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ПРИТУЛОК
ШУКАЄ 
ОПІКУНІВ

ВЛАДИСЛАВ
БАЙЧАС 
ОБ’ЄДНАВ УСІ 
ФРАКЦІЇ, 
ЗВЕРНУВШИСЬ 
ДО ПРЕЗИДЕНТА.
 
ЧИ БУДЕ ЗНИЖЕННЯ 
ТАРИФІВ?

�� 13�січня�2021�року�секретар�Бориспільської�міської�
ради�Владислав�Байчас�ініціював�проведення�наради�
з�головами�фракцій�та�представниками�політичних�
партій�«Наш�край»,�«Слуга�Народу»,�ВО�«Батьківщина»,�
«Опозиційна�платформа�—�За�життя»,�«Голос»�та�
«Європейська�Солідарність».�Головна�тема�—�звернення�
до�Президента�України�Володимира�Зеленського�
щодо�зниження�тарифів�на�газ�та�електроенергію�для�
населення.
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АКТУАЛЬНО

НА БЮДЖЕТНИКІВ 
НЕ ТИСНУТЬ — ПОЛІЦІЯ 
Інна ТИХАЧ

У грудні 2020 року на офіційній 
сторінці місцевого осередку «ЄС» 
у Фейсбуці було оприлюднено ін-
формацію про те, що перед вибо-
рами голови Бориспільської місь-
кої ради нібито здійснюється тиск 
на працівників бюджетної сфери: 
збирають особисті дані, контакти 
та погрожують звільненням, якщо 
вони не проголосують за провлад-
ного кандидата. 

На це звернення відреагував се-
кретар Бориспільської міської ра-
ди Владислав Байчас, написавши 

відповідну заяву до поліції. Про це 
секретар повідомив на сесії міської 
ради, зауваживши, що недостовір-
на інформація була розповсюдже-
на, щоб тиснути на виборців і спо-
нукати їх змінити свій вибір. 

І мав рацію: у середу, 13 січня, 
надійшла відповідь від начальника 
Бориспільського відділу поліції Та-
раса Кравчука. «У ході проведення 
перевірки встановлено, що інфор-
мація про можливий тиск на спів-
робітників освіти та бюджетної сфе-
ри Бориспільської ОТГ не підтвер-
дилася», — ідеться в повідомленні. 

МУЛЬТИМЕДІА МАЙЖЕ НА МІЛЬЙОН – 
ДЛЯ ТРЬОХ БОРИСПІЛЬСЬКИХ ШКІЛ

ДЛЯ УЧНІВ МІСЬКОЇ ЗОШ №6 
ГОТУВАТИМУТЬ НА НОВОМУ 
КУХОННОМУ ОБЛАДНАННІЮлія ГАМАН, фото Ірина 

КОСТЕНКО

Після подання відповідних заявок 
на оснащення навчальних кабінетів 
і STEM-лабораторій мультимедійним 
обладнанням для викладання при-
родничих предметів у закладах за-
гальної середньої та профтехосвіти 
Міністерство освіти і науки серед ін-
ших обрало три бориспільських на-
вчальних заклади: обладнання на 
більш ніж 900 тис. грн отримають 
гімназія «Перспектива», ЗОШ №6 та 
Бориспільський академічний ліцей. 
Із «щасливцями» спілкувалися «Вісті». 

Керівник НВК «Гімназія «Пер-
спектива» Неоніла Клименко 
розповіла, що гімназія отримала 
обладнання для уроків фізики та 
хімії, адже фізика у них — профіль-

ний предмет. Особливе захоплен-
ня викликає те, що заклад тепер 
має новий телескоп. Також Неоні-
ла Клименко повідомила, що цьо-
го року у «Перспективі» відкрили 
ще й біолого-хімічний профіль нав-
чання, а тому нове обладнання бу-
де не зайвим.

Директор ЗОШ №6 Віра Мазура 
повідомила, що заклад отримав ін-
терактивні комплекси для хімії і ге-
ографії, а також окремий комплекс 
для біології. Ці предмети профіль-
ні у 10-11 класах, на сьогодні від-
повідні кабінети природничо-ма-
тематичного профілю вже осна-
щені всім необхідним. За словами 
директора, рік тому заклад вже от-
римав обладнання для кабінету 
математики, завдяки чому вдало-

ся відкрити три старших класи ма-
тематичного напрямку. До послуг 
учителів і учнів — документ-каме-
ра, принтер, сучасне програмне за-
безпечення.

Директор Бориспільського 
академічного ліцею Оксана По-
номарьова зазначила, що заклад 
ще влітку скористався можливістю 
подати заявку на STEAM лаборато-
рію для кабінету географії. Другий 
семестр цього навчального року лі-
цей розпочне навчання за допомо-
гою нового обладнання. Сам комп-
лекс коштує майже 150 тис. грн і 
включає документ-камеру, цифро-
ву лабораторію, комп’ютер з відпо-
відним програмним забезпеченням 
(інтерактивні підручники, карти то-
що), SMART дошку, принтер.

Юлія ГАМАН, фото Ірина 
КОСТЕНКО

Тривають роботи зі встановлен-
ня сучасного кухонного обладнан-
ня у ЗОШ №6, а зовсім скоро від-
будеться інструктаж працівників 
шкільної кухні. 

Сюрприз від області на більше, 
ніж півмільйона

Застаріла техніка та ще радян-
ські підходи до технології приго-
тування їжі донедавна були одним 
із нагальних питань, яке потребу-
вало вирішення. Проблему адмі-
ністрація озвучувала при кожній 
слушній нагоді на нарадах та зу-
стрічах усіх рівнів. ЗОШ №6 врешті 
було почуто — до обласного про-
екту «Якісне харчування — здоро-
ва дитина», організованого Депар-
таментом освіти і науки Київської 
облдержадміністрації, серед інших 
закладів було подано кандидатуру 
і бориспільської школи. Результат 
— нове обладнання на кухню на 
суму з обласного бюджету у роз-
мірі майже 638 тис. грн.

Молодій команді кухарів — су-
часна техніка

За словами директора закладу 
Віри Мазури, зараз команда спе-
ціалістів кухні працює за техноло-
гією приготування їжі від Євгена 
Клопотенка, нова сучасна техні-
ка стане їм у нагоді. Обладнання 
досить численне: харчовий котел, 

картоплечистка, тістомісильна 
машина, електрична м’ясорубка, 
овочерізка, посудомийна маши-
на, марніти для підігріву на чотири 
гастроємності, комплект меблів із 
нержавіючої сталі, холодильна та 
морозильна камери, електроско-
ворода.

Не без проблем…
Як розповіла Віра Мазура, ста-

ра електрощитова, яка була розра-
хована на харчоблок попередньо-
го застарілого зразка, не витрима-
ла б потужностей нових сучасних 
приладів. А тому школі з міського 
бюджету було виділено 50 тис. грн 
на процес заміни старого кухонно-
го обладнання на нове з урахуван-
ням тепер уже сильніших у рази по-
тужностей. Підключати нове кухон-
не обладнання будуть спеціалісти 
Сервісно-ресурсного центру КОДА. 
Інструктаж для працівників шкіль-
ної кухні також проведуть спеціа-
лісти цього центру.

У новий семестр — із новинками
Як повідомила директор, готува-

ти на новому кухонному прилад-
ді заклад розпочне вже у другому 
семестрі. А завдяки комплекту ку-
хонних елементів із нержавіючої 
сталі відтепер учні матимуть мож-
ливість обрані ними страви розмі-
щувати на спеціальній таці, дово-
зити до свого столу і насолоджува-
тися обідом.
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ПОДІЯ

СЕКРЕТАР ОБ’ЄДНАВ УСІ ФРАКЦІЇ 
ЗАДЛЯ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ

�� 13�січня�2021�року�секретар�Бориспільської�міської�
ради�Владислав�Байчас�ініціював�проведення�наради�
з�головами�фракцій�та�представниками�політичних�
партій�«Наш�край»,�«Слуга�Народу»,�ВО�«Батьківщина»,�
«Опозиційна�платформа�—�За�життя»,�«Голос»�та�
«Європейська�Солідарність».�Головна�тема�—�звернення�
до�Президента�України�Володимира�Зеленського�
щодо�зниження�тарифів�на�газ�та�електроенергію�для�
населення.

Валерій ТОМКАНЕЦЬ, фото 
Сергія МАРЧЕНКА

«Підвищені тарифи — не-
посильні для пересічного 
українця і ми, представники 
місцевої влади, були обрані 
людьми, щоб відстоювати їхні 
права та інтереси. Тому було 
прийнято рішення написати 
офіційне звернення до Прези-
дента України Володимира Зе-
ленського від імені та в інтере-
сах мешканців Бориспільської 
громади з проханням взяти 
під особистий контроль термі-
нове розв’язання питання що-
до зниження тарифів на газ та 
повернення пільгового тари-
фу на електроенергію на пер-
ші 100 кВт год.», — зазначив 
Владислав Байчас.

Ініціативу Владислава Байчаса 
підтримали голови та представ-
ники фракцій політичних партій, 
представлених у Бориспільській 
міській раді, а саме: В. Шалімов 
(«Наш край»), В. Деркач ( «Слу-
га Народу»), В. Борисенко («Єв-
ропейська Солідарність»), В. Си-
доренко (ВО «Батьківщина»), Є. 
Грона («Опозиційна платформа 
— За життя»), В. Горкун («Голос»).

Вячеслав ДЕРКАЧ, заступ-
ник голови фракції «Слуга На-
роду»:

«Це дуже важливе і болюче пи-
тання не тільки для Бориспільської 
громади, а й для всієї України. То-
му ми підтримуємо ініціативу Вла-
дислава Байчаса щодо звернення 
до Президента України з прохан-
ням переглянути тарифи і зробити 
їх доступними та прийнятними для 
кожного мешканця».

Володимир СИДОРЕНКО, 
ВО «Батьківщина»:
«Ми завжди підтримували і 

боролися за добробут мешкан-
ців нашої громади. Ми всі йшли 
на вибори і обіцяли людям, що 

будемо відстоювати їх права та 
інтереси. Тому безсумнівно під-
тримуємо цю ініціативу, адже 
у важкі часи епідемії та еконо-
мічного спаду в країні потрібно 
йти людям назустріч». 

Володимир БОРИСЕНКО, 
«Європейська Солідарність»:
«Це звернення є архіважли-

вим. А маємо на сьогоднішній 
день те, що маємо». 

Євгеній ГРОНА, 
«Опозиційна платформа —
 За життя»:
«Наша фракція завжди підтри-

мувала і буде підтримувати всі 
ініціативи, які сприятимуть по-
кращенню життя мешканців гро-
мади. Адже на виборах вони ви-
словили нам свою довіру і ми не 
можемо їх підвести».

