлях, яким іде прези-
дент і його команда.

З цим погоджується і політичний 
експерт Андрій Золотарьов, який 
вважає, що «суспільство пережи-
ває період розчарування в «нових 
обличчях» і потребує радикальних 
змін у відносинах влади та грома-
дянина». Судячи знову ж таки з ре-
зультатів виборів, українці готові 
прийняти альтернативу, яку про-
понує «Батьківщина», за яку відда-
ли голоси 12,5% виборців, що да-
ло їй змогу провести до рад різних 
рівнів 4500 обранців. Таким чином, 
команда Тимошенко стала першою 
з опозиційних сил за кількістю де-
путатів у радах. Лідер політичної 
сили, яка сповідує принцип «тре-
ба діяти», одразу після оголошення 
офіційних результатів перегонів пу-
блічно оголосила «план першочер-

гових дій» для депутатів. І запро-
понувала всім позавладним коман-
дам на місцях долучатися та об’єд-
нуватися, аби змінювати стратегію 
розвитку держави і спільно проти-
діяти всім кризовим викликам. 

Очевидно, що Юлія Тимошен-
ко, яка у 2008-2009 роках успішно 
протистояла світовій економічній 
кризі та епідемії свинячого грипу, 
при цьому не звужуючи соціаль-
них прав громадян, як це робить-
ся зараз, має комплексне бачен-
ня виходу з кризи. Саме тому полі-
тичний аналітик Дмитро Корнійчук 
переконаний, що Тимошенко — це 

«кризовий топ-менеджер, який ро-
зуміє всі глобальні й локальні ви-
клики для країни». Щодо внутріш-
ніх проблем, лідер «Батьківщини» 
найголовнішими завданнями но-
вих відповідальних команд бачить 
такі: захистити людей у період ко-
ронавірусу, підтримати підприєм-
ців у період карантину, забезпечи-
ти високий рівень освіти, не допу-
стити розпродажу сільськогоспо-
дарської землі і почати вирішувати 
екологічні проблеми. Що стосуєть-
ся захисту інтересів України у гло-
бальному світі, Тимошенко катего-
рично відстоює ідеї економічного 

націоналізму і демонструє нульову 
толерантність до будь-яких проявів 
зовнішнього управління. Вищезга-
даний аналітик Корнійчук вважає, 
що саме завдяки такій чіткій пози-
ції Юлія Тимошенко зможе «зро-
бити Україну нарешті не об’єктом, 
а суб’єктом світової політики». Це 
означатиме, що Україна зможе ста-
ти рівноправним гравцем на світо-
вій арені, поряд із сильними дер-
жавами. Для цього у нас є необхід-
ні людські й природні ресурси та 
потужний потенціал, бракує лише 
сильного професійного управлін-
ня країною.

ПОСЛИЗНУВСЯ, УПАВ, ОТЯМИВСЯ — ГІПС...
Віта Правденко

Льодяний колапс минулого 
тижня у Борисполі показав, що 
треба бути готовим до будь-яко-
го «сюрпризу» від погоди. На-
віть до такого, як дощ за мінусо-
вої погоди, а отже — неминучої 
ожеледиці. 

Та якщо діти тішаться новій розва-
зі — ковзанці, то дорослі усвідомлю-
ють усі можливі наслідки необереж-
ної поведінки на дорозі, покритій ша-
ром льоду. Що  робити, якщо ви впали 
і травмувалися, «Вісті» запитали у ад-
воката Катерини Кордонець.

«Наслідки ожеледиці бувають ду-
же неприємними, а травми можуть 
закінчитися тривалим терміном пе-
ребування на лікарняному та сут-
тєвими витратами на лікування. У 
разі падіння на слизькому тротуа-
рі чи східцях або травми, отриманої 
внаслідок падіння бурульки із даху, 
необхідно зберігати спокій та зна-
ти правильну послідовність влас-
них дій для того, щоб в подальшо-
му мати можливість відшкодуван-
ня збитків», — коментує Катерина 
Кордонець

Хто має відповідати 
за завдану шкоду?

Відповідно до Закону України 
«Про благоустрій населених пунк-
тів», суб'єктами у сфері благоустрою 
населених пунктів є органи держав-

ної влади та органи місцевого само-
врядування, підприємства, установи, 
організації, органи самоорганізації 
населення, громадяни. Тротуари, зу-
пинки транспорту, парки утримують 
державні чи комунальні установи; 
прибудинкові території — відповід-
ні обслуговуючі організації; території 
біля магазинів, кафе, інших об’єктів, 
які перебувають у приватній власно-
сті чи в оренді зобов’язані обслугову-
вати самі особи або суб’єкти підпри-
ємництва. Це ж стосується і будівель. 
Якщо відповідального не вдається 
з’ясувати самостійно, можна напра-
вити відповідний запит до місцево-
го органу влади чи самоврядуван-
ня із зазначенням адреси місця події.

Алгоритм дій
• Викликати швидку або зверну-

тися до травмпункту. Медики нада-
дуть необхідну допомогу, а також 
належним чином зафіксують випа-
док. Обов’язково потрібно взяти 
довідку від лікаря із зазначенням 
виду ушкоджень, дати, часу і обста-
вин отримання травми, періоду пе-
ребування на лікуванні тощо.

• Зібрати максимальну кількість 
можливих доказів, а саме: контак-
ти свідків події, зафіксувати місце 
події (самостійно або з допомогою 
свідків зробити фото, відео), звер-
нути увагу, чи є поруч із місцем па-
діння відеокамери зовнішнього 
спостереження.

• Обов’язково зберегти всі довід-

ки, чеки, квитанції, рецепти, лікар-
няні тощо. 

• Сформулювати претензію і від-
правити її рекомендованим листом 
із повідомленням на адресу уста-
нови/особи, що відповідає за бла-
гоустрій об’єкта, на якому ви от-
римали травму. У листі необхідно 
описати обставини, суму очікуваної 
компенсації, а також термін її спла-
ти, до листа додати копії всіх зібра-
них доказів та документів.

• У разі відсутності відповіді або 
відмови — звертайтеся з позовом 
до суду. Пам’ятайте, ви маєте право 
на відшкодування реальних збит-
ків (вартості лікування, зіпсованого 
одягу та взуття тощо), втраченого в 
результаті перебування на лікарня-
ному доходу, а також відшкодуван-
ня моральної шкоди, завданої внас-
лідок порушення ваших прав.

Крім того, статтею 152 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення передбачена відповідаль-
ність винних осіб у виді штрафу за по-
рушення державних стандартів, норм 
і правил у сфері благоустрою населе-
них пунктів, правил благоустрою те-
риторій населених пунктів.

ВАЖЛИВО! Лише за наявності 
всіх доказів ви зможете довести, 
що травма сталася не з вашої не-
обачності, а з причини неналеж-
ного виконання працівниками 
відповідних служб чи осіб своїх 
обов’язків. 

У БОРИСПОЛІ ВПЕРШЕ НА 
ПОСАДУ МЕРА ПРЕТЕНДУЄ ЖІНКА
Повторні вибори Бориспільського 
міського голови, які відбудуться 
17 січня 2021 року, можуть стати 
унікальними в історії Борисполя, 
адже на посаду мера вперше 
претендує жінка – Вікторія Шевц, 
яка повідомила про своє рішення 
на особистій сторінці у Фейсбук.
«Зареєструвалась кандидатом 
шляхом самовисування. Бо 
я люблю своє місто. Збираю 
команду патріотів розвитку 
європейського міста. 
Приєднуйтесь!» – написала 
кандидат на посаду Бориспільського міського голови.
Загалом на вибори на сьогодні зареєстровано три кандидатки на 
посаду голови.
За інформацією Бориспільської міської ТВК станом на 16 грудня 
на участь у виборах міського голови, які відбудуться 17 січня, 
зареєструвалося вже 12 осіб. 
Серед них: 
1. Хілько Андрій Анатолійович, самовисуванець. 
2. Денисов Олександр Анатолійович, самовисуванець.
3. Молодий Віктор Леонідович, політична партія «Пропозиція».
4. Шевц Вікторія Олександрівна, самовисуванець.
5. Шевченко Ярослав Анатолійович, самовисуванець. 
6. Верес Олег Олександрович, політична партія ВО «Свобода».
7. Кондратенко Володимир Вікторович, політична партія «Удар». 
8. Байчас Владислав Михайлович, самовисуванець.
9. Скороход Анна Костянтинівна, самовисуванець. 
10. Ніколаєва Ірина Василівна, самовисуванець.
11. Пєтровскіс Ігор Евалдсович, самовисуванець.
12. Годунок Ярослав Миколайович, самовисуванець.
У ТВК наголосили, що це всі кандидати, які зареєстровані станом на 
19 годину. Також додали, що реєстрація кандидатів триватиме до 
24:00 17 грудня.

