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ПОДІЯ

МЕМОРАНДУМ 
про об’єднання політичних сил для підтримки 

єдиного кандидата на виборах 
Бориспільського міського голови 

17 січня 2021 року

Зважаючи на політично-економічну ситуацію, що 
склалась у Бориспільській громаді у зв’язку зі смертю 
міського голови Анатолія Федорчука, усвідомлюючи 
небезпеку дестабілізації політичної ситуації та відчу-
ваючи всю відповідальність за майбутнє і розвиток 
громади — ми всі, що нижче підписалися, прийняли 
рішення об’єднатися, аби нашу громаду очолив досвід-
чений управлінець та справжній професіонал.

Ми вважаємо, що у Бориспільській громаді немає 
місця політичному розбрату. Пріоритетом має бути 
вирішення проблем нашої громади та захист інтересів 
її мешканців.

Враховуючи вищевикладене:
ЗАЯВЛЯЄМО ПРО ПІДТРИМКУ 

ВЛАДИСЛАВА БАЙЧАСА
як єдиного кандидата на посаду Бориспільського 

міського голови від місцевих політичних сил, представ-
ники яких підписалися нижче.

Закликаємо всі політичні партії приєднатися до під-
писання цього Меморандуму.

ПП «Наш край»                                                                       В.І. Шалімов

ПП «ВО «Батьківщина»                                               В.Г. Сидоренко

ПП «Опозиційна платформа – За життя»                 М.І. Грона

ПП «Слуга Народу»                                                              І.В. Шалімов

Розуміючи важливість події, лідери партій «Батьківщина», «ОПЗЖ», «Слуга Народу», «Наш 
край» об’єднали свої політичні сили та підтримали єдиного кандидата — Владислава Байчаса.

17 січня 2021 громада буде обирати голову 
Бориспільської ОТГ. На сьогодні вже закінчилася 
реєстрація кандидатів. Хто посяде місце очільника 
Бориспільської громади? Від рішення виборців 
залежить майбутній розвиток міста та сіл громади

ПОЛІТСИЛИ, ЯКІ НАБРАЛИ 52% ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ, ПІДТРИМАЛИ 
ЄДИНОГО КАНДИДАТА НА ГОЛОВУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ
17 січня 2021 громада буде 
обирати голову Бориспільської 
ОТГ. Хто посяде місце 
очільника Бориспільської 
громади, залежить лише від 
рішення виборців. Розуміючи 
важливість події, лідери партій 
«Батьківщина», «ОПЗЖ», «Слуга 
Народу», «Наш край» об’єднали 
свої політичні сили та підтримали 
єдиного кандидата — Владислава 
Байчаса, колишнього голову 

Бориспільської районної ради, 
а нині секретаря Бориспільської 
міської ради.
Нагадаємо, восени на виборах 
голови Бориспільської ОТГ за 
кандидата від партії «Наш край» 
проголосувало близько 25% 
виборців, за кандидата від «Слуги 
народу» 9,75%, «Батьківщини» — 
9,39% та за кандидата від «ОПЗЖ» 
— 7,56% виборців. 

Отож, меморандум підписали 
політсили, за які проголосувало 
близько 52%  — це близько 9 тис. 
виборців.

Лідери партій закликали своїх 
виборців проголосувати за 
єдиного кандидата, який, на їхню 
думку, зможе очолити громаду та 
сприяти покращенню життя міста 
та сіл ОТГ на всіх рівнях.

Ігор Шалімов, «Слуга Народу»
Ми не маємо права на розбрат, Бориспільська ОТГ у нас одна. І 
ми маємо згуртуватися навколо єдиного кандидата — фахівця та 
господарника із управлінським досвідом роботи. Це Владислав 
Байчас, який впродовж 10 років очолював район на посаді голови 
районної ради. У ці непрості часи об’єднання стане ефективним 
кроком та запорукою кращого майбутнього громади. 

Володимир Сидоренко, ВО «Батьківщина»
Ми вирішили об’єднатися, аби міська рада якнайшвидше 
запрацювала і могла оперативно приймати важливі рішення. 
Є спільне рішення висунути одного найпотужнішого та 
найперспективнішого кандидата. І я закликаю всіх, хто 
віддавав свої голоси за ВО «Батьківщина» та за мене особисто, 
підтримати Владислава Байчаса. Ми працюватимемо разом, 
однією командою. 

Володимир Шалімов, «Наш край»
Ми йшли на вибори з одним гаслом — все для кращого життя у 
нашому місті. Тому політична партія «Наш край», яку я очолюю, 
об’єднується з іншими політсилами, щоб працювати тільки 
заради міста. Ми підтримуємо Владислава Байчаса як єдиного 
кандидата та закликаємо наших виборців підтримати його 
кандидатуру.

Микола Грона, «ОПЗЖ»
Підписання меморандуму з підтримки єдиного кандидата — 
важливий момент у політичному житті міста. Ми вважаємо: 
заради стабільності, дисципліни, комфорту та впевненості 
бориспільців місто повинна очолити людина, що має досвід 
та талант управлінця. Тому підтримуємо Владислава Байчаса 
та закликаємо виборців, які віддали голоси за нашу партію, 
підтримати його.
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АКТУАЛЬНО

Шановна бориспільська громадо!
Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого 

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

Рік, що минає, був сповнений різних подій, які визначатимуть подальше життя 
кожного з нас. Уперше ми, як і весь світ, зустрілися з епідемією коронавірусної 
інфекції, яка внесла корективи у звичне життя людей та вплинула на наші плани 
в усіх сферах життєдіяльності. Однак, незважаючи на ці труднощі, ми завершили 
процес об’єднання громади, провели місцеві вибори та зустрічаємо прийдешній 
2021-й рік Бориспільською міською територіальною громадою у складі міста Бори-
споля та шести сільських рад: Глибоцької, Іванківської, Кучаківської, Любарецької, 
Сеньківської та Рогозівської. Переконаний, що така громада здатна бути економічно 
спроможною, соціально захищеною, інвестиційно привабливою та очолити рейтинг 
найуспішніших громад в Україні. 

Незважаючи на всі труднощі, втрати та проблеми, 2020 рік збагатив нас новим 
досвідом, відкрив перед нами перспективи для майбутнього. І наше завдання — не 
зупинятися на досягнутому, втілити все задумане в життя та єдиною міцною самодо-
статньою родиною впевнено крокувати вперед. Перемог нам державних, духовних, 
особистих, віри та витримки, мудрості та розуму при прийнятті рішень.  

Новорічні свята — це дивовижна пора, завжди хвилююча і радісна. Бажаю, щоб 
гарний святковий настрій завжди був у ваших серцях упродовж усього прийдеш-
нього року, а щедра доля посилала міцне здоров’я, родинне тепло, відчуття світла 
та любові. Хай свято Різдва Христового дарує всім світло надії, піднесеність душ, 
множить достаток, радість і гаразди.

Христос народився! Славімо Його!

З повагою 
секретар Бориспільської міської ради  Владислав Байчас

• Будинок культури у с. Рогозів. 

БОРИСПІЛЬ РЕМОНТУВАТИМЕ СІЛЬСЬКІ КЛУБИ ТА 
ГОТУВАТИМЕТЬСЯ ДО БУДІВНИЦТВА НОВОЇ ДЮСШ
Юлія ГАМАН

Джерело: засідання виконавчо-
го комітету Бориспільської міської 
ради.

Подробиці. Більшістю голосів на 
засіданні, що відбулося 23 грудня, 
було прийняте рішення про затвер-
дження Програми соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку Бо-
риспільської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки. Її мета 
— створення умов для забезпечен-
ня сталого розвитку Бориспільської 
міської територіальної громади. 

Дало надію. Передбачено ви-
готовлення проектно-кошторис-
ної документації щодо будівництва 
закладу освіти у мікрорайоні Си-
ні балки, закладу дошкільної осві-
ти у Соцмістечку, нової ДЮСШ та 
Центру розвитку дитини. Крім то-
го, плануються реконструкції (до-
будови) існуючих та проведення 
ремонтів у закладах освіти міста 
та сіл ОТГ. Програмою передбаче-
ні реконструкція кінотеатру у Бо-
рисполі, капітальні ремонти будин-
ків культури та клубів сіл, які увійш-
ли до громади, зокрема, Рогозова, 
Кучакова, Городища, Перегуд, Го-

робіївки, Андріївки, капітальний 
ремонт фасаду будинку культури 
у Сеньківці.

Заспокоїло. Капітальний ремонт 
доріг у місті продовжуватиметься, 
буде запущено цей процес і у се-
лах громади. У Програмі подано 
чіткий перелік міських вулиць, де 
найближчими роками буде заміне-
но дорожнє покриття. Плануються 
капітальний ремонт автостоянок та 
будівництво об’їзних доріг у мікро-
районах Розвилка і Соцмістечко. 

Порадувало. Програма містить 
питання забезпечення належного 
рівня організації автобусних переве-
зень, зокрема, впровадження тран-
спортного сполучення м. Бориспіль 
— с. Григорівка — м. Бориспіль.

Зацікавило. Передбачається 
розвиток сільського туризму та ту-
ризму вихідного дня для активно-
го та сімейного відпочинку, а також 
ознайомлення з особливостями на-
ціональної кухні, культури, фоль-
клору, традицій, звичаїв, народних 
промислів та ремесел (лозоплетін-
ня, художньої кераміки, різьбяр-
ства, писанкарства, вишивки, тка-
цтва та ін.).

Програмою передбачені реконструкція 
кінотеатру у Борисполі, капітальні ремонти 
будинків культури та клубів сіл, які увійшли 
до громади, зокрема, Рогозова, Кучакова, 
Городища, Перегуд, Горобіївки, Андріївки, 
капітальний ремонт фасаду будинку культури 
у Сеньківці • Спортивна школа в с. Кучаків. 
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НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ

ВАЛЕРІЙ ГУДЗЬ: 
«БОРИСПОЛЮ ПОТРІБЕН ТАЛАНОВИТИЙ АДМІНІСТРАТОР ТА 
ЛЮДИНА, ЩО НЕ БУДЕ ВИТРАЧАТИ ЧАС НА ПУСТІ СЛОВА»

 � «79-й», Федорович — для своїх, і «чорний комбат» — для 
ворогів. Все це імена полковника Валерія Гудзя, людини 
з великим серцем, патріота та легендарного українського 
командира.

Ілона НЕГОДА

Жорсткий у 
бою та щирий у 
повсякденному 
спілкуванні

За відгуками колег, Валерій Гудзь 
— жорсткий керівник і, якщо упев-
нений у своєму рішенні, буде від-
стоювати його до кінця. Малослів-
ний. Але разом з тим — людяний та 
щирий. Всі ці якості дозволили за-
служити безмежну повагу серед ко-
лег та бійців. На їхню думку, саме Гу-

дзь зумів скріпити та зміцнити ко-
лектив, що є надзвичайно важли-
вим в умовах бойових дій. Кажуть, 
колись командир зазначив, що вві-
рений йому підрозділ є підрозділом 
війни, а не миру, і постійно втілю-
вав цей принцип під час керівни-
цтва бригадою — вона завжди вела 
бойові дії або ж готувалася до них, 
вдосконалюючи навички.

Часто кажуть, що в політиці — як 
на війні. «Вісті» запитали легендар-
ного українського військового йо-
го думку щодо місцевої політики та 
які якості повинна мати людина, що 
очолить місто, щоб її робота на бла-
го громади була якнайбільш ефек-
тивною. 

Потрібні дисципліна і 
конструктив

— Валеріє Федоровичу, як ви 
розцінюєте передвиборну кам-
панію, що нещодавно розпоча-
лася?