Віталій ГОРКУН, 
«Голос»:
«Звернення важливе, як і ситу-

ація, що складається в цілому в 
Україні. Ми вже бачимо, що вже в 
інших містах спалахують протес-
ти. Єдине, чи виправить це зараз 
ситуацію, адже стане додатковим 
навантаженням на місцевий бю-
джет?». 

Володимир�ШАЛІМОВ,�«Наш�край»:
«Моя думка як лідера фракції «Наш край»: як можна 

було так односторонньо підвищувати тарифи, знаючи, 
що для більшості вони зависокі? Як Уряд міг це дозво-
лити, заздалегідь знаючи, що більшість населення їх не 
витягне? Ні газ, ні електроенергію, бо у них просто не-
має на це коштів. Тому ми вважаємо, що це звернення 
актуальне і ми будемо захищати наших виборців, наших 
людей. Треба буде їхати до Кабміну — поїдемо!».
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РІЗНЕ

8 січня — річниця падіння укра-
їнського пасажирського літака  по-
близу Тегерану… Горя, яке торкну-
лось усієї України та світу. 

Саме рік тому, вранці 8 січня 
2020 року, Boeing 737 авіакомпа-
нії «Міжнародні авіалінії України» 
рейсу PS752 із Тегерану до Києва 
був збитий невдовзі після злету з 
міжнародного аеропорту столиці 
Ірану.

У цій страшній трагедії загинули  
176 людей, які були в літаку, — 167 
пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед 

загиблих — 11 громадян України 
(всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири), 
а загалом громадяни семи країн.

Серед загиблих і наш земляк, 
другий пілот Сергій Хоменко, який 
похований на території Книшово-
го меморіально-паркового комп-
лексу поряд з місцем поховання за-
гиблих льотчиків екіпажу Ан-30Б, 
який було збито у 2014 році в небі 
над Слов'янськом.. 

Вічна пам’ять загиблим… 
Секретар Бориспільської 

міської ради В. БАЙЧАС

ТРС: ЗМІНИЛА НАЗВУ ТА АДРЕСУ?
Роман ІВАНОВ

Після новорічних свят глядачі ТРС 
«Бориспіль» помітили, що із інтер-
нет-ресурсами телерадіостудії коїть-
ся щось незрозуміле. Сайт ТРС змінив 
назву та адресу. Те ж саме сталось із 
Ютуб каналом та Фейсбук сторінкою. 

Новому керівництву студії (контр-
акт із попереднім очільником ТРС 
закінчився 31 грудня) знадобився 
час, аби хоч частково розібратись 
у ситуації. Виявилось, що доступ до 

всіх інтернет ресурсів втрачено. Чиї 
вони і хто ними зараз займається, 
невідомо. Відповідна заява була на-
правлена в правоохоронні органи.

Зараз керівництво телерадіосту-
дії займається відновленням робо-
ти в мережі інтернет. Вже діє нова, 
офіційна сторінка в мережі Фейсбук. 

«Це нова офіційна сторінка ТРС. 
На жаль, на новорічні свята в нас 
трапилась неприємність, ТРС «Бо-
риспіль» втратив свої інтернет ре-

сурси. Але ми продовжуємо пра-
цювати і відновлюємо свою робо-
ту в соціальних мережах», — такий 
текст опублікований на новій сто-
рінці ТРС у Фейсбук.

Найближчим часом керівництво 
студії планує розпочати роботу зі 
створення повноцінного сайту ТРС 
«Бориспіль». При цьому багато ува-
ги приділятиметься захисту ресур-
сів, аби виключити повторення си-
туації, що склалася.

ЯК НЕ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ 
ГАЗОПОСТАЧАЛЬНИКАМ

Ірина ГОЛУБ

Компанії, які продають газ на-
селенню, дуже вправно користу-
ються коливанням цін на голубе 
паливо. Тим більше, його вар-
тість постійно зростає.

Ви записали реальні показники 
лічильника у квитанції, заплати-
ли за газ, і вважаєте, що ваші по-
казники побачать у розрахунко-
вому відділі підприємства? Тоді ви 
глибоко помиляєтеся. Мені довгий 
час не вдавалося зрозуміти, з якої 
«стелі» беруться показники у кви-
танціях за використаний газ. Кра-
пки над «і» розставила розмова із 
оператором по гарячій телефон-
ній лінії зв’язку.

ТОВ «Київоблгаз збут» створи-
ло низку сервісів для передачі 
показників: інтернет, СМС-пові-
домлення, дзвінок на гарячу лі-
нію, вайбер, телеграф… Але при-
ймають дані за попередній місяць 
тільки до 5 числа. Електронна си-
стема налаштована так, що всі по-
казники, передані після 5-го, вра-
ховуються уже в наступному міся-
ці, а квитанція в такому випадку 
прийде з показниками, які газо-

постачальники вважають «реаль-
ними». Якщо ви давно не переда-
вали своїх даних, ці показники 
можуть суттєво відрізнятися від 
фактичних. Ще одне джерело ін-
формації про показники — візит 
контролера, який не завжди за-
стане вас удома і тоді може запи-
сати будь-яку цифру. Якщо контр-
олер помилково передав показ-
ники, нижчі реальних, а ви плати-
ли по лічильнику, вам напишуть 
переплату, а різницю врахують 
наступного місяця, але вже за но-
вими, вищими тарифами. 

Порада. Щоб не платити за газ за 
більшими тарифами, коли його ці-
на зростає, передавайте показни-
ки вчасно: з 29 числа попереднього 
місяця до 5 числа місяця, наступно-
го за звітним. Зате можна коригува-
ти покази лічильника, щоб зеконо-
мити, коли газ дешевшає.

Залишається відкритим питан-
ня: як вчасно передавати пока-
зання лічильників літнім людям, 
особливо в селах, багато з яких 
взагалі не користуються мобіль-
ними телефонами і не мають ста-
ціонарних?

РІЧНИЦЯ КАТАСТРОФИ ПІД ТЕГЕРАНОМ: 
ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС УШАНУВАВ 
ПАМ'ЯТЬ ЗАГИБЛИХ 

ПРОБНЕ ЗНО БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВИ:
ЛИШЕ ОДИН ПРЕДМЕТ
Віта ПРАВДЕНКО

Джерело: начальник міського 
управління освіти і науки Тетяна 
Павленко під час планової наради 
11 січня 2021 року.

Цитата Т. Павленко: «Розпо-
чалась реєстрація на пробне зо-
внішнє незалежне оцінювання, 
яка буде тривати з 5 по19 січня. 
Випускники й і ті, хто хоче взя-
ти участь у пробному оцінюван-

ні, можуть зареєструватися та об-
рати предмет на сайті Київського 
регіонального центру оцінюван-
ня якості освіти. У чому різниця з 
минулорічним пробним тестуван-
ням? Головна відмінність — учас-
ники можуть взяти участь у проб-
ному тестуванні лише з одного 
предмету. Вартість такого тесту-
вання становить 246 гривень. Від-
будеться воно 10 квітня».  

«ВЕРТЕП» У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ТВК

Роман ІВАНОВ

Різдвяне засідання Бориспіль-
ської ТВК було по-справжньому 
феєричним. Не вистачало лише 
канату для перетягування, хоча 
саме так і виглядало спілкуван-
ня голови ТВК Світлани Циганій 
із представниками комісії.

Члени від різних партій консо-
лідувались і по черзі «рвали нит-
ки» на цьому єдиному канаті, де-
монструючи недовіру керівнику. 
Проте голова поводила себе так, 
ніби приймає екзамен у студентів: 
зверхньо, нестримано, на підви-
щених тонах. Члени комісії кілька 
разів звертались до голови з про-
ханням збавити оберти та говори-
ти тихіше.

Робота комісії додатково блоку-
валась відмовою голови підпису-
вати будь-які документи. Печатку 
вона ховала у сейфі, наче святий 
Грааль. Члени ТВК на Різдво поба-
чили справжній вертеп у виконан-
ні Світлани Циганій та її поплічни-
ці — кандидатки на посаду голо-
ви ОТГ, якій та постійно надавала 

можливість висловитись. У той же 
час іншим присутнім представни-
кам партій і довіреним особам за-
кривала рота. 

Хоча всі члени ТВК є політичними 
опонентами, ті з них, хто є місцеви-
ми мешканцями, не погоджувались 
іти на порушення та єдиним фрон-
том виступили проти такої поведін-
ки голови комісії. Незважаючи на 
локдаун, голова досі не зареєстру-
валась, а свою відсутність на попе-
редньому засіданні пояснила тим, 
що здійснює повноваження на бе-
зоплатній основі.

«Законодавець передбачив, що 
підставою для відсутності на основ-
ній роботі може бути лише робота 
в ТВК на платній основі» — поясни-
ла Світлана Циганій.

На думку членів комісії, це мані-
пуляція, адже вона могла подати 
хоча б заяву щодо такого бажання. 
Крім того, більшість членів ТВК та-
кож працюють на безоплатній ос-
нові, однак це не заважає їм вико-
нувати свої функції. Родзинок до 
роботи комісії додали і подані дру-

зями Світлани Циганій судові скар-
ги щодо роботи членів ТВК. При 
цьому голова відмовлялась підпи-
сувати доручення для юриста, аби 
той мав змогу представляти ТВК у 
суді.

Врешті-решт у представників ТВК 
увірвався терпець. Вони винесли 
на голосування рішення про надан-
ня права заступнику голови комі-
сії підписувати документи та про 
передачу йому печатки. Це рішен-
ня голова вимушена була виконати, 
хоча воно і додало роботи юристу. 
Адже після засідання Світлана Ци-
ганій подала кілька позовів до суду 
про тиск, який здійснювали не неї 
члени комісії. За словами юриста, 
майже всі ці позови повернуті су-
дами без розгляду.

Результатом кількаденної бо-
ротьби ТВК із головою стала змі-
на голови комісії. Партія, за квотою 
якої призначався голова, змінила 
свого представника. Бориспільську 
ТВК очолив Рудольф Ловчев. Як за-
значають члени комісії, зараз робо-
та йде у нормальному режимі.
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПАРК ВІДПОЧИНКУ 
ЧЕКАЄ РЕКОНСТРУКЦІЯ

• Подібні атраціони планується встановити у дитячій зоні парку.

�� Найближчим�часом�у�Борисполі�буде�оголошено�
конкурс�на�кращий�проект�реконструкції�міського�парку.�
Наразі�розроблено�концепцію�перебудови,�її�автор�—�
міський�архітектор�Євген�Кулик,�уже�відомий�бориспільцям�
проектами�скверу�в�мікрорайоні�Соцмістечко�(на�місці�
колишньої�т.зв.�ями)�та�міської�амбулаторії�в�мікрорайоні�
Розвилка.�Які�зміни�можуть�чекати�міський�парк,�
дізнавалися�«Вісті».

Ілона НЕГОДА

Автор концепції розповідає: до 
ідеї реконструкції підходили комп-
лексно, врахувавши всі особливос-
ті парку та можливості перебудо-
ви його елементів з мінімальним 
втручанням у ландшафт та наявні 
об’єкти.

