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ЗМІНИМО 
ЖИТТЯ ХВОРИХ 
НА ДІАБЕТ 
РАЗОМ

БЮДЖЕТ-2021
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

УСІХ ПІЛЬГОВИХ 
КАТЕГОРІЙ 

1,5 млн грн

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ  

38,2 млн грн

ВИПЛАТА 
МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ 

3 млн грн

ПЕРВИННА 
МЕДИКО-САНІТАРНА 

ДОПОМОГА 

10,5 млн грн

НЕВІДКЛАДНА 
ДОПОМОГА  

5 млн грн

БЛАГОУСТРІЙ 
ТЕРИТОРІЙ

50 млн грн

ДЕПУТАТСЬКІ 
ОКРУГИ  

19 млн грн

СЛУЖБА МЕРА  

3 млн грн

ДОТАЦІЯ 
НА ІНСУЛІН

600 тис. грн

ДОРОЖНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА  

4 млн грн

КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО 

26,5 млн грн

СПОРТИВНІ 
ЗАКЛАДИ

19 млн грн
ПОТОЧНІ 

ПОТРЕБИ ОСВІТЯН 

496 млн грн

908 млн грн — всього
доходи загального фонду
міського бюджету

стор. 2



I-VISTI.COM2 | 
  |  №48 [1056], 31 ГРУДНЯ 2020

АКТУАЛЬНО

Новий бюджет передбачає перевезення 
усіх пільгових категорій без обмежень 
автобусним транспортом, на це 
виділяється 1,5 мільйони гривень. Іще 
500 тис. грн. виділяється на компенсацію 
пільгового проїзду залізничним 
транспортом та 600 тис. грн. на 
компенсацію послуг зв’язку.

На виплату матеріальної 
допомоги тим, хто цього 
потребуватиме, визначена 
сума в 3 мільйони гривень. 
Крім того, передбачаються 
витрати на пільги 
інвалідам по зору, медичне 
обслуговування особам, 
постраждалим внаслідок 
аварії на ЧАЕС, заходи 
з оздоровлення дітей, 
підтримку організацій 
інвалідів та ветеранів 
тощо. 

Установи та заклади культури і 
мистецтв у 2021 році отримають 
близько 26,5 мільйонів 
гривень. У складі видатків — 
фінансування муніципального 
театру, міських та сільських 
бібліотек, Бориспільського 
історичного та Іванківського 
краєзнавчого музеїв. Крім 
того, на 12 млн грн будуть 
профінансовані будинки 
культури та клуби.

На підтримку КНП «Бориспільський 
міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» передбачається 
виділити 10,5 мільйони гривень, в т.ч. на 
боротьбу з коронавірусною інфекцією — 
2 млн грн. 

Хворі на цукровий діабет також 
отримають підтримку від міста — 
на препарати інсуліну виділять 
600 тис. грн.

Комунальні підприємства, 
які забезпечують 
життєдіяльність міста, 
отримають кошти на 
розвиток та утримання 
дорожньої інфраструктури 
4 млн грн.

На фінансування спортивних закладів бюджетом 
передбачено майже 19 млн грн. За рахунок цих коштів 
проводитимуться спортивні заходи, функціонуватимуть 
ДЮСШ та центр спорту і фізичного здоров’я населення. 

У 2021 році депутатські 
округи, як і раніше, отримають 
фінансування на невідкладні 
потреби та ремонти. На це 
передбачено виділити 19 млн грн.

На соціальний захист та 
соціальне забезпечення 
передбачено витратити 
38,2 мільйони бюджетних 
гривень.

Невідкладна допомога 
Бориспільської ОТГ, 
створення якої було 
ініційовано секретарем 
Бориспільської міської 
ради Владиславом 
Байчасом, отримає з 1 
січня 5 мільйонів гривень. 

Колл-центр (служба мера), 
який стане муніципальним 
аналогом служби 911, 
отримає близько 3 млн 
грн для забезпечення 
безперебійної роботи.

На виконання Програми 
контролю утримання та 
розмноження домашніх 
і безпритульних тварин 
виділять 1,2 млн грн.

На перехідні об’єкти, 
будівництво яких було 
розпочато у 2020 році, 
але не завершилося, 
виділять 65 мільйонів 
гривень. Таким чином, 
планується добудова ДНЗ 
на вул. Момота, об’єктів 
на території КРП «ББЛІЛ», 
школи на вул. Момота та ін.

На благоустрій 
територій 
громади 
виділено майже 
50 млн грн. 

Новоприйнятий документ можна з упевненістю назвати «освіто 
орієнтованим». Адже дотація з міського бюджету лише на 
заробітні плати та доплати і премії вчителям та директорам 
закладів середньої освіти складе 39 мільйонів гривень. При 
чому несправедливість минулих років, коли районні вчителі 
отримували більшу зарплатню, ніж міські, буде подолано. З 2021 
року вчителі отримуватимуть премії в розмірі 25%, надбавки 
за престижність в розмірі 30%, а директори та їх заступники — 
50% доплати за складність роботи.

Дошкільна та шкільна освіта отримають 496 мільйонів (більше 
50% доходів загального фонду міського бюджету) на поточні 
потреби: закупівлю матеріалів, обладнання, ремонти тощо. Із них 
2,7 мільйона передбачено на підготовку закладів освіти району 
та міста до можливості переходу на освіту з дистанційними 
елементами навчання через карантинні вимоги. Таким чином, 
кожен учитель буде забезпечений комп’ютерним та програмним 
забезпеченням, веб-камерами тощо для проведення уроків у 
віддаленому режимі. 

ПОТОЧНІ 
ПОТРЕБИ ОСВІТЯН 

496 млн грн

ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ 
УТРИМАННЯ ТА 

РОЗМНОЖЕННЯ ДОМАШНІХ І 
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН 

1,2 млн грн

ДЕПУТАТСЬКІ 
ОКРУГИ  

19 млн грн

БЮДЖЕТ-2021
 � 24 грудня, на сесії Бориспільської міської ради, депутати 

проголосували за бюджет на наступний, 2021 рік

ДОТАЦІЯ 
НА ЗАРОБІТНІ 

ПЛАТИ ОСВІТЯН

39 млн грн

ДОТАЦІЯ 
НА ІНСУЛІН

600 тис. грн

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
УСІХ ПІЛЬГОВИХ 

КАТЕГОРІЙ 

1,5 млн грн

СПОРТИВНІ 
ЗАКЛАДИ

19 млн грн

СЛУЖБА МЕРА  

3 млн грн

ВИПЛАТА 
МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ 

3 млн грн

КУЛЬТУРА І 
МИСТЕЦТВО 

26,5 млн грн

ПЕРВИННА 
МЕДИКО-САНІТАРНА 

ДОПОМОГА 

10,5 млн грн

СОЦІАЛЬНИЙ 
ЗАХИСТ  

38,2 млн грн

НЕЗАВЕРШЕНІ 
ОБ’ЄКТИ   

65 млн грн

НЕВІДКЛАДНА 
ДОПОМОГА  

5 млн грн

ДОРОЖНЯ 
ІНФРАСТРУКТУРА  

4 млн грн

БЛАГОУСТРІЙ 
ТЕРИТОРІЙ

50 млн грн
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ВАЖЛИВО

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

ШКОЛИ КИЇВЩИНИ 
ОТРИМАЛИ НОВІ АВТОБУСИ

 � Освітяни Київщини отримали новорічний подарунок 
від обласної ради. На центральній площі Борисполя, 
під святковою ялинкою, в рамках програми «Шкільний 
автобус», губернатор передав 26 нових транспортних 
засобів школам області. Він відзначив, що їх придбання — 
результат кропіткої праці та чітко визначених пріоритетів 
розвитку.

Богдан РАК 

«Саме завдяки цим пріоритетам 
ми змогли акумулювати необхідні 
гроші і придбати автобуси. Це до-
поможе близько 1100 дітям доби-
ратись до шкіл у комфортних умо-
вах», — зазначив голова КОДА Ва-
силь Володін.

Загалом на автобуси було виді-
лено 55 мільйонів гривень: 20 з об-
ласного бюджету, решта — з дер-
жавного. Нові автобуси спеціаль-
но пристосовані для перевезення 
дітей. Вони оснащені сучасною сис-
темою обігріву та кондиціонування 
салону, усі сидіння мають індивіду-
альні паски безпеки. Один з автобу-
сів отримала і Бориспільська ОТГ.

«Дуже дякую обласній владі 
за такий новорічний подарунок. 
Він дійсно потрібний та своєчас-
ний. Сподіваємось, що програма 

«Шкільний автобус» існуватиме і 
надалі, а Бориспіль зможе отрима-
ти ще не один новий автобус», — 
заявив секретар міської ради Вла-
дислав Байчас.

Автобус, який отримала Бори-
спільська громада, буде працювати 
у Кучаківській школі. В навчально-
му закладі є один автобус, але йо-
му вже 14 років і він постійно по-
требує ремонту.