— Я добре знав попередньо-
го мера Анатолія Федорчука, по-
добалась його робота, ставлення 
до обов’язків, уболівання за місто. 
Щось із його якостей та вмінь на-
віть узяв для себе як взірець. Він 
був гідним мером та чесно пере-
міг. Зараз бачу, що на посаду ба-
лотується багато людей. Та думаю, 
що єдиний із них, хто буде здатен 
продовжити розпочаті справи та 
має достатньо досвіду — Владис-
лав Байчас.

— Чому саме він? Ви знайомі?
— Так, причому давно. Ще до по-

чатку військових дій ми неоднора-
зово перетинались, коли я працю-
вав у спортивній школі, а він був 
головою Бориспільської районної 
ради. Ще тоді він привертав до се-
бе увагу виконавчою дисципліною 
та обов’язковістю. Байчас — лю-
дина слова і діла, і це мені, на той 
час колишньому військовому, ім-
понувало. 

З початку війни на сході Украї-
ни він завжди підтримував бійців 
АТО, особисто і через підлеглих на-
давав допомогу. Куплена завдяки 
його підтримці та допомозі техніка, 
автомобілі працювали на фронті.

Також я мав змогу побачити ро-
боту Владислава Байчаса, коли був 
депутатом районної ради. Тоді я 
зрозумів, що у нього дійсно талант 
управлінця.

— Ви вже кілька місяців у Бо-
рисполі, спілкуєтесь із місцеви-
ми ветеранами АТО і ООС. На ва-
шу думку, чи потребують вони 
допомоги на рівні міста та якої 
саме? Які надії покладають на но-
ве керівництво?

— Які б часи не були, ці люди 
обов’язково потребують посиленої 
уваги. І тут мова йде навіть не так про 
матеріальну, як про морально-пси-
хологічну складову, інколи людині 
потрібно, щоб її просто вислухали. 
Непогано було б створити відповід-
ну структуру в органах місцевої вла-
ди, яка б займалася питаннями саме 
цієї категорії мешканців громади — 

від психологічної підтримки до по-
кращення житлових умов. Минула 
влада мала ідею будівництва реабі-
літаційного центру, який би надавав 
і медичну, і психологічну підтримку. 
Впевнений, що саме Байчас зможе 
втілити в життя такий проект. У ньо-
го абсолютне розуміння цих людей. 
Він не відвертається, чує, розмовляє, 
і найголовніше — виконує. Такий йо-
го стиль роботи. 

— До речі, щодо стилю роботи. 
Дехто каже, що Владислав Бай-
час має авторитарний стиль ро-
боти. Можете з цим погодитися?

—  Як я вже зазначав, під час ро-
боти депутатом районної ради я 

бачив, як він працює та веде сесій-
ні засідання. Це потужна робота. 
Якщо охарактеризувати її коротко 
— конструктив і дисципліна. Вид-
но, що це талановитий адміністра-
тор, людина, що не буде втрачати 
час на слова. Такі ж якості він уже 
продемонстрував на перших сесі-
ях новообраної ради Бориспіль-
ської ОТГ. 

Чи авторитарний це стиль? 
Можливо, лише частково, я би наз-
вав це авторитарно-демократич-
ним стилем. У критичні часи, коли 
треба мобілізуватися та докласти 
максимум зусиль для вирішення 
проблеми, він може проявити се-
бе жорстко. В той же час, він гото-
вий іти на компроміс і вести діа-
лог, якщо протилежна сторона має 
конструктивні пропозиції. У що-
денній роботі він поводиться як 
представник влади, але без зверх-
ності, між людьми це проста і до-
ступна людина. Такі якості та умін-
ня знайти баланс будуть корисни-
ми для громади.

На посаду голови Бориспільської ОТГ 
балотується багато кандидатів. Але 
думаю, що єдиний із них, хто буде здатен 
продовжити розпочаті справи та має 
достатньо досвіду — Владислав Байчас

ВІД УЧИТЕЛЯ — ДО ГРОЗИ ВОРОГІВ 
Відомий бориспілець у мирний час працював викладачем основ за-

хисту Вітчизни та фізичної культури і здоров'я Бориспільського про-
фесійно-технічного ліцею, був тренером із боксу районної спортивної 
школи (має звання майстра спорту із боксу), ініціатор та засновник 
військово-патріотичного клубу «Боривітер». Почесний громадянин 
Бориспільського району. 

З початком збройного конфлікту на сході України гвардії майор за-
пасу, десантник Валерій Гудзь в березні 2014-го прийшов до військ-
комату, щоб поновитися на службі. Йому запропонували посаду ко-
мандира взводу механізованої бригади, і він одразу ж погодився. Пі-
зніше він розповідав, що тоді не думав про героїзм, усе було буден-
но та без пафосу: «Я ж військова людина, знаю свою справу, тому не 
міг не піти». За його словами, тоді ще ніхто не знав, на який час затяг-
неться протистояння; що він проведе на війні довгих 5 років, Гудзь 
не міг навіть уявити. 

Чоловіка зарахували до лав 72-ї окремої механізованої бригади, 
в/ч А2167, м. Біла Церква. Згодом він став командиром роти, коман-
диром батальйону. Пройшов бої в секторі «Д» на кордоні з РФ, в Лу-
ганській області, в районі Волновахи (2014—2015), в районі Авдіївки 
(2017), був поранений. Вже у вересні 2014 року Валерій Гудзь був при-
значений командиром 3-го батальйону 72 ОМБр, на початку 2015-го 
отримав чергове військове звання «підполковник», в липні 2015 ро-
ку став заступником командира бригади. З грудня 2017 року — ко-
мандир 24-ї окремої механізованої бригади. Наприкінці серпня цьо-
го року Валерій Гудзь попрощався зі своєю частиною та вирушив на 
навчання до Національного університету оборони України імені Іва-
на Черняховського (м. Київ). 

 � ДОСЬЄ
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КОМУНАЛЬНІ ПИТАННЯ

КОМПЕНСУВАТИ ЗА ТЕПЛО ВИГІДНІШЕ, НІЖ УТЕПЛЯТИ БАРАКИ

Ірина КОСТЕНКО

Питання «Про надання дозволу 
комунальному підприємству тепло-
вих мереж «Бориспільтепломере-
жа» на проведення коригування 
вартості послуг з централізованого 
опалення по окремих багатоквар-
тирних будинках міста Борисполя, 
обладнаних будинковими засоба-
ми обліку теплової енергії» вико-
навчий комітет розглядав кожного 
місяця протягом попередніх опа-
лювальних сезонів. 

У листопаді 2020 року налічу-
валося 12 таких будинків — одно-
поверхові і двоповерхові у районі 
УМБ-17 і Соцмістечку. Вартість обі-
гріву квадратного метра у них по 
лічильнику вийшла більша, ніж вар-
тість за нормами споживання. 

Володимир Палінка пояснив це 
тим, що у старих маленьких будин-
ках питома норма споживання те-
плової енергії значно більша, ніж у 
9-поверхових, де менший відсоток 
зовнішніх стін.

Перший заступник міського го-
лови Микола Корнійчук доповнив 
інформацію: «Це будинки, зведені 
у 50-х роках минулого століття із 
шлакоблоку, який зовсім не утри-
мує тепло. Щоб вирішити пробле-
му кардинально, їх потрібно зруй-
нувати і побудувати нові. Бюджет-
ним кодексом не передбачено ви-
користання коштів на утеплення 
приватизованого житла. Там про-
живають переважно пенсіонери, 
програма співфінансування буде 
нерентабельною. Якщо туди на-

правити гроші, то це буде набага-
то дорожче, ніж компенсувати за 
тепло. У листопаді сума компенса-
ції склала 34186,47 грн.

У Борисполі мікрорайон УМБ-17 і 
мікрорайон вулиці Скіфської відно-
сяться до ветхої забудови і їх внесе-
но до програми реконструкції вет-
хого житлового фонду. Але зараз 
немає інвесторів, яких би зацікави-
ла така програма. 

Проблема мікрорайону УМБ-17 
комплексна. Котельня знаходить-
ся в орендованому приміщенні 
УМБ-17, всі теплові мережі теж у 
власності УМБ-17. Навіть не має-
мо права вкладати кошти у капі-
тальний чи поточний ремонт ме-
реж. А власник приватизованих 
приміщень і мереж знаходиться у 
Москві. 

У цьому році потрібно виділяти 
кошти на будівництво нових тепло-
вих мереж, а не на реконструкцію 
орендованих. А виділення коштів 
на компенсацію різниці в тарифах 
— це допомога не тепломережі, а 
людям, яким нікуди подітися». 

 � Вже третій рік міський бюджет компенсує 
Бориспільтепломережі різницю в тарифах                    
для мешканців ветхого житла, яким лічильники 
нараховують захмарні суми.

БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: ФІНАНСОВІ ПЛАНИ БЕЗ ВАРТОСТІ ГАЗУ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Коригування плану 
на 2020 рік

Першим питанням порядку ден-
ного засідання виконавчого комі-
тету 23 грудня було «Про затвер-
дження фінансового плану кому-
нального підприємства теплових 
мереж «Бориспільтепломережа» на 
2020 рік у новій редакції». Комен-
туючи питання, директор підпри-
ємства Володимир Палінка зазна-
чив, що план коригується у зв’яз-
ку зі змінами вартості енергоносі-
їв. Нова редакція передбачає, що у 

2020 році заплановано відпустити 
95 тис. гігакалорій теплової енергії, 
отриманий чистий дохід має стано-
вити 142 млн грн. Прибуток — 192 
тис. грн. Керівник наголосив, що у 
це коригування закладалася вар-
тість газу 6400 грн за 1000 куб. м (за 
цінами листопада). Підприємство 
починає місяць, не знаючи, яку ціну 
виставлять за газ 20 числа. У грудні 
вона зросла на 900 грн.

У нинішніх тарифах для бюджету 
і госпрозрахункових підприємств 
закладено менша вартість газу, то-
му підприємство очікує близько 
600 тис. грн збитків.

Перспективи 
2021 року

Затвердження фінансового пла-
ну комунального підприємства те-
плових мереж «Бориспільтепломе-
режа» на 2021 рік відразу передба-
чає необхідність його коригування.

Пряма мова Володимира Па-
лінки: «Оскільки зими у нас теплі-
шають, на 2021 рік прогнозується 
виробити менше тепла — 86 тис. 
гігакалорій. За них планували от-

римати 133 млн грн і працювати з 
прибутком у 3 млн грн. Але вартість 
газу закладена, як у листопаді 2020 
року — 6,4 тис. грн за 1000 куб. м. 
У грудні вона вже більша 7 тис. грн, 
а якою буде в січні, спрогнозува-
ти неможливо. Вартість розподілу 
газу теж закладена у тому розмірі, 
що діє на сьогодні. Законодавчі ак-
ти поки не прийняті, тому цей фі-
нансовий план буде коригуватися». 

Відомо, що з 1 січня розподіл га-
зу подорожчає. Існує проект, згід-
но з яким сума збільшується вдвічі. 

За словами Володимира Палінки, 
якщо влітку цього року за розподіл 
платили мільйон гривень, тепер до-
ведеться 2 мільйони гривень. Кош-
ти ці ніде не закладені. Невідомо 
де їх брати. Окрім того, зараз у та-
рифі врахована електроенергія по 
2,4 грн за кіловат, а з нового року 
буде 3,2 грн. 

Якщо вартість розподілу газу 
збільшуватиметься, то у двостав-
ковому тарифі змінюватиметься 
не лише умовно змінна складова, 
але й умовно постійна складова, бо 
розподіл газу входить до постійної 
складової.

 � Фінансові плани 
комунальних підприємств 
затверджує виконавчий 
комітет на початку року. 
Але коли для підприємства 
вартість газу постійно 
змінюється, плани 
доводиться коригувати.  