АКТУАЛЬНО
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ГІСТЬ НОМЕРА

« Зараз ситуація в країні є такою, що 
ми не маємо часу на експерименти, на 

недосвідчених керівників»

 � ДОСЬЄ

ЗА ЯКИМИ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИВАВСЯ ІВАНКІВ, З ЯКИХ ДЖЕРЕЛ НАПОВНЮВАВСЯ МІСЦЕВИЙ 
БЮДЖЕТ, КОГО СЕЛЯНИ БАЧАТЬ НА ПОСАДІ ОЧІЛЬНИКА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ — РОЗМОВА 
«ВІСТЕЙ» ІЗ КОЛИШНІМ ГОЛОВОЮ ІВАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, А НИНІ ДЕПУТАТОМ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АНАТОЛІЄМ ТУРОМ.

АНАТОЛІЙ 
ТУР:

«УСІ ГОЛОВИ СІЛЬРАД ЗНАЛИ — ЯКЩО Є ПРОБЛЕМА, 
ЗАВЖДИ МОЖНА ЗВЕРНУТИСЯ ДО ВЛАДИСЛАВА БАЙЧАСА» 
Наталія ДОЛИНА, фото Сергія 
МАРЧЕНКО

— Анатолію Івановичу, за ра-
хунок яких коштів оновили соці-
альну інфраструктуру села?

— Бюджет сільської ради на сьо-
годні становить 20 млн грн. Зна-
чна його частина поповнюється за 
рахунок акцизного збору, але без 
допомоги районної влади зроби-
ти все, що запланували, було би 
складно. Як бачите, інфраструкту-
ра у нас досить розвинена. Грома-
да є власником дитсадка, школи, 
будинку культури, амбулаторії, але 
фінансувалося все це з районного 
бюджету. Саме за кошти району ми 
заасфальтували дороги, встанови-
ли вуличне освітлення, впровади-
ли цифрову АТС, провели інтернет. 
Зробили капітальний ремонт шко-
ли, дитячого садочку, амбулато-
рії, будинку культури, будівлі сіль-
ської ради. Добудовано спортзал 
до школи, диско-зал до БК, встанов-
лено огороджу на кладовищі, заку-
плено техніку для КП, відремонто-
вано меморіальний комплекс.

— Територія села вражає чи-
стотою. Як вдалося цього доби-
тися?

— У нас у сільській раді було 
створено комунальне підприєм-
ство. Спочатку вивозили побутові 
відходи старим трактором з при-
чепом. Це було незручно й неефек-
тивно, тому ми звернулися до Бо-
риспільської районної ради по до-
помогу. За ініціативою тодішнього 
голови райради Владислава Ми-
хайловича Байчаса на Іванків було 
передано спеціалізоване авто-сміт-
тєвоз, за допомогою якого побуто-
ве сміття збираємо подворово та 
вивозимо  на сміттєзвалище. 

— Чи бачите сьогодні можли-
вості збільшення бюджету?

— Поповнення планується за ра-
хунок нових інвестицій, створен-

ня підприємств. Нещодавно в нас 
з’явився новий інвестор, плануєть-
ся будівництво заводу пластико-
вих вікон.

— Яких кроків побоювалися 
після створення ОТГ та приєд-
нання до Борисполя? 

—  У зв’язку зі створенням ОТГ у 
нас були певні побоювання щодо 
долі освітян. Раніше вчителі сіль-
ських шкіл отримували доплати, а 
міські педагоги ні. От і були сумні-
ви — чи не зрівняють нас у зарп-
латах у бік зменшення. Але судячи 
з перших кроків нової Бориспіль-
ської влади, бачимо, що хвилюва-
тися не варто. 

— Які найближчі плани? 
— Іванкову потрібен новий кор-

пус школи. Нині, щоб забезпечити 
навчання дітей в одну зміну, виді-
лили під класні кімнати другий по-
верх приміщення сільської ради. 
Плануємо будівництво нового кор-
пусу школи на 250 місць. Вже виго-
товлений проект на 135 млн грн. 
Сподіваємося, нове керівництво 
ОТГ нас підтримає.

— Чому Іванків вирішив при-
єднатися саме до Бориспільської 
ОТГ?

— Ми провели загальні збори 
громади і більшість мешканців села 
проголосували за приєднання до 
Борисполя. Всі розуміли, що об’єд-
нуватися у громаду все одно дове-
деться, питання було — з ким і як. 
Вирішили, що Бориспіль є найкра-
щим варіантом, адже у цьому ви-
падку нам не доведеться створю-
вати соціальну структуру з нуля, тут 
все є — лікарня, пенсійний фонд, 
управління соцзахисту.

— Як ставилися мешканці села 
до перспективи створення ОТГ?

— Усе нове насторожує. Людей 
хвилювало, чи будуть скорочення, 

які послуги залишаться в селі, яким 
буде ставлення до сільського на-
селення. Але бачимо, що питання 
вирішуються. Звичайно, сільських 
голів уже не буде, їх замінять ста-
рости. На найближчій сесії Бори-
спільської міської ради їх затвер-
дять. Введено достатню кількість 
посад для нормальної життєдіяль-
ності села — будуть і землевпоряд-
ник, і соціальні працівники.

— Чого очікують люди від май-
бутнього голови ОТГ?

— Перш за все, він має бути го-
сподарником, знатися на пробле-
мах району. Зараз ситуація в краї-
ні є такою, що ми не маємо часу на 
експерименти, на недосвідчених 
керівників, яким ще треба вивчати 
стан справ, вчитися керувати вели-
ким господарством. 

— Кого бачите на цій посаді?
— Не лише Іванків, а й інші сіль-

ські ради, які увійшли в Бориспіль-
ську ОТГ, тривалий час успішно 
співпрацювали з Бориспільською 

районною радою під керівниц-
твом Владислава Байчаса. Всі го-
лови сільрад знали — якщо вини-
кла серйозна проблема або над-
звичайна ситуація, ми завжди мог-
ли звернутися до нього, він нікому 
не відмовляв у допомозі. Цю люди-
ну ми знаємо давно, багато років 
працювали разом, тому сподіває-
мося, що Бориспільську ОТГ очо-
лить саме він — справжній фахі-
вець і господарник, який знаєть-
ся на проблемах району і ставить-
ся до них з розумінням і повагою. 
На мою думку, на минулих виборах 
було лише два достойних канди-
дати — Анатолій Федорчук і Вла-
дислав Байчас, які йшли букваль-
но нога в ногу. На жаль, так стало-
ся, що Анатолій Соловйович пішов 
із життя. На сьогодні сильнішого 
кандидата, ніж Владислав Байчас, 
я не бачу.

— У зв’язку зі створенням ОТГ 
ви більше не є головою сільради. 
Не шкодуєте?

— Звичайно, відчуваю певний 
сум, адже віддав цій роботі чотир-
надцять років життя. Тішить те, що 
вдалося зробити чимало корисно-
го для рідного села. Але захищати 
інтереси односельчан продовжу в 
статусі депутата міської ради в ко-
манді однодумців.

Анатолій Іванович Тур 
народився 23 липня 1972 у с. 
Іванків. Закінчив Іванківську 
середню школу. Навчався в 
Київському торгівельному 
технікумі, продовжив освіту 
у Львівській комерційній 
академії. Десять років 
працював на місцевій 
птахофабриці. На посаді 
голови Іванківської сільської 
ради з 2006 року.



I-VISTI.COM  | 7
 №45 [1053], 18 ГРУДНЯ 2020  | 

СОЦІУМ

БОРИСПІЛЬ — АВДІЇВКА: 
ВІЙНА ТА ДИТЯЧА ДРУЖБА
Юлія ГАМАН, фото з архіву Бо-
риспільської ЗОШ №6 

П’ять років тому зовсім випад-
ково зав’язалася унікальна друж-
ба між школами №6 Борисполя та 
Авдіївки. 

Один випадок 
вирішив усе

Все розпочалося зі звичайного 
листування між двома школами, 
яке з роками переросло у дружбу. 
За словами директора Віри Мазу-
ри, у 2015 році до бориспільсько-
го закладу завітав волонтер Віктор 
Копан, який розповів про свою ро-
боту. Вчителі та учні зібрали та пе-
редали через нього допомогу вій-
ськовим. Пізніше пекли хлопцям 
пиріжки на Різдво, купували для 
них заморожені продукти. А од-
ного разу, вже у 2016 році, перед 
Різдвом, передали допомогу авді-
ївській школі. Яким же було здиву-
вання, коли директор авдіївського 
закладу записала і передала відео-
подяку бориспільським школярам. 
Так розпочалося спілкування, що 
триває вже п’ять років.

Найцінніший скарб — 
прапор від воїнів 

«Спочатку ми спілкувалися по те-
лефону з директором ЗОШ №6 Ав-
діївки Вікторією Шляховою, роз-
мовляли про наші школи, навчаль-
ний процес, умови для навчання 
тощо, — розповідає Віра Мазура. 
— Особистого знайомства тоді не 
було, лише заочне. 

Пізніше до нашої волонтерської 
діяльності долучився Андрій Гу-

рленко — батько нашого учня. Во-
ни разом із Віктором Копаном пе-
редали нам прапор від воїнів, який 
зараз прикрашає наш шкільний му-
зей, дитячі поробки та колажі від 
авдіївських учнів. З того часу діти 
почали листуватися, зав’язалася 
дружба, активно долучилося мо-
лодіжне самоврядування».