«Це гарний новорічний подару-
нок для нас, адже Кучаківську ЗОШ 
відвідують діти з п’яти населених 
пунктів. Новий автобус дасть змо-
гу добиратися до школи в комфорт-
них умовах», — зазначила дирек-
тор школи Лариса Кравцова.

Губернатор запевнив освітян — 
програма «Шкільний автобус» і на-
далі діятиме, адже інвестиції в дітей 
— це інвестиції в майбутнє.

МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ОТРИМАЛА ФІНАНСУВАННЯ
Ірина КОСТЕНКО

У Борисполі знаходиться Бори-
спільський РВ ГУ ДСНС (державної 
служби з надзвичайних ситуацій) 
України в Київській області. Нато-
мість місцевої пожежної охорони 
не було передбачено. З нового ро-
ку об’єднана громада матиме вже й 
місцеву пожежну охорону.

У зв’язку із об’єднанням, до Бо-
риспільської ОТГ увійшло 6 сіль-
ських рад і 18 населених пунктів. 
Відтепер місцеву пожежну охоро-

ну має фінансувати громада. Тому 
на засіданні виконавчого коміте-
ту Бориспільської громади було 
схвалено Програму забезпечен-
ня діяльності місцевої пожежної 
охорони на території Бориспіль-
ської міської територіальної гро-
мади на 2021-2023 роки. На поза-
черговій сесії Бориспільської місь-
кої ради 24 грудня програму було 
затверджено та передбачено фі-
нансування в розмірі 15 002,139 
тис. грн на три роки. До складу 

місцевої пожежної охорони вхо-
дять 5 (п’ять) місцевих пожежних 
команд (МПК), які знаходяться у 
селах Іванків, Кучаків, Сеньківка, 
Глибоке, Рогозів. Програмою пе-
редбачено, що у 2022 році почне 
діяти ще одна, шоста місцева по-
жежна команда — у селі Любарці. 
Це дозволить забезпечити опера-
тивне реагування на пожежі та ін-
ші надзвичайні ситуації до приїз-
ду підрозділів державної служби з 
надзвичайних ситуацій. 

МЕРЕЖУ КАМЕР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ У БОРИСПОЛІ 
РОЗШИРЮВАТИМУТЬ
Юлія ГАМАН

Джерело: начальник Бориспіль-
ського відділу поліції Тарас Кравчук.

Цитата Кравчука: «Ефективність 
впровадження у Борисполі програ-
ми «Безпечне місто» досить висока. 
Нагадаю, що через два тижні після 
цього у місті невідомим було збито 
дві електричні опори. Тоді саме зав-
дяки камерам відеоспостереження, 

встановленим за цією програмою, 
порушника вдалося знайти».

Акцент. На плановій нараді 28 
грудня заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корнійчук 
повідомив, що програма «Безпечне 
місто» довела свою ефективність і 
з нового року мережа камер віде-
оспостереження у Борисполі буде 
розширюватись.
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ГІСТЬ НОМЕРА

ТЕТЯНА ЮР: ЗМІНИМО ЖИТТЯ ХВОРИХ НА 
ДІАБЕТ РАЗОМ

 � Голова громадської організації «Діа-Бориспіль», мати 
п'ятьох синів, Тетяна Юр вважає себе звичайною жінкою. 
Але насправді історія її родини є особливою, цих людей 
веде по життю любов і надія.

Наталія ДОЛИНА 

Змінили ставлення 
до недуги

Вісім років тому день 20 серпня 
поділив життя цієї родини навпіл. 
Тетяна з чоловіком і дітьми відпо-
чивали на морі. П’ятирічному Вла-
диславу раптом стало зле. Після 
обстеження діагноз пролунав для 
батьків, наче грім з ясного неба — 
діабет 1 типу. 

«Спочатку було все — відчай, 
сльози. Але це тривало недовго. Ми 
змінили своє ставлення до недуги. 
Перестали її боятися, прийняли як 
ще одного члена сім’ї, якому потріб-
на постійна увага. Кожен рік ми від-
значаємо 20 серпня — день нашого 
діабету», — розповідає Тетяна.

За вісім років навчилися вимірю-
вати рівень глюкози в крові, раху-
вати вуглеводи в їжі, робити ін’єкції 
інсуліну. А головне — зрозуміли, що 
відпусток хвороба не дає і прогулів 
не пробачає. Був період, коли Вла-
дислав почав нехтувати цими пра-
вилами. Мати не стала його свари-
ти. Просто сказала: «Синку, без ліку-
вання діабет дає ускладнення на очі. 
Спробуємо день прожити так, ніби 
ти не бачиш». День він ходив будин-
ком із зав’язаними очима. Після цьо-
го сказав: «Я все зрозумів».

Відчували допомогу
Ідея створити громадську органі-

зацію виникла у Тетяни Юр під час 
чергової планової госпіталізації. В 
лікарні лежали мами з дітьми, яким 
щойно поставили цей діагноз. 

«Вони були розгублені і налякані. 
Пам’ятаю, в мене спочатку теж бу-
ло так само: сидиш, наче у вакуумі, 
в голові крутиться лише одна дум-
ка — з твоєю дитиною трапилася 
біда. Ми поспілкувалися, бачу, жін-

кам стало легше. Я зрозуміла, що в 
Борисполі треба зробити організа-
цію, щоб спільно вирішувати про-
блеми. Зателефонувала батькам, 
запропонувала зустрітися. Ідею 
вони підтримали. Нам із Ніною Не-
стеренко, співзасновницею органі-
зації, на цьому шляху зустрічалися 
хороші люди, які постійно допома-
гали», — ділиться Тетяна Юр.

За її словами, Бориспіль — єди-
не місто в Україні, де діти-діабети-
ки забезпечені майже на 100% усім 
необхідним. Із інсуліном, шприца-
ми, тест-смужками проблем немає. 
Завдяки програмі «Турбота» отри-
мали матеріальну допомогу, за яку 
закупили сенсори для моніторингу 
рівня глюкози в крові.

Тетяна показує прилад. Такий са-
мий — на руці її сина. Кожні п’ять 
хвилин він демонструє рівень глю-
кози в крові. На місяць потрібно 
два сенсора, коштує це 3600 грн. 
Але головна проблема навіть не в 
ціні. Компанія-виробник не поста-
чає сенсори в Україну, адже за умо-
вами діти повинні отримувати їх 
безкоштовно, тобто потрібна дер-
жавна підтримка. У ГО «Діа-Бори-
спіль» є друзі у Франції, які допома-
гають купувати сенсори приватно. 

На кінець 2019 в Борисполі було 
18 дітей із діабетом. Сенсорами за-
безпечили усіх. У цьому році на об-
ліку вже 34 дитини. Найменшій ді-
вчинці всього 2,5 роки. Депутати Бо-
риспільської міської ради ухвалили 
програму «Турбота» на наступний 
рік, тож батьки сподіваються, що 
прилади зможуть закупити.

Спільнота однодумців
Засновники «Діа-Бориспіль» 

зуміли перетворити громад-
ську організацію на спільноту од-
нодумців. Діти спілкуються, бе-
руть участь у майстер-класах, 

створили чат, де діляться своїми 
успіхами. За допомогою місцевого 
телеканалу проводять ефіри. Ко-
ли Бориспіль збирав гроші на ліку-
вання онкохворого Кирилка, діти 
із «Діа-Бориспіль» сказали, що теж 
хочуть долучитися до благодійно-
го ярмарку. Мами спекли пряники, 
а діти їх розфарбували. Нещодавно 
всі разом змайстрували паперових 
янголят і передали їх бійцям АТО.

«Наші діти раніше доросліша-
ють. Вони звикли до відповідаль-
ності, через свої проблеми розу-
міють біль інших. У них змалечку 
аналітичний склад розуму, навіть у 
три роки вміють рахувати, бо зви-
кли до постійних вимірювань. За-
ймаються спортом, грають на му-
зичних інструментах. Владислав 
здобув кілька поясів у тхеквондо. 
На змаганнях сенсей Чан здивував-
ся, коли почув від нашого тренера 
Олександра Кохана, що у мого сина 
діабет», — розповідає Тетяна.

Любов — це довіра
Вона вважає себе щасливою жін-

кою. Це почуття дає їй сім’я — коха-
ний чоловік, п'ятеро синів і собака, 
хаскі Айс.

Старшому сину Дмитрові 24 ро-
ки, середньому Ігореві 23, третьо-
му Богдану 21 рік. Владиславу 13 
років, а найменший Артем цього 
року пішов у перший клас.

Тетяна завжди вважала, що на ді-
тей не можна тиснути. Тож кожен із 
них обрав професію до душі. Дми-
тро працює автомеханіком, Ігор — 
айтішник, Богдан — кухар. Спочат-
ку захоплювався японською кух-
нею, пізніше почав працювати в 
ресторані європейської кухні.