Для того, щоб забезпечити по-
треби різних категорій відвідувачів 
парку, його наявну ділянку умов-
но розділили на п’ять частин: зо-
ну спорту, дитячу зону, ландшаф-
тну зону, памп трек та зону тихого 
відпочинку. 

Дитяча зона простягається від 
стадіону «Колос» та спортивної 
школи до будівлі ТРЦ «Парк Таун». 
Зараз на ній розміщено дитячий 
майданчик та атракціони. Концеп-
ція передбачає встановлення но-
вих ігрових майданчиків. 

Зліва від дитячої — спортив-
на зона, наразі вона представле-
на лише волейбольним майданчи-
ком. Тут планується встановлен-
ня спортивного обладнання, в то-
му числі інклюзивних елементів та 
облаштування зони для вуличних 
культур. Територія, що тягнеться в 
лівий бік від майданчика до вулиці, 
залишиться незмінною — зараз тут 
зелена зона. 

Територія навпроти спортивної 
зони і до алеї уздовж вул. Київський 
Шлях на проектній концепції зна-
читься як ландшафтна зона. З пра-
вого боку вона обмежена пам’ят-
ником Невідомому солдату та при-
леглою до нього площею. Алею 
планують зробити інтерактивною 
— розмістити арт-об’єкти, цифрові 
проекційні екрани та сучасне ори-
гінальне освітлення.

Досить велику територію парку 
пропонується відвести під памп 
трек. Це спеціальна велосипед-
на траса, зазвичай кільцевої фор-
ми, із різноманітними перешкода-
ми (ями, горби, схили) для екстре-
мальних тренувань. Цей сучасний 
комплекс для занять велосипеди-
стів та скейтбордистів має зайня-
ти всю площу, обмежену рестора-
ном «Маріанна», скейт-майданчи-
ком та будівлею РК «Бархат». Автор 
концепції Євген Кулик зазначив, що 
дерева, які ростуть зараз на цій те-
риторії, завадою треку не стануть, 
вони мають органічно вписатися в 
трекову зону.

Ділянку парку від РК «Бархат» до 
БЦ «Гранат» займе зона тихого від-
починку. Зліва вона буде приля-
гати до ресторану та літнього май-
данчика «Др.Паб». Цю територію 

чекає комплексний благоустрій та 
професійний ландшафтний дизайн. 

Крім вказаних зон, певних змін 
має зазнати вся територія парку. 
Обов’язковими є сучасне освітлен-
ня та автоматичний полив зелених 
територій, облаштування туалетів 
(в т.ч. для людей з особливими по-
требами), обладнаних кімнатами 
матері і дитини. 

Одна з умов реконструкції — від-
мова від будівництва нових об’єктів 
ресторанного чи торгівельного ти-
пу, проте може розглядатися мож-
ливість естетичного відновлення 
зовнішнього виду вже існуючих бу-
дівель, щоб вони могли гармонійно 
вписатися в нові умови. 

Існуючі насадження та зелені зо-
ни мають бути збережені. 

Архітектор Євген Кулик наголо-
шує: розроблена концепція — ли-
ше ідея, надані проекти можуть 
містити зміни та оригінальні ін-
новації. 

Конкурс на кращий проект ре-
конструкції міського парку буде 
оголошено у січні. Для розгляду на-
даних проектів та визначення ре-
зультатів буде створена конкурс-
на комісія, у яку увійдуть кращі фа-
хівці з архітектури та міського озе-
ленення. 
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СУСПІЛЬСТВО

�� З�8�січня�в�Україні�діє�зимовий�локдаун,�який�
триватиме�до�24�січня�та�передбачає�заборону�на�роботу�
не�лише�спеціалізованих�магазинів,�а�й�окремих�відділів�
у�супермаркетах.�Як�працюють�правила�локдауну�в�
Борисполі�—�з’ясовували�«Вісті».

Наталія ДОЛИНА, фото Ірина 
КОСТЕНКО

Дратують�
сигнальні�стрічки

Локдаун розпочався зі скандалу. 
Користувачі соцмереж викладали 
фото полиць супермаркетів, поміче-
них перехрещеними стрічками. Не 
оминув цей флешмоб і Бориспіль. 
Містяни обурювалися відсутністю 
логіки, мовляв, все одно вже зайшли 
в приміщення, тож чому одні това-
ри купувати можна, а інші ні. Також 
у соцмережах було багато жартів та 
фотожаб на тему заборони продажу 
миючих засобів під час карантину.

Як�насправді
Супермаркети
Товари першої необхідності, попри 

розповсюджену в інтернеті інформа-
цію, придбати можна. Більшість фото 
в соцмережах не відповідає дійсності: 
так, засоби гігієни та побутову хімію 
під час посилених карантинних захо-
дів продавати не заборонено. 

На вихідних у бориспільських су-
пермаркетах аншлагу не було. Ма-
газини працювали у звичайному 
режимі, перебоїв із постачанням 
продуктів не спостерігалося. 

Також відвідувачі могли безпере-
шкодно придбати будь-які засоби 
гігієни та побутової хімії. 

Заборонені товари з прилавків 
супермаркетів не прибрали, а про-
сто «перехрестили» їх червоними 
або біло-червоними стрічками. Пе-
реважно там знаходяться шкарпет-
ки та панчохи, фарба для волосся, 
капці, дитячі іграшки, зошити, ручки. 

Ринки
На ринку «Центральний» мага-

зини і торгові ятки з одягом і взут-
тям не працюють. 

Овочі, фрукти, рибу, м’ясо, молоч-
ну продукцію можна купити без об-
межень.

На території ринку відкриті кіос-
ки з досить широким асортиментом 
засобів із догляду за взуттям, станків 
для гоління та інших товарів.

Недільний ринок на Луговій 
працював згідно до встановлених 
правил. Непродовольчим товарам 
був оголошений локдаун, а продук-
тами торгували без обмежень. Пе-
реважна більшість покупців і про-
давців у масках, прилавки відго-
роджені захисною плівкою.

Цього разу покупців було небага-
то, пропозиція дещо перевищувала 
попит. Найбільший асортимент м’яс-
ної продукції. Напевно, через низь-
ку наповненість ринку ціни трохи 
знизилися. Відбірну свинину можна 
було купити за 95-110 грн, сало — 

85-90 грн, яловичину — 120-130 грн. 
Качок та гусок не було, зате ве-

ликий вибір курей. Домашніх пів-
нів продавали по 110 грн за кг, ку-
рей по 75-80 грн.

Суттєво зросли лише ціни на 
мед. Якщо влітку півлітрова банка 
гречаного меду коштувала 100 грн, 
то зараз продавці просять 150 грн.

Чому�заборонили�
низку�товарів�у�
супермаркетах

Міністр охорони здоров’я Мак-
сим Степанов пояснив, що заборо-
на на продаж окремих товарів по-
винна скоротити кількість покупців 
у торгових залах та можливі кон-
такти між ними. 

«Якщо ми забороняємо реаліза-
цію певних товарів у приміщенні ма-

газину, то люди, яким вони необхід-
ні, замовляють їх через інтернет-ма-
газини і не будуть контактувати між 
собою, ризикуючи заразитися. Дея-
кі товари, зокрема батарейки, мож-
на купити в кіосках, адже там немає 
торгових залів і скупчення покуп-
ців», — пояснив очільник МОЗ.

Є ще одна ймовірна причина не-
популярного рішення. За словами 
головного державного санітарного 
лікаря Віктора Ляшка, до попередніх 
карантинних обмежень, які застосо-
вував уряд, у представників бізнесу 
виникали запитання. Наприклад, ті 
ж іграшки дозволялись до продажу 
в супермаркетах, які торгують в ос-
новному харчовими продуктами, на-
томість спеціалізовані іграшкові ма-
газини не працювали. Подібні питан-
ня були й до одягу, взуття, посуду. Під 
час березневого карантину суспіль-
ство негативно відреагувало на не-
рівні умови для бізнесу.

ГОТУЄМОСЯ ДО МОРОЗНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Інна КРИНИЧНА

Найближчими днями в Україні 
прогнозуються снігопади і силь-
ні морози. Бориспільська грома-
да готується до погіршення погод-
них умов.

За прогнозами різних сайтів, най-
ближчими днями температура різ-
ко знизиться до -17 -18 0С. 

Про готовність комунальних 
служб до погіршення погодних умов 
ішлося на плановій нараді 11 січня, 

яку вів секретар Бориспільської місь-
кої ради Владислав Байчас.

Пряма мова Владислава Бай-
часа:

«За даним Гідрометцентру, очіку-
ється різке похолодання і снігопади. 
Прошу комунальні служби терміно-
во підготувати перелік необхідних 
матеріалів, список техніки, яка гото-
ва виїхати на дороги, та черговість 
очищення вулиць. Щоб потім не ви-
явилося, що не вистачає дизельного 

пального чи ще чогось. Питання за-
безпечення усім необхідним на цей 
період буде вирішене. 

Також нагадую, що морози зазви-
чай провокують проблеми з елек-
тропостачанням через додаткові 
навантаження. Тому звертаюся із 
проханням до людей не вмикати 
без нагальної необхідності елек-
трообігрівачі, щоб не залишитися 
і без тепла, і без електрики.

Окрім того, ми маємо подбати 

про пункти обігріву, якщо темпе-
ратура знизиться до -20 0С і нижче».

Щодо пунктів обігріву, перший 
заступник міського голови Микола 
Корнійчук прокоментував, що ста-
вити у Борисполі намети для обі-
гріву немає сенсу. Міською владою 
разом із відділом із надзвичайних 
ситуацій визначено підприємства, 
де можна зігрітися. Зокрема, пунк-
том обігріву визначено фойє місь-
кої ради. 

Під час грудневої ожеледиці 
до редакції «Вістей» звертали-
ся мешканці сіл Бориспільської 
громади з питаннями, куди те-
лефонувати, якщо дороги між 
селами не почищені. 

Дороги між селами знахо-
дяться у віданні Київоблавтодо-
ру. Це підприємство відповідає 
за те, щоб вони були прибрані, 
почищені від снігу, посипані 
піщано-соляною сумішшю. 
Після утворення громад ці 
дороги досі не передані їм на 
баланс, тому відповідальним 
залишається Київоблавтодор. 
Про нечищені дороги меш-
канці Бориспільської громади 
можуть повідомити черговому 
міськвиконкому, а той, у свою 
чергу, звертатиметься до Київ-
облавтодору. 

Телефон для звернень: 
(04595) 6-16-01

ОБЕРЕЖНО:�
ДИТЯЧІ САДКИ 
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ
Наталія ДОЛИНА

У зв’язку з тим, що 17 січня 
відбудуться повторні вибори 
міського голови, видано 
наказ про призупинення 
роботи дитячих садків, у 
яких організована робота 
дільничних комісій, у 
понеділок, 18 січня. Йдеться 
про шість ДНЗ: дитячий садок 
№3, «Віночок», «Сонечко», 
«Берегиня»,  «Росинка», 
«Журавушка».