Оберіг для друзів
У 2019 році учні авдіївської 

школи вперше відвідали Бори-
спіль. Наші учні зустріли гостей 
живою колоною, вручивши кож-
ному оберіг — невеличку брошку 
у вигляді ляльки-мотанки. Діти з 
Авдіївки відвідали Київ та столич-
ні музеї, познайомилися із Про-
цевом та роботою місцевої кін-
ської ферми. А ще — взяли участь 
у шкільному концерті та святко-
вих заходах на Європейській пло-
щі, де разом з усіма виконали ще-
дрівки.

Воєнні будні дітей
Мабуть, назавжди у пам’яті бо-

риспільських школярів залишать-
ся розповіді їхніх друзів із Авдіїв-
ки. Вразила історія хлопчика, який 
розповів, що живе із бабусею, бо 
мама поїхала на заробітки, а та-
то воював і загинув. Коли під час 
обстрілу вони з бабусею ховали-
ся у погребі, у їхньому дворі ро-
зірвався снаряд, у хаті повибива-
ло ошибки. 

Віра Мазура із сумом говорить, 
що школярі з Авдіївки постійно за-
прошують до себе бориспільських 
друзів, але через епідемію корона-
вірусної інфекції поїздка поки не-
здійсненна.

«Чим більше наші діти дізна-
ються правду життя, тим біль-
ше доброти вони виявляють. 
Спілкування з авдіївськими 
школярами змушує задумати-
ся. Як виявилося, наші батьки 
та діти — альтруїсти, вони охо-
че допомагають. Коли авдіїв-
ська школярка сказала: «Ми б 
теж вас до себе запросили. Але, 
окрім гарного озера і коксово-
го заводу, у нас нічого немає. 
Ну, є ще руїни навколо…», — це 
вразило всіх. По очах моїх уч-
нів я бачила, що фактично вони 
заочно познайомилися з Укра-
їною воєнних часів та страш-
ними реаліями сьогодення…», 
— підсумовує розповідь Віра 
Мазура.

ЄДИНИЙ КОЛ-ЦЕНТР СТВОРЯТЬ У БОРИСПОЛІ
 � На першому засіданні міської ради нового скликання 

депутати прийняли рішення про створення нового відділу 
інформаційно-довідкової служби. «Вісті» дізналися, як 
працюватиме нова структура та з якими питаннями можна 
буде звернутися.

Богдан РАК

Ініціатором створення кол-цен-
тру в Борисполі став секретар місь-
кої ради Владислав Байчас. Ідею 
він запозичив у Броварах, де така 
служба працює з 2018 року.

«В людей виникає чимало різ-
номанітних питань до влади. І во-
ни повинні постійно шукати, куди 
звернутися. Я вважаю, що повин-
на бути єдина служба, яка при-
йматиме всі заяви мешканців гро-
мади в телефонному режимі — чи 
то звернення з питань відсутності 
світла, чи надання субсидії. Пови-
нен бути один телефоний номер», 
— зауважив Владислав Байчас.

Заступник міського голови Люд-
мила Пасенко, що відвідала Брова-
ри і ознайомилась із роботою там-
тешнього кол-центру, зазначила, 
що служба не лише  надає інфор-
мацію, але й реєструє звернення 
громадян. 

Основні завдання відділу
•  Оперативне і якісне надання 

інформаційних та консультаційних 
послуг для жителів міста на безоп-
латній основі.

•  Здійснення реєстрації та 
контролю всіх телефонних дзвін-
ків та електронних звернень гро-
мадян, що надходять на електро-
нну адресу та за номерами телефо-
нів контакт-центру та стосуються 
житлово-комунального господар-
ства, торгівлі, соціального захисту 
населення, транспорту та інших га-
лузей міського господарства.

•  Забезпечення своєчасного по-
відомлення відповідних служб мі-
ста щодо порушених питань в те-
лефонних дзвінках та електронних 
зверненнях громадян міста.

•  Реєстрація повідомлень відпо-
відних служб щодо вирішення пи-
тань, викладених в дзвінках.

•  Контроль вирішення поставле-
них питань та інформування заяв-
ника про вжиті заходи (зворотній 
зв’язок).

•  Розгляд електронних петицій 

та перевірка правил щодо оформ-
лення петицій згідно чинного зако-
нодавства.

Тобто якщо людина, наприклад, 
скаржиться на забиту каналізацію, 
фахівці кол-центру самостійно пе-
редають інформацію  у необхідні 
служби та контролюють виконан-
ня заявки. 

«Фактично у нас залишилось два 
питання, які необхідно вирішити 
для початку роботи кол-центру. Це 
приміщення та програмне забезпе-
чення. Що стосується останнього, 
то фахівці розповіли нам про не-
обхідні для роботи обладання та 
програмне забезпечення. Головне 
—  визначитись із місцем розташу-
вання відділу», — зазначає Людми-
ла Пасенко.

Планується, що відділ буде пра-
цювати цілодобово, сім днів на 
тиждень. Чисельність відділу скла-
датиме 11 осіб, обслуговувати він 
буде всю Бориспільську об’єднану 
громаду.
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ДИСТАНЦІЙНА ТА СІМЕЙНА ОСВІТА: 

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?
 � Епідемія внесла корективи в усі сфери життя. Чи не 

найбільше «постраждала» освіта — фахівцям терміново 
довелося експериментувати з форматами навчання та 
втілювати в життя найбільш ефективні. На зміну телеосвіті 
перших місяців карантину прийшла онлайн-освіта на 
платформі Zoom. Нині доступні дистанційна, сімейна, 
змішана, екстернатна та інші. Як не заплутатися та обрати 
найзручнішу — розбиралися «Вісті». 

Наталія Токарчук, фото автора

Пані Ірина Т., мама шестикласни-
ка із ЗОШ №8, звернулася до редак-
ції з проханням допомогти розібра-
тися, чому її дитині відмовляють у 
дистанційній освіті. «Минулого на-
вчального року під час каранти-
ну школа чудово організувала про-
цес навчання — у додатку Google 
Classroom вчителі проводили уро-
ки, можна було дивитися або пере-
ходити на аудіо, якщо втомлюва-
лися очі. Вчитель давав завдання, 
контролював їх виконання. Такий 
формат був дуже зручним. Зараз ми 
ходимо до школи, але я хвилююся за 
здоров’я дитини, хотіла б знову пе-
рейти на дистанційне навчання, 
але мені відмовили. Чому так?» — 
запитує вона. 

«Причина непорозумінь у тому, 
що батьки не розібралися у питан-
ні і часто плутають форми освіти, — 
відповідає Катерина Шабан, заступ-
ник начальника управління освіти і 
науки Бориспільської міської ради.

Освіта на будь-який 
смак і обставини

«Законодавством України перед-
бачені інституційна та індивідуаль-
на форма освіти, які, в свою чер-
гу, діляться на інші форми», — ко-
ментує фахівець. — Інституційна 
форма включає в себе очну, заоч-
ну, дистанційну та мережеву. Інди-
відуальна передбачає сімейну фор-
му, педагогічний патронаж і екстер-
нат. Зупинюсь докладно на кожній 
із них. 

Найбільш розповсюджена форма 
індивідуальної освіти — педагогіч-
ний патронаж. Якщо дитина захво-
ріла і не може відвідувати заклад 
освіти (про що є відповідна довід-
ка), педагогічний працівник при-

ходить до неї додому. Батьки мо-
жуть також обрати для дитини сі-
мейну освіту, в такому випадку во-
ни беруть на себе відповідальність 
за навчання своїх дітей. Школа за-
безпечує дитину підручниками та 
допоміжними матеріалами, дає на-
вчальний план та завдання, кон-
сультує за потреби. Чотири рази на 
рік (кожної четверті) дитина прихо-
дить до школи на контрольний зріз 
знань — зазвичай це контрольна 
робота. Якщо отримані оцінки по-
чаткового рівня, це свідчить про те, 
що батьки не справляються з нав-
чанням дитини. В такому випадку 
її зобов’язані педагогічною радою 
перевести на очне навчання. Третя 
форма індивідуального навчання 
— екстернат. Зазвичай на екстер-
нат переводять дітей, які хочуть 
та можуть самостійно опанувати 
зміст освіти у прискореному режи-
мі. Наприклад, за один рік вивчити 
програму двох років. Дитина про-
ходить підсумкове та завершаль-

не оцінювання, яке підтверджує 
успішне опанування матеріалу. 