Владислав мріє стати лікарем-ен-
докринологом, винайти ліки, яки-
ми можна вилікувати діабет. Дуже 
любить свою собаку. Історія появи 
її в родині теж незвичайна. Колись 
прочитали в інтернеті, що госпо-
дарі планують усипити свою соба-
ку, бо вона буцімто неадекватна, а 
поки пропонували забрати бажаю-
чим. Родина швидко підхопилася, 
поїхала і забрала хаскі. Водили до 
кінологів, любов’ю і турботою пе-
ретворили на справжнього друга. 
Айс ставиться до Владислава як до 
рівного, а маленького Артема опі-
кує і захищає.

Старші сини живуть окремо, але 
часто забирають до себе менших, 
щоб дати батькам відпочити. Ще не 

одружені. Тетяна каже, що стави-
тиметься до невісток, як до рідних 
донечок, бо впевнена у виборі сво-
їх хлопців.

Коханий чоловік Ігор підтримує 
дружину в усьому. Зробив у дворі 
альтанку, де влітку проводилися зі-
брання «Діа-Бориспіль».

«Він багато працює. Інколи хо-
четься відпочити, а тут постійно 
купа людей. Але сказав: ти все зро-
била вірно. Коли ми вінчалися, ба-
тюшка запитав: «Чи знаєте ви, що 
таке любов»? Я розгубилася, а Ігор 
сказав: «Любов — це довіра». Так 
і вийшло у нас у житті. Він завжди 
підтримує мене, допомагає в усьо-
му. А я довіряю йому як чоловіку та 
батьку моїх дітей. Впевнена, що він 
ніколи не зрадить, що б не трапи-
лося у житті, завжди буде поруч», 
— ділиться Тетяна. 

Наостанок Тетяна Юр вітає чита-
чів «Вістей» із Новим роком: «Бажаю, 
щоб усі були здорові, щоб у кожній 
родині лунав сміх, а люди були до-
брішими, цінували кожну мить жит-
тя і уміли зігрівати своїм теплом тих, 
кому холодно і самотньо».

Можливо, ці прості істини і є те, 
що нам усім потрібно в нашому 
складному сьогоденні?

Тетяна Юр: «Бажаю усім цінувати кожну мить життя і зігрівати теплом 
тих, кому холодно і самотньо»
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КІНЕЦЬ ЕПОХИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ: УКРАЇНЦІ ВИЗНАЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВОЮ ВЛАДІ ПРОФЕСІЙНУ КОМАНДУ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
Олена ЯСНА

Наприкінці грудня соціологічна 
група «Рейтинг» оприлюднила ре-
зультати опитування суспільно-по-
літичних настроїв українців, що 
стали наочною ілюстрацією рівня 
життя громадян і підсумком їхньо-
го ставлення до влади.

Поклавши великі сподівання на 
нову молоду владну команду по-
над рік тому, вже зараз українці ос-
таточно зрозуміли — країну ведуть 
хибним шляхом (так думають 71% 
опитаних). Владу звинувачують у 
некомпетентності, корумповано-
сті та хаотичності. Це й не дивно, 
адже більш як 70% людей вважа-
ють, що економічне становище в 
Україні погіршилось за останні пів-
року. Більше половини українців 
(56% опитаних) відчули погіршення 
фінансової ситуації у власних роди-
нах. І пов’язують вони це саме з не-
компетентністю влади, а не епідемі-
єю коронавірусу, адже знають, що 
продумані виважені рішення мог-
ли б приборкати розповсюджен-
ня хвороби, зупинити економічний 
спад і тотальне збідніння родин. 

Політичний аналітик Дмитро 
Корнійчук пояснює такі результа-
ти дослідження тим, що «багато хто 
пам’ятає, наскільки менш болісно 
для країни й для кишені кожного 
Україна пройшла через світову еко-
номічну кризу 2008-2009 років за 
прем’єрства Юлії Тимошенко». Екс-
перт нагадує, що тоді ситуація у сві-
ті була набагато гіршою, ніж зараз, 
але Україна пройшла випробуван-
ня гідно — тарифи не збільшували-
ся, надавався соціальний захист, а 

економіка відновлювалася. 
Перші свідчення того, що україн-

ці переглянули своє ставлення до 
політичних сил, з’явилися після оп-
рилюднення офіційних результатів 
місцевих виборів. Як не намагалися 
політичні гравці привласнити собі 
перемогу, але голосування пока-
зало, що «Батьківщина» Тимошенко 
стала першою серед опозиційних 
партій за кількістю депутатів, про-
ведених до рад різних рівнів. І хо-
ча провладна «Слуга народу» опи-
нилася на першому місці серед усіх 
політичних сил, однак цифри пока-
зували впевнене падіння рейтингу 
команди президента.

Як було зазначено вище, україн-
ців обурює хаотичність дій і рішень 
влади — згадати хоча б впрова-
дження «карантину вихідного дня», 
залякування локдаунами, дати яких 
переносилися безліч разів, «покра-
щення» для малого бізнесу тощо. 
Кардинально протилежним підхо-
дом до роботи вирізняється коман-
да Тимошенко. Провівши глибин-
ний аналіз ситуації на всіх рівнях 
суспільного життя, прорахувавши 
можливості бюджету і дослідивши 
шляхи отримання додаткових неза-
позичених коштів, Юлія Тимошенко 
склала план дій для боротьби з ко-
ронавірусною інфекцією. І, незва-
жаючи на перебування в опозиції, 
лідер «Батьківщини» пропонувала 
свою експертну допомогу, нада-
вала готові обґрунтовані рішення. 
Вона з командою домоглася ухва-
лення парламентом постанови, 
якої має дотримуватися уряд для 
ефективної боротьби з ковідом. 

Після оголошення результатів міс-
цевих виборів Тимошенко зверну-
лася до всіх патріотичних невлад-
них сил і закликала до об’єднання, 
а своїм депутатам надала готовий 
план дій для протидії коронавіру-
су на місцях. Напередодні ухвален-
ня бюджету на 2021 рік, помітивши 
спроби деяких політичних сил поз-
бавити медицину гідного фінансу-
вання, Юлія Тимошенко домогла-
ся створення у державному кошто-
рисі на наступний рік спеціального 
антиковідного фонду, кошти з яко-
го підуть на лікування, виплати ме-
дикам і оснащення необхідним об-
ладнанням лікарень. Саме завдя-
ки «Батьківщині» бюджет-2021 став 

більш «людяним» — команда домо-
глася підвищення зарплат вчите-
лям, підтримки місцевих громад і 
оборонної сфери. 

Такі послідовні кроки для соціаль-
ного захисту громадян та інтересів 
країни зумовили суттєве зростання 
рейтингу «Батьківщини» Тимошенко 
— за місяць кількість прихильників 
політичної сили зросла на третину 
(за даними опитування «Рейтингу», 
за «Батьківщину» готові голосувати 
11% тих, хто вже визначився з ви-
бором). І це на фоні того, що позиції 
решти провідних політсил залиши-
лися незмінними, а «слуги народу» 
ще й втратили.

Сьогодні, коли країна перебуває 

у складному економічному стано-
вищі, насувається ще й політична 
криза. Соцопитування свідчить, що 
українці вже стали замислюватися 
над відставкою президента (39% 
опитаних) й уряду (60%) та розпу-
ском парламенту (58%). І стабілізу-
вати ситуацію, безумовно, зможе 
досвідчений управлінець. Такий, як 
Юлія Тимошенко, рівних якій у ві-
тчизняній політиці немає. Досвід і 
орієнтація на результат, готовність 
об’єднуватися і шукати компроміс 
роблять її єдиною альтернативою 
нинішній розгубленій владі. Й оче-
видно, що українці вже визначилися 
з тим, кому довірять управляти краї-
ною і захищати інтереси громадян.

ВЕСІЛЬНА РОМАНТИКА, ЕКЗОТИКА ІМЕН ТА ВИШУКАНИЙ 
РЕМОНТ — У ОДНІЙ УСТАНОВІ

 � Новий 2021-й рік Бориспільський РАЦС зустрічатиме 
сучасним інтер’єром, приємною статистикою та … 
запуском процесу зміни імені по батькові

Юлія ГАМАН

Менше одружуються, але й 
менше розлучаються

За інформацією Бориспільського 
міськрайонного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану, 
цього року на Бориспільщині на-
родилося на 100 дітей менше, ніж 
торік. Кількість шлюбів також змен-
шилася у порівнянні з минулим ро-
ком. Приємно, що й розлучень ста-
ло менше. А ось рідковживані іме-
на, які бориспільці цьогоріч давали 
своїм дітям, вражають…

Від Луни — до Олівії, від Теодо-
ра — до Евана

Станом на 15 грудня 2020 р. у мі-
сті та районі народилося 407 дівча-
ток та 336 хлопчиків. Рідковживані 
імена дівчат — Марта, Луна, Веніа-
міна, Анетта, Осійо, Мерхея, Селіна, 
Олівія, Абігайль, Міелла, Айя, Квіт-
ка. Хлопчиків називали Деймонд, 
Леон, Теодор, Салах, Кир, Мікаель, 
Крістін, Вільяльм, Еван. Найбільш 
поширені на Бориспільщині іме-

на дівчат — Анастасія, Кіра, Марія, 
Софія, Валерія, Єлизавета, Мілана, 
Аріна, Дарія. Хлопців — Максим, 
Андрій, Матвій, Тимофій, Владис-
лав, Богдан, Євгеній, Марк.