�� ДО�ТЕМИ

«ПЕРЕХРЕСТИЛИСЬ» 
СТРІЧКАМИ, або ЧИ Є 
ЖИТТЯ ПІД ЧАС ЛОКДАУНУ?
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МЕДИЦИНА

УСІ — НА ВАКЦИНАЦІЮ!

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Ковід�—�не�завада�
плановим�щепленням

Як і інші комунальні заклади, 
вакцини для проведення плано-
вих щеплень районний центр пер-
винної медико-санітарної допомо-
ги отримує централізовано через 
Департамент охорони здоров’я 
Київської області. За словами Ан-
ни Юрчак, планові щеплення йдуть 
за графіком, амбулаторії забезпе-
чені всіма вакцинами в достатній 
кількості. Наразі тимчасово відсут-
ня лише 6-річна АДП (для ревакци-
нації 6-річних дітей). 

«Епідемія коронавірусу ніяк не 
вплинула на планову вакцинацію. 
Нещодавно ми підводили підсумки 
за рік, по відсотках щеплених май-
же по всіх категоріях процент ще-
плень — 80%. Це достатньо висо-
кий показник. У зв’язку зі спалахом 
коронавірусної інфекції ми розро-
били систему вакцинації в період 
епідемії: обирався т.зв. день здо-
рової дитини, коли не проводили 
прийом пацієнтів із хронічними за-
хворюваннями та з ГРВІ, виклика-
лися тільки діти на планові щеплен-

ня. Звичайно, в традиційний осін-
ній період загострення інфекцій-
них хвороб, який до того ж співпав 
із періодом зростання кількості ін-
фікованих на ковід, щеплень було 
менше, але разом із тим, не було 
навіть тижня, коли б щеплення не 
робилися», — коментує лікар.

Крім того, вона відзначає, що по-
рівняно з минулими роками від-
мов від щеплень поменшало. При-
чина — проведення працівника-
ми районної первинки інформа-
ційно-роз’яснювальної роботи з 
«відмовниками», а також видання 
обласним департаментом МОЗ на-
казу про обов’язковість вакцинації 
для тих дітей, що відвідують ДНЗ і 
школи. Недощеплені діти, що хо-
дять у школи, отримали індивіду-
альні графіки, що дозволило їм від-
відувати заклади освіти. Звичайно, 
досі є батьки, що є принциповими 
противниками щеплень, але ситуа-
ція однозначно покращилася, вва-
жає Юрчак. 

На її думку, не останню роль 
у цьому зіграло і стрімке поши-
рення світом нової інфекції. «Ду-
маю, зараз уся Україна зрозумі-
ла, що таке інфекційні хвороби. 
Це миттєвий шлях передачі, це 

тяжке лікування та маса усклад-
нень. Профілактичні щеплення 
дозволили нам перебороти не-
безпечні хвороби, а про деякі на-
віть забути на довгий час. І якщо 
на фоні теперішнього стану здо-
ров’я нашого населення, відсут-
ності імунітету та епідемії ковіду 
приєднаються ще й інші інфек-
ційні захворювання (кір, дифте-
рія тощо) — це призведе до інва-
лідизації населення та страшних 
ускладнень. Це буде катастрофа» 
— коментує фахівець.

У�планах�—�внесення�
щеплення�від�
пневмококової�
інфекції�до�календаря�
обов’язкових�щеплень

Попит на добровільні щеплен-
ня також стабільний. Анна Юрчак 
відзначає, що усі питання з приво-
ду здоров’я та профілактики кожен 
пацієнт зараз вирішує з сімейним 
лікарем. «Наші сімейні лікарі про-
ходять курси та спеціальне навчан-
ня, розуміються на сучасних підхо-
дах до ведення пацієнта. Як прави-
ло, лікар рекомендує вакцинацію 
тим пацієнтам, які входять до групи 
ризику щодо певної хвороби. Все 
це лише добровільно, пацієнт при-
ймає рішення самостійно. В Україні 
зареєстровані сезонні вакцини від 
грипу, від пневмококової та менін-
гококової інфекції, вакцина від па-
піломовірусу. Держава не забезпе-
чує медичні заклади цими вакцина-
ми, вони не входять у обов’язковий 
графік, але додатково за бажанням 
пацієнта він може їх придбати. Ра-
ніше така вакцинація була можлива 
лише в приватних клініках, зараз це 

можна зробити в амбулаторіях пер-
винки, але з дотриманням певних 
умов», — розповідає Анна Юрчак.

Так, якщо пацієнт згоден на до-
бровільну вакцинацію, лікар обго-
ворює з ним спосіб доставки вак-
цини в амбулаторію з обов’язковим 
дотриманням холодового ланцю-
га, в термосумці з холодовим еле-
ментом та градусником для контро-
лю температури, адже вакцина має 
триматися при температурі від 4 до 
7 градусів. Медичний працівник 
при отриманні вакцини дивиться 
на градусник і, якщо упаковка вак-
цини не пошкоджена, температур-
ний режим не порушено, а з аптеки 
принесено сертифікат та чек (для 
фіксації години, о котрій була від-
пущена вакцина, щоб порахувати 
час транспортування в амбулато-
рію), в такому випадку людині вко-
лють вакцину в амбулаторії. 

«Цього року ми хотіли, щоб наші 
пацієнти вакцинувалися від грипу, і 
була велика кількість бажаючих. На 
жаль, у аптеках вакцини не було в 
достатній кількості. Тому в районі в 
наших амбулаторіях провакцинова-
но від грипу близько 200 осіб, тоді 
як минулого року — 1200. Можли-
во, в приватних медичних закладах 
ситуація була кращою. Крім того, на 
деяких підприємствах та у страхо-
вих компаніях централізовано заку-
повують вакцини для всіх співробіт-
ників», — розповідає Анна Юрчак. 
За її словами, так само дефіцитною 
в аптеках є вакцина від пневмоко-
кової інфекції. «У 2021 році в Укра-
їні планувалося введення щеплен-
ня від пневмококової інфекції в 
обов’язковий календар (для дітей 
та дорослих із групи ризику), але на-
скільки це буде реалізовано, зараз 
важко передбачити, адже вакцина 
дорога, і це дуже затратно навіть на 
рівні держави», — коментує вона.

«Не�існує�вродженого�
імунітету.�Тим,�хто�
поки�не�перехворів�
ковідом,�просто�
пощастило»

За словами Анни Юрчак, щодо 
закупівлі вакцини від коронавіру-
су та планів з вакцинації нічого не 
відомо не тільки на рівні міста чи 
району, а й України — цифри щодо 
кількості планованих до закупівлі 
доз, так само, як і терміни, постій-
но змінюються. Приватні клініки 
уже заявили, що можуть отримати 
вакцину у січні, комунальні заклади 
жодних прогнозів не роблять, адже 
у Департаменті з охорони здоров’я 
з цього питання — тиша. 

«Нам невідомо, якою буде кіль-
кість бажаючих щепитися, неві-
домо, скільки препарату нам «пе-
репаде». Рівень захворюваності 
на ковід досі високий, щоденно 
у кожного лікаря амбулаторії діа-
гностуються нові випадки хворо-
би. Хворіють по-різному, але на-
віть по одужанню у людей залиша-
ються певні постковідні симптоми. 
Особисто я не маю жодного сумні-
ву в необхідності вакцинації. І сво-
їй сім’ї, і знайомим, і пацієнтам я 
кажу: якщо у нас є хоча б один від-
соток можливості захистити себе 
від хвороби, цей шанс треба вико-
ристати», — вважає співрозмов-
ниця. 

За її словами, повторні випадки 
інфікування це ще раз доводять: як-
що літом фахівці говорили, що іму-
нітет діє півроку, то зараз діагнос-
туються випадки повторного захво-
рювання навіть через один місяць, 
при чому з іще важчим, ніж першо-
го разу, перебігом, адже організм 
ще не встиг відновитися. 

«Багато людей, коли у них діа-
гностують коронавірусну інфек-
цію, дивуються і кажуть, що були 
впевнені, що вже перехворіли ра-
ніше в легкій формі і думали, що 
вже мають імунітет. У них начеб-
то були подібні симптоми. Повір-
те, ковід важко сплутати з чимось 
іншим. Коли люди захворюють, во-
ни кажуть: так, це не так, як завж-
ди, при інших вірусних інфекціях, 
це дещо зовсім інше», — розпові-
дає Анна Юрчак. 

«Всі ті речі, про які щоденно ка-
жуть телебачення та ЗМІ, про еле-
ментарні засоби захисту — миття 
рук та носіння маски, вони дійсно 
суттєво допомагають та захищають. 
З моєї практики, переважна біль-
шість людей, які захворіли, пору-
шили в якийсь момент ці прави-
ла усвідомлено. Так, 50% пацієнтів 
знають, від кого вони заразилися, 
і знають, що це сталось через по-
рушення на цей час якихось пра-
вил безпеки. 

Деякі люди вважають, що ма-
ють імунітет, бо досі жодного ра-
зу не захворіли, хоча мали кон-
такти з хворими. Я скажу так: їм 
просто пощастило. Але не факт, 
що щаститиме і далі. Люди мають 
вакцинуватися незалежно від того, 
вже хворіли вони чи ні», — запев-
няє фахівець. 

 � Світ нарешті дочекався вакцини від коронавірусу — 
країни розпочали вакцинацію від цієї небезпечної хвороби. 
Так, масові щеплення вже проводяться в США, Канаді, 
Росії, Ізраїлі, Німеччині, Великобританії та інших країнах. 
Скоро, за словами міністра охорони здоров’я Степанова, до 
них приєднається і Україна. Як ставляться до щеплень від 
коронавірусу бориспільські лікарі, чи не стала нова хвороба 
на заваді плановій вакцинації від інших інфекцій, де та як 
можна прищепитися від грипу та пневмококової інфекції — 
у розмові «Вістей» із Анною Юрчак, заступником директора 
з охорони дитинства та материнства КНП «Бориспільський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги». 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ДОЗВОЛИЛИ 
НАМ ПЕРЕБОРОТИ НЕБЕЗПЕЧНІ ХВОРОБИ, А 
ПРО ДЕЯКІ НАВІТЬ ЗАБУТИ НА ДОВГИЙ ЧАС

КОЖЕН ТРЕТІЙ — ІЗ 
ПОЗИТИВНИМ ТЕСТОМ
Віта ПРАВДЕНКО

Джерело: директор КНП «Бо-
риспільський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Євгеній Черенок під 
час планової наради 11 січня 
2021 року.