Щодо інституційної освіти, то 
суть очної та заочної форми зро-
зуміла всім, а от дистанційна фор-
ма багатьма розуміється непра-
вильно. Щоб роз’яснити її тонко-
щі, нещодавно вийшло Положення 
МОН про дистанційну форму здо-
буття освіти і використання еле-
ментів дистанційного навчання. У 
Положенні чітко сказано: органі-
зація та здобуття освіти за дистан-
ційною формою може здійснюва-
тися для осіб, які не можуть від-
відувати навчальні заняття в за-
кладах освіти у зв’язку зі станом 
здоров’я, відбуванням покаран-
ня, збройним конфліктом, прожи-
ванням за кордоном на тимчасово 
окупованій території України або 
потребують реалізації індивідуаль-

ної освітньої траєкторії (маються 
на увазі діти з особливими потре-
бами, спортсмени). Таким чином, 
міністерство суттєво обмежило 
випадки, коли діти можуть навча-
тися на дистанційній формі нав-
чання. Тобто якщо приходить ма-
ма, і каже, що хоче перевести свою 
дитину на дистанційну форму, ми 
дивимося, чи підпадає вона під ви-
щезазначені категорії, чи наявні у 
школі інформаційно-комунікацій-
ні технології. Крім того, така фор-
ма освіти може бути запровадже-
на лише за рішенням педагогічної 
ради, а у сформованих класах має 
бути наповнюваність не менше 5 
учнів. З метою здійснення оплати 
праці педагогам, які навчають на 
дистанційній формі, потрібно до 1 
вересня сформувати мережу кла-
сів різних форм навчання і відпо-
відно до цього прогнозувати необ-
хідні кошти. 

В одній із шкіл Борисполя була 
ситуація, коли посеред навчально-
го року 15 дітей у класі готові були 
вчитися в школі, а 10 сказали, що 
хочуть дистанційну освіту. Як мав 
діяти вчитель? Розірватися і вчити 
одних дітей у класі, а інших одно-
часно онлайн?». 

Під час суворого 
карантину 
використовували 
змішану, а не 
дистанційну форму 
навчання

«Деякі батьки, як і читачка, що 
звернулася до редакції, апелюють 
до того, що у минулому навчально-
му році, коли оголосили карантин, 
діти вчилися дистанційно. 

Наголошу, під час епідемії дис-
танційної освіти у нас не було — 
була змішана з використанням 
технологій (елементів) дистан-
ційного навчання. 

На навчання в онлайн режимі 
(Zoom, Google classroom тощо) ви-
ділялося 30 відсотків навчального 
часу, решта 70 відсотків відводило-
ся на тестові завдання та самостій-
не навчання. Те, що ми використо-
вували елементи дистанційної осві-
ти, в умовах початку епідемії було 
вимушеним кроком, щоб не втрача-
ти час та дати змогу дітям закінчити 
навчальний рік і здати підсумкові 
іспити та ЗНО, — пояснює Катери-
на Шабан. — Згадаймо нещодавній 
«освітній» конфлікт: коли Бориспіль 
опинився в червоній карантинній 

зоні, деякі батьки казали: «Ви не за-
безпечуєте право дітей на освіту, 
нам треба повернутися в заклади», 
а коли зонування змінилося і діти 
вийшли на навчання, уже інші бать-
ки почали вимагати: «Переводьте 
нас на дистанційну форму». Подіб-
ні конфлікти — через нерозуміння 
суті дистанційної форми навчання 
та помилкове ототожнення його зі 
змішаною чи сімейною формами. 
Повторюсь, є дві умови для «дис-
танційки»: перша — дитина підпа-
дає під перелік тих, кому дозволе-
на така форма навчання, друга — у 
школі наявні технологічна база, під-
готовлений вчитель і сформований 
заздалегідь клас».

Як відомо, з 8 січня урядом ого-
лошується локдаун. За словами фа-
хівця, найближчим часом МОН має 
прийняти та оприлюднити рішен-
ня — чи будуть канікули, чи знову 
буде змішане навчання (тобто діти 
будуть знаходитися вдома і вчити-
ся за допомогою інтернет техноло-
гій). Причому якщо буде рішення 
МОН про змішане навчання, то на 
нього перейдуть усі. 

Приватний навчальний 
заклад або сімейне 
навчання — обирайте 

Катерина Шабан зазначає: якщо 
дитина не підпадає ні під одну з 
категорій, яким дозволено дистан-
ційне навчання, управління освіти 
і науки пропонує батькам сімей-
ну форму освіти. «Щоправда, піс-
ля того, як батьки дізнаються, що 
відповідальність за навчання не-
суть лише вони, погоджуються на 
сімейну форму одиниці», — комен-
тує вона. Так, за даними управлін-
ня, станом на 1 вересня таких бу-
ло 15, зараз на сімейному навчанні 
навчається 22 дитини. Більша ча-
стина з них «антипрививочники», 
а, як відомо, діти без щеплень не 
допускаються до відвідування на-
вчальних закладів. 

«Батьки, що переживають через 
епідемію коронавірусу та не хо-
чуть наражати на небезпеку здо-

ров’я дітей, але не підпадають під 
категорії, для яких доступне дис-
танційне навчання, можуть ско-
ристатися навчанням у приватних 
школах — у Борисполі чи столиці. 
У Борисполі є філія київської при-
ватної школи «Акцент», що має всі 
необхідні дозволи та ліцензії МОН, 
там сформовані всі класи з першо-
го по випускний. Приватні школи 
більш вільні щодо прийняття рі-
шення про форми навчання, ніж 
державні заклади, що мають чіт-
ко дотримуватися правил і вимог 
МОН», — пояснює заступник на-
чальника управління. 

Карантин не впливає 
на успішність учнів

На запитання, чи змінився рівень 
освіти в зв’язку з карантином та зі 
змішаною формою навчання, Кате-
рина Шабан відповідає: «Така пере-
будова була складною і для вчите-
ля, і для учня, бо подібного досвіду 
не було, а альтернативу традицій-
ним урокам у школі потрібно бу-
ло знайти терміново. Якщо взяти за 
показник успішності навчання ЗНО, 
яке писали учні 11-х класів, ми мо-
жемо зробити висновок, що освіта 
ніяк не постраждала, хоча весною 
карантин був несподіваним, а дис-
танційне навчання змогли організу-
вати не зразу, тому діти на певний 
час «випали» із процесу. Проте, у 
підсумку результати ЗНО були до-
сить високими і не гіршими за по-
передні роки. 

Можна взяти до уваги і навчан-
ня у ВНЗ. Вже два місяці виші пов-
ністю на дистанційному навчанні, 
зараз якраз період сесій, тести сту-
денти здають онлайн. І це не так 
просто, як здається. За 30 секунд, 
відведених на одне запитання, не-
можливо встигнути з кимось пора-
дитись чи заглянути у підручник. 
Треба чітко і швидко відповідати, 
готуватися доводиться серйозно. 
Жодних поблажок через епідемію 
немає. Тому певною мірою само-
стійне опанування матеріалу при-
вчає до дисципліни. Страждає ли-
ше соціалізація». 

КОМЕНТУЄ ФАХІВЕЦЬ
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РІЗНЕ

«БЕРЕЗІЛЬ» ВІДКРИВАЄ НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ СЕЗОН
Богдан РАК, фото Сергія МАРЧЕНКО

Після тривалої перерви, викликаної карантином, муніци-
пальний театр «Березіль» відкрив театральний сезон у Бо-
рисполі. 15 грудня відбулась прем’єра вистави «Янгол но-
сить Givanchy».  Робота над виставою почалась давно, але 
через карантин прем’єра постійно переносилась. Дати змі-
нювались. Але колектив продовжував працювати і нареш-
ті презентував виставу глядачам, серед яких були і перші 
особи міста на чолі з секретарем міської ради Владиславом 
Байчасом. Він привітав театралів із початком нового сезону 
та щиро подякував за гарні емоції.

«Я вперше в цьому театрі, хоча Анатолій Соловйович 
мене часто запрошував, але все не було часу. Зараз на-
решті знайшов можливість прийти і не шкодую. Сьогод-
ні був досить важкий день, а після вистави і настрій під-
нявся, і втома пройшла. Я вважаю, що ми повинні й на-
далі розвивати наш театр, адже ми сьогодні побачили 
не лише досвідчених акторів, а й молоде покоління. Во-
ни дуже талановиті й готові дивувати майстерною грою. 
Ми повинні підтримувати такі таланти», — зазначив Вла-
дислав Байчас.

СМЕРТОНОСНИЙ ПЕРЕХІД 
ВЖЕ ЗІ СВІТЛОФОРОМ
Юлія ГАМАН

14 грудня на пішохідному пе-
реході навпроти міської ради по-
чали роботи зі встановлення світ-
лофора.

У коментарі «Вістям» заступник Бо-
риспільського міського голови Ми-
кола Корнійчук зазначив:

«Роботами займається фірма СЕА 
«Електроніка», що виграла тендер. 
Вчора вони займалися закріплен-
ням обладнання для світлофора. 
Усі роботи мають бути завершені 
до Дня святого Миколая. Вартість 
світлофора разом із встановленням 
відповідних знаків та нанесенням 
розмітки – 430 тис. грн».

Ірина ФЕДОРЧЕНКО, мама ді-
вчинки, яку збили на переході 
кілька тижнів тому: «Думаю, цей пі-
шохідний перехід не планують за-
кривати, тому встановлення світ-
лофора є вкрай необхідним. Я ра-
да, що справа нарешті зрушила з 
місця. Переходити дорогу там було 
страшно і небезпечно, адже багато 
водіїв нехтують правилами дорож-
нього руху, що вчергове довів ви-
падок із моєю донькою. Сподіваю-
ся, що подібних трагедій більше на 
цьому місці не станеться».