РЕМОНТ ПОЛОГОВОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА 
ОПЕРАЦІЙНОГО БЛОКУ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2021 РІК
Юлія ГАМАН

Джерело: засідання виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради.

Стало відомо. На черговому за-
сіданні виконавчого комітету місь-
кої ради були затверджені зміни до 
Програми розвитку ББЛІЛ на 2019-
2021 роки. Як повідомила заступ-
ник Бориспільського міського го-
лови Людмила Пасенко, Програ-
ма продовжуватиме діяти, а неви-
користану суму коштів перенесуть 
на наступний рік. Мова йде про 83 
млн 460 тис. грн.

Подробиці. Кошти передбаче-
ні на продовження капітально-
го ремонту пологового відділен-
ня, капітальний ремонт опера-
ційного блоку та ліфта, придбан-
ня спеціалізованого санітарного 
транспорту для лікарні, відшко-

дування комунальних послуг і ви-
ділення коштів на засоби індиві-
дуального захисту для персона-
лу, експрес-тести, проведення ді-
агностики та лікування COVID-19. 
Крім того, за словами Пасенко, 
потрібно продовжити підтримку 
мешканців громади з боку місце-
вої влади: планується відшкоду-
вання вартості комп’ютерної томо-
графії (якщо це не буде відшкодо-
вувати НЦЗУ) хворих, які перебу-
вають на стаціонарному лікуванні 
в інфекційному відділенні ББЛІЛ.

Невикористані 83 
млн 460 тис. грн на 
ремонт перенесуть 
на наступний рік

Компенсовано різницю в тарифах: вул. Екскаваторна, 2; вул. 
Екскаваторна, 10; вул. Екскаваторна, 16; вул. Екскаваторна, 18; 
вул. Екскаваторна, 20; вул. Завокзальна, 4; вул. Київський Шлях, 
1-б; вул. Київський Шлях, 5;  вул. Київський Шлях, 43; вул. Михай-
ла Калмикова, 4; вул. Михайла Калмикова, 8;  вул. Михайла Кал-
микова, 10
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ГІСТЬ НОМЕРА

НОВООБРАНИЙ ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, НАСТОЯТЕЛЬ СВЯТО-
МИКОЛАЇВСЬКОГО ХРАМУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ ПРОТОІЄРЕЙ МИКОЛА 
КРАВЧУК ПОДІЛИВСЯ З «ВІСТЯМИ» СВОЇМ БАЧЕННЯМ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО 
ЖИТТЯ МІСТА ТА ПЛАНАМИ НА МАЙБУТНЮ КАДЕНЦІЮ.

ОТЕЦЬ 
МИКОЛА 
КРАВЧУК: 

«У СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ Є ЛЮДИ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙ, 
АЛЕ ВСІ МИ ТВОРИМО НАШЕ МІСТО»  
Наталія ДОЛИНА

— Отче Миколо, ви балотува-
лися від політичної партії «Наш 
край». Чому обрали саме її?

— Я не ставив перед собою зада-
чу приєднатися до якоїсь партії, ме-
не запросив  Анатолій Федорчук. Я 
не відмовився, бо знаю людей, яких 
він обрав у команду: це особисто-
сті, які багато зробили для Бори-
споля, справжні фахівці, їх поважа-
ють у місті. Тому я став частиною ці-
єї команди.

— Що вас спонукало брати 
участь у виборчих перегонах? 
Не було сумніву, чи варто йти в 
політику?

—  Я не політик. Коли мене при-
значили на цю парафію, я прийшов 
практично на голе місце. Там, де 
зараз стоїть Свято-Миколаївський 
храм, була занедбана територія. 
Все починали з нуля. Будували цер-
кву, облаштовували територію, зго-
дом відкрили недільну школу. 

Тож якщо говорити про депутат-
ство, то це праця для людей. Біль-
ше десяти років я працюю з людь-
ми і для людей. Священик служить 
Богу і громаді, тому для мене це не 
нове служіння. Впевнений, мій дос-
від може стати в нагоді громаді, бо 
нам доведеться ще багато чого зро-
бити. Бориспіль потребує культур-
них і соціальних закладів. На сесі-
ях міської ради я не бачу політики, 
тут вирішують нагальні потреби. В 
сесійній залі є люди різних профе-
сій, але всі ми творимо наше місто.

— Недільну школу «Сяйво» наз-
вали на честь Павла  Чубинсько-
го. Що значить для вас це ім’я?

— Так сталося, що моє життя свя-
щеннослужителя пов’язано з ім’ям 

Павла Платоновича Чубинського. 
Спочатку я служив у храмі Різдва 
Христова на Подолі в Києві, потім 
мене перевели в с. Чубинське, де 
була його садиба. Там я побудував 
невелику капличку. Пізніше мене 
призначили на парафію в Бориспо-
лі. Тут, на кладовищі, знаходилася 
умовна могила Чубинського, тому 
вирішили на його честь назвати не-
дільну школу, про яку він мріяв, але 
не встиг зробити. Навчаємо дітей 
духовності, моральності, чесності. 
У закладі викладають церковний 
спів, Старий і Новий Заповіти. На-
магаємося знайомити з духовним 
світом, щоб людина не загубилася 
у майбутньому житті.

— Нещодавно ви склали при-
сягу депутата Бориспільської 
міської ради. Що плануєте вті-
лювати у своїй депутатській ді-
яльності?

— Робота розпочнеться, коли ви-
значать округи. Спочатку буде зна-
йомство з виборцями. Багатьох я 
знаю, тому що до нашого храму 
приходить чимало людей. Я знаю 
проблеми містян, адже живу в Бо-
рисполі 14 років. Сподіваюсь, що як 
депутат зможу багато зробити для 
розвитку міста. 

Для мене дуже важливо, що я за-
лишу після себе. Свої роки я при-
святив будівництву храму і школи, у 
майбутньому в планах будівництво 
собору. Все це залишиться громаді. 

— Як сталося, що ви вирішили 
присвятити своє життя служін-
ню Богу?

— Я виріс у родині священни-
ка. Спочатку не дуже хотів насліду-
вати тата, бо в радянські часи бу-
ти священиком було важко і небез-

печно. Вдома бували обшуки через 
проповіді батька. На мене як на си-
на церковнослужителя показува-
ли пальцем, обзивали. Люди, які не 
зламалися, зберегли вірність своє-
му покликанню, заслуговують ве-
личезної поваги. Таким був мій та-
то. Він один з перших перейшов у 
автокефальну церкву. Я ж збирав-
ся стати лікарем. Але у випускно-
му класі, порадившись із батьками, 
вирішив, що стану на дорогу, якою 
все життя йшов мій тато. І жодного 
разу не пошкодував про це.

— Ви сказали, що вас можуть 
перевести служити до іншої па-
рафії. Це майже як у військових?

— Саме так. У нас було, як в ар-
мії. Коли я вчився у духовній семі-
нарії, ми жили в кімнаті на 30 осіб, 
їли разом, у нас був один душ на 
всіх. Розклад дня теж був, як у ар-
мії. Звичайно, з урахуванням нашої  
специфіки: зранку підйом, молит-
ва, сніданок, навчання, самопідго-
товка, вечірня молитва і регламен-
тований відбій. Вихід у місто тільки 
з письмового дозволу. Той, хто пі-
шов вчитися за покликанням душі, 
залишався, випадкові люди йшли  
назавжди. 

— Які предмети, крім бого-
словських, ви вивчали?

—  Історію, філософію, мову. Бу-
ла психологія, але не така, як у 
світських закладах. Вона назива-
лася душепастирська психологія. 
Нас навчали розуміти людину, яка 
приходить зі своїми потребами до 
церкви, сповідається. Священик 
повинен дати відповідь на її питан-
ня, допомогти вирішити проблему. 
По суті, першим психологом для 
стражденного має бути священик.

— У вас велика родина?
—  Дружина і троє дітей. Всі ді-

вчата. Найменша народилася 26 ли-
стопада, їй виповнився рік. Старша 
навчається в третьому класі.

— Дружина священика має 
особливі обов’язки чи обмежен-
ня, які не притаманні світській 
жінці?

— Здебільшого це міфи. На-
справді вона, як і будь-яка жінка, є 
берегинею, коханою жінкою і дру-
гом для свого чоловіка, любля-
чою матір'ю. Моя дружина завж-
ди допомагає мені у всіх справах, 
але вона й сама — особистість. Я 
не став лікарем, а от моя дружина 
— лікар-стоматолог. У нас є коле-
га-депутат, але це не заважає їй бу-
ти дружиною священика. Як не за-
важає священнику його депутат-
ська діяльність. У сучасному світі 
не можна обмежувати своє служін-
ня. Якщо є потенціал, треба бути ак-
тивними.

Депутатство — це праця для людей. Більше 
десяти років я працюю з людьми і для 
людей. Священик служить Богу і громаді, 
а політик — громаді. Впевнений, мій досвід 
може стати в нагоді, бо доведеться ще 
багато чого зробити. Бориспіль потребує 
культурних і соціальних закладів. В сесійній 
залі є люди різних професій, але всі ми 
творимо наше місто

 � ДОСЬЄ
Микола КРАВЧУК 
Народився 2 жовтня 1979 р. 
Шкільні роки пройшли в 
с. Козин Радивилівського 
району Рівненської області. 
Закінчив музичну школу по 
класу фортепіано. Навчався у 
Волинській духовній семінарії, 
Київській духовній академії, 
закінчив Сумський державний 
педагогічний університет ім. 
А.С. Макаренка.



I-VISTI.COM  | 7
№47 [1055], 25 ГРУДНЯ 2020  | 

СОЦІУМ

МІСЬКА 
ПЕРВИНКА 
РОЗПОЧИНАЄ 
ТЕСТУВАННЯ 
ШВИДКИМИ ТЕСТАМИ

КАНАДСЬКІ ТЕСТИ НА ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ COVID-19 — УЖЕ В УКРАЇНІ

Віта ПРАВДЕНКО

З 22 грудня 2020 року сімей-
ні лікарі та педіатри КНП «Бори-
спільський міський центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги» розпочинають тестування 
швидкими тестами на антиген до 
SARS-CoV-2 (коронавірусу). Про 
це на понеділковій плановій на-
раді 21 грудня повідомив дирек-
тор медзакладу Євгеній Черенок.

За його словами, відбір біологіч-
ного матеріалу, тестування та отри-
мання результату займає 10-15 хв. 

Все це відбуватиметься в кабінеті 
сімейного лікаря або кабінеті віру-
сологічного контролю.

Завдяки виділеним міською ра-
дою коштам закуплено 2000 швид-
ких тестів на антиген до SARS-
CoV-2. Тести пройшли сертифіка-
цію в Україні.

Крім того, Євгеній Черенок зазна-
чив, що ПЛР-тестування, як і рані-
ше, можна зробити за попереднім 
записом у кабінеті вірусологічно-
го контролю амбулаторії №1 (вул. 
Лютнева, 12).

Згідно наказів МОН 
тестування проводиться 
за чіткими показаннями, 
зокрема:
1. підозра на СOVID-19 
(наявність певної 
симптоматики);
2. ознаки ГРВІ;
3. встановлений діагноз 
пневмонія;
4. ймовірний випадок;
5. підтверджений 
документально контакт із 
хворим на СOVID-19 (не раніше, 
ніж на 8 день після контакту);
6. повернення з регіонів із 
значним розповсюдженням 
СOVID-19 (документальне 
підтвердження);
7. планова госпіталізація (лише 
для задекларованих пацієнтів).
У випадках 1, 2, 3 тестування 
може бути проведене сімейним 
лікарем на запланованому 
прийомі в будь-якій міській 
амбулаторії. У випадках 4, 5, 
6, 7 тестування відбувається 
в кабінеті вірусологічного 
контролю за попереднім 
записом або за направленням 
сімейного лікаря.