Цитата Є. Черенка: «За 11 
днів, відколи ми почали тес-
тувати швидкими тестами на 
SARS-CoV-2, перевірено 479 осіб, 
з них 297 — негативних (тестів 
— прим.ред), 182 — позитивних. 
Тобто картина, про яку я говорив 

два тижні тому, не змінюється: 
кожен третій — з позитивним 
тестом.  

Якщо у людини є вся симпто-
матика коронавірусу, але швид-
кий тест виявився негативним, 
вона відразу направляється на 
здачу ПЛР-тесту. Наголошу: п’я-
тий та шостий — останній дні, 
коли можна зробити швидкий 
тест після початку симптомати-
ки. Якщо людина приходить че-
рез два тижні після початку за-
хворювання, швидкий тест може 
дати хибний результат».  
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ЗВІРОПОЛІС

ЄДИНИЙ В УКРАЇНІ ПРИТУЛОК 
ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДИКИХ ТВАРИН

ШУКАЄ 
ОПІКУНІВ

�� Уже�кілька�років�у�селі�Чубинське�діє�притулок�для�
диких�тварин.�Нещодавно�«Вісті»,�які�надають�закладу�
інформаційну�підтримку,�знову�відвідали�його�мешканців.

У притулку для диких тварин, 
засновницею якого є Наталія 
Попова, надають допомогу тва-
ринам, що потрапили у біду, 
або тим, від яких відмовилися 
горе-господарі, коли тварина 
набридла. Якщо врятованого 
після реабілітації можна повер-
нути в природу, це вважається 
найкращим результатом робо-
ти. Для тварин, які у природі не 
виживуть, шукають можливість 
передачі у великі реабілітацій-
ні центри. Так, леви, які колись 
проходили реабілітацію у Чубин-
ському, зараз проживають на 
просторах Південної Африки, а 
врятовані циркові ведмеді гуля-
ють у лісових вольєрах Румунії і 
ведмежого притулку «Домажир», 
що в Яворівському районі Львів-
ської області. Косулята, яких 

вигодовували влітку, переїхали 
до уманського дендропарку «Со-
фіївка». 

Щовесни через заклад прохо-
дять десятки лисиць, зайців, ко-
суль, совенят, білченят, бобрів. 
Їх намагаються підготувати до 
життя у дикій природі або підшу-
ковують домівку у заповідниках, 
парках, вольєрних комплексах 
із природними умовами. Прохо-
дять реабілітацію птахи, багато з 
яких після одужання мають змо-
гу вилетіти на свободу.

Частина тварин, яким кращого 
місця проживання не знайшли, 
залишаються жити у притулку. 
Для них намагаються створити 
максимально комфортні умови. 
Тут немає вільного входу, адже 
тваринам на реабілітації зайві 
стреси не потрібні. 

Тварин, які потребують по-
рятунку, до Наталії привозять 
постійно. Притулок для диких 
тварин тісно співпрацює з при-
родозахисною організацією Kyiv 
Animal Rescue Group. Їхніми зу-
силлями до карантинного блоку 
притулку потрапили два новоріч-
но-різдвяні «подарунки»: куниця і 
єнотовидна собака. 

Куниця
Після новорічних свят во-

лонтери привезли куницю, яку 
визволили з квартири, куди 
тваринка залізла від страху під 
час салютів. Виглядає вона шо-
кованою. Зараз перебуває на 
обстеженні, чекають резуль-
татів аналізів. Їй забезпечили 
найнеобхідніше: турботу і спо-
кій. Якщо з тваринкою буде все 
добре, вона повернеться у при-
роду. 

Єнотовидні собаки
На Різдво волонтери Kyiv 

Animal Rescue Group доставили 
єнотовидну собаку в дуже пла-
чевному стані. Розповіли, що 
хвору, знесилену тварину собаки 
загнали десь у гаражах. Повідо-
мили, що вона із зони техноло-
гічного забруднення. Єнотовидна 
собака страшенно виснажена. 

Так співпало, що саме цього 
дня у Наталії в гостях була парт-
нер у справі порятунку тварин 
— ветеринарний лікар Київсько-
го зоопарку Інна Васильківська. 
Вона надала тварині першу допо-
могу, призначила лікування. За-
лишається сподіватися, що твари-
на здолає недугу і повернеться в 
природу, бо вона дика.

У притулку живуть ще дві єно-
товидні собаки, але домашні, їх не 
випустиш.

Єнот
Ця тваринка не визнає пере-

сування по дну клітки — бігає, 
чіпляючись лапами за верх сво-
го невеликого вольєра. Весь час 
рухається, кудись поспішає. На-
віть їсть, не спускаючись униз. 
Єнот уже готовий до переїзду на 
ПМЖ — навесні його заберуть у 
«Фельдман Екопарк», що на Хар-
ківщині.

Лелеки
Їх зараз на реабілітації чотири. 

Один, із поламаним крилом, про-
живає в окремому вольєрі. Його 
доставили у притулок занадто пі-
зно — крило вже встигло непра-
вильно зростися. Тепер зламану 
частину можна тільки видалити. 

Літати птах більше не зможе, піс-
ля лікування поїде у притулок для 
птахів і дрібних тварин «Місячна 
долина» у Житомирській області.

Троє птахів оселили разом. 
Один — старожил. Коли потра-
пив до притулку, жодних травм 
у нього не виявили, навіть на 
рентгені. Але він не літав. Через 
місяць почав літати, його випус-
тили, сподіваючись, що відлетить 
у теплі краї. Птах полетів, щез за 
деревами, а потім повернувся. 
Тричі пропонували йому летіти 
на свободу, та лелека повертав-
ся. Двоє його сусідів по вольєру 
прибули до притулку пізніше, за-
мерзлими і виснаженими. Незро-
зуміло, чому вони не відлетіли. 
Тепер зимують разом. 

Вовки
Їх у притулку двоє. Артамон 

потрапив сюди маленьким вов-
ченям. Він охоче лащиться до сво-
єї рятівниці Наталії, дружить із її 
вівчаркою Рутою. Вовченяті на 
ім’я Малиш довго лікували злама-
ну лапу. Після всіх медичних ма-
ніпуляцій тварина остерігається 
людей. Для них шукають хороший 
реабілітаційний центр, де можна 
буде забезпечити ветеринарний 
нагляд, контроль за харчуванням 
і здоров’ям.

Лебеді
Лебедя зі зламаним крилом, 

який жив у притулку влітку, про-
оперували, вилікували і передали 
до «Місячної долини». А нещодав-
но на реабілітацію привезли ще 
одного красеня-лебедя, аж із Ма-
ріуполя. Його вилікують і також 
відправлять у «Місячну долину».

Гімалайська ведмедиця 
Маша

Повільно, але впевнено, па-
ралізована ведмедиця повертає 
собі здатність рухатися. За сло-
вами Наталії, якби Машу можна 
було підняти, як собаку, то вона, 
напевне, уже б ходила. Але 150 
кг їй підняти не під силу, а паці-
єнтку все влаштовує. У неї немає 
мотивації ходити, навіть заради 
їжі не напружується. Вона занад-
то розумна, знає, що принесуть, 
може зачекати. Лікування по-
трібне постійно, доки не стане 
на ноги. Дуже любить ананаси і 
яйця. Їй щодня дають по 10 пе-
репелиних яєць. Смакують Маші 
і мандарини. Загалом, у раціоні 
ведмедиці яйця, кисломолочний 
сир, відварена домашня курка, 
овочі-фрукти.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Не�зоопарк,�а�реабілітаційний�центр

Карантинний�блок�порожнім�не�буває

•�Ванілька,�коник�
Пржевальського,�
врятована�
після�пожежі�в�
Чорнобильській�
зоні,�уже�майже�
одужала.�Тільки�
потребує�корекції�
копит,�а�це�процес�
тривалий.�У�
квітні�Ванільці�
виповниться�рік.
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Притулок працює повністю на 
благодійних засадах. Утримувати 
хвостате та пернате поголів’я до-
помагають небайдужі любителі 
природи, які допомагають кош-
тами, харчами, будівельними ма-
теріалами або просто робочими 
руками. 

На першому місці — харчі для 
тварин. Наталія Попова розпо-
відає:

«У різні сезони у нас проходять 
реабілітацію різні види тварин — 
від ластівок і оленів до тигрів та 
левів. Вони їдять практично все. 
Щоправда є рослина, яку не хоче 
їсти ніхто — це селера. 

Як і раніше, залишається акту-
альною проблема великих моро-
зильних камер. Сьогодні я можу 
створити запас корму для хижа-
ків на 10 днів. Іноді пропонують 
за вигідною ціною взяти великі 
об’єми продуктів, які потрібно 
зберігати замороженими. Але 
у мене немає такої можливості. 
На день тваринам потрібно 45 
кг м’яса і 35 кг овочів та фруктів. 

Ми не відмовляємося від жод-
ної допомоги. Якщо для наших 
підопічних вона не підходить, 
передаємо іншим природоохо-
ронним організаціям. 

Ми запровадили програму 
опікунства. Можна стати тимча-
совим чи постійним опікуном 
для обраної тварини: благодій-
ний внесок для таких, як олень 
та дрібні хижаки, зокрема лиси-
ці, — 400 грн, для тигрів та ле-
вів — 800 грн. Як подяка — пост 
вдячності у Фейсбуці та можли-
вість відвідати притулок за попе-
редньою домовленістю.

Попереду — будівництво во-
льєрів. Потрібен метал, дошки, 
бетон для фундаменту, електро-
ди для зварювання, майстри, які 
виконають ці роботи. Таких про-
ектів дуже мало. Нам необхідна 
допомога небайдужих».

Тигри і леви довіряють своїй 
рятівниці. Наталія чітко наголо-
шує, що це дикі тварини, і правил 
безпеки ніхто не відміняв. Догля-
дає вона за ними тільки сама.

На території кінноспортив-
ного клубу «Магнат» збудова-
но єдину в Україні клініку для 
великих тварин. Там працю-
ють найкращі ветеринари по 
конях і кваліфіковані лікарі, 
які можуть надати допомогу 
не лише коням. У разі необ-
хідності запрошуються кращі 
ветеринари — спеціалісти по 
інших тваринах. Сьогодні на 
базі цієї клініки рятують і ди-
ких тварин. 

На ветеринарне лікування 
і операції іде дуже багато ко-
штів. Коли захворіла тигриця 
Клеопатра, на медикаменти 
потрібно було близько 900 
грн на день. Скільки обійдеть-
ся порятунок єнотовидної со-
баки, ніхто сказати не може. 
Тільки гумових рукавичок 
витрачається 15-20 штук на 
день.

На території, яка належить 
Наталії Поповій, розташувалася 
ще одна природоохоронна ор-
ганізація: ведмежий притулок 
WHITE ROCK Bear Shelter («Біла 
скеля»), який перебрався до 
Борисполя із Житомирщини. 
У них під опікою 5 врятованих 
ведмедів — Михасик, Любочка, 
Синочок, Мальвіна і Чада. Вед-
меді вже переселилися, сплять 
у своїх барлогах. Будуються 
вольєри, у кожного ведмедя 
буде своя територія — біль-
ше 1000 кв. метрів на одного. 
«Біла скеля» має відкритися 
для відвідування вже навесні. У 
майбутньому планується роз-
вивати цей напрямок спільно, 
з метою поширення знань про 
дику природу.