КАНІКУЛИ ПОЧНУТЬСЯ 25 ГРУДНЯ

ЯЛИНКОВІ БАЗАРИ — 
ПІД ПИТАННЯМ

Джерело: управління освіти і науки Бориспільської міської ради.
Стало відомо. Як повідомили в управлінні освіти, нової офіцій-

ної інформації щодо змін у навчальному процесі поки немає. Тому 
останній день першого семестру для школярів — 24 грудня. Зимові 
канікули триватимуть до 10 січня включно. Відтак, 11-го січня учні 
мають приступити до навчання, але в якій формі воно проходитиме, 
освітяни наразі не знають. Разом із тим, в управлінні освіти та науки 
зазначили, що заклади Борисполя готові почати другий семестр із 
використанням елементів дистанційного навчання.

Джерело: виконавчий комітет Бориспільської міської ради.
Стало відомо. Традиційний передноворічний продаж хвойних 

дерев та ялинкових прикрас у місті цього року поки під питанням. 
Офіційні джерела у виконкомі пояснюють: минулого року підприєм-
ці, які зголосилися торгувати на передноворічних ярмарках, зазнали 
суттєвих збитків, адже продати всі ялинки не вдалося, тому дерева 
довелося викинути.

Акцент. На сьогодні бажаючих працювати на передсвяткових 
ялинкових базарах поки немає. Те ж стосується і продавців ялин-
кових прикрас — кордони закриті, а продавати дорогі вітчизняні 
ялинкові іграшки їм фінансово не вигідно.

 � НОВИНИ КОРОТКО
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Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відпо-

відно до статті 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади начальника Управління організаційної 
роботи та забезпечення депутатської діяльності.

Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магі-

стра або спеціаліста за напрямками «Державне управлін-
ня», «Менеджмент та управління» та інші ;

-  наявність комунікативних, організаторських здібностей;
-  впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки,
-  досвід роботи за фахом на посадах в державних орга-

нах та органах місцевого самоврядування не менше трьох 
років, або на підприємствах і в організаціях приватного 
права не менше п’яти років.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 
календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,72, конкурсна комісія, 

кімн.401, телефон 662-69
Секретар міської ради В.М.Байчас

Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відповідно до статті 10 Закону Укра-

їни «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади начальника відділу охорони здоров’я виконавчого комітету.

Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямка-

ми «Охорона здоров’я», «Державне управління», «Управління закладами охорони здо-
ров’я» та інші ;

-  наявність комунікативних, організаторських здібностей;
-  впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки,
-  досвід роботи за фахом на посадах в державних органах та органах місцевого само-

врядування не менше трьох років, або на підприємствах і в організаціях приватного права 
не менше п’яти років.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюд-
нення оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,72, конкурсна комісія, кімн.401, телефон 662-69

Секретар міської ради В.М.Байчас

Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відповідно до статті 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади:

начальника інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю.
Вимоги до учасників конкурсу: 
- вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрямка-

ми: «Промислове та цивільне будівництво», «Архітектура будівель і споруд»:
- наявність комунікативних, організаторських здібностей та досвіду роботи за фахом не 

менше 7 років, з них на державній службі чи в органах місцевого самоврядування, – не 
менше 3 років:

- володіння персональним комп’ютером та знанням предметного програмного забезпе-
чення у будівельній галузі.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,72, конкурсна комісія, кімн.401, телефон 662-69

Перший заступник міського голови М.П.Корнійчук

Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відпо-

відно до статті 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади начальника відділу інформаційно – довід-
кової служби.

Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем ма-

гістра або спеціаліста за напрямками «Соціальна робота», 
«Державне управління», «Менеджмент та управління» та 
інші ;

-  наявність комунікативних, організаторських здібностей;
-   впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки,
-  досвід роботи за фахом на посадах в державних орга-

нах та органах місцевого самоврядування не менше п’яти 
років, на підприємствах і в організаціях приватного права 
не менше трьох років.

 Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 
календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,72, конкурсна комісія, 

кімн.401, телефон 662-69
           Секретар міської ради В.М.Байчас

Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відпо-

відно до статті 10 Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади начальника управління молоді та спорту 
Бориспільської міської ради.

Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магі-

стра або спеціаліста за напрямками «Державне управління», 
«Педагогіка», «Фізична культура і спорт» та інші ;

-  наявність комунікативних, організаторських здібностей;
-  впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки,
-  стаж роботи на службі в органах місцевого самовряду-

вання, на посадах державної служби не менше 3 років або 
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності не менше п’яти 
років.

 Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 
календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м.Бориспіль, вул.Київський шлях,72, конкурсна комісія, 

кімн.401, телефон 662-69
           Секретар міської ради В.М.Байчас
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РЕКЛАМА

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

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) — ТОВ «БЕЛ-

ЛА-ТРЕЙД».
Поштова і електронна адреса: 
2. Місце розташування майданчика 

(трас) будівництва (варіанти) — бу-
дівництво адміністративно-офісного 
комплексу на земельній ділянці, розта-
шованій за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, Щасливська 
сільська рада.

3.  Харак терис тика діяльнос ті 
(об’єкта) — проектована офісна 
будівля з цільовим призначенням 
земельної ділянки відповідно до 
витягу з державного земельного 
кадастру — 11.03 для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організації та підпри-
ємств.

Технічні і технологічні дані — відпо-
відно до містобудівних умов та обме-

жень забудови земельної ділянки № 
88-н від 15.11.2019 р. передбачається 
будівництво офісної будівлі.

4. Соціально-економічна необхід-
ність планованої діяльності – створен-
ня нових робочих місць.

5. Потреба в ресурсах при будівни-
цтві і експлуатації:

земельних — державний акт 
на право постійного користуван-
ня землею, кадастровий номер 
3220888000:03:006:0121;

сировинних — при будівництві: 
щебінь з природного каменю, суміші 
бетонні готові важкі, розчин цемент-
ний важкий, суміш асфальтно-бетонна, 
металоконструкції;

енергетичних (паливо, електрое-
нергія, тепло) — при будівництві: від 
існуючих інженерних мереж; загальна 
потреба в електропостачані становить 
відповідно до ТУ;

водних: на період будівництва відпо-

відно до ПОБ, 
на період експлуатації водоспожи-

вання на господарсько побутові потре-
би відповідно до технічних умов;

трудових:
на період експлуатації становить 30 

осіб.
6. Транспортне забезпечення (при 

будівництві й експлуатації) – власний 
та орендований транспорт.

7. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за варіантами.

Екологічні обмеження під час пла-
нованої діяльності обумовлюються 
нормативними документами, що рег-
ламентують безпеку навколишнього 
середовища.

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за варіан-
тами – зняття родючого шару грунту, 
проведення інженерно-геологічних та 
геодезичних вишукувань. 

9. Можливі впливи планованої діяль-

ності (при будівництві й експлуатації) на 
навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат — вплив комп-
лексу робіт з будівництва та експлуата-
ції на клімат і мікроклімат пов'язаний з 
викидами в атмосферне повітря парни-
кових газів, що утворюються при зго-
рянні палива у котельні вуглекислого 
газу, окису діазоту та метану;

повітряне — викиди забруднюючих 
речовин;

водне — на господарсько побутові 
потреби відповідно до технічних умов;

грунт — тимчасове зберігання буді-
вельних та виробничих відходів;

рослинний і тваринний світ, заповід-
ні об’єкти — благоустрій та озеленення 
території; 

навколишнє соціальне середовище 
(населення) — створення нових ро-
бочих місць;поліпшення умов праці та 
виробничої санітарії;

навколишнє техногенне середовище 

— впливи відсутні.
10. Відходи виробництва і можли-

вість їх повторного використання, ути-
лізації, знешкодження або безпечного 
захоронення: 

відходи експлуатації, що передають-
ся на утилізацію ліцензованим органі-
заціям.

11. Обсяг виконання ОВНС — у від-
повідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і 
зміст матеріалів оцінки впливів на на-
вколишнє середовище (ОВНС) при про-
ектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. Основні положення 
проектування». 

12. Участь громадськості — замов-
нику необхідно забезпечити інформу-
вання населення з питань будівництва 
адміністративно-офісного комплексу 
на земельній ділянці, розташованій за 
адресою: Київська область, Бориспіль-
ський район, Щасливська сільська 
рада.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Будівництво адміністративно-офісного 

комплексу на земельній ділянці, розташованій 
за адресою: Київська область, Бориспільський 
район, Щасливська сільська рада.

Проектом передбачено будівництво адміні-
стративно-офісного комплексу на земельній 
ділянці, розташованій на території Щаслив-
ської сільської ради в Бориспільському районі 
Київської області. На території земельної ді-
лянки буде розташовано адміністративно-офі-
сну будівлю, господарську будівлю, парковку 
на 37 машиномісць.