На період локдауну РАЦС пра-
цюватиме без змін

Зараз РАЦС працює з дотри-
манням карантинних обмежень. 
Як установа буде працювати у пе-
ріод локдауну, розповіла началь-
ник Бориспільського міськрайон-
ного відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Валентина 
Прохорова: «Зазначу, що у період 
жорсткого карантину ще навесні 
цього року відділ РАЦС не закри-
вався, ми працювали у звичному 
режимі, але з дотриманням каран-
тинних вимог. Вхід для відвідувачів 
був обмежений, але завжди чер-
гував один із працівників відділу, 
який консультував відвідувачів. У 
такому ж форматі відбувається ро-
бота РАЦСу й зараз. Також зазначу, 
що біля вхідних дверей до нашої 
установи є дзвінок для виклику 

працівника. Окрім цього, прийом 
ведеться і за записом на певний 
день і час».

Зі слів Валентини Прохорової, 
анонсований на початок року лок-
даун на роботу Бориспільського 
відділу РАЦС особливо не вплине. 
Установа приступить до роботи піс-
ля новорічних свят орієнтовно 10 
січня 2021 року та працюватиме у 
звичному режимі з дотриманням 
карантинних вимог.

Всередині Бориспільський    
РАЦС не впізнати

Ремонт, який у Бориспільсько-
му відділі РАЦСу не робився ро-
ків зо 20, зараз знаходиться на за-
вершальному етапі. Як розпові-
ла начальник відділу Валентина 
Прохорова, всередині приміщен-
ня було змінено планування і роз-
ташування окремих кабінетів. З’я-
вилась нова кімната для архіву, 
який потребував розширення. На-
решті вирішено питання із елек-
троживленням, замінено провод-
ку, недосконалість якої часто зав-
давала клопоту, особливо при ро-
боті з комп’ютерною та офісною 
технікою. Удосконалили систему 
опалення, а вікна замінили на ме-
талопластикові. З’явився туалет для 
молодят та їхніх гостей. Відремон-
товано фасад приміщення. За сло-

вами Прохорової, радує сучасний 
вигляд зали для урочистих подій, в 
ній замінили все — від кольору стін 
до весільної атрибутики. 

Чимало бориспільців бажають 
змінити ім’я по батькові

В України досі не було практи-
ки зміни імені по батькові. Новий 
закон, яким передбачено можли-
вість зміни по батькові, вступить у 
дію з 1 січня 2021 року. Якщо ра-
ніше ім’я по батькові змінювалося 
лише при усиновленні або визнан-
ні батьківства в судовому порядку, 
тепер для відповідних змін достат-
ньо лише бажання, якщо заявнику 
вже виповнилося 14 років. У іншо-
му разі письмову згоду мають дати 
батько і мати дитини. 

За словами Валентини Прохоро-
вої, у Борисполі вже достатньо ба-
жаючих це зробити. 

ЦІКАВІ ЦИФРИ
У 2020 році* на Бориспільщині 
народилося 743 дитини. 
Уклало шлюб 709 пар, а 
розірвало — 404 пари. 
Змінили ім’я 46 людей. У 
2019 році статистика мала 
наступний вигляд: 843 
народження, 975 укладених 
шлюбів, 501 розлучення, 51 
зміна імені.

*інформація станом на 
15.12.2020 р.
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НОВОСІЛЛЯ

 � ВІЗИТІВКА

БАГАТОПОВЕРХІВКА НА ВУЛИЦІ БАНКІВСЬКА, 23/2: 

«WELCOME to БОРИСПІЛЬ»
 � 25 грудня, у день святкування Різдва Христового по 

західному обряду, відбулася урочиста церемонія введення 
в експлуатацію будинку 2-ї черги житлового комплексу 
«Банківський».

ЖК «Банківський» 
• Масив знаходиться у тихому місці, не загазованому 
міським транспортом. 
• 5 хвилин ходи до центру.
• Зручні під’їзди від вулиць Київський Шлях та 
Шевченка.
• Поряд — Бориспільський академічний ліцей.
• До комплексу входитиме 11 житлових будинків.
• Першу багатоповерхівку на 170 квартир введено в 
експлуатацію 2 роки тому. 
• Зводяться ще два житлові будинки по 98 квартир 
кожен.
• Перший будинок уже введено в експлуатацію.

Ірина ГОЛУБ

Родина бориспільців 
зросла

Урочисту місію вручення сертифі-
кату готовності до експлуатації жит-
лового будинку на вул. Банківська, 
23А виконав перший заступник місь-
кого голови, депутат Бориспільської 
міської ради Микола Корнійчук.

Вітаючи мешканців Борисполя, 
які придбали квартири у новобудо-
ві, та інвесторів, Микола Корнійчук 
зазначив: «Колись тут була болотис-
та місцевість з хатами повоєнної за-
будови. Їм на зміну прийшов сучас-
ний будинок на 98 квартир: 71 од-
нокімнатна, 18 двокімнатних і 9 три-
кімнатних. На сьогодні вони майже 
всі розкуплені. Бажаю добра, здо-
ров’я і благополуччя власникам та 
інвесторам, а будівельникам — успі-
хів та наснаги у подальшій роботі».

Сертифікат готовності отримав 
директор підприємства-забудов-
ника ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
Олександр Сич. У документі, зокре-
ма, йдеться: 

«Цим сертифікатом відділ дер-
жавного архітектурно-будівельно-
го контролю Бориспільської місь-
кої ради засвідчує відповідність 
закінченого будівництва об'єкта 
— багатоквартирного житлового 
будинку на вулиці Банківська, 23А». 

Слово новоселам:
Лідія Захарченко — представ-

ник інвесторів.
«Ми зібралися сьогодні, щоб отри-

мати омріяне житло — чудовий, якіс-
но збудований будинок. Комфорт-
ний, з усіма зручностями. Утеплений 
за сучасними технологіями. З індиві-
дуальним опаленням, розвинутою 
інфраструктурою та облаштованою 
прибудинковою територією. Ми з ва-
ми обрали надійного та відповідаль-
ного замовника — ТОВ «Градобуд С» 
в особі директора Андрія Гетьмано-
ва і не менш відповідального та на-
дійного забудовника ТОВ «Трест Бо-
риспільсільбуд» —  підприємство, 
яке очолює Олександр Сич. Бажає-
мо всьому колективу підприємства, 
Олександру Сичу та Андрію Гетьма-
нову міцного здоров’я, успіхів у бла-
городному прагненні зводити нові 
будинки, де житимуть сім’ї, народжу-
ватимуться діти — наше майбутнє».        

Надія Журавель — від імені ін-
весторів, що потребували інклю-
зивного підходу  — врахування 
потреб маломобільних груп на-
селення. 

«Ми отримали квартири у будин-
ку, де витримані всі вимоги інклю-
зивності. Велике спасибі за дбайливе 
ставлення до проблем усіх жителів. А 
мешканцям новозбудованих квартир 
хочу побажати доброго сусіда кожно-
му. Підтримуйте один одного, будьте 
толерантні і бережіть все те, що збу-
довано для вас. Бо це вже тепер ва-
ше. Будівельній компанії бажаю вда-
лих нових проектів і процвітання. Бу-
дуйте і надалі для людей, як для себе: 
якісно, зручно,  на довгі роки». 

Тамара Філіна — від пересе-
ленців, будинки яких знесли за-
для  будівництва ЖК. 

«У лютому 2019 року я уклала 
угоду із забудовником про обмін 
моєї земельної ділянки на двокім-
натну квартиру. Не минуло і двох 
років, як я стою на порозі ново-
го будинку і своєї нової квартири. 
Професіоналізм, доброта і чуйність 
будівельників зворушують. Відко-
ли стало відомо, яка саме кварти-
ра мені належатиме, вони постій-
но цікавилися моїми побажання-
ми щодо її облаштування. Бажаю 
всім щасливого Нового року і Різд-
ва Христового, терпіння і Божого 
благословення». 

Директор ТОВ «Трест Бори-
спільсільбуд» Олександр Сич

«Щиро вдячний усім інвесторам 

будівництва. Ця будівля зводилася 
за ваші кошти. Переконаний, що ви 
зробили правильний вибір і  і буде-
те щасливі у своїх нових квартирах. 