Першою постійною мешкан-
кою притулку стала левиця Яна, 
яку засновниця притулку На-
таля Попова врятувала у жовтні 
2018 року. 15-річна тварина була 
худа, виснажена, хвора, панічно 
боялася людей. Любов, турбота, 
лікування та повноцінне харчу-
вання зробили свою справу. Нині 
Яна — справжня особа королів-
ської крові, господарка просто-
рого вольєру з теплою хатинкою 
і басейном. Вона обожнює свою 
рятівницю і трохи ревнує до но-
вих сусідів — тигрів Цезаря і Кле-
опатри, що мешкають у клітках 
навпроти. Це двоє з тих тигрів, 
яких торік врятували з острова 
Водників у Києві. Для них підшу-
ковують реабілітаційні центри за 
кордоном. Але тварини вже не-
молоді, таких важко прилашту-

вати, тому навесні розпочнеться 
будівництво ще одного вольєру. 

У окремих клітках проживають 
і циркова тигриця Кая та 1,5-річ-
ний лев Руру. Кая потрапила 
до притулку після вимушеного 
завершення циркової кар’єри. 
Руру природозахисники забрали 
у господаря, який не міг забезпе-
чити належні умови утримання 
тварині, яка переросла розміри 
грайливого кошеняти. Скільки 
тварина залишиться у Наталії, 
невідомо. Власнику постави-
ли вимогу підготувати тварині 
«житлову площу», яка відповідає 
всім вимогам. Поки що інформа-
ції про її виконання Наталя не 
має. А у Руру тим часом почала 
відростати грива, скоро він ста-
не справжнім дорослим царем 
звірів. 

Допомоги�забагато�не�буває�

Лікування�—�
на�найвищому�
рівні

Клишоноге�
сусідство

Територія�великих�котів

Для�допомоги�притулку:
Карта�ПриватБанку�4731�1856�1037�2341�Попова�Наталія�Олегівна�
(можна�з�приміткою,�кому�бажаєте�допомогти)�

•�Лиси�Петя�і�
Флаффі�мають�
просторий�
вольєр�і�
кожен�свою�
територію.�Але�
можуть�гратися�
разом.
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ЛЕБЕДИНСЬКОМУ НАРОДНОМУ ХОРУ — 65 РОКІВ
 � У грудні 2020 року Лебединський народний 

аматорський хор відзначив свій 65-річний ювілей, а у січні 
2021 року минає 51 рік відтоді, як хор отримав звання 
народного. З нагоди ювілею «Вісті» поспілкувалися з 
учасницею хору та незмінною ведучою сільських свят 
Галиною Соляник, яка розповіла про любов земляків до 
української пісні, свій перший концерт у складі хору, нові 
костюми та творчість у період карантину.

«Ой,�мамо,�люблю�
Гриця…»

Галина Соляник згадує, що любов 
до української пісні їй прививали з 
дитинства: батько вмів грати і на 
гармошці, і на балалайці, і навіть 
на мандоліні. І доньку навчав гра-
ти, але з музичними інструментами 
не склалось — душа дівчини тягну-
лась до пісні. 

Вже навчаючись у 9-му класі, по-
чала співати в хорі. А перший ви-
ступ жінка запам’ятала назавжди, 
адже після нього хор отримав по-
чесне звання народного. «Мій пер-
ший виступ із хором якраз був під 
час захисту звання народного у січ-
ні 1970-го року. Колектив тоді був 
великий, до 40 осіб. Як зараз пам’я-
таю той виступ: ми, молоді дівчата, 
школярки, сидимо в першому ряду, 
а на великій сцені Жовтневого па-
лацу лунає славетна пісня «Ой, ма-
мо, люблю Гриця» (солістка К.П. Ди-
ка). Це було неймовірно!» — згадує       
Г. Соляник. 

Та життя внесло свої корективи: 
після школи дівчина була змушена 
піти з колективу, адже, вступивши 
до професійного навчального за-
кладу, 4 роки приїжджала додому 
лише на вихідні, потім працювала 
інженером-конструктором у Киє-
ві. А коли за сімейними обставина-
ми змушена була повернутися до 
села, знову почала співати в хорі. 
З того часу пройшло більше 50 ро-
ків, з них 30 років Галина Соляник 
завідує сільським клубом. 

Насичений�
ліричний�альт�

На сьогодні хоровий колектив 

об’єднав 20 талановитих земляків, 
з яких шестеро — чоловіки. І всі ма-
ють неповторні голоси, які вже впі-
знають на обласних конкурсах. 

«Завдяки незабутнім голосам 
наш хор знають і шанують не лише 
на Бориспільщині, але і в облас-
ті. Колись під час чергового захи-
сту звання народного в м. Ірпінь, 
члени журі сказали, що Лебедин 
можна було і не оголошувати: на-
стільки своєрідні голоси, які виді-
ляються з усієї Київщини. В чому 
таємниця? У нас дуже низькі аль-
тові жіночі голоси. За ці 65 років 
ми славилися солістами: К. Дикою, 
яка разом із І. Єременком доклала 
дуже багато зусиль для створення 
та розвитку хору, її дар передався 
і доньці О. Кущ (Дикій), Т. Скакун, 
М. Посенко, І. Шерстюк, Н. Чуйко, 
а нині своїми голосами радують Т. 
Заболотня, О. Паламарчук, Н. Гор-
бачова, В. Пушко, В. Батюк та інші», 
— розповідає пані Галина. 

Жінка зазначає, що своїми успі-
хами колектив завдячує художнім 
керівникам — заслуженому пра-
цівнику України Юрію Бурчаку та 
хормейстеру Миколі Боднару. Не-
оціненний вклад у розвиток колек-
тиву зробили й І. Єременко, І. По-
сенко, А. Жупінас, М. Бондарчук,    
Н. Чуб (працювала більше 10 ро-
ків), М. Канюка, В. Каплан. 

Нові�костюми�
до�ювілею

Минулого року колектив отри-
мав нові концертні костюми, які 
стали своєрідним подарунком до 
65-річного ювілею. 

«Нам пошили нові костюми, які 
допоміг придбати тоді ще голо-
ва Бориспільської районної ради 

Владислав Байчас. Попередній кон-
цертний одяг шили на 50-річчя. І ми 
дуже вдячні Владиславу Михайло-
вичу, що не залишився байдужим і 
допоміг», — зазначила Галина Сте-
панівна.  

Карантинне�життя�та�
незвичайні�мрії

Галина Соляник розповідає, що 
під час карантину регулярних ре-
петицій, як це було раніше, не про-
водили, адже більшість хористів 
— пенсіонери, які перебувають у 
групі ризику, тому життя колекти-
ву переважно перейшло в режим 
онлайн. Але, незважаючи на це, зга-
дати є про що: призове місце в ра-
йонному конкурсі «Весілля на Бо-
риспільщині» (відео обряду сватан-
ня в інтернеті переглянуло більше 
10 тисяч осіб), участь у ІІ-му Міжна-
родному конкурсі козацької пісні, 
організація святкування до Дня за-
хисника України та Дня села на від-
критому просторі з дотриманням 
усіх карантинних норм. 

«Звичайно, масових гулянь не 
влаштовували, бо розуміємо, що без-
пека та здоров’я — понад усе. Але 

за карантин дуже скучили за піснею. 
Співали, і самі собі не вірили, відчу-
валась радість спілкування та того, 
що ми знову всі разом. Народна піс-
ня — це дар Божий. Мріємо, що ко-
лись нам удасться виступити з укра-
їнською піснею і за кордоном», — зі-
знається Галина Соляник. 

У 2015 році Лебединський на-
родний аматорський хор отри-
мав ще і звання козацького. З 

нагоди 60-річчя до Лебедина за-
вітали представники обласно-
го центру козацької слави: гене-
рал-осаул українського козацтва 
В. Панасюк та генерал-отаман    
Ю. Мельничук, які посвятили всіх 
членів колективу в берегинь та 
козаків. А у вересні 2020 року цю 
посвяту прийняли і діти-учасни-
ки художньої самодіяльності Ле-
бединського клубу. 

У БОРИСПОЛІ ЗАПРАЦЮВАВ КАБІНЕТ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗОРУ
�� За�повідомленням�КНП�«Бориспільська�багатопрофільна�

лікарня�інтенсивного�лікування»,�у�медичному�закладі�відновив�
роботу�плеопто-ортоптичний�кабінет�для�лікування�зору�у�дітей�
з�раннього�віку.

Ілона Негода

За словами керівника лікар-
ні Олександра Щура, кабінет діяв 
і раніше, але під час капітального 
ремонту лікарні був зачинений. Як 
і все поліклінічне відділення, його 
також відремонтували. В кабінеті 
зібрано найсучасніші апарати і тре-
нажери, використовуються найно-
віші технології діагностики та ліку-
вання патології зору у дітей (слаб-
козорість, косоокість, порушення 
акомодації тощо). Все обладнан-

ня закуплено за кошти Бориспіль-
ської районної ради за ініціативи 
екс-голови Владислава Байчаса. Во-
но обійшлося в 500 тис. грн.

Лікувальні процедури признача-
ються за направленням дитячого 
лікаря-офтальмолога КНП «ББЛІЛ». 
Усі процедури безкоштовні та вико-
нуються на сучасних апаратах. Зо-
крема, це амбліопанорама, маку-
лостимулятор, фосфен, лінійки-скі-
аскопічні тренування резервів ако-
модації, синоптофор, амбліокор. Це 

єдиний у Київській області кабінет 
з подібним обладнанням, яке до-
поможе зберегти та відновити по-
рушені зорові функції. Методи лі-
кування — ефективні та перевіре-
ні часом.

«Поки послуги плеопто-ор-
топтичного кабінету доступні ли-
ше для мешканців Бориспільщини, 
але планується зробити його до-
ступним і для мешканців області», 
— зазначив Олександр Щур. 

Записатись на прийом до дитячого офтальмоло-
га КНП «ББЛІЛ» Василя Яцюти можна за телефоном: 
(04595) 5-16-71. Для цього необхідне направлення 
сімейного лікаря. 

Кабінет працює з 8:00 до 14:00 щоденно, крім суботи та 
неділі. Процедури проводить медична сестра-ортоптистка 
Олена Скорик.