Наталія ТОКАРЧУК

К о м п а н і я  « G r e e n C l i n i c 
LifeScience Україна», що займа-
ється питаннями біобезпеки, а 
з початку пандемії коронавіру-
су долучилась до проведення 
моніторингу захворюваності та 
протидії негативним наслідкам 
епідемії, повідомила про реє-
страцію в Україні швидких діа-
гностичних тестів на ковід канад-
ського виробництва. 

Тести компанії Artron Laboratories 
Inc. можуть стати альтернативою 
тестам на антитіла, рекомендова-
ним до закупівлі МОЗ України, що 
надходять до комунальних амбу-
латорій. Через те, що перелік пока-
зань до тестування на антиген чіт-
ко обмежений МОЗ, новою діагнос-
тикою можуть скористатися не всі. 
Тести від канадської компанії Ар-
трон, що надійшли в Україну за за-
мовленням GreenClinic LifeScience 
Україна, доступні для всіх та мо-

жуть виявити антитіла ковід зруч-
но, швидко та надійно. 

Денис Радюк, директор компа-
нії, у коментарі «Вістям» зазначив: 
«Отримання тестів канадського ви-
робництва є надзвичайно важли-
вим у ситуації постійного зростан-
ня кількості захворювань та в умо-
вах, коли у багатьох носіїв хвороба 
протікає безсимптомно. Адже во-
ни нічим не поступаються тестам, 
які отримали амбулаторії, та дають 
швидкий і надійний результат на-
віть на ранніх стадіях хвороби, без 
черг до лабораторій та кількаден-
них очікувань результатів. Зауважу, 
що ВООЗ визнало цей спосіб швид-
кого тестування як дієвий та необ-
хідний для подолання поширення 
коронавірусу у світі». 

Довідково. На початку пандемії 
компанія «GreenClinic LifeScience 
Україна» ініціювала створення 
Громадського штабу з подолання 
COVID-19 в Україні та проведення 

інформаційної кампанії для опера-
тивного обміну інформацією про 
потреби медиків та пошуку ресур-
сів. Це підштовхнуло небайдужих до 
створення промислової платформи 
для відродження вітчизняного ви-
робництва: наразі доведені до сер-
тифікації два апарати ШВЛ, кисне-
вий концентратор та лампа для зни-
щення вірусу в повітрі приміщення.

Тести Artron One Step на ан-
титіла COVID-19 IgM/IgG — це 
імунохроматографічний аналіз 
на захоплення антитіл для од-
ночасного виявлення та дифе-
ренціації антитіл IgM та IgG до 
вірусу COVID-19 у зразках си-
роватки, плазми та/або ціль-
ної крові людини. Упаковка для 
проведення тестування містить 
тестову касету, капілярну труб-
ку, буфер та докладну інструк-
цію з використання. 

НА ПРОГРАМУ «ТУРБОТА» ЗАПЛАНОВАНО ПОНАД 11 МЛН ГРН
Наталія ДОЛИНА

23 грудня відбулося засідання 
виконавчого комітету під голо-
вуванням секретаря міської ра-
ди Владислава Байчаса.

Обговорювалося питання «Про 
схвалення комплексної програми 
«Турбота» Бориспільської міської 
територіальної громади на 2021-
2023 роки».

Детально. Метою програми є сут-
тєве підвищення соціальної підтрим-
ки незахищених верств населення, 
надання їм адресної допомоги. Це 
комплексна програма, у створенні 
якої брали участь управління соц-
захисту, територіальний центр соці-
ального обслуговування населення, 
реабілітаційна установа «Наш дім», 
рада ветеранів. Програма «Турбота» 
розрахована на три роки. 

Начальник управління соці-
ального захисту Бориспільської 
міської ради Любов Данилен-
ко: «На 2021 рік планується вико-
ристання коштів у сумі 11 млн 739 
тис. грн, із них 3 млн грн фінансо-
вої допомоги людям, які потрапи-
ли у скрутне матеріальне станови-
ще, 1 млн 339 тис. грн — дітям, які 
хворіють на цукровий діабет 1 типу.

На підтримку пільгових катего-
рій населення заплановано 2 млн 
826 тис. грн, зокрема 600 тис. грн 
на оплату зв’язку, 500 тис. грн на 
повернення коштів «Укрзалізниці», 
1 млн 500 тис. грн на пасажирські 
перевезення.

Для адресної допомоги людям 
похилого віку, які перебувають на 
обліку у територіальному центрі 
соціального обслуговування, за-

плановано 2 млн 94 тис. грн. На під-
тримку ветеранської організації (на 
сьогодні там налічується 14 пенсіо-
нерів і ветеранів) передбачено 420 
тис. грн. Також у програму закладе-
но 200 тис. грн для адресної допо-
моги інвалідам по зору».

У 2021 році 
планується надати 
11 млн 739 тис. грн, 
із них 3 млн грн 
фінансової допомоги 
людям, які потрапили 
у скрутне матеріальне 
становище

 � ВАЖЛИВО
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РІЗНЕ

ПОДАРУНКИ ВІД МИКОЛАЯ 
В КОЖЕН ДІМ
Богдан РАК

З нагоди Дня Святого Миколая 
представники виконкому та депу-
татського корпусу на чолі з секре-
тарем міської ради Владиславом 
Байчасом завітали з подарунками 
до бориспільських дитячих будин-
ків сімейного типу: родини Соло-
мах та родини Ставцевих. Наступ-
на зупинка була в реабілітаційному 
центрі «Наш дім», вихованці якого 
також дуже чекали на свято та со-
лодкі подарунки. Адже свято Мико-
лая — це день, коли всі діти повин-
ні відчути себе щасливими.

НОВОРІЧНА КАЗКА 
В ПОДАРУНОК
Богдан РАК

Казковий подарунок в перед-
день новорічних свят отрима-
ли від міської влади діти родин 
учасників АТО та багатодітних сі-
мей. В міському будинку культу-
ри їх чекала новорічна вистава 
«Морозенко» від муніципально-
го театру «Березіль». Перед ви-
ставою маленьких глядачів із 
наступаючими святами привітав 
секретар міської ради Владислав 
Байчас. 

«Вітаю вас із прийдешніми но-
ворічними та різдвяними святами. 

Хочу побажати вам у наступному 
році вдалого навчання та гарних 
оцінок. А ще — міцного здоров’я 
та гарного настрою. Останній вам 
забезпечать зараз наші актори», 
— сказав Владислав Байчас. 

По закінченню вистави на всіх 
глядачів чекали солодкі подарун-
ки від міської влади. Не залиши-
ли без уваги і дітей із сільських 
рад, які приєднались до Бориспо-
ля. Новорічну виставу бориспіль-
ські актори показали і в будинках 
культури Глибокого, Іванкова та 
Сеньківки.

НОВЕ У ЗНО-2021

Наталія ТОКАРЧУК

Основне ЗНО: 
обов’язкова 
математика і 
література на вибір

«Насамперед, змінилася кіль-
кість предметів, тепер їх п’ять за-
мість чотирьох. Обов’язковими є 
чотири: українська мова або укра-
їнська мова й література, матема-
тика, історія України або інозем-
на мова (за вибором) і один із на-
вчальних предметів за вибором (із 
переліку: історія України, біологія, 
географія, фізика, хімія, англійська 
мова, іспанська мова, німецька мо-
ва, французька мова). 

Серед головних новин — 
виокремлення української літера-
тури. Так, можна буде вибрати — 
здавати ЗНО тільки з української 
мови чи з української мови й лі-
тератури разом. Подібно до цього 
буде доступна математика в двох 
форматах — стандарт і профіль. 

Це пов’язано з тим, що математи-
ка стане обов’язковим предметом, 
і якщо для вишу вона не є профіль-
ною, на ЗНО можна вибрати стан-
дарт. Тобто гуманітарії, яким мате-
матика не буде потрібна, можуть 
вибирати стандартний рівень», — 
пояснює Катерина Шабан.

За її переконанням, лякатися та-
ких змін не потрібно. Головне, що 
треба зрозуміти — визначитись із 
вибором вишу і, відповідно, дисци-
плін для ЗНО, необхідно вчасно. Уч-
ні випускних класів уже зараз ма-

ють подумати про місце вступу, діз-
натися, які там пріорітети і вимоги, 
щоб, наприклад, не сталося такої 
ситуації, коли дитина готувалася 
до стандартної математики, а тре-
ба буде профільна, і час буде втра-
чено. 

Із підготовкою проблем теж не 
має бути. «Є підготовка в школах, 
доступні заняття на приватних 

курсах і у репетиторів. Уже прості-
ше, ніж минулого навчального ро-
ку, коли багатьом дітям із березня 
довелося самостійно готуватися 
до іспитів. Заклади освіти добре 
«навчені» весняним карантином, 
врахували всі особливості зміша-
ної форми навчання, тому думаю, 
що підготовка до ЗНО-2021 не ви-
кличе труднощів», — вважає чи-
новниця. 

Пробне ЗНО: лише 
один предмет

«Реєстрація на пробне ЗНО роз-
почнеться з нового року та трива-
тиме з 5 по 19 січня 2021 року. В 
наступному році можна буде об-
рати лише один предмет, а прово-
дитися ЗНО буде всього один день. 
Це пов’язано з карантинними ви-
могами», — пояснює Катерина Ша-
бан. Має зрости і вартість пробно-
го тестування. 

Окрім очної участі в пробно-
му ЗНО з одного предмету, кожен 
учень за бажанням зможе додат-
ково завантажити тестові зоши-
ти з усіх навчальних предметів із 
переліку предметів ЗНО-2021 та 
пройти тестування вдома. Свої 
відповіді можна буде внести на 
спеціальний сервіс та довідатись 
результат. 

 � У 2021 році зовнішнє незалежне оцінювання — 
як пробне, так і основне — зазнає деяких змін. Про 
головні новинки ЗНО-2021 «Вістям» розповіла заступник 
начальника управління освіти і науки Катерина Шабан.

Можна буде вибрати — здавати ЗНО тільки з української 
мови чи з української мови й літератури разом
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РІЗНЕ

МИКОЛА КАСЬКІВ: «МИ ПОВИННІ ЧІТКО ВИЗНАЧИТИ ПРІОРИТЕТИ»

Христос народився, дорогі сестри і брати! 
Це свято Різдва Христового і свято життя. Бог прихо-

дить, аби показати, що ми не є байдужими для нього і 
цю правду ми святкуємо щороку зі святом народження 
Ісуса Христа. Сестри і брати, зараз Бог переконує нас, 
аби ми не боялися жити. Хочу побажати, щоб у час 
святкування народження Ісуса Христа, ця подія ліку-
вала нас від великої хвороби — хвороби страху. Нехай 
Господь забере страх із наших сердець, аби ми сміливо 
йшли у життя, яке Він нам подарував. Нехай це життя 
Бог благословить своїм миром, любов’ю і добротою. 
Маємо відважно йти в це життя та радіти, що Бог є з 
нами. Нехай Він обдарує усіх своїм благословенням, 
своїм миром, щоб ми жили в єдності та в радості. Хри-
стос народився!

Отець Станіслав, настоятель римо-католицького 
храму Преображення Господнього

Богдан РАК

За реформою децентралізації Бо-
риспільський район розділився на 
п’ять об’єднаних територіальних 
громад. Одна з найпотужніших — 
Пристолична об’єднана територі-
альна громада. Вона включає в се-
бе Щасливську, Олександрівську 
та Дударківську сільські ради. Яке 
майбутнє чекає на цю громаду, які 
завдання стоять перед новим ке-
рівництвом, «Вісті» поцікавилися у 
новообраного голови Пристолич-
ної громади Миколи Каськіва.