Нам довелося вирішувати склад-
ні завдання. Будинок зводився на 
болотистій місцевості, що потре-
бувало заходів із водовідведення. 
Але це було не єдиною проблемою.

Хочу подякувати Бориспільській 
міській владі та попередньому де-
путатському корпусу. Завдяки ви-
важеному підходу вдалося шляхом 
обміну землі сформувати земельні 
ділянки правильної геометричної 
форми і для будівництва академіч-
ного ліцею, і для ЖК «Банківський». 
Це дозволило передбачити велику 
парковку для автомобілів позаду бу-
динку, який  вводитиметься в екс-
плуатацію наступним. Поки що об-
лаштовано тільки гостьові стоянки. 
Сподіваюся на продовження співп-
раці вже з новими депутатами. 

У будинку функціонують усі кому-
нікації. На ГРП уже поданий газ. Піс-
ля оформлення інвесторами пра-
ва власності можна буде оформля-
ти договори на газопостачання. На 
вході до під’їздів встановлені най-
сучасніші домофони, які можна від-
кривати за допомогою мобільного 
телефону.

Цей комплекс проектувався і бу-
дувався  силами підприємства — 
від розробки детального плану те-
риторії, проектних рішень, до зве-
дення і всіх внутрішніх робіт. Тому 
в цей святковий день щиро дякую 
працівникам ТОВ «Трест Бориспіль-
сільбуд», які і в холод, і в дощ, і в спе-
ку якісно і в строк виконують свою 
роботу».

На день проведення урочистостей у будинку, 
що вводився в експлуатацію, залишались 
непроданими дві квартири. У багатоповерхівці, що 
поряд, вільними є близько 20% квартир. 

Вартість:
1-кімнатні — від 18 000 до 19 300 грн за 1 кв. м
2-кімнатні — від 17 800 до 18 900 грн за 1 кв. м
3-кімнатні — від 17 300 до 17 500 грн за 1 кв. м
Можлива купівля на виплату на термін до одного року. 
Перший платіж від 50% 

Контакти: офіс продажу — м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 84.
Тел.: (063) 436-03-63, (050) 330-42-99,
(050) 356-31-06. Лі
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ВИСОКІ ЦІНИ НА ЛІКИ У СЕЛАХ. ЧОМУ? 
 � До редакції звертаються сільські жителі району, в 

чиїх селах є аптеки. Вони не розуміють, чому ліки, які там 
продають, зазвичай дорожчі за ідентичні в більшості 
аптек Борисполя. За роз’ясненням ситуації «Вісті» 
звернулися до директора КП «Бориспільська центральна 
аптека №24» Олени Хомич.

Валентина ОЛІЙНИК

Дешевше у приватних 
аптеках, але в селах їх 
немає

На сьогодні мережа комуналь-
ного підприємства «Бориспільська 
центральна аптека №24» склада-
ється з 24 структурних підрозділів, 
які розташовані в Борисполі, Бори-
спільському районі і місті Переяслав. 
Аптеки і аптечні кіоски, які функціо-
нують в селах району і підпорядко-
вуються цьому комунальному під-
приємству, отримують весь товар по 
мережі структури, що оцінює спеці-
альна комп'ютеризована програ-
ма. Приватні аптеки в села не захо-
дять. Кажуть, невигідно. Місцеві ко-
мунальні при цьому часто дотаційні. 

За словами Олени Хомич, кому-
нальні заклади діють чітко у межах 
законодавства, у тому числі в пи-
таннях цінової політики. 

«Є відповідні постанови Кабіне-
ту Міністрів, де прописано, яка має 
бути націнка у роздрібній торгів-
лі. Ми комунальне підприємство, 
у нас все прозоро. Якщо говорити 
про націнку і загалом ціну, все це 
формується автоматично. Ціна на 
ліки не може бути десь меншою, а 
десь більшою. По нашій мережі во-
на всюди стандартна», — пояснює 
Хомич. Вона зазначає, що поста-
чальники БЦА №24 — відомі, пе-
ревірені часом фірми-оптовики, що 
зарекомендували себе як надійні 
постачальники лікарських засобів 
на ринку України. 

Чому в «приватників» 
дешевше — питання 
без відповіді

На запитання, чи правда, що в се-
лах ліки дорожче, та чому, Олена 
Хомич відповідає: не має значен-

ня, сільська аптека чи міська. Ціна 
залежить від того, комунальна чи 
приватна вона. 

«Ми беремо ліки і лікарські засо-
би лише в перевірених оптовиків. 
Але чомусь наша оптова закупівля 
дорожча, ніж уже роздрібний про-
даж лікарських засобів населенню 
у деяких аптеках міста. Я теж став-
лю питання, чому так? Де і по яких 
цінах вони беруть ліки? — розмір-
ковує директор КП. — Розумієте, я 
керівник комунального підприєм-
ства, а не людина, яка нищить при-
ватний бізнес. Моя ціль — утрима-
ти моє комунальне підприємство».

Втім, за словами Хомич, попри 
високі ціни, комунальним аптекам 
довіряють більше. А от на приватні 
навіть скаржаться, мовляв, ліки ін-

коли не допомагають.

Націнка на лікарські засоби 
залежить від вартості 
препарату:
до 100 грн — максимальна 
торговельна надбавка може 
складати 25%;
від 100 до 500 грн — 
надбавка на рівні 20%;
від 500 до 1000 — 15%;
понад 1000 грн за упаковку — 
не більше 10%.

Готуючи матеріал, кореспондент «Вістей» звернувся за коментарем 
у деякі приватні аптеки з проханням пояснити формування ціни на 
ліки та назвати постачальників, але відповіді не отримав — інфор-
мація є конфіденційною.

ЯК ФОРМУЄТЬСЯ НАЦІНКА НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

 � КАДРИ
 � ДО ТЕМИ

 � ДО ТЕМИ

ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС: МІСТО НЕ МОЖЕ 
ІСНУВАТИ БЕЗ ПОЛОГОВОГО
Богдан РАК

Ремонт пологового будинку 
став болісною темою як для лі-
карів, так і для чиновників міста. 
Компанія, яка виграла тендер, не 
виконує своїх зобов’язань.

«Ще з Анатолієм Федорчуком ми 
неодноразово зустрічались із пі-
дрядниками. Розмовляли з ними. 
Давали їм шанс, адже розуміли — 
якщо почати процедуру розриву 
контракту через суд, це затягнеть-
ся на роки», — зауважив секретар 
міської ради Владислав Байчас.

Як вийти з цієї ситуації, депутати 
обговорювали на сесії міської ра-

ди. Секретар міської ради повідо-
мив, що юристи вже готують позов 
до суду, аби розірвати договір, але 
це затягнеться на роки, а місто не 
може весь цей час залишатись без 
пологового. Тому розглядалось чи-
мало пропозицій. 

«Була пропозиція будувати поряд 
новий корпус, площею 2000 кв.м. 
Але потім ми згадали, що в місті 
свого часу розроблявся проект бу-
дівництва нового лікувального кор-
пусу на 6500 кв.м. Тому є пропози-
ція виділити кошти на коригування 
проекту під нове пологове відділен-
ня», — зазначив Владислав Байчас.

«Я пам’ятаю той проект. Рік тому 
вартість його будівництва склада-
ла 70 млн грн. Я не думаю, що після 
коригування вона сильно змінить-
ся. Проте це дозволить нам суттє-
во зекономити час», — зауважив 
депутат міської ради Володимир 
Шалімов.

Після тривалого обговорення де-
путати вирішили виділити кошти на 
коригування проекту. Адже, якщо 
підряд виграє нормальна компа-
нія, то будівництво нового полого-
вого завершиться швидше, ніж ро-
зірвання договору на ремонт ста-
рого.

Як фінансуватимуть будівництво
Віта ПРАВДЕНКО

Євгеній Грона, голова постій-
ної комісії Бориспільської місь-
кої ради з питань планування 
бюджету, економічної реформи:

«Під час минулої сесії порушу-
валося питання ремонту полого-
вого відділення, що затягнувся че-
рез недобросовісного підрядни-
ка. Ускладнила проблему ситуація 
з коронавірусом, внаслідок чого 
загальна кількість ліжко-місць в 
лікарні стала ще меншою.

У нас вже давно розроблений 
проект на новий лікувальний кор-
пус лікарні. Але оскільки цей про-
ект дещо застарілий, він потребує 

коригування. Тож 28 грудня на бю-
джетній комісії одноголосно при-
йняли рішення виділити один 
мільйон гривень на коригування 
цього проекту, а можливо, і на пе-
реробку, враховуючи аспекти но-
вої медичної реформи.

Після виділення коштів має від-
бутися тендер. Щоб не втрачати 
час, за зимові місяці проведуть всі 
необхідні роботи, а вже з весни 
можна буде фінансувати будівниц-
тво або брати участь у державних 
програмах на зведення нового лі-
кувального корпусу. 