�� ДОВІДКОВО
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ОФІЦІЙНО

З метою приведення бюджету 
Бориспільської міської територі-
альної громади на 2021 рік у від-
повідність із рішення Київської 
обласної ради від 24.12.2020 № 
050-01-VIIІ «Про обласний бю-
джет Київської області на 2021 
рік», відповідно до пункту 23 
статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні», пункту 2 статті 77 Бюджетно-
го кодексу України міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 
міської ради від 24.12.2020 № 63-
3-VIIІ «Про бюджет Бориспільської 
міської територіальної громади на 
2021 рік» та викласти його в такій 
редакції:    

«1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету Бориспільської 

міської територіальної громади у 
сумі 952 286 703 грн, в тому числі  
доходи загального фонду бюдже-
ту у сумі 911 540 065 грн та доходи  
спеціального фонду бюджету сумі 
40 746 638  грн згідно з додатком 1 
цього рішення;

видатки бюджету Бориспільської 
міської територіальної громади у 
сумі  952 786 703 грн, в тому числі 
видатки загального фонду бюджету                                       
у сумі 843 765 800 грн та видатки  
спеціального фонду місцевого бю-
джету у сумі 109 020 903 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 67 774 
265 грн  згідно з додатком 2 до цьо-
го рішення;

дефіцит за спеціальним фондом 
місцевого бюджету у сумі 67 774 
265 грн  згідно з додатком 2 до цьо-
го рішення;

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 роз-
мірі 4 200 000 гривень,  що стано-
вить  0,50 відсотка загального фон-
ду  бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади.

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

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

Надати право міському голові 
підписувати договори міжбюджет-
них трансфертів щодо прийому-пе-
редачі коштів субвенцій між місце-
вими бюджетами.

4. Затвердити на 2021 рік роз-
поділ коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, 
реконструкцію і реставрацію, ка-
пітальний ремонт об’єктів вироб-
ничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об’єктами  згід-
но з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат 
місцевого бюджету на реалізацію 
міських програм у сумі 117 159 559 
гривень згідно з додатком 7 до цьо-
го рішення.

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

1) до доходів загального фонду 
бюджету Бориспільської міської 
територіальної громади належать 
доходи, визначені статтями 64 
Бюджетного кодексу України, та 
трансферти, визначені статтями 
97, 101, 1032, 1033, 1036, 104,105 
Бюджетного кодексу України (крім 
субвенцій, визначених статтею 
691 та частиною першою статті 71 
Бюджетного кодексу України), а та-
кож такі надходження відповідно 
до Закону України «Про Державний 
бюджет України 2021 рік»;

2) джерелами формування у ча-
стині фінансування є надходження 
визначені у частині першій статті 
72 та частині першій статті 73 Бю-
джетного кодексу України;

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

7. Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
бюджету Бориспільської міської те-
риторіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надхо-
дження, визначені статтею 691 
Бюджетного кодексу України, з 
урахуванням доходів, визначених 
у частині першій статті 71 Бюджет-
ного кодексу України, а також такі 
надходження відповідно до Закону 
України «Про Державний бюджет 
України 2021 рік»;

2) у частині фінансування є над-
ходження визначені у частині дру-
гій статті 72 та частині першій статті 
73 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році 
кошти, отримані до спеціального 
фонду  бюджету Бориспільської 
міської територіальної громади:

1) згідно з пунктом 1 частини 
першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України та відповідні за-
лишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на реалізацію за-
ходів, визначених частиною дру-
гою статті 71 Бюджетного кодексу 
України;

2) згідно з пунктом 2 частини 
першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України та відповідні за-
лишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на видатки, визна-
чені статтею 209 Земельного кодек-
су України;

3) згідно з пунктами 4 та 41 ча-
стини першої статті 691 Бюджетно-
го кодексу України та відповідні за-
лишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на реалізацію про-
грам природоохоронних заходів 
місцевого значення відповідно до 
переліку видів діяльності, затвер-
дженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17 вересня 1996 
року № 1147 (із змінами);

4) згідно з пунктом 6 частини 
першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України та відповідні за-
лишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на реалізацію захо-
дів, визначених частиною четвер-
тою статті 13 Бюджетного кодексу 

України;
5) згідно з пунктом 8 частини 

першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України та відповідні за-
лишки коштів спеціального фонду 
спрямовуються на видатки цільо-
вого фонду, створеного міською 
радою;

6) згідно з пунктом 9 частини 
першої статті 691 Бюджетного ко-
дексу України спрямовуються на 
заходи, визначені надавачами від-
повідних субвенцій.

9. Визначити на 2021 рік від-
повідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними ви-
датками бюджету Бориспільської 
міської територіальної громади ви-
датки загального фонду за їх еконо-
мічною структурою на:

оплата праці працівників бю-
джетних установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та пе-

рев’язувальних матеріалів; 
забезпечення продуктами хар-

чування;
оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим 

бюджетам;
поточні трансферти населенню. 
10. Перерозподіл бюджетних 

призначень за бюджетними про-
грамами у межах загального об-
сягу головних розпорядників 
коштів місцевого бюджету, збіль-
шення бюджетних призначень на 
видатки розвитку за рахунок змен-
шення бюджетних призначень на 
видатки споживання окремо по 
загальному та спеціальному фо-
ндах 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 заса-
дах розміщення тимчасово віль-
них коштів місцевого бюджету на 
депозитних рахунках або шляхом 
придбання державних цінних па-
перів, емітованих міською радою 
з подальшим поверненням таких 
коштів до кінця поточного бюджет-
ного 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, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасових 
касових розривів міського бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бюджет-
ного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку 
на договірних умовах без нараху-
вання відсотків за користування 
цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

13. Надати право фінансовому 
управлінню виконавчого комітету 
міської ради:

1) розпорядженням міського 
голови здійснювати розподіл до-
даткових обсягів трансфертів з 
державного та обласного бюджетів 
відповідно до кожного окремого 
порядку, затвердженого Кабіне-
том Міністрів України, з наступним 
затвердженням на черговому засі-
данні 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 економіч-
ної класифікації видатків бюджету.

14. Головним розпорядникам 
коштів  бюджету Бориспільської 
міської територіальної громади 
забезпечити:

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

2) здійснення управління бю-
джетними коштами у межах вста-
новлених їм бюджетних повно-
важень та оцінки ефективності 
бюджетних програм, забезпечуючи 
ефективне, результативне і цільове 
використання бюджетних коштів, 
організацію та координацію робо-
ти розпорядників бюджетних ко-
штів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів у бюджетному 
процесі;

3) здійснення контролю за сво-
єчасним поверненням у повному 
обсязі до бюджету коштів, наданих 
за операціями з кредитування бю-
джету;

4) доступність інформації про 
бюджет відповідно до законодав-
ства, а саме:

здійснення публічного представ-
лення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програма-
ми та показниками, бюджетні при-
значення щодо яких визначені цим 
рішенням, відповідно до вимог та 
за формою, встановленими Мініс-
терством фінансів України, до 15 
березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня затвердження таких 
документів;

5) у повному обсязі проведен-
ня розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та 
послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами, та укла-
дання договорів за кожним видом 
енергоносіїв у межах встановлених 
відповідним головним розпоряд-
ником бюджетних коштів обґрун-
тованих 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 
частиною. 

17. Відділу інформаційної діяль-
ності та роботи з громадськістю ви-
конавчого комітету Бориспільської 

міської ради забезпечити оприлюд-
нення цього рішення в десятиден-
ний строк з дня його прийняття від-
повідно до частини четвертої статті 
28 Бюджетного кодексу України.

18. Інші положення, що регла-
ментують процес виконання бю-
джету Бориспільської міської те-
риторіальної громади:

1) головним розпорядникам ко-
штів бюджету Бориспільської місь-
кої територіальної громади:

у тижневий термін забезпечи-
ти складання та затвердження 
кошторисів доходів і видатків 
бюджетних установ, планів ви-
користання бюджетних коштів 
одержувачів коштів місцевого 
бюджету і подати їх Бориспіль-
ському управлінню Державної 
казначейської служби України 
Київської області;

затвердити ліміти споживання 
енергоносіїв у натуральних показ-
никах для кожної бюджетної уста-
нови, виходячи з обсягів відповід-
них бюджетних асигнувань;

забезпечити утримання чисель-
ності працівників та здійснення 
фактичних видатків на заробітну 
плату, включаючи видатки на пре-
мії та інші види заохочень чи вина-
город, матеріальну допомогу, лише 
в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого у кошторисах або 
планах використання бюджетних 
коштів;

2) якщо після прийняття рішен-
ня про бюджет Бориспільської 
міської територіальної громади 
повноваження щодо виконання 
функцій або надання послуг, на 
яке затверджене бюджетне при-
значення, передається відповід-
но до законодавства від одного 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету до іншого, 
дія бюджетного призначення не 
припиняється і застосовується 
для виконання тих самих функ-
цій чи послуг іншому головному 
розпоряднику бюджетних ко-
штів, якому це доручено за про-
цедурою, визначеною частиною 
6 статті 23 Бюджетного кодексу 
України.

19. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну комісію міської ради з питань 
планування бюджету, економічної 
реформи.

С е к р е т а р  м і с ь к о ї  р а д и                                                         
В.М.Байчас 

29 грудня 2020 року
№ 96-4-VIII
Додатки 1 -7 до цього рішення 

розміщені на офіційному сайті Бо-
риспільської міської ради: www.
borispol-rada.gov.ua

Оголошення
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради відповідно до 

статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого само-
врядування» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 
адміністратора Центру надання адміністративних послуг виконав-
чого комітету міської ради – 2 штатні одиниці для роботи у селах 
Любарці, Сеньківка. 

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

спеціаліста за напрямками «Державне управління», «Менеджмент 
та управління» та інші ;

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

ганах місцевого самоврядування не менше трьох років, або на під-
приємствах і в організаціях приватного права не менше п’яти років.

 Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календар-
них днів з дня оприлюднення оголошення.