За сукупністю всіх розглянутих чинників, 
пов’язаних з реалізацією проекту, можна 
стверджувати, що в режимі технологічної 
експлуатації вплив на навколишнє природне 

середовище не перевищує гранично допусти-
мі концентрації і негативних соціально-еколо-
гічних наслідків не прогнозується. 

Ризик аварійних ситуацій при правильній 
експлуатації та дотриманні заходів із техніки 
безпеки, протипожежних заходів — відсутній. 

Таким чином, екологічний ризик діяльності, 
що проектується, виключається.

Проектна діяльність відповідає всім нор-
мам і вимогам законів України «Про охорону 
атмосферного повітря» та «Оцінки впливу 
на навколишнє середовище» й не здійснить 
значного негативного впливу на навколишнє 
природне середовище.

Прийняті проектні рішення є екологічно без-
печними та достатніми для дотримання чинних 
санітарно-гігієнічних та екологічних норм.

23.12.2020 р. об 11.00 буде здійснюватися винесення в натуру (на місце-
вості) земельної ділянки площею 1 га, що є частиною земельної ділянки 
площею 2 га, кадастровий номер 3220883200:02:004:0015, у зв’язку з чим 
наступним суміжним землекористувачам: ПП «ЛОО» (власник земель-
ної ділянки площею 2 га, кадастровий номер 3220883200:02:004:0543) 
та службі автомобільних доріг у Київській області (постійний ко-
ристувач земельної ділянки площею 1,4244 га, кадастровий номер 
3220883200:02:004:0113), необхідно з’явитися за місцезнаходженням 
земельної ділянки для погодження її меж.
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 М/ф "День, Коли Щастить"
6.40 М/ф "Дерево І Кішка"
6.50 М/ф "Жар-Птиця"
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, 

2.45 Суспільна студія
9.30, 0.15 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 #ВУКРАЇНІ
18.55, 20.25, 23.40 "Боротьба за 

виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.10 "Дикі тварини"

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, 3.45 ТСН

9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Фантастика "Трансформери 4"
23.35 Комедія "Полісмен з Беверлі Гіллз - 

2"
1.40 Комедія "Полісмен з Беверлі Гіллз"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "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" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.25, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Знайомство з батьками"
1.55 Х/ф "Міміно"
4.55 "Телемагазин"

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, 2.10 Реальна містика
12.45, 4.40 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 "Кримінальний журналіст" 9, 10 

с. (12+)
23.30 Т/с "Кримінальний журналіст" 11, 

12 с. (12+)
1.40 Телемагазин

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
11.10, 13.15 Х/ф "По сліду" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
1.00 Т/с "Фантом" (16+)
2.50 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
8.20 Х/ф "Зачарована"
10.20 Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та чарівна шафа"
13.20 Хто проти блондинок (12+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц 

Каспіан"
23.40 Х/ф "Нерв"

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

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
11.00 "Звана вечеря" (12+)
13.25, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.10 "СуперМама"
19.10 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
23.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.20 Х/ф "Останній акулячий торнадо. 

Час настав"
8.10 Х/ф "Земний апокаліпсис"
9.55 Х/ф "Найкращі серед найкращих-3"
11.45 Х/ф "Найкращі серед найкращих-4"
13.20 "Загублений світ"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.30 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.25, 0.15 Т/с "Кістки-7"

3.05 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"

НТН.
5.45 Х/ф "Вишивальниця в сутінках"
7.50, 16.50, 20.50, 3.10 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.40 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
10.35 Х/ф "Брати по крові"
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.40, 2.15, 3.25 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Справжній детектив - 3" (18+)
0.40 "Легенди бандитської Одеси"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 М/ф "Грицькові Книжки"
6.40 М/ф "Де Ти, Мій Кінь?"
6.50 М/ф "День Народження Юлії"
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, 

2.45 Суспільна студія
9.30, 0.15 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, 23.40 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 "Дикі тварини"

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, 3.45 ТСН

9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Фантастика "Трансформери 3"
23.20 Комедія "Полісмен з Беверлі Гіллз"
1.25 Х/ф "Шерлок"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "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" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.25, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Знайомство з батьками"
2.00 Х/ф "Формула кохання"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40, 2.50 Реальна містика
12.45, 4.40 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 "Кримінальний журналіст" 5, 6 

с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Кримінальний журналіст" 7 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Кримінальний журналіст" 8 с. 

(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
10.00 Більше ніж правда 5.30
11.00, 13.10 Х/ф "Важкий корпус" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.45 Х/ф "Максимальний ризик" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
0.50 Т/с "Фантом" (16+)
2.40 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.50 Х/ф "Досягни успіху"
11.50 Х/ф "Одного разу в Римі" (16+)
13.20 Суперінтуїція (12+)

15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та чарівна шафа"
23.50 Х/ф "Зачарована"
2.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.50 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
11.00 "Звана вечеря" (12+)
13.20, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над прірвою"
23.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.35 Х/ф "Втрачений скарб"
8.25 Х/ф "Швидкий і жорстокий"

10.10 Х/ф "Найкращі серед найкращих"
12.10 Х/ф "Найкращі серед найкращих-2"
14.10 "Загублений світ"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.30 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.25, 0.15 Т/с "Кістки-7"
3.05 "Облом.UA."

НТН.
5.50 Х/ф "Чорна долина"
7.55, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.40 Х/ф "Ульзана"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40, 3.05 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Справжній детектив - 3" (18+)
0.50 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  22 грудня

СЕРЕДА, 23 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Горщик-Сміхотун"
6.40 М/ф "Грицеві Писанки"
6.50 М/ф "Двоє справедливих курчат"
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, 1.50 

Суспільна студія
9.30, 0.35 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00, 2.45 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
3.50 Д/ф "Клітка для двох"

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, 3.45 ТСН

9.25, 10.20, 11.15, 12.20 "Життя відомих 
людей 2020"

12.50, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Бойовик "ТРАНСФОРМЕРИ"
23.10 Х/ф "Армагеддон"

ІНТЕР.
3.40 Х/ф "Крапка, крапка, кома...."
4.55 "Телемагазин"
5.25 "Следствие вели... с Леонидом 

Каневским"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
9.55, 18.00, 19.00, 3.20 "Стосується 

кожного"
10.55 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
12.00 "Новини"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар"
15.50 "Жди меня. Україна"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
23.55 Т/с "Знайомство з батьками"
1.55 Х/ф "Зимова вишня"

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, 2.10 Реальна містика
12.45, 4.40 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 "Кримінальний журналіст" 1, 2 

с. (12+)
23.30 Т/с "Кримінальний журналіст" 3, 4 

с. (12+)
1.40 Телемагазин

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Служба розшуку дітей

5.30 Громадянська оборона
6.20 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф "Ланцюгова реакція"
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф "Руйнування Вегаса" 

(16+)
16.30 Х/ф "Геошторм" (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда Прем’єра
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Т/с "Фантом" (16+)
2.00 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
10.10 Le Маршрутка
11.10, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи (16+)
13.10 М/ф "Геркулес"
15.00 Х/ф "Син маски"

17.00 Х/ф "Маска" (16+)
21.20 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
23.40 Х/ф "Білий слон" (18+)
1.30 Х/ф "Первобутній" (16+)
3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
11.10 "Звана вечеря" (12+)
13.20, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над прірвою"
23.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.20 Т/с "Опер за викликом-3"
10.20 Х/ф "Спіймати і вбити"
12.15 Х/ф "Незнайомець"
14.05 "Загублений світ"

18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.30 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.15, 0.05 Т/с "Кістки-7"
2.55 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.20 Х/ф "Несправедливість"
8.10, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.50 Х/ф "У зоні особливої уваги"
10.40 Х/ф "Ласкаво просимо в джунглі" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.05 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Справжній детектив - 3" (18+)
0.40 Х/ф "Пастка 44" (18+)
3.50 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 21 грудня

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Дивне Китеня"
6.40 М/ф "Дощику, Дощику, Припусти"
6.50 М/ф "Дівчинка Та Зайці"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

20.00, 23.00, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.30, 

2.45 Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 23.25, 2.40, 5.50 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30, 4.50 Перша шпальта
18.55 "Боротьба за виживання"
19.30 "Супер-чуття"
20.30 Нічна Різдвяна Меса під проводом 

Святішого Отця Франциска в 
Базиліці святого Петра

22.30, 4.25 Схеми. Корупція в деталях
23.30 Д/ф "Блаженніший" (12+)

КАНАЛ "1+1".
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, 3.15 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15, 3.10 "Чистоnews 2020"
20.20 Бойовик "Морський бій"
23.00 Комедія "Полісмен з Беверлі Гіллз - 3"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "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" (12+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 4.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Знайомство з батьками"
1.55 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"

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 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 "Кримінальний журналіст" 13, 
14 с. (12+)

23.20 Слідами
0.00 Т/с "Кримінальний журналіст" 15 с. 