Вважаємо, що будівництво є 
надзвичайно важливим, адже на 

сьогодні в інфекційному відділен-
ні майже всі ліжка зайняті. І якщо 
вдасться відкрити ще якесь додат-
кове крило для інфекційного від-
ділення, це допоможе врятувати 
не одне життя».

ДЕ НАРОДЖУВАТИ?
Валентина ОЛІЙНИК

У зв'язку зі складною ситуаці-
єю навколо ремонту пологово-
го в Борисполі, «Вісті» з'ясову-
вали, як живе та працює відді-
лення зараз. 

Як відомо, пологове прихисти-
ли в одному крилі лікарні, де нещо-
давно містилося травматологічне 
відділення і був зроблений ремонт. 
Завідуюча пологового відділення 
Тетяна Мурдза розповідає, що сьо-
годні відділення не має змоги при-
йняти усіх бажаючих, адже із 20 піс-
ляпологових ліжок та 4 пологових 
залів, зараз є лише 6 ліжок для жі-
нок та одна пологова зала. За по-
треби, якщо жінка вже народжує, 
то для другої екстрено розгорта-
ється пологова зала в інтенсивній 
терапії, якщо та вільна. 

«Наша лікарня завчасно підпи-
сала контракт із Київським місь-
ким пологовим будинком №5. Ра-
ніше жінок високої групи ризи-
ку ми відразу скеровували на об-
ласну лікарню, а зараз ще й сюди. 
Жіноча консультація також пра-
цює в цьому напрямку. Усім жін-
кам, які мають відхилення від 
нормального перебігу вагітно-
сті чи серйозні патологї, відразу 
пишуть направлення до столиці. 
Крім того, згідно з новою рефор-
мою, вагітні самі можуть обрати 
собі будь-який пологовий буди-
нок. Під'їхати туди і, підписавши 
ордер на пологи, народжувати 
там. Через брак місця інколи до-
водиться буквально вмовляти жі-
нок їхати в Київ», — коментує си-
туацію завідувач відділенням.

Статистика пологів: 
2017 р. — 998; 2018 р. — 986; 2019 р. — 888  (без 
трьох місяців, коли пологовий був зачинений на 
ремонт); 2020 р. — 490.

Зараз у пологовому відділенні 
працюють 12 лікарів у 
стаціонарі й 9 у жіночій 
консультації. До ремонту в 
штаті було 23 лікарі, із них 
двоє, досягши пенсійного 
віку, звільнилися. Нещодавно 
прийшла на роботу після 
інтернатури одна молода 
лікарка. Є пробема з 
неонатологом — працює лише 
один, на чверть ставки. 
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РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

«Дідусь Мороз, я на дієті, і 
тому мені не можна солодко-
го. Прийшли мені, будь ласка, 
ящик напівсолодкого».

***
Дві подруги:
— Що ти подарувала чолові-

кові на Новий рік?
— Блакитну норку.
— А він тобі?
— Рибальські снасті.

***
Палата в пологовому будин-

ку. Обхід професора. Питання, 
відповіді... Виявилося, що всі зі-
бралися народжувати в один 
день — 1 жовтня. Професор 
здивований. Йому пояснюють:

— А ми в одній компанії Но-
вий рік зустрічали.

***
Три стадії дорослішання чо-

ловіка
1) Він вірить в Діда Мороза
2) Він не вірить в Діда Мо-

роза
3) Він — Дід Мороз

***
Не важливо, як ви зустріли 

Новий рік, головне — як Новий 
рік зустріне вас.

***
На початку року різко змен-

шується виробництво, зате — 
збільшується печінка.

***
Ранок 1 січня... Магазини по-

рожні, продавці дрімають, опу-
стивши голову на прилавок... 
і тільки ближче до вечора по-
чали приходити діти з запис-
ками...

***
1 січня — це найкоротший 

день у році: не встиг прокину-
тися — вже темніє...

***
— Привіт, як Новий рік зу-

стрів?
— Як подарунок...
— В сенсі?
— Усю ніч пролежав під 

ялинкою...
***

1 січня, чоловік у магазині:
— А хліб у вас сьогоднішній?
— Ні, торішній!

***
Першосічневе телефонне 

опитування, результати:
3% — «так?»
4% — «алло?»
93% — не відповіли

***
Насправді, 1 січня — це 

подарунок від Діда Мороза 
системним адміністраторам. У 
цей день вони можуть спокій-
но поїсти вчорашнього сала-
ту, дістати приховану пляшку 
шампанського і адмініструва-
ти свою улюблену мережу спо-
кійно, без користувачів. Про це 
вони мріяли весь минулий рік.

***
1 січня дівчина прийшла до-

дому вранці. Мати строго за-
питує її:

— З ким ти всю ніч вештала-
ся?

— З Дідом Морозом, — не-
вдоволено відповідає дочка.

— Як тобі не соромно, — хи-
татися зі старим чоловіком?! 
Невідомо, що від нього можна 
очікувати...

— На жаль, нічого, крім цу-
керок, мамо...

АНЕКДОТИ2021 – РІК БІЛОГО МЕТАЛЕВОГО БИКА
 � 2020 рік, повний потрясінь, небезпек, криз і локдаунів, 

майже відійшов. На його місце має заступити рік Бика. 
Вся планета має надію, що він принесе радість, гармонію і 
спокій. А яку думку мають астрологи?

Символ року 
не любить 
пустопорожньої 
балаканини

Бик — символ консервативності, 
хазяйновитості та справедливості. 
За своєю природою це працьови-
та, цілеспрямована і спокійна тва-
рина, яку важко збити з наміченого 
курсу. Він прагне до стабільності та 
фінансової незалежності. Господар 
2021 року недолюблює тих, хто за-
ймається пустопорожньою балака-
ниною, а прихильний до наполег-
ливих і працьовитих. 

Бик є шляхетною твариною, тому 
від нього варто очікувати вольових, 
рішучих та серйозних вчинків. До 
того ж, білий колір Бика говорить 
про світлий період, який наступний 
рік може принести у життя.

Цікаво, що згідно з китайською 
астрологією, Бик є другою після 
Щура твариною гороскопу. За ле-
гендою, першим перетнув річку 
на шляху до Будди саме Бик. Про-
те він взяв із собою щура, який сам 
би не переплив глибоку воду. Але 
тільки-но ступивши на берег, щур 
хутко стрибнув перед Буддою пер-
шим. За кмітливість саме йому да-
ли право першому відкривати річ-
ні цикли. Китайці також вірять, що 
Білий Металевий Бик буде при-
хильним до тих, хто залишається 
оптимістом у будь-якій ситуації.

Яким буде 
рік Бика-2021

Наступний рік обіцяє бути спо-

кійним, і, скоріш за все, пройде у 
роботі над собою, саморозвитку 
та здобутті нових знань. Бик не 
любить нічого робити поспіхом, 
не надто схвалює активність та 
зміни, особливо радикальні. Тож 
майбутній рік буде виваженим, а 
події розвиватимуться достатньо 
повільно.

2021 рік, на думку астрологів, 
— прекрасний час для створен-
ня ґрунтовної та фундаменталь-
ної справи. Варто відкривати біз-
нес, одружуватись, зводити буди-
нок. Бик буде всіма силами допо-
магати тому, що створюється на 
довгі роки.

Принесе удачу рік Бика і тим, 
хто займається фізичною працею. 
І неважливо, що ви робите — оре-
те землю або ремонтуєте кварти-
ри, — гроші будуть приходити у 
2021 році у вашу кишеню легко.

Через консервативність Бика ні-
хто зі знаків зодіаку особливо не 
збагатиться. Він — це постійне ти-
хе накопичення.

У рік Бика народжуються дуже 
міцні, здорові та сильні діти, яким 
щастить у житті. Тому 2021 рік — 
найкращий час завести дитину.

Як зустріти 
рік Бика-2021

Стихія Металевого Бика — зем-
ля, тому в одязі, інтер'єрі та свят-
ковому оформленні приміщення 
варто використовувати білий, ко-
ричневий, бежевий кольори, а та-
кож відтінки з металевим чи срі-
блястим ефектом. Жінкам радять 
одягнути металеві прикраси і поя-
си, підібрати під вбрання сріблясті 

сумочки і туфлі. Головне, не одя-
гайтеся у червоне та не стеліть на 
стіл червоної скатертини, бо цей 
колір, як відомо, здатен роздраж-
нити будь-якого Бика.

Найкращі варіанти частувань — 
це страви з картоплі, овочів, птиці 
та багато зелені. Приготуйте тра-
диційні новорічні салати, поставте 
на стіл соління і консервацію. Як 
напої найкраще підійдуть компо-
ти, ягідні морси, лимонади та нату-
ральні соки. Уникайте страв з яло-
вичини та телятини.