— Миколо Ігоровичу, ваша 
громада досить потужна і в пла-
ні бюджету, і в плані перспектив. 
Розкажіть про ваші перші кроки 
на посаді голови громади.

— Так, у нас гарний бюджет, але 
для того, щоб рухатись уперед, 
розвивати громаду, зараз необхід-

но ухвалювати стратегічні рішення. 
Тому ми вивчаємо всю проблемати-
ку регіону, аби розуміти, які кроки 
першочергові, а які необхідно бу-
ло зробити «ще вчора». Ми прово-
димо інвентаризацію, передаємо 
всі документи та об’єкти. Наступ-
ний крок — затвердження бюдже-
ту громади. Зауважу, що всі люди 
повинні зберегти свої робочі міс-
ця. Всі тендери на закупівлю елек-
трики, тепла повинні пройти вчас-
но, нічого не має зупинитися. 

— Із якими проблемами ви 
вже зіштовхнулися?

— Нам необхідно підтягнути ко-
мунальну галузь, тому будемо на-
працьовувати нові підходи. Напри-
клад, є проблема каналізації, на ви-
рішення якої потрібні чималі кош-
ти. Можливо, будемо звертатись за 
співфінансуванням і до області.

— Задля успішного розвитку 
рада Пристоличної ОТГ повинна 
працювати злагоджено. Як у вас 
складаються відносини із депу-
татами?

— У раду громади пройшли де-
путати від семи політичних сил. 
Вони усі з різних партій, але нас 
об’єднують люди, які нас обира-
ли в надії на зміни. Будемо три-
мати своє слово. Гадаю, з плід-
ною співпрацею в раді проблем 
не буде.

— Який для вас критерій того, 
що об’єднання пройшло успішно?

— Якщо люди не відчують погір-
шення, то все зроблено правильно. 
Особисто в мене немає сумнівів, 
що громада буде рухатись вперед 
і розвиватися та стане прикладом 
успішного впровадження рефор-
ми децентралізації.

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ: ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОГРАМИ 2020-2021 

Ірина КОСТЕНКО

Юрій Бриж згадав про робо-
ти на найпроблемніших точках, 
від яких залежить безперебій-
не електропостачання Бориспо-
ля: заміну минулого тижня тран-
сформатора на підстанції у с. Ро-
гозів, що дозволило поліпшити 
якість напруги, забезпечити бе-
заварійність, безперебійність 
роботи лінії 51 й дало можли-
вість створити резерв потужнос-
ті, та реконструкцію лінії 112. По-
вітряна лінія, яка будується від 
підстанції «Стріла», дасть мож-
ливість розділити лінію 112 на 
дві частини: дві окремих лінії 
з двома вимикачами. Це збіль-
шить пропускну спроможність та 
дасть можливість резервування. 

Крім того, у 2020-му на терито-
рії Бориспільщини відремонту-
вали 43 підстанції: 32 у Бориспо-

лі, 4 у Дударкові, 3 у Іванкові, 2 у 
Глибокому, по одній у Сеньківці та 
Лебедині. Встановлено 11 нових 
розвантажувальних підстанцій: 7 
у Борисполі (вулиці Грушевсько-
го, Петра Верни, Гоголя, Салютна, 
М. Карпенка, Шевченка, провулок 
Л. Курбаса) та по одній у Іванко-
ві, Лебедині, Сеньківці, Кучакові. 
Відремонтовано кілометри ліній 
електропередач.

Керівник наголосив, що всі про-
блеми швидко усунути неможливо. 
Роботи продовжуватимуться у на-
ступному році. Заплановані ремон-
ти повітряних, кабельних ліній, за-
міна повітряних ліній на кабельні. 
Трансформаторних підстанцій пе-
редбачено відремонтувати аж 119, 
у тому числі у Борисполі — 59, по 
12 у Іванкові та Любарцях, 8 у Рого-
зові, по 4 у великій Стариці, Сеньків-
ці та Сулимівці, по 3 у Артемівці, Гли-

бокому, Малій Стариці, 2 у Кириїв-
щині, по одній у Андріївці, Горобіїв-
ці, Городищі, Григорівці, Перегудах. 

Що стосується прийому на ба-
ланс безгосподарних підстанцій, 
Юрій Бриж наголосив, що це про-
цедура нескладна: потрібні заява 
та пакет документів від органів міс-
цевого самоврядування. Технічна 
комісія виїжджає на кожен об’єкт, 
складається акт, і сесія має дати 
дозвіл на розробку проекту зем-
левідведення під об’єктами.

Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук доповнив доповідь:

«Робіт виконується дуже бага-
то. Лінія 7, яка йде на Рогозів і жи-
вить всю північну частину нашо-
го міста, буде реконструйована у 
підземні кабельні мережі. Власни-
ки 220 земельних ділянок по пер-
шому мікрорайону Лозівки вже мо-
жуть підписувати договори із ДТЕК 
на встановлення лічильників. Про-
ект електропостачання зроблений 
таким чином, що для підключення 
не потрібно чекати, доки збудуєть-
ся будинок. Досить заплатити за лі-
чильник, його параметризацію й 
підключення (близько 3200 грн із 
земельної ділянки), і можна кори-
стуватися електроенергією». 

 � За дорученням секретаря міської ради Владислава 
Байчаса керівник Бориспільського відділення ДТЕК ПрАТ 
«Київські електричні мережі» Юрій Бриж на плановій 
нараді доповів про роботу підприємства на території 
Бориспільської ОТГ у році, що минає, і перспективи 
наступного року.
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СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ПОТРІБНА ЯЛИНКА? ХТО В ЛІС, ХТО ПО ДРОВА!
 � За інформацією виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради, кількість традиційних ялинкових базарів, які 
зазвичай починали роботу в середині грудня, цього року 
в місті буде меншою. Причина — відсутність бажаючих 
працювати в цій сфері. Де можна придбати ялинку тим 
бориспільцям, які не уявляють Нового року без живої 
зеленої красуні, але в той же час дбають про екологію, 
дізнавалися «Вісті».

ЖИВА VS ШТУЧНА. ЧИ, МОЖЕ, ДІДУХ?

Лісгосп: ялинки 
все одно будуть 
вирубуватися, це 
необхідність

«Насадження ялинок у лісгоспах 
не є природніми, їх висаджують 
люди, тому твердження про зни-
щення природи не є правильним. 
Шкоду лісу завдають браконьєр-
ські вирубки, тому краще уникати 
придбання дерев без маркуван-
ня та без документів на походжен-
ня товару. 

Новорічні ялинки вирощу-
ються на спеціально відведених 
для такої мети плантаціях або ж 
виокремлюються при проведен-
ні планових вирубок. Так, щороку 
в грудні проводяться заходи до-
гляду за лісом в загущених молод-
няках, в результаті яких відсорто-
вується чимала кількість ялинок. 
Саме такі дерева потраплять до 
споживача, якщо він придбає їх 
легально, у лісгоспі або через офі-
ційного посередника», — зазна-
чає інженер по охороні та захи-
сту лісу Михайло Бобик.

Штучна — не така 
вже й екологічна

На думку засновниці громад-
ської ініціативи «ЕкоБор» Ірини 

Ярмолюк, обидва варіанти (жива 
і штучна) прийнятні. «Раніше вва-
жалося, що жива ялинка вдома — 
крок до знищення природи, а пов-
ноцінною альтернативою є лише 
штучна. Та за останні роки еколо-
ги дещо змінили свою думку. Так, 
штучна може служити багато років, 
якщо зроблена якісно. Але шкода 
для екології немала: частина ма-
теріалу, з якого зроблено штучний 
виріб, не підлягає переробці, а в 
теплі виділяє небезпечні для здо-
ров’я леткі сполуки. Це особливо 
небезпечно для алергіків та осіб 
з хворобами органів дихання. Ще 
один мінус — виробництво штуч-
них ялинок потребує великих ре-
сурсів та має тривалий вуглецевий 
слід», — розповідає вона. 

За її словами, якщо обирає-
те зрубане дерево, важливо по-
дбати про його правильну утилі-
зацію після свят. В цьому році Бо-
риспільське КП «ВУКГ» придбало 
подрібнювач для деревини, то-
му можна сподіватися, що хвой-
ні більше не поїдуть разом із ін-
шим сміттям на полігон, а прине-
суть користь. 

«Чудова альтернатива — жи-
ва ялинка в горщику, та щоб во-
на прижилась, треба дотримува-
тися правильного температур-
ного режиму, поки вона перебу-
ває у квартирі, і вчасно висадити 
її у відкритий ґрунт, не забуваючи 
про гарний полив. Просто виса-
дити у дворі і забути — не варіант, 
без правильного догляду хвойне 
дерево не приживеться», — наго-
лошує Ірина Ярмолюк. 

Хочете бути 
оригінальними — 
поставте дідуха

Прадавня українська різдвяна 
прикраса — дідух — вже кілька 
років поступово знову входить у 
побут українців. Хтось вважає це 
проявом оригінальності та креа-

тивом, а для когось дідух — вір-
ність традиціям предків. 

«Традиція ставити дідуха ся-
гає ще дохристиянських часів, — 
розповідає історик Наталія Трі-
фонова. — Вона була притаман-
на переважно низинним регіо-
нам України, в яких вирощували 
пшеницю. Після приходу христи-
янства в побуті українців зали-
шилось багато старовинних об-
рядів. Більшість із них довелось 
«християнізувати», бо не вдалося 
викорінити. Це стосується і виго-
товлення дідуха. Його ставили бі-
ля образів та вважали родинним 
оберегом. Вважалося, що у ньому 
поселяються душі померлих пра-
щурів. Святковий сніп тримали в 
хаті протягом різдвяних свят, але 
інколи і до Водохреща. Потім йо-
го спалювали». За словами істори-
ка, подібні ритуали є язичницьки-
ми, а не християнськими. Втім, як 
і прикрашання на Новий рік живої 
чи штучної ялинки. 

Ілона НЕГОДА

З наближенням новоріч-
них свят частішають словесні 
баталії прихильників та про-
тивників традиційних зелених 
ялинок. До екологічно стур-
бованих українців, які висту-
пають за придбання штучної 
ялинки, додаються ще й ті, що 
воліють повернутися до древ-
ніх традицій і замінити ново-
річне дерево дідухом із пше-
ниці. Якщо у вас ще є сумні-
ви, вибір допоможуть зроби-
ти наші експерти.

ПІСЛЯ КАНІКУЛ ДІТИ 
НАВЧАТИМУТЬСЯ ВДОМА
Як повідомила на понеділковій нараді, 21 грудня, заступник міського 
голови Людмила Пасенко, з 25 грудня школярі міста йдуть на 
новорічно-різдвяні канікули, які триватимуть до 10 січня включно. 
З 11 січня за рішенням педагогічних рад навчальний процес 
відновиться та буде проходити з використанням дистанційних 
елементів. Таким чином, діти залишатимуться вдома, а уроки 
відбуватимуться на інтернет-платформах Zoom, Google classroom 
тощо.
Дошкільні навчальні заклади працюватимуть у звичному режимі з 
дотриманням протиепідемічних заходів. 