(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
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Живим чи мертвим" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.15 Х/ф "Сікаріо" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
0.55 Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 13.00, 2.20 Варьяти (12+)
8.00 Х/ф "Принц Валиант"
10.00 Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер та філософський 

камінь"
0.20 Х/ф "Я номер чотири" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.55 "Звана вечеря" (12+)
13.20, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
23.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)
1.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"

КАНАЛ "2+2".
6.15 Х/ф "Орден дракона"
8.05 Х/ф "Астероїд проти Землі"
9.55 Х/ф "В ім’я короля-2"
11.50 Х/ф "В ім’я короля-3"
13.20 "Загублений світ"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.30 Т/с "Ментівські війни.Київ-2"
22.25, 0.15 Т/с "Кістки-7"

НТН.
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
10.35 Х/ф "Смертельна помилка"
12.50 "Вартість життя"
14.40, 2.05, 3.20 "Речовий доказ"
18.20, 3.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Справжній детектив - 3" (18+)
1.05 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР,  24 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.15, 5.25 

Новини
7.15 Книга-мандрівка. Україна. Як Санта в 

Україні саундтрек Різдва знайшов
7.20 М/ф "Врятуй і Збережи"
7.30 М/ф "Як Козаки Олімпійцями Стали"
7.50 М/ф "Як Козаки Сіль Купували"
8.05 "Тваринна зброя"
9.10 Відтінки України
10.00 Різдвяна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
11.30 Музеї. Як це працює
12.05 Пишемо історію. Андрей 

Шептицький
12.25 Телепродаж
13.00 Різдвяне привітання і Апостольське 

благословення для Риму і цілого 
світу Urbi et Orbi Святішого Отця 
Франциска

13.30 Х/ф "Книга Буття. Створення світу" 
(12+)

15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.35 Х/ф "Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск" 2 с. (12+)
19.30 "Супер - чуття. Особливий загін"
20.25, 21.25 "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Мир вашому дому"
0.30 Д/ф "Сходи Якова"
1.20 #ВУКРАЇНІ
2.45 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
6.00 Комедія "Пригоди s миколая"
7.25 Бойовик "Морський бій"
10.00 Бойовик "Трансформери"
12.55 Фантастика "Трансформери 3"
16.00 Фантастика "Трансформери 4"
19.30, 3.10 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"

20.20 "Ніч хітів"
22.30, 2.30 "#Гуднайтшоу 2020"
23.10 "Жіночий квартал"
1.10 "Концерт Ірини Федишин. Україна 

колядує"

ІНТЕР.
5.25, 22.55 "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" (12+)
14.30, 15.25, 0.45 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Чого прагнуть чоловіки" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.10 Сьогодні
9.00 Т/с "Не хочу тебе втрачати" (12+)

13.00 Т/с "Ялинка на мільйон" 1, 2 с.
15.20 Т/с "Ялинка на мільйон"
17.30, 20.00 Концерт "Привіт, 20-е"
21.50 Концерт "Роксолана"
0.00, 2.15 Музична платформа: Краща 

пісня року
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.00 Х/ф "Мишаче полювання"
10.50, 13.15 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" (12+)
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
17.20, 19.10 Х/ф "Хоббіт: Битва п’яти 

воїнств" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.45 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.45, 2.25 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Хто зверху? (12+)
9.20 Х/ф "Гаррі Поттер та філософський 

камінь"
12.20, 15.10, 0.20 Варьяти (12+)
18.10 Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабанц" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ.
5.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Комісар Рекс"
7.20 "Холостячка Ксенія Мішина" (12+)
11.15, 14.50, 16.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
16.25 "Улюблені коханці"
19.00, 22.50 "Холостячка. Життя після 

проекту" (12+)
23.50 "Про що мовчать жінки" (16+)
0.50 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.00 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Капітан Грім"
15.05 Х/ф "Тринадцятий воїн"
17.05 Х/ф "Шанхайський полудень"
19.10 Х/ф "Випадковий шпигун"
21.00 Х/ф "Півтора шпигуна"
23.05 Х/ф "Подвійні неприємності"
0.50 Х/ф "Трігонал: Боротьба за 

справедливість"

НТН.
7.15, 15.55, 2.30 "Випадковий свідок"
9.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
10.50 Х/ф "Слід Сокола"
12.55 Х/ф "Зіта і Гіта"
18.20 "Таємниці світу"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Обережно, бабуся!"
21.15 Х/ф "Суперпограбування в Мілані"
23.15 Х/ф "Це я"
1.00, 2.55 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
7.15 Книга-мандрівка. Україна
7.20 М/ф "Як Козак Щастя Шукав"
7.30 М/ф "Як Козаки у Футбол Грали"
7.50 М/ф "Як Козаки Куліш Варили"
8.05 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф "Мир вашому дому"
12.25 Х/ф "Місіс Клаус"
14.00 Телепродаж
14.35 Міста та містечка
15.00, 1.45 UA Фольк. Спогади
16.05 "Боротьба за виживання"
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 "Супер - чуття. Особливий загін"
20.25 "Дикі тварини"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "Груднева наречена"
0.05 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
0.55 #ВУКРАЇНІ

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, 23.15 "Світське життя. 2020"
0.15 "Ніч хітів"
3.25 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.50 "Слово Предстоятеля"
6.00 Х/ф "Белль і Себастьян: Пригоди 

тривають"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Тато на Різдво" (12+)
12.45 Т/с "Заради кохання я все зможу!"

17.45 Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 
(16+)

20.00, 3.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Перекладачі" (12+)
22.30 "Бенефіс Алли Пугачової"
1.45 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.30, 2.30 Реальна містика
8.30 Т/с "Від любові до ненависті" (12+)
12.30 Т/с "Таксистка" 1, 2 с. (12+)
15.00, 19.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Таксистка" (12+)
17.00 Т/с "Поговори з нею" 1, 2 с.
20.00 Т/с "Поговори з нею"
22.00 Т/с "Доля на ім'я кохання" 1, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Доля на ім'я кохання" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Факти
4.50 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.45 "На трьох" (16+)
8.45, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Великий переполох у малому 

Китаї" (16+)
16.35 Х/ф "За бортом"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Рнмпейдж" (16+)
21.25 Х/ф "Мег" (16+)
23.30 Х/ф "Максимальний ризик" (16+)
1.25 Х/ф "Важкий корпус" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15, 5.50 Kids'Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабанц" (16+)
15.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"
18.10 Х/ф "Гаррі Поттер та орден 

Фенікса"

21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і напівкровний 
принц"

0.20 Х/ф "Абсолютна влада" (18+)
2.20 Зона ночі
5.55 М/ф "Ми - монстри"

СТБ.
5.15, 10.55 "Холостячка. Життя після 

проекту" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
12.00 Т/с "Двоє над прірвою"
16.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
0.45 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.40 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.40 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "Подвійні неприємності"
15.15 Х/ф "Збиток"
17.20 Х/ф "Посилка"
19.15 Х/ф "Ікар"

21.00 Х/ф "Кінець світу"
23.15 Х/ф "Відморожені"
0.55 Х/ф "Шангрі-ла: На межі зникнення"
2.25 "Облом.UA."
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Х/ф "Розслідування"
7.15 Х/ф "Підірване пекло"
9.00 Х/ф "Ще до війни"
11.40 Х/ф "Постарайся залишитися 

живим"
12.55 Х/ф "Суперпограбування в Мілані"
14.55, 2.55 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.05 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
23.15 Х/ф "Блакитна ігуана" (16+)
1.15 "Хвороби-вбивці"
3.00 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40, 2.40, 5.35 

Новини
7.15 Книга-мандрівка. Україна
7.20 М/ф "Дерев'яні Чоловічки"
7.30 М/ф "Як Козаки На Весіллі Гуляли"
7.50 М/ф "Казка Про Жадібність"
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
13.30, 18.40 "Боротьба за виживання"
14.00 Телепродаж
14.35 Міста та містечка
15.00, 1.30 Країна пісень
16.00, 22.00 Х/ф "Місіс Клаус"
17.45 Прем'єра. "Неймовірне місто"

19.05 Д/ф "Масштабні інженерні 
помилки"

20.00 "Світ дикої природи"
21.25 "Дикі тварини"
0.05 Д/ф "З України до Голлівуду"

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.30, 2.45 "Світ навиворіт"
19.30, 3.55 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Сам удома"
23.05 Комедія "Сам удома 5"
0.55 Комедія "Полісмен з Беверлі Гіллз - 

3"

ІНТЕР.