На рік Білого Бика варто дару-
вати практичні добротні подарун-
ки, дрібнички Бикові не до душі. І 
найголовніше — не даруйте шкі-
ряні вироби — вони ж бо зробле-
ні з «побратимів» Бика.

Найкраще буде зустріти рік Бі-
лого Металевого Бика вдома, ра-
зом з рідними та близькими людь-
ми. Цього разу гучні вечірки, тан-
ці та мерехтливі феєрверки краще 
відкласти — Бик такого не любить.

Звершення та 
трагедії попередніх 
років Бика

Цікаво буде пригадати, з чим 
стикалося людство у минулому у 

роки Бика, тобто кожні 12 років 
тому. На 1901 рік припало вручен-
ня першої Нобелівської премії, на 
1951 рік — політ першої людини 
у космос, на 1985 — випуск пер-
шої версії операційної системи 
Windows. 

Люди, які народилися 
у рік Бика

Китайський гороскоп ствер-
джує, що люди, котрі народи-
лися у рік Бика, завжди скром-
ні, надійні, старанні, терплячі, 
сильні духом та небагатослів-
ні. Астрологи кажуть, що діти, 
народжені у 2021 році, будуть 
слухняними, самостійними, тер-
плячими, вихованими та миро-
любними. Вони уникатимуть 
скандалів і не боятимуться від-
повідальності.

У рік Бика народилися казкар 
Ганс Крістіан Андерсен, художник 
Вінсент Ван Гог, композитор Йо-
ганн Себастьян Бах, актори Чар-
лі Чаплін, Дастін Гоффман, Едді 
Мерфі, Пол Ньюман, політики та 
правителі: Наполеон Бонапарт, 
Адольф Гітлер, Саддам Хусейн, 
Марґарет Тетчер. 

За матеріалами інтернет-ви-
дань

ШОКОЛАДНЕ ПЕЧИВО «БРАУНІ»

Інгредієнти: 1 склянка борошна, 0,5 склянки какао-по-
рошку, 2/3 склянки цукру, 60 г цукру, 2 яйця, 1 ч.л. розпу-
шувача, цукрова пудра, ванілін, сіль. 

Приготування. Змішати борошно, какао, розпушувач, 
ванілін і сіль. Розм’якшене масло збити з цукром і яйцями. 
Ввести суху суміш і перемішати. Готове тісто покласти в 
холодильник на 2-4 години або на ніч. Із холодного тіста 
сформувати невеликі кульки, обваляти в цукровій пудрі. 
Викласти на деко, застелене провощеним папером, випі-
кати при температурі 180 градусів 15 хвилин. 

Що потрібно зробити в Новий рік
• Щоб вдало зустріти 2021 рік, важливо завершити до 1 січня неза-

кінчені справи і виконати деякі ритуали.

• Приберіть у квартирі до 31 січня. Дуже важливо зустрічати 2021 
рік в чистому і доглянутому будинку, щоб він пройшов вдало. Не за-
будьте прикрасити ялинку перед святом і підготувати новорічний 
декор квартири. 

• Перед Новим роком потрібно повернути всі борги і позичені речі. 
Якщо цього не зробити — ви будете в боргах весь наступний рік. 

• Обов'язково вибачте всі образи і помиріться з людьми, з якими 
ви посварилися. 

• 31 грудня потрібно підбити підсумки року, що минає. Випишіть на 
листочок свої досягнення за 2020 рік і плани на наступний. Символ 
року Бик цінує цілеспрямованість і вміння планувати майбутнє.

Що не можна робити в Новий рік
• Під час свята не можна сваритися, лихословити і сперечатися з 

іншими — інакше весь рік пройде у сварці.

• Не можна прати, прибирати в будинку і виносити сміття після 
заходу сонця 31 грудня — так можна закликати біду. Навіть якщо ви 
не встигли щось прибрати в будинку — дозвольте собі розслабитися 
і відпочити в Новий рік.

• Заборонено 31 грудня і 1 січня пускати гостей в спальню господа-
рів — це може накликати подружню невірність.

• Не потрібно використовувати червоний колір в одязі і прикрасах 
ялинки. На новорічний стіл не варто подавати страви з яловичини.
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БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про бюджет Бориспільської місь-

кої територіальної громади
на 2021 рік

(10528000000)
код бюджету

Відповідно до пункту 23 статті 26 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», положень 
Бюджетного кодексу України, Подат-
кового кодексу України міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи  бюджету Бориспільської 

міської територіальної громади у 
сумі 931 503 765 грн, в тому числі  
доходи загального фонду бюджету 
у сумі   908 540 065 грн та доходи  
спеціального фонду бюджету сумі 22 
963 700 грн згідно з додатком 1 цього 
рішення;

видатки бюджету Бориспільської 
міської територіальної громади у 
сумі  932 003 765 грн, в тому числі 
видатки загального фонду бюджету 
у сумі 843 765 800 грн та видатки  спе-
ціального фонду місцевого бюджету 
у сумі 88 237 965 грн;

повернення  кредитів до бюдже-
ту Бориспільської міської територі-
альної громади у сумі 500 000 грн, у 
тому числі повернення кредитів до 
спеціального фонду  бюджету 500 
000 грн згідно з додатком 4 до цього 
рішення;

профіцит за загальним фондом 
місцевого бюджету у сумі 64 774 265 
грн  згідно з додатком 2 до цього рі-
шення;

дефіцит за спеціальним фондом 
місцевого бюджету у сумі 64 774 265 
грн  згідно з додатком 2 до цього рі-
шення;

оборотний залишок бюджетних 
коштів місцевого бюджету у розмі-
рі 2 000 000 грн, що становить 0,24 
відсотки видатків загального фонду 
бюджету Бориспільської міської те-
риторіальної громади, визначених 
цим пунктом;

резервний фонд бюджету в розмірі 
4 200 000 гривень,  що становить 0,50 
відсотка загального фонду  бюджету 
Бориспільської міської територіаль-
ної громади.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам ко-
штів  бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади на 2021 рік 
у розрізі відповідальних виконавців 
за бюджетними програмами згідно 
з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додатком 
5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл 
коштів бюджету розвитку на здійс-
нення заходів на будівництво, рекон-
струкцію і реставрацію, капітальний 
ремонт об’єктів виробничої, комуні-
каційної та соціальної інфраструкту-
ри за об’єктами  згідно з додатком 6 
до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат 
місцевого бюджету на реалізацію 
міських програм у сумі 119 859 559 
гривень згідно з додатком 7 до цього 
рішення.

6. Установити, що у загальному фо-
нді  бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бю-
джету Бориспільської міської терито-
ріальної громади належать доходи, 
визначені статтями 64 Бюджетного 
кодексу України, та трансферти, ви-
значені статтями 97, 101, 1032, 1033, 
1036, 104,105 Бюджетного кодексу 
України (крім субвенцій, визначених 
статтею 691 та частиною першою 
статті 71 Бюджетного кодексу Укра-
їни), а також такі надходження відпо-
відно до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України 2021 рік»;

2) джерелами формування у части-
ні фінансування є надходження ви-
значені у частині першій статті 72 та 
частині першій статті 73 Бюджетного 
кодексу України;

3) джерелами формування у ча-
стині кредитування є надходження, 
визначені статтею 64 Бюджетного 
кодексу України.

7. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюдже-
ту Бориспільської міської територі-
альної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 691 Бюджетного 
кодексу України, з урахуванням до-
ходів, визначених у частині першій 
статті 71 Бюджетного кодексу Укра-
їни, а також такі надходження відпо-
відно до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України 2021 рік»;

2) у частині фінансування є надхо-
дження визначені у частині другій 
статті 72 та частині першій статті 73 
Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кош-
ти, отримані до спеціального фонду  
бюджету Бориспільської міської те-
риторіальної громади:

1) згідно з пунктом 1 частини пер-
шої статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів 
спеціального фонду спрямовуються 
на реалізацію заходів, визначених 
частиною другою статті 71 Бюджет-
ного кодексу України;

2) згідно з пунктом 2 частини пер-
шої статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів 
спеціального фонду спрямовуються 
на видатки, визначені статтею 209 
Земельного кодексу України;

3) згідно з пунктами 4 та 41 части-
ни першої статті 691 Бюджетного ко-
дексу України та відповідні залишки 
коштів спеціального фонду спрямо-
вуються на реалізацію програм при-
родоохоронних заходів місцевого 
значення відповідно до переліку 
видів діяльності, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України 
від 17 вересня 1996 року № 1147 (із 
змінами);

4) згідно з пунктом 6 частини пер-

шої статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів 
спеціального фонду спрямовуються 
на реалізацію заходів, визначених 
частиною четвертою статті 13 Бю-
джетного кодексу України;

5) згідно з пунктом 8 частини пер-
шої статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки коштів 
спеціального фонду спрямовуються 
на видатки цільового фонду, створе-
ного міською радою;

6) згідно з пунктом 9 частини пер-
шої статті 691 Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на заходи, 
визначені надавачами відповідних 
субвенцій.