Наталія ТОКАРЧУК

Інженер по охороні і захисту 
лісу Бориспільського лісового 
господарства Михайло Бобик 
запевняє — планова вирубка 
ялинок перед Новорічними 
святами проводиться, щоправда, 
не в таких обсягах, як раніше. 
«Ялинки у нас є. Будь-хто 
може приїхати до будь-якого 
торгівельного закладу, що 
розташовані біля лісництв, 
вибрати і придбати дерево 
потрібного розміру на свій смак. 
Найближчі для бориспільців 
магазини біля лісництв у селах 
Старе, Кийлів та Вишеньки. Ціни 
незмінні з минулого року. Так, 
ціна стартує від 50 грн погонний 
метр (за невисоку ялинку до 0,7 
м) до 60 грн за погонний метр ( за 
дерево від 0,7 до 2 м). Усі ялинки 

лісгоспу марковані та мають 
бирки зі штрих-кодом, які свідчать 
про легальність їх видалення», — 
розповідає Михайло Бобик. 
За його словами, обсяги вирубки 
зменшуються щорічно. Однією 
з причин є зниження попиту. 
«Раніше було багато замовлень 
від підприємств та організацій, 
вони закуповували ялинки 
для співробітників. Клієнтів-
підприємців, що купували дерева 
для перепродажу, зараз майже 
немає, за хвойними вони їдуть на 
Чернігівщину, там дешевше, — 
коментує фахівець. — Крім того, 
в найближчі кілька років ми не 
зможемо надавати великі об’єми, 
треба дати час молодим ялинкам 
вирости. Щоб висаджене дерево 
досягло мінімального торгового 
розміру, потрібно 7 років». 
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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!

ТОВ «Перший український 
експертний центр» повідом-
ляє, що до виконавчого комі-
тету Бориспільської міської 
ради подано на коригування 
тарифи на теплову енергію, її 
виробництво та постачання, а 
також тарифи на комунальну 
послугу з постачання теплової 
енергії для розрахунків зі спо-

живачами категорії «населен-
ня» для житлового будинку за 
адресою: вул. Київський Шлях, 
95, м. Бориспіль.

Тарифи коригуються з метою 
надання мешканцям вказаного 
житлового будинку комуналь-
ної послуги з постачання те-
плової енергії в опалювальний 
період 2020-2021 років.

Тарифи на теплову енергію, 
її виробництво та постачання, 
а також на комунальну по-
слугу з постачання теплової 
енергії для розрахунків зі спо-
живачами категорії «населен-
ня», подані на коригування, 
наступні:

З більш детальною інфор-
мацією можна ознайомитися 
на офіційному сайті ТОВ «Пер-
ший український експертний 
центр»: http://www.puec.com.ua

Зауваження та пропозиції 
приймаються з 24.12.2020 
протягом 7 календарних днів 
від моменту публікації дано-
го оголошення за адресою: 

вул. Саперне поле, 14/55, офіс 

1004, м. Київ, 01042, (тел. 359-

10-51) та на електронну адре-

су: puec.ukr@gmail.com.

Водій автотранспортних засобів
Машиніст екструдера
Оператор виробничої дільниці
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 М/ф "Рукавичка"
6.40 М/ф "Козлик Та Його Горе"
6.50 М/ф "Як Їжачок Шубку Міняв"
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 Наші гроші
18.55 "Супер-чуття"
19.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
21.45 Спецпроєкт "Непоганий рік"
22.35 "Дикі тварини"
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

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, 16.45, 19.30, 4.25 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 13.15, 15.00 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 Комедія "Сам удома - 4"
22.05, 2.30 Комедія "Дитина Бріджит 

Джонс"
0.40 Комедія "Діамантова рука"

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+)
14.50, 15.40 "Вещдок"
16.30, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.50 Х/ф "Два Івани"
3.15 М/ф "Дед Мороз и серый волк"

3.30 М/ф "Дванадцять місяців"
4.25 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40, 6.00 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 "Виноград" 1, 2 с. (12+)
23.20 Т/с "Виноград" (12+)
1.30 Телемагазин
2.50 Т/с "Ялинка на мільйон"

ICTV.
3.45 Скарб нації
3.55 Еврика!
4.05 Служба розшуку дітей
4.10 Факти
4.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.15 Громадянська оборона

6.55, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

7.50, 9.15 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 
подорож" (12+)

8.45 Факти. Ранок
11.45, 13.15 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф "Хоббіт: Битва п’яти 

воїнств" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Т/с "Пес. Новорічний пес" 

(12+)
22.35 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
0.30 Т/с "Закляті друзі" (16+)
3.15 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Х/ф "Снігові пси"
11.00 Х/ф "Білий полон"
13.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Тернер і Хуч"
22.50 Х/ф "Поліцейський пес"
0.40 Т/с "Шлях чарівника" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.55, 8.15 Х/ф "Два капітани"
9.35, 18.05 СуперМама
13.30, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
20.05 Х/ф "Джентльмени удачі"
22.00 Вiкна-Новини
22.45 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
0.30 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.15 Х/ф "Земля, забута часом"
8.00 Х/ф "100 000 000 до н.е."
9.45 Х/ф "Ікар"
11.20 Х/ф "Посилка"
13.15 "Загублений світ"
18.15, 2.25 "Спецкор"
18.50, 2.55 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса"
23.40, 1.30 Т/с "Кістки-8"
3.25 "Облом.UA."
4.30 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Веселі Жабокричі"
7.50, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Невиправний брехун"
10.30 Х/ф "Оцеола"
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.35, 2.00, 3.05 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Бінго Бонго"
0.35 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 М/ф "Черевички"
6.40 М/ф "Чарівні Окуляри"
6.50 М/ф "Нікудишко"
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 "Супер-чуття"
19.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
21.45 Наші гроші
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, 16.45, 19.30, 3.55 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 13.15, 15.00 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Комедія "Сам удома - 3"
22.20, 2.10 Комедія "Щоденник Бріджит 

Джонс -2: межі розумного"
0.40 "Казкова Русь. Президенти удачі"

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+)
14.50, 15.40 "Вещдок"
16.30, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

23.50 Т/с "Нехай говорять" (16+)
4.35 "Мультфільм"
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, 2.00 

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 "Мама для снігуроньки" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 Т/с "Мама для снігуроньки" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
3.40 Скарб нації
3.50 Еврика!
4.00 Факти
4.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.00 Громадянська оборона

6.50 Більше ніж правда
7.40, 2.55 Анти-зомбі
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда 5.30
10.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф "Леді-яструб"
16.25 Х/ф "Робін Гуд: Початок" (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.45 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
0.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Х/ф "Школа супергероїв"
11.40 Х/ф "Нерв"
13.40 Хто зверху? (12+)
17.40, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Поклик пращурів"
22.40 Х/ф "Дрейф" (16+)
0.40 Т/с "Шлях чарівника" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.35 Х/ф "Два капітани"
9.35, 18.05 СуперМама
13.30, 14.50 Т/с "Слід" (16+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.45 Х/ф "Дівчата"
22.00 Вiкна-Новини
23.00 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
0.55 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "Збиток"
8.05 Х/ф "Робокоп"
10.00 Х/ф "Робокоп-2"
12.15 "Загублений світ"
18.15, 1.25 "Спецкор"
18.50, 2.15 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса"
23.35, 0.30 Т/с "Кістки-8"
2.45 "Облом.UA."
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.

5.00 "Top Shop"

6.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"

7.50, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"

9.00 Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."

10.35 Х/ф "Текумзе"

12.50 "Свідок. Агенти"

14.45, 3.15 "Речовий доказ"

18.20 "Будьте здоровi"

19.30 "Легенди карного розшуку"

22.30 Х/ф "Оцеола"

0.35 "Легенди бандитської Одеси"

4.00 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  29 грудня

СЕРЕДА, 30 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 2.55 Енеїда
6.30 М/ф "Ходить Гарбуз По Городу"
6.40 М/ф "Історія Про Дівчинку, Яка 

Наступила На Хліб"
6.50 М/ф "Колосок"
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 "Дикі тварини". Найсильніші
18.55 "Неймовірне місто". Сінгапур
19.55 "Боротьба за виживання"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
3.50 Д/ф "З України до Голлівуду"
5.05 Бюджетники

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, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 13.15, 15.00 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 Комедія "Сам удома - 2"
22.50, 3.05 Комедія "Щоденник Бріджит 

Джонс"
0.50 Комедія "Як украсти мільйон"

ІНТЕР.
3.45 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
5.00, 4.55 "Телемагазин"
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 18.00, 19.00, 3.05 "Стосується 

кожного"

10.55, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
12.00 "Новини"
13.35 Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 

(16+)
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.45 Т/с "Батьківський інстинкт" (16+)
4.35 "Мультфільм"

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 "Все одно тебе дочекаюся" 1, 2 

с. (12+)
23.20 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 3 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" (12+)

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, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.15 Х/ф "Живим чи мертвим" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.15 Х/ф "Післязавтра" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда Прем’єра
22.45 Т/с "Закляті друзі" (16+)
2.55 Анти-зомбі

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

12.50 Супер Топ-модель по-українськи 
(16+)

15.00 Х/ф "Вальхалла: Раґнарок" (12+)
17.00 М/ф "Заплутана історія"
19.00 Х/ф "Снігові пси"
21.00 Х/ф "Білий полон"
23.30 Х/ф "Американський пиріг" (16+)
1.30 Х/ф "Прокляття" (18+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.40 Х/ф "Два капітани"
9.25, 18.05 СуперМама
14.30, 22.00 Вiкна-Новини
14.50 Т/с "Слід" (16+)
17.30 Вікна-Новини
19.05 Детектор брехні (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Одне серце на двох"
0.55 Містичні історії з Павлом 

Костіциним (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.30 Т/с "Опер за викликом-4"

10.25 Х/ф "Випадковий шпигун"
12.15 Х/ф "Шанхайський полудень"
14.20 "Загублений світ"
18.15, 2.20 "Спецкор"
18.50, 2.50 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Одеса"
23.35, 1.25 Т/с "Кістки-8"
3.20 "Облом.UA."
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Повороти долі"
7.45, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.20 Х/ф "Знову невловимі"
10.50 Х/ф "Апачі"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.15 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Текумзе"
0.35 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
4.05 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 28 грудня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55 Енеїда
6.30 М/ф "Іванко Та Воронячий Цар"
6.40 М/ф "Котигорошко"
6.50 М/ф "Тредичіно"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 4.35 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10 Суспільна 

студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 22.00, 5.30 Спорт
15.20 UA Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
17.30 "Дикі тварини"
18.20 "Супер-чуття"
19.25 Х/ф "Різдвяний будиночок"
22.25, 0.00 Х/ф "Додому на різдво"
23.50 Новорічне привітання Президента 

України
0.15 Х/ф "Груднева наречена"

КАНАЛ "1+1".
6.00, 9.25 "Життя відомих людей"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
10.25 "Ніч хітів"
12.50 Комедія "Діамантова рука"
14.50 Комедія "Сам удома"
16.55 Комедія "Сам удома - 2"
20.21, 0.00 "Новорічний вечірній квартал 

2020/2021"
23.45 "Новорічне привітання з новим 

2021 роком"
0.50 "Новорічний вечірній квартал"

ІНТЕР.
10.00 "Корисна програма"
11.30 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
13.10 Х/ф "Карнавальна ніч"
14.35 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
16.20 Х/ф "Джентльмени удачі"

18.15 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 
Шурика"

20.00 "Подробиці"
20.30 "Вещдок. Новый год"
21.30, 0.00 "Место встречи. Новый год"
23.55 Новорічне привітання Президента 

України

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00 Реальна містика
9.00, 15.00 Сьогодні
9.30 Шоу братів Шумахерів. Новорічний 

дайджест
12.00, 15.20 Т/с "Вісімнадцятирічний 

олігарх" (12+)
16.15 Т/с "Втікачі" (12+)
20.00 Новорічна ніч на каналі Україна
23.55 Вітання Президента України 

Володимира Зеленського з Новим 
роком!

ICTV.
5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!