6.10 Х/ф "Белль і Себастьян: Друзі 
назавжди"

8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Дитина на Новий рік"
14.00 Х/ф "Планета самотніх" (16+)
16.50 Т/с "Детектив Ренуар"
19.00 Т/с "Убивства за алфавітом"
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Убивства за алфавітом" 3 с.
23.10 Х/ф "Перекладачі" (12+)
1.15 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.40 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
10.55 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
13.00 Т/с "Ти тільки вір" (12+)
17.00 Т/с "Любов з закритими очима" 1, 2 

с. (12+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00 Т/с "Любов з закритими очима" 
(12+)

23.00 Т/с "Штамп в паспорті" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.25 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.55 Анти-зомбі
7.50 Громадянська оборона
8.50, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Ремпейдж" (16+)
16.40 Х/ф "Мег" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Післязавтра" (16+)
23.25 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
1.00 Х/ф "По сліду" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.05 Kids'Time
8.10 Діти проти зірок

10.00 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
12.00 Х/ф "Гаррі Поттер та орден 

Фенікса"
15.00 Х/ф "Гаррі Поттер і напівкровний 

принц"
18.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Смертельні 

реликвії: Частина I" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Смертельні 

реликвії: Частина II" (16+)
23.40 Х/ф "Інший світ: Еволюція" (18+)
1.40 Варьяти (12+)

СТБ.
5.40 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати"
7.20 "МастерШеф" (12+)
13.00 "Хата на тата" (12+)
15.00 "СуперМама"
19.00, 2.00 "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"
7.50, 0.10 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Ера динозаврів"
14.45 Х/ф "100 000 000 до н.е."
16.15 Х/ф "Земля, забута часом"
18.00 Х/ф "Робокоп"
19.55 Х/ф "Робокоп-2"
22.10 Х/ф "Робокоп-3"

НТН.
5.45 Х/ф "Зухвалість"
7.35 "Слово Предстоятеля"
7.40 "Будьте здоровi"
8.15 "Страх у твоєму домі"
11.50 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
13.30 Х/ф "Міміно"
15.20 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
17.30 Х/ф "Невловимі месники"
19.00 Х/ф "Знову невловимі"
21.45 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
23.30 Х/ф "Блакитна ігуана" (16+)
1.20 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  25 грудня

СУБОТА,  26 грудня

НЕДІЛЯ,  27 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.

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.

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
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 308000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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
Іванків с., права сторона, 20 соток, комунікації 
поруч, 560000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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 або найму гараж у кооп. «Авіатор-2», 
вул. В.Момота. Тел.: 0 63 3555611, 0 95 9059779, 
0 67 1130295.

Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Ïî
ñò³

éí
à à

êö
³ÿ 

—
 ïà

ì'ÿ
òí

èê
è 

ç í
àòó

ðà
ëü

íî
ãî 

ãð
àí

³òó
 â³

ä 8
00

 ãð
í ê

îì
ïë

åê
ò

Ï
îñ

òà
÷à

íí
ÿ 

ãð
àí

³ò
ó 

áå
ç 

ïî
ñå

ðå
äí

èê
³â

 ç
 ê

àð
'º

ð³
â 

Æ
èò

îì
èð

ñü
êî

¿ î
áë

.  
(Ê

îð
îñ

òè
ø

³â
ñü

êî
ãî

 ð
-í

ó)ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ
ÂÈÐÎÁÈ Ç ÃÐÀÍ²ÒÓ ÂÈÑÎÊÎ¯ ßÊÎÑÒ²
•Îãîðîæ³ ç ãðàí³òó òà ìåòàëó
•Êîìïëåêñè ç ãðàí³òó òà îáêëàäàííÿ 
   òðîòóàðíîþ ³ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ
•Ïðîôåñ³éíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ
•Óñòàíîâêà, ìîíòàæ òà äîñòàâêà

ì.Áîðèñï³ëü, âóë.Ñ³÷íåâà, 40
Òåë.: (4595) 6-57-28, 0-66-909-96-69, 0-67-556-19-77 À
Ê
Ö
²ß

ç 
19

.0
1 

äî
 3

1.
12

.2
0 

ð.

1500
ãðí

1950
ãðí

2100
ãðí 2400

ãðí

2700
ãðí

2400
ãðí

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Виклик спадкоємця
Шановний Петренко Олександре 

Вікторовичу, 26 серпня 1972 року 
народження, викликаємо вас до Бо-
риспільської міської державної но-
таріальної контори як спадкоємця за 
заповітом. 

З повагою, 
завідувач Марта Кардашевська 
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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. 

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 техно-
лога (старша зміни-майстер) з д/р, пекарі, кон-
дитери, водій, г/р позмінний, з/п за домовлені-
стю, є розвозка, надаємо житло (гуртожиток). 
Тел.: 0 67 5089723.

Муляри (камінщики) потрібні для будівництва 
багатоповерхових будинків в м. Київ. Вартість 
за 1 куб. м. кладки - 750-800 грн. Вартість за 1 
кв.м. - 150 грн. Офіційне працевлаштування та 
заробітна плата. Тел.: 0 96 5453888. 

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 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.

На роботу потрібен оператор ПК, з/п договірна. 
Тел.: 0 63 3555611, 0 95 9059779, 0 67 1130295.

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! 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.

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

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. 

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4500 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручності, 
4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

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. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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.

Шалівку, 2 куб.; кільця 1,5 м., 1 шт. Тел.: 0 66 
2902444.

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.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене посвідчення багатодітної родини, серія 
ДБ №588617, видане на ім'я Яцюти Захара Віталі-
йовича Виконавчим комітетом Бориспільської місь-
кої ради 2020 року, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення багатодітної родини, серія 
ДБ №588618, видане на ім'я Яцюти Іллі Артемовича 
Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради 
2020 року, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, ви-
дане на ім'я Подолян Тетяни Володимирівни Киє-
во-Святошинським військкоматом 1987 р., вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
землю, серія ЯЖ №476898, виданий на ім'я Со-
коленка Олександра Володимировича управлін-
ням земельних ресурсів у Бориспільському р-ні 
10.06.2009 р., вважати недійсним.

Втрачений договір купівлі-продажу земельної 
ділянки за №1699, серія ННН №700522, ННН 
№700523, виданий на ім'я Молодого Віктора 
Леонідовича приватним нотаріусом Хміль Т.М. 
25.06.2019 р., вважати недійсним.

Втрачену довідку про військовий облік №180, ви-
дану на ім'я Мойсеєнкова Андрія Олександровича 
Бориспільським об'єднаним міським військовим 
комісаріатом Київської обл. 26.06.2001 р., вважати 
недійсною. 

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
Чоловік 45 років, познайомлюсь із жінкою для 
серйозних стосунків та створення сім'ї. Тел.: 0 63 
5642127.



I-VISTI.COM16 | 
  |  №45 [1053], 18 ГРУДНЯ 2020

РЕКЛАМА

ОВЕН. Вам варто задуматися про плани на 
найближче майбутнє, бажано відкинувши 
все негайне й нездійсненне. Ви виявите не-
бувалу активність, але будьте готові до не-
приємностей.

ТЕЛЕЦЬ. Запасіться терпінням: у вас на об-
рії з'явиться багато невідкладних справ. Ви 
зможете розплутати складну ситуацію на 
роботі, але почивати на лаврах буде ніколи.

БЛИЗНЮКИ. Ваші бажання можуть здійс-
нитися в той момент, коли ви вже втомитеся 
сподіватися на позитивний результат. Скон-
центруйтеся на найважливішому, відкиньте 
убік усі незначні дріб'ниці.

РАК. Придивіться до свого оточення, ско-
ро таємний ворог стане явним, а з таким бо-
ротися значно простіше. У кар'єрі вас че-
кає значний успіх. Напружений і метушли-
вий період, зате результати роботи не роз-
чарують вас.

ЛЕВ.  Ваша успішність може прямо залежати 
від наведення порядку у справах і побуті, а ор-
ганізованість може зіграти в цій ситуації не са-
му останню роль.

ДІВА. Гнучко лавіруючи між людьми й си-
туаціями, ви зможете багато чого досягти. 
Остерігайтеся спокус, що загрожують збити 
вас із вірного шляху.

ТЕРЕЗИ. Ви можете бути непередбачувані, 
але ваші плани знайдуть відгук і підтримку з 
боку оточуючих. Вас порадує близька люди-
на, чекайте дуже приємну й втішну пропози-
цію, підтримайте її ініціативу. 

СКОРПІОН. Непогано б навести порядок і в 
голові, і в особистих відносинах. Бажано збе-
рігати емоційну рівновагу. У вас буде можли-
вість для сходження кар'єрними сходами. Але 
вам потрібне і кохання, воно надихає. Імовірні 
втішні події. У вихідні краще вибратися за місто.

СТРІЛЕЦЬ. Значну кількість часу будуть за-
ймати фінансові питання. Майбутні зустрі-
чі обіцяють виявитися досить значущими й 
важливими.

КОЗОРІГ. Не дозволяйте спокусі збивати вас 
зі шляху, від добра добра не шукають. Ви ри-
зикуєте стати об'єктом інтриг. Небажано за-
ново повторювати помилки.

ВОДОЛІЙ. Робота не вимагатиме від вас 
зайвої напруги і надзусиль, а значить у вас 
з'явиться можливість частіше бувати вдома. 
У вас буде шанс переконатися у відданості 
тих, кого ви любите.

РИБИ. Однаково значимі і ваша кар'єра, і 
соціальний статус, і гарні відносини з рід-
ними. Ви зможете встановити нові корисні 
зв'язки, однак не забувайте про старих дру-
зів. Може трапитися щось несподіване, що 
спочатку вас злякає, але потім надихне.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 21-27 ГРУДНЯ