9. Визначити на 2021 рік відповідно 
до статті 55 Бюджетного кодексу Укра-
їни захищеними видатками бюджету 
Бориспільської міської територіальної 
громади видатки загального фонду за 
їх економічною структурою на:

оплата праці працівників бюджет-
них установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та пе-

рев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами харчу-

вання;
оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бю-

джетам;
поточні трансферти населенню. 
10. Перерозподіл бюджетних при-

значень за бюджетними програмами 
у межах загального обсягу головних 
розпорядників коштів місцевого бю-
джету, збільшення бюджетних при-
значень на видатки розвитку за 
рахунок зменшення бюджетних при-
значень на видатки споживання ок-
ремо по загальному та спеціальному 
фондах здійснюються за рішенням 
міської ради.

11. Відповідно до частини вось-
мої статті 16 Бюджетного кодексу 
України надати право фінансовому 
управлінню виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради в ме-
жах поточного бюджетного періоду 
здійснювати на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних ко-
штів місцевого бюджету на депозит-
них рахунках або шляхом придбання 
державних цінних паперів, емітова-
них міською радою з подальшим по-
верненням таких коштів до кінця по-
точного бюджетного періоду згідно 
з Порядком, визначеним Кабінетом 
Міністрів України.

12. Відповідно до статей 43, 73 
Бюджетного кодексу України нада-
ти право фінансовому управлінню 
виконавчого комітету міської ради 
отримувати у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, позики 
на покриття тимчасових касових роз-
ривів міського бюджету, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточ-
ного бюджетного періоду за раху-
нок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без 

нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов'язковим 
їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

13. Надати право фінансовому 
управлінню виконавчого комітету 
міської ради:

1) розпорядженням міського голо-
ви здійснювати розподіл додаткових 
обсягів трансфертів з державного та 
обласного бюджетів відповідно до 
кожного окремого порядку, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України, 
з наступним затвердженням на чер-
говому засіданні міської ради;

2) в межах загального обсягу бю-
джетних призначень окремо за бю-
джетною програмою за загальним 
та спеціальним фондами бюджету 
Бориспільської міської територі-
альної громади за обґрунтованим 
поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснювати пе-
рерозподіл бюджетних асигнувань , 
затверджених у розписі бюджету та 
кошторисах, у розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету.

14. Головним розпорядникам ко-
штів  бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бю-
джетних програм протягом 45 днів 
з дня набрання чинності цим рішен-
ням;

2) здійснення управління бюджет-
ними коштами у межах встанов-
лених їм бюджетних повноважень 
та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використан-
ня бюджетних коштів, організацію та 
координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів у бю-
джетному процесі;

3) здійснення контролю за своє-
часним поверненням у повному об-
сязі до бюджету коштів, наданих за 
операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бю-
джет відповідно до законодавства, 
а саме:

здійснення публічного представ-
лення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами 
та показниками, бюджетні призна-
чення щодо яких визначені цим рі-
шенням, відповідно до вимог та за 
формою, встановленими Міністер-
ством фінансів України, до 15 берез-
ня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджет-
них програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

5) у повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетни-
ми установами, та укладання дого-
ворів за кожним видом енергоносіїв 
у межах встановлених відповідним 
головним розпорядником бюджет-
них коштів обґрунтованих лімітів 
споживання.

15. Це рішення набирає чинності з 
01 січня 2021 року.

16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього 
рішення є його невід’ємною части-
ною. 

17. Відділу інформаційної діяль-
ності та роботи з громадськістю ви-
конавчого комітету Бориспільської 
міської ради забезпечити оприлюд-
нення цього рішення в десятиденний 
строк з дня його прийняття відповід-
но до частини четвертої статті 28 Бю-
джетного кодексу України.

18. Інші положення, що регламен-
тують процес виконання бюджету 
Бориспільської міської територіаль-
ної громади:

1) Головним розпорядникам ко-
штів бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади:

у тижневий термін забезпечити 
складання та затвердження кошто-
рисів доходів і видатків бюджетних 
установ, планів використання бю-
джетних коштів одержувачів коштів 
місцевого бюджету і подати їх Бори-
спільському управлінню Державної 
казначейської служби України Київ-
ської області;

затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних показни-
ках для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бю-
джетних асигнувань;

забезпечити утримання чисель-
ності працівників та здійснення фак-
тичних видатків на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші 
види заохочень чи винагород, мате-
ріальну допомогу, лише в межах фон-
ду заробітної плати, затвердженого у 
кошторисах або планах використан-
ня бюджетних коштів.

2) Якщо після прийняття рішення 
про бюджет Бориспільської міської 
територіальної громади повнова-
ження щодо виконання функцій або 
надання послуг, на яке затверджене 
бюджетне призначення, передаєть-
ся відповідно до законодавства від 
одного головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету до іншо-
го, дія бюджетного призначення не 
припиняється і застосовується для 
виконання тих самих функцій чи 
послуг іншому головному розпо-
ряднику бюджетних коштів, якому 
це доручено за процедурою, визна-
ченою частиною 6 статті 23 Бюджет-
ного кодексу України.

19. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на постійну ко-
місію міської ради з питань плануван-
ня бюджету, економічної реформи.

Секретар міської ради В.М.Байчас 
 24 грудня 2020 року

 № 63-3-VIII

Додатки 1 -7 до цього рішення 
розміщені на офіційному сайті Бо-
риспільської міської ради: www.
borispol-rada.gov.ua    
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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

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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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., 3 кімнати, коридор, веранда, 
приватизований, газ, 40 соток, біля будинку 
свердловина, 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 
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

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.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник виробни-
цтва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, ван-
тажопідйомність 2,5 т, робочі верстатники: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, 
на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 0 67 
2095551, Олексій, 0 67 4666416, Володимир. 

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 «LG-54», б/в, 1100 грн. Тел.: 0 68 
6717013.
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

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. 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.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Бориспіль
Дрова садові. Тел.: 0 66 6442411. 

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

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.

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.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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ОВЕН. Використовуйте шанс 
завершити всі дела й проек-
ти. Варто напружитися, це бу-

де сприяти позитивним змінам у вашій 
кар'єрі.

ТЕЛЕЦЬ. Удача може бути при-
хильна в сфері спілкування з но-
вими людьми та взаєморозумін-

ня з колегами. Не дозволяйте себе експлу-
атувати, але й не ховайте свої здатності.

БЛИЗНЮКИ. Бажано зараз 
не долати бурхливі пороги, а 
спокійно плисти по ріці, або 

бути в тихій заводі — разом з коханою 
людиною. Ви допоможете один одно-
му вирішити проблеми, які давно вас 
турбували.

РАК. Вам доведеться бага-
то уваги приділяти оточую-
чим вас людям. Якщо вам за-

хочеться випробувати гострі відчуття, 
прийдеться почекати. Добре будувати 
плани на найближче майбутнє.

ЛЕВ.  Ви зараз у центрі уваги, 
повні сил і енергії. Однак справи 
чомусь складаються не кра-

щим образом. Не намагайтеся виправити 
складну ситуацію. 

ДІВА. Досить активний і напру-
жений період. Зате при бажанні, 
скориставшись обставинами, 

буде можливо багато чого досягти.  Вам 
знадобляться такі якості, як дипломатич-
ність і вміння домовлятися.

ТЕРЕЗИ.  Незважаючи на 
труднощі й перешкоди ваші 
справи йдуть у гору. Схоже, не-

приємності тільки для того й існують, 
щоб успіх виявився бажанішим.

СКОРПІОН.  Залиште всі свої 
страхи й побоювання позаду, 
зберіться з силами і думками 

та — вперед. Вас чекає новий рівень. 
Ви любите та кохані. 

СТРІЛЕЦЬ. Ви змогли подо-
лати труднощі й можете спо-
кійно почивати на лаврах. Не 

тягніть все на собі. Ви зараз  досить това-
риські та позитивні. Вас не стомлять шум 
і суєта. Тиждень принесе у ваш будинок і 
у ваше серце спокій і радість.

КОЗЕРІГ. На вас чекають зу-
стрічі з людьми, важливими 
для вас в професійному пла-

ні. Не всі вони зроблять вам приємність, 
але постарайтеся поводитися коректно 
в будь-якій ситуації.

ВОДОЛІЙ. Досить важко буде 
обговорювати питання взаємо-
дії з діловими партнерами.  По-

старайтеся знайти компроміс. Не варто за-
йматися тим, чим займатися не хочеться.

РИБИ.  У вас з'явиться можли-
вість зробити багато добрих і 
корисних справ. При бажанні 

й зосередженості на головних питаннях, 
ви можете досягти високих результатів 
на роботі й реалізувати все намічене.
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