5.40 "На трьох" (16+)
7.35 Х/ф "Мишаче полювання"
9.15 Т/с "Пес" (16+)
12.00 Т/с "Пес. Новорічний пес" (12+)
13.50 Х/ф "Поліцейська академія" (16+)
15.30 Х/ф "Поліцейська академія-2: 

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

Знову на навчання" (16+)
18.30 Х/ф "Поліцейська академія-4: 

Громадянське патрулювання" 
(16+)

20.00 Дизель-шоу: До зустрічі Нового 
року будь готовий! Прем’єра (12+)

23.55 Новорічне поздоровлення 
Президента України

0.00 Дизель-шоу до ранку (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Хто зверху? (12+)
8.05, 10.00 Kids' Time
8.10 М/ф "Мадагаскар 2"
10.05 М/ф "Мадагаскар 3"
12.00 М/ф "Заплутана історія"

13.50, 17.00, 0.00 Варьяти (12+)
20.00 М/ф "Крижане серце"
22.00 Х/ф "Чаклунка" (16+)
23.50 Новорічне привітання Президента 

України Володимира Зеленського

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
7.35 Звана вечеря (12+)
15.55 Х/ф "Джентльмени удачі"
17.45 Х/ф "Самогонщики"
18.05 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
18.20 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
20.15 Х/ф "Діамантова рука"
22.15, 0.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.50 Новорічне привітання президента 

України
0.20 Х/ф "Новорічний янгол"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"

6.25 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Ера динозаврів"
15.20 Х/ф "Півтора шпигуна"
17.25 Х/ф "Міфіка: Завдання для героїв"
19.20 Т/с "Майже рай"
0.00 Х/ф "Кінець світу"
2.15 "Облом.UA."

НТН.
5.45 М/ф "Свято новорічної ялинки"
6.55 М/ф "Як козаки..."
8.15 Х/ф "Нерівний шлюб"
11.25 Х/ф "Садко"
13.05 Х/ф "Раз на раз не випадає"
14.30 Х/ф "Бінго Бонго"
16.30 "Випадковий свідок"
18.20 "Правда життя"
19.00 "Свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
22.00, 0.00 "Дискотека 80-х"
23.50 "Новорічне привітання Президента 

України В. Зеленського"
3.45 "Концерт Гаріка Кричевського 

"Поїхали"

ЧЕТВЕР,  31 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
8.05 М/ф "Як Козаки Сіль Купували"
8.15 М/ф "Як Козаки На Весіллі Гуляли"
8.35 М/ф "Як Козаки у Футбол Грали"
8.50 М/ф "Як Козаки Олімпійцями Стали"
9.20 М/ф "Як Козак Щастя Шукав"
9.25 М/ф "Як Козаки Куліш Варили"
9.30 М/ф "Як козаки у хокей грали"
9.50 М/ф "Енеїда"
11.00 М/ф "Пастка для кицьок"
12.45 Х/ф "Різдвяний будиночок"
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 Новорічний концерт на 

UA:ПЕРШИЙ. Ніна Матвієнко та 
Дмитро Андрієць

17.00 Новорічний концерт на 
UA:ПЕРШИЙ. Іво Бобул

18.00 "Дивовижні готелі — Життя за 
межами холу"

19.10 Х/ф "Додому на різдво"

21.00, 23.40, 2.00, 5.25 Новини
21.25 Х/ф "Різдвяні дзвіночки"
23.05 "Дикі тварини"
0.05, 2.25, 5.50 Аспекти
0.15 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
8.05 "Концерт dzidzio "Super-puper"
9.45 "Королева ночі. Концерт олі 

полякової"
11.45 Комедія "Чорний лицар"
13.40 Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
15.30 "Новорічний вечірній квартал 

2020/2021"
19.30 ТСН
20.15 "Вечір прем'єр з катериною 

осадчою"
22.10 Комедія "Джентльмени удачі"
23.55 Пригоди "Тільки диво"
1.50 "Концерт романа скорпіона"

ІНТЕР.
6.15 Х/ф Тато на Різдво (12+) (12+)
7.50 Х/ф "Подорож до Різдвяної зірки"
9.10 Х/ф "Підміна на Різдво"
11.10 Х/ф "Санта і Компанія"
13.00 "Место встречи. Новый год"
17.40 Х/ф "Сім'янин"
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Відні"
22.20 "На Интере - Главная елка страны"
1.05 Х/ф "Це я"
3.05 "Орел і Решка. Дива світу"
3.50 Х/ф "Сорочинський ярмарок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.50 Новорічна ніч на каналі Україна
11.20 Т/с "Втікачі" (12+)
15.10 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
19.00, 3.20 Сьогодні
20.00 Х/ф "Родина напрокат"
22.00 Т/с "Вісімнадцятирічний олігарх" 

(12+)
1.50 Т/с "Мама для снігуроньки" 1, 2 с. 

(12+)

ICTV.
5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.35 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.25 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
8.35 М/ф "Ілля Муромець і Соловей-

розбійник" (16+)
9.55 М/ф "Добриня Микитович і Змій 

Горинович" (16+)
11.10 М/ф "Олешко Попович і Тугарин 

Змій" (16+)
12.30 М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк" 

(16+)
14.05 М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк-2" 

(16+)
15.15 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
16.30 Дизель-шоу (12+)
21.00 Х/ф "За бортом"
22.55 Х/ф "Великий переполох у малому 

Китаї" (16+)
0.40 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 0.20 Варьяти (12+)

9.00, 11.00 Kids' Time
9.05 М/ф "Красуня і чудовисько"
11.05 М/ф "Відважна"
13.00 Х/ф "Володар перснів: Хранителі 

перстня"
16.20 Х/ф "Володар перснів: Дві вежі" 

(16+)
20.00 Х/ф "Володар перснів: Повернення 

короля" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
2.20 Х/ф "Пережити Різдво"
3.40 Х/ф "Дюплекс"
5.10 Х/ф "Снігопад"
6.45 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
7.55 Х/ф "Діамантова рука"
9.50 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
11.35 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
23.25 За два кілометри до Нового року
1.10 Х/ф "Спокута"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
8.05 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "І гримнув грім"
14.55 Х/ф "Міфіка: Темносил"
17.00 Т/с "Майже рай"
21.35 Х/ф "Вітряна ріка"
23.35 Х/ф "Вбивство - не казка"

НТН.
7.35 М/ф "Як козаки..."
9.20, 1.40 "Випадковий свідок"
11.40 Х/ф "Снігова королева"
13.10 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
15.05 "Концерт гурту "ТІК"
16.30 "Свідок"
17.40 Х/ф "Танцюрист диско"
20.15 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
22.10 Х/ф "Дуже новорiчне кiно, або Ніч 

у музеї"
0.20 "Дискотека 80-х"
3.25 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 1.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.00, 5.25 

Новини
7.15 Книга-мандрівка. Україна
7.20 М/ф "Курка, Яка Несла Всяку 

Всячину"
7.30 М/ф "Капітошко"
7.40 М/ф "Повертайся, Капітошко!"
7.50 М/ф "Оленятко Білі Ріжки"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
9.05 Відтінки України
9.35 Музеї. Як це працює
10.05 Х/ф "Різдвяний будиночок"
11.50 Х/ф "Додому на різдво"
13.25 "Боротьба за виживання"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Новорічний концерт на 

UA:ПЕРШИЙ. Іво Бобул

17.00 "Дивовижні готелі — Життя за 
межами холу"

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

20.00, 21.25 "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Поїздка в Сіетл" (12+)
0.05 Д/ф "Веронські скарби"

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2020"
10.00 "Світ навиворіт"
13.25, 15.45, 18.00, 20.15 "Новорічний 

вечірній квартал"
19.30, 5.30 ТСН
23.15, 0.15 "Світське життя"
1.15 "Королева ночі. Концерт олі 

полякової"
3.05 "Концерт Нталії Могилевської 

"Весна"

ІНТЕР.
7.00 М/ф "Дівчинка та зайці"
7.10 Х/ф "Санта і Компанія"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня" 

Прем’єра
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Зимовий замок"
12.40 Т/с "Заради кохання я все зможу!"
16.20 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Відні"
18.10 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Індії" (12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Кохання в Лапландії"
22.20 "Новорічний концерт Хору 

Турецького" Прем’єра
0.10 Х/ф "Заміж у Новий рік"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
10.00 Т/с "Діда мороза не буває"
13.50 Т/с "Німа" 1, 2 с. (16+)
15.00, 19.00, 3.20 Сьогодні
15.20 Т/с "Німа" (16+)
17.50 Т/с "Незабута" 1, 2 с. (12+)

20.00 Т/с "Незабута" (12+)
22.45 Т/с "Здрастуй, сестра" 1, 3 с.

ICTV.
7.45 Х/ф "Король Ральф"
9.20 Х/ф "Невдахи"
11.00, 22.25 Дизель-шоу (12+)
13.35 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
15.20 Х/ф "Дев’ять ярдів" (16+)
17.00 Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська академія" (16+)
20.50 Х/ф "Поліцейська академія-2: 

Перше призначення" (16+)
0.45 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.20 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.10 М/ф "Том і Джеррі та Чарівник з 

країни Оз"
13.20 Х/ф "Гаррі Поттер і Смертельні 

реликвії 1" (16+)

16.10 Х/ф "Гаррі Поттер і Смертельні 
реликвії 2" (16+)

19.00 Х/ф "Фантастичні звірі і де їх 
шукати" (12+)

21.20 Х/ф "Фантастичні тварини: Злочини 
Гріндельвальда" (12+)

0.20 Х/ф "Тернер і Хуч"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Неймовірна правда про зірок
12.20 Х/ф "Новорічний янгол"
14.15 Т/с "Одне серце на двох"
18.00 Хата на тата (12+)
22.35 Х/ф Зимовий сон
0.40 Х/ф Вілла розбрату, або Танець 

сонячного затемнення

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.30 "Джедаі 2019"
9.05 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
10.05, 1.10 "Загублений світ"

13.05 Х/ф "Медовий місяць у Вегасі"
15.00 Х/ф "Міфіка: Некромант"
16.55 Х/ф "Охоронець"
19.00 Х/ф "Три дні на втечу"
21.40 Х/ф "Сек'юріті"
23.30 Х/ф "Кривавий орел"
2.10 "Облом.UA."
2.35 "Цілком таємно-2017"
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
6.50 Х/ф "Трест, який лопнув"
10.50 Х/ф "Дежа вю"
12.55 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
14.50, 3.35 "Випадковий свідок"
19.00 Х/ф "Білі роси"
20.45 Х/ф "Закони привабливості"
22.25 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
0.30 "Дискотека 80-х"
3.40 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"
4.50 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40, 2.00, 5.25 

Новини
7.15 Книга-мандрівка. Україна
7.20 М/ф "Лежень"
7.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін Слоників 

Рахував"
7.40 М/ф "Як Песик І Кошеня Мили 

Підлогу"
7.50 М/ф "Івасик-Телесик"
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 Архімед. Повелитель чисел
14.25 Телепродаж
15.00, 1.05 Країна пісень

16.00 Новорічний концерт на 
UA:ПЕРШИЙ. Анатолій Гнатюк

17.00 "Дивовижні готелі — Життя за 
межами холу"

18.10 "Неймовірне місто". Сінгапур
19.05 Д/ф "Масштабні інженерні 

помилки"
20.00 "Світ дикої природи"
21.25 "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Северин Наливайко" (12+)
0.05 Д/ф "Сходи Якова"
2.25, 5.50 Аспекти
2.35 Суспільна студія

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.30, 2.10 "Світ навиворіт"
13.50 Комедія "Сам удома 5"
15.40 Комедія "Сам удома - 4"

17.30 Пригоди "САМ УДОМА - 3"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 Казка "Три горішки для 

попелюшки"
22.00 Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
23.50 Концерт "СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ. 15 

РОКІВ"

ІНТЕР.
6.50 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.05 Х/ф "Підміна на Різдво"
9.00 "Готуємо разом" Прем’єра
10.00, 11.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Сім'янин"
14.20 Х/ф "Кохання в Лапландії"
16.10 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
18.15, 20.30 Т/с "Випробування 

невинуватістю"
20.00 "Подробиці"
22.20 Концерт "Стас Михайлов. Народний 

Корпоратив"
0.15 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.00, 5.50 Реальна містика
10.10 Х/ф "Родина напрокат"
12.00, 4.10 Х/ф "Весільна сукня" (12+)
14.10 Т/с "Лабіринт" (16+)
18.00, 20.00 Фантастична ніч на каналі 

Україна
22.00 Концерт Олі Полякової
23.50, 2.15 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 

(12+)

ICTV.
8.10 Х/ф "Леді-яструб"
10.20 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
12.30 Х/ф "Робін Гуд: Початок" (12+)
14.30, 22.05 Дизель-шоу (12+)
16.50 Х/ф "Джуніор" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська академія-3: 

Знову на навчання" (16+)
20.40 Х/ф "Поліцейська академія-4: 

Громадянське патрулювання" 
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
9.35, 11.35 Kids' Time
9.40 М/ф "Крижане серце"
11.40 Х/ф "Чаклунка" (16+)
13.40 Х/ф "Фантастичні звірі і де їх 

шукати" (12+)
16.10 Х/ф "Фантастичні тварини: Злочини 

Гріндельвальда" (12+)
19.00 Х/ф "Земля тролів"
21.00 Х/ф "Земля тролів: У пошуках 

золотого замку"
23.00 Х/ф "Ґретель і Гензель" (16+)

СТБ.
11.45 Х/ф Знахар
14.15 СуперМама
18.00 Хата на тата (12+)
22.05 Х/ф "Кольє для Снігової Баби"
23.50 Х/ф "Шлях крізь сніги" (12+)

КАНАЛ "2+2".
7.30 "Джедаі 2019"

7.55, 1.00 "Загублений світ"
12.30 Х/ф "День, коли Земля зупинилась"
14.15 Х/ф "Міфіка: Залізна корона"
16.10 Х/ф "Морський піхотинець"
17.55 Х/ф "Морський піхотинець-2"
19.50 Х/ф "Морський піхотинець-3"
21.35 Х/ф "Морський піхотинець-4"
23.10 Х/ф "Тавро"

НТН.
7.45 "Слово Предстоятеля"
7.50 "Будьте здоровi"
8.25 Т/с "Банкірші"
11.55 Х/ф "Морозко"
13.30 Х/ф "Білі роси"
15.15 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
17.20 Х/ф "Закони привабливості"
19.00 Х/ф "Кримінальний талант"
22.05 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
23.55 "Дискотека 80-х"
1.10 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  1 січня

СУБОТА,  2 січня

НЕДІЛЯ,  3 січня
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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, житловий 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 заскле-
ні, 997000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кім-
нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

БУДИНКИ

Баришівка

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, 
коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна де-
рев'яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, 
сигналізація, 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 
соток рівна, два великих гаражі, один зро-
блений під СТО з ямою, господарські спо-
руди, гарна інфраструктура (супермаркети, 
школа, дитсадок). Ціна 2110000 грн, можли-
вий невеликий торг. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений 
цеглою, 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, світ-
ло 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 твердопа-
ливного котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. 
Тел.: 0 93 1817991, 0 63 4740538.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий буди-
нок, 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. 
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 Ки-
єва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в 
м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.
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. Бо-
риспіль 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.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

31.12.2020 року о 12.00 в с. Кири-
ївщина Рогозівської с/р Бориспіль-
ського р-ну Київської обл. відбудеть-
ся проведення робіт із закріплення 
межовими знаками меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) гр. 
Малежика Валерія Миколайовича. 
Виконавець робіт повідомляє влас-
ника суміжної земельної ділянки гр. 
Пеккер Тетяну Володимирівну про 
проведення вищезазначених робіт. 

31.12.2020 року о 12.00 в с. Рогозів Рогозів-
ської с/р Бориспільського р-ну Київської обл. 
відбудеться проведення робіт із закріплення 
межовими знаками меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Малежика В’ячеслава 
Миколайовича. Виконавець робіт повідомляє 
власників суміжних земельних ділянок гр. 
Власова Юрія Віталійовича, гр. Шелепенка 
Сергія Юрійовича, гр. Шелепенко Наталію 
Іванівну, гр. Скибу Юлію Юріївну, гр. Глущенко 
Інну Анатоліївну про проведення вищезазна-
чених робіт. 
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На постійну роботу потрібні охоронці, у 
гарній фізичній формі. Офіційне працев-
лаштування. Наявність медичної довідки та 
довідки про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, 
вахта. Тел.: 0 67 3288818, 0 67 7036934.

Пропонуємо роботу покоївки в готель, гра-
фік позмінний. Тел.: 0 63 1301513. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комірник, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. Офіційна та гід-
на робота на мед. складі, на будівництві безко-
штовні вакансії, надаємо житло. Ліц.№981 від 
10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.:0 93 0165413(вай-
бер), 0 67 1744429.
Робота електрозварювальника, с. Любарці. 
Тел.: 0 50 3527380. 

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

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.
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

Телевізор «SHARP», б/в (52 см); стаціонарний 
телефон «Panasonic»; кухонні меблі: шафа і 
тумба; велисипед «Україна», б/в; праску; холо-
дильник «Мінськ», б/в, ціна договірна. Тел.: 0 50 
8122910, 0 67 9102502.
ТВАРИНИ

Бориспіль

Кіт сфінкс, хлопчик, 1 рік, 2500 грн. Тел.: 0 67 
5061177.
РІЗНЕ

Бориспіль

Дрова садові. Тел.: 0 66 6442411. 

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 
2 кімнати для двох жінок або пари, всі зруч-
ності, 4000 грн без комунальних послуг. 
Тел.: (04595) 52067, 0 66 7701019.
2-к.кв., вул. Ясна, житловий стан,окремо 
кімнати, необхідні меблі, побутова техні-
ка , 6000 грн+комунальні, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). 
Тел.: (044) 2817986.
Запрошуємо на роботу майстра енергопо-
стачальної компанії, освіта вища технічна 
або вища електротехнічна, можливо без 
д/р, г/р 15/15, з/п висока. Тел.: 0 97 5794111.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасли-
ве Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер 
з продажу, завідуючий складом, начальник 
виробництва, водій на вантажний автомобіль 
Іsuzu, вантажопідйомність 2,5 т, робочі вер-
статники: на картонно-різальний верстат, на 
рольовий прес, на тигель; вантажники; різ-
норобочі. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 
4666416, Володимир. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібен домашній майстер: ре-
монт побутової техніки, електрик, сантехнік, бу-
дівельні роботи, зборка розборка меблів. ФОП 
Дубровський Д.В. Телефонуйте: 0 95 7677058, 
0 63 3612232. 
А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 
грн, коричнева — 250 грн, бордова — 300 
грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, корич-
неве — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 
95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно усі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бе-
тонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, по-
крівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоб-
лока, піноблока, бетонування, штукатурка, 
гіпсокартон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 
3867550, 0 99 3598319.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чор-
нозем, 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.

Виконуємо внутрішні роботи: стяжка підло-
ги, ламінат, штукатурна маячна, безпіщанка, 
монтаж гіпсокартону, фарбування, уста-
новлення дверей. Реставрація паркету - ци-
клівка+шпаклівка+шліфування+лак 2 шари. 
Тел.: 0 96 9037712, Віталій. 

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

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 
сім'ї, серія АІ №026730, видане на ім'я Пет-
лицької Олени Ігорівни Бориспільською район-
ною державною адміністрацією 13 січня 2014 
р., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 
сім'ї, серія АІ №026731, видане на ім'я Щави 
Владислава Ігоровича Бориспільською район-
ною державною адміністрацією 13 січня 2014 
р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Одинока жінка 69-ти років, бажає познайоми-
тися з удівцем від 63 до 69, років без шкідли-
вих звичок для серйозних стосунків, судимих 
прошу не турбувати, житлом забезпечена, не 
від кого не залежна. Звонить по телефону: 0 
63 8431269.

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

ТОВ «Нова Земля»
14.01.2021 року о 9.00 годині відбудеться 

винесення меж земельної ділянки в натурі 
за адресою: вул. Петра Верни, 33-а, м. Бори-
спіль, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути власни-
ків суміжних земельних ділянок за даною 
адресою. У разі відсутності суміжних зем-
лекористувачів Акт приймання-передачі 
межових знаків буде вважатися погодже-
ним. 
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Навіть якщо ви дуже зайняті, не вар-
то зневажати спілкуванням з новими людь-
ми. Нові знайомства послужать вам недур-
ну службу згодом, коли ви вже забудете, при 
яких обставинах вони відбулися.

ТЕЛЕЦЬ. Життя буде бити ключем, але тіль-
ки від вас залежить, яким саме й по якім міс-
цям. Ваше завдання - навчитися сідлати хви-
лю. Якщо ви зможете управляти ситуацією, 
то ви зможете згорнути гори.

БЛИЗНЮКИ. У вас з'явиться можливість для 
максимально успішної реалізації задумано-
го. Ваші мрії здійсняться. Ваша кохана люди-
на готова здійснити  будь-яке ваше бажання.

РАК. Ваша особиста активність може бу-
ти пов'язана з якимись партнерськими зо-
бов'язаннями, і незабаром ви домовитеся 
з усіх питань. Не варто сумніватися у влас-
них силах, помисливість уже не раз підво-
дила вас.

ЛЕВ.  Ви відчуєте легкість і спокій, піде в мину-
ле багато чого з того, що вас дратувало. Спри-
ятливий період для активного спілкування з 
протилежною статтю в неформальному ключі.

ДІВА. Деякі погляди на життя з часом і ва-
шим духовним розвитком застарівають. По-
ра це визнати. Світ змінився. Навчиться па-
рити над ситуацією, бачити перспективу на 
роботі й в особистому житті.

ТЕРЕЗИ. Надзвичайно продуктивний і радіс-
ний період. Хоча вам знадобиться обереж-
ність і старанність у прийнятті рішень. Ви мо-
жете багато чого добитися в плані кар'єри. 

СКОРПІОН. Ви завоюєте успіх і популяр-
ність. Вам запропонують підвищення по служ-
бі, ви одержите великий гонорар. В особисто-
му житті вам не перешкодить зробити малень-
кий подвиг в ім'я кохання. Ви відчуєте себе ге-
роєм у своїх очах і в очах своєї половинки.

СТРІЛЕЦЬ. Не слухайте порадників, що 
відговорюють вас від того виду відпочинку, 
який ви для себе вибрали на Новий рік. Ваші 
плани обіцяють бути оптимальні.

КОЗОРІГ. Улюблена робота може стати дже-
релом якщо не великих доходів, так життє-
вих сил. Тим більше, що відносини з колегами 
й з начальством доброзичливі та гармонійні.

ВОДОЛІЙ. Можливі перевантаження на 
роботі. І зараз краще не уживати ризикова-
них дій, тому що для здійснення честолюб-
них кар'єрних задумів необхідно мати спо-
кійний тил.

РИБИ. Фортуна може посміхнутися вам, хо-
ча ситуація як і раніше непроста. Варто заду-
матися про майбутні свята. Можна заплану-
вати невелику подорож, з'їздити до рідних. 
Вас можуть спокушати привабливою діло-
вою пропозицією.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 28 ГРУДНЯ 2020 - 3 СІЧНЯ 2021