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

телефон 662-69

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

Про бюджет Бориспільської міської територіальної 
громади на 2021 рік 

(10528000000) код бюджету
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40�М/ф "Тяв та Гав"
6.50�М/ф "Справа доручається детективу 

Тедді"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 

23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 1.45 

Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Імперія" (16+)
17.25�#ВУКРАЇНІ
18.00�Суспільна студія. Церемонія 

інавгурації новообраного 
президента США

20.00,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.45�Канабіс: Особливо небезпечний
22.35�"Боротьба за виживання"
2.40�UA:Фольк. Спогади
4.25�Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.40,�12.20 Комедія "Ковбої проти 

прибульців"
13.15,�14.20 Пригоди "Самотній 

рейнджер"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Бойовик "Механік: воскресіння"
22.15�Х/ф "Війна"
0.15�Драма "Тринадцять"
2.10,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30,�22.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Квартира невинних" (12+)
13.50,�15.30 "Вещдок"

16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість 6" (12+)
1.55�Х/ф "Смерть серед айсбергів" (16+)
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.30 Реальна містика
14.40,�15.30, 5.30 Т/с "Філін" (16+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 21, 22 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Вір мені" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Вір мені" (12+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

4.30�Служба розшуку дітей
4.35�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�10.05 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.50,�13.15 Х/ф "Суперфорсаж" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.05,�16.20, 21.20 Т/с "Нюхач" (12+)
16.40�Х/ф "С.В.О.Т: Спецназ міста 

янголів" (16+)
18.45,�20.55 Факти. Вечір
20.10�Секретний фронт
23.05�Х/ф "С.В.О.Т: Перехресний вогонь" 

(16+)
0.45�Х/ф "10.5: Апокаліпсис" 1 с. (16+)
2.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.32,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Х/ф "Червона шапочка" (16+)
13.10�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)

20.50�Х/ф "Гра Ендера" (16+)
22.50�Х/ф "Гостя" (16+)
1.10�Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.50�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.20�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
8.00�"Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
11.50�Т/с "Сліпа" (12+)
13.45,�14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
20.15,�22.45 Т/с "Рецепт кохання"
0.55�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Х/ф "Винна війна"
7.40�Х/ф "Орел дев`ятого легіону"
9.45�Х/ф "Кредо вбивці"
11.45�"Загублений світ"
18.15,�1.40 "Спецкор"
18.50,�2.10 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15,�0.00 Т/с "Кістки-8"

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.00�М/ф "Ну, постривай!"
7.50,�16.50, 21.10, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00�Х/ф "Розірване коло"
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Таємниці кримінального світу"
14.35,�3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
22.30�Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.40�"Легенди бандитської Одеси"
3.55�"Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.40�М/ф "Чого в лісі не буває"
6.50�М/ф "Хлопчик з вуздечкою"
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45, 2.45 

Суспільна студія
9.00�Божественна Літургія Православної 

Церкви України
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Імперія" (16+)
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Світ дикої природи"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�Д/ф "Дика прогулянка"
21.45�#ВУКРАЇНІ
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
0.25�Т/с "Гранд готель" (12+)
4.25�Д/ф "Висота 307.5" (12+)

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20,�12.20 Комедія "Обережно! Предки 

в хаті"
12.50,�14.15 Комедія "Оптом дешевше"
15.05�Комедія "Оптом дешевше - 2"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Бойовик "Перевізник - 2"
22.05�Драма "Тринадцять"
0.00�Комедія "Незабутнє літо"
1.40,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30,�22.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Квартира невинних" (12+)

13.50,�15.30 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість 6" (12+)
1.55�Х/ф "Загнані" (16+)
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.30 Реальна містика
14.40,�15.30, 5.30 Т/с "Філін" (16+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 19, 20 с. 

(16+)
23.10�Контролер
23.50�Т/с "Білі троянди надії" 1, 2 с. (16+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Білі троянди надії" (16+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.35�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05,�1.25 Анти-зомбі
11.05�Секретний фронт 5.30
12.45,�15.45 Факти. День
13.15�Х/ф "Інший світ-5: Кровна помста" 

(16+)
14.50,�16.15, 21.20 Т/с "Нюхач" (12+)
17.05�Х/ф "С.В.О.Т: В облозі" (16+)
18.45,�20.55 Факти. Вечір
20.10�Громадянська оборона Прем’єра
23.15�Х/ф "С.В.О.Т: Спецназ міста 

янголів" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.32,�15.00 Орел і Решка

8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Варьяти (12+)
11.20�Х/ф "Темна вежа" (12+)
13.10�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
20.50�Х/ф "Перлини дракона: Еволюція"
22.30�Х/ф "Готель "Артеміда" (16+)
0.10�Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.40�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.20�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.55�"Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
11.50�Т/с "Сліпа" (12+)
13.45,�14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
20.15,�22.45 Т/с "Мій коханий ворог" (12+)
0.55�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"

6.20�Х/ф "Геліос"
8.30�Х/ф "Битва проклятих"
10.15�Х/ф "Заручник"
12.20�"Загублений світ"
18.15,�1.50 "Спецкор"
18.50,�2.20 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20,�0.05 Т/с "Кістки-8"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Ну, постривай!"
7.50,�16.50, 21.10, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Ранкове шосе"
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.40,�3.10 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
22.30�Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.35�"Легенди бандитської Одеси"
4.05�"Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  19 січня

СЕРЕДА, 20 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 1.45, 2.45 Енеїда
6.30�М/ф "Що на що схоже"
6.40�М/ф "Чудасія"
6.50�М/ф "День народження Юлії"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 

23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10 Суспільна 

студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20�UA Фольк. Спогади
16.45�Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30,�21.45 "Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-чуття"
20.25�Д/ф "Дика прогулянка"
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
23.45�Перша шпальта
3.45�Д/ф "Малевич"

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20,�12.20 Комедія "Бетховен 4"
12.40,�14.15 Комедія "Бетховен 5"
14.50�Комедія "Обережно! Предки в хаті"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Бойовик "Перевізник"
22.10�Бойовик "Механік: воскресіння"
0.05�Мелодрама "Усе заради кохання"
1.50,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
2.40�"Легенди бандитської Одеси"
3.20,�10.10, 18.00, 19.00 "Стосується 

кожного"
4.55,�5.00 "Телемагазин"
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"
12.25�Т/с "Квартира невинних" (12+)
14.10�Х/ф "Заміж на 2 дні" (16+)
16.10�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість 5" (12+)
1.55�Х/ф "Неможливе" (18+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.45 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�4.35 Реальна містика
14.40,�15.30, 5.30 Т/с "Філін" (16+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 17, 18 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Несолодка помста" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Несолодка помста" (12+)

ICTV.
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Служба розшуку дітей
5.20�Громадянська оборона
6.05�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10�Секретний фронт
9.35,�0.35 Х/ф "Десять з половиною 

балів"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15,�16.15 Х/ф "10.5: Апокаліпсис" (16+)
17.00�Х/ф "Напролом" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
19.25�Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.05,�21.25 Х/ф "Тілоохоронець кілера" 

(16+)
22.40�Х/ф "Хижаки" (16+)
3.20�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"

7.32,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Варьяти (12+)
11.30�Х/ф "Ясон та аргонавти"
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
20.50�Х/ф "Темні розуми" (12+)
22.50�Х/ф "Рідня" (12+)
0.50�Х/ф "Залізний лицар 2" (18+)
2.50�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.20�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.55�"Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
11.45�Т/с "Сліпа" (12+)
13.40,�14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.20�"СуперМама"
20.15,�22.45 Т/с "Коханка у спадок" (16+)
1.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�19.25 Т/с "Звонар"

9.45�Х/ф "Чорний яструб"
12.25�"Загублений світ"
18.15,�1.45 "Спецкор"
18.50,�2.15 "Джедаі"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15,�0.00 Т/с "Кістки-8"
2.45�"Облом.UA."
4.30�"102. Поліція"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.00�"Top Shop"
5.50�Х/ф "Гудді"
8.10,�16.50, 21.10, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.55�Х/ф "Справа Румянцева"
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.15 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.45,�3.40 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
22.30�Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.30�Х/ф "Білий слон" (18+)
4.10�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 18 січня

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

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55, 3.35 Енеїда
6.30�М/ф "Справжній Ведмедик"
6.40�М/ф "Таємниця країни Суниць"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45 

Суспільна студія
9.30,�0.25 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
15.10�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. 

Індивідуальна гонка 15 км, жінки
17.00�"Боротьба за виживання"
18.55�"Світ дикої природи"
19.55,�23.45 "Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.35,�23.40, 5.50 Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.10�Д/ф "Світ дивовижних тварин"
2.40�UA:Фольк. Спогади
4.25�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.05,�12.20 Комедія "Ідеальний голос"
12.40,�14.20 Комедія "Ідеальний голос 2"
15.05�Комедія "Ідеальний голос 3"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30�Бойовик "Смертельні перегони"
22.20�Бойовик "Карти, гроші, два стволи"
0.25,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30,�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 "Квартира невинних" (12+)

13.50,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість 6" (12+)
1.55�Х/ф "Викуп" (12+)
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях
10.45�Свекруха або невістка
11.40,�3.40 Реальна містика
14.40,�15.30 Т/с "Філін" (16+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 23, 24 с. 

(16+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "Забута жінка" 1, 2 с. (16+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Забута жінка" (16+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.35�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт
12.10,�13.15 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.45,�16.15, 21.20 Т/с "Нюхач" (12+)
17.05�Х/ф "С.В.О.Т: Перехресний вогонь" 

(16+)
18.45,�20.55 Факти. Вечір
20.10�Анти-зомбі Прем’єра
23.05�Х/ф "С.В.О.Т: В облозі" (16+)
0.45�Х/ф "10.5: Апокаліпсис" 2 с. (16+)
2.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time

6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.32,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10,�2.00 Варьяти (12+)
11.20�Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
13.10�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Той, біжить лабіринтом" (16+)
23.10�Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
1.00�Т/с "Шлях чарівника" (16+)

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.20�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
8.00�"Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
11.55�Т/с "Сліпа" (12+)
13.50,�14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
20.15,�22.45 Т/с "Снайперка" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Х/ф "За межею порожнечі"
7.50�Х/ф "Заручниця 3"

9.50�Х/ф "Принц"
11.35�"Загублений світ"
18.15,�1.50 "Спецкор"
18.50,�2.20 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20,�0.05 Т/с "Кістки-8"
2.50�"Облом.UA."

НТН.
5.50�М/ф "Свято новорічної ялинки"
7.20�М/ф "Рукавичка"
7.50,�16.50, 21.10, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Правда лейтенанта Климова"
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.40,�3.45 "Речовий доказ"
18.20,�4.10 "Правда життя"
22.30�Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.45�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР,  21 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�10.55 Енеїда
6.30�М/ф "Світла особистість"
6.40�М/ф "Синя Шапочка"
6.50�М/ф "Подарунок"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 21.00, 0.30, 

2.15, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.10, 

2.45 Суспільна студія
9.30�Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25�Телепродаж
14.10�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. 

Індивідуальна гонка 20 км, 
чоловіки

16.00,�21.45 "Боротьба за виживання"
16.30�Т/с "Імперія" (16+)
17.25,�4.25 Перша шпальта
18.55�"Світ дикої природи"
19.55�"Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.35,�0.55, 2.40, 5.50 Спорт
22.10�Д/ф "93: бій за Україну" (12+)

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

19.30, 4.10 ТСН
9.25,�6.00 "Життя відомих людей 2020"
9.45�Бойовик "Смертельні перегони"
11.45,�12.20 Комедія "Пригоди у вегасі"
14.20�Комедія "Інша жінка"
17.10�Мелодрама "Жінка"
20.30,�22.05, 23.30 "Ліга сміху"
1.05�Бойовик "Карти, гроші, два стволи"
2.55�"Життя відомих людей"
5.10�"Світське життя. 2021 дайджест"

ІНТЕР.
5.30,�23.00 "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 "Квартира невинних" (12+)
13.50,�15.35, 0.50 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Невидимий гість"
3.10�"Жди меня. Україна"
4.20�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях
10.40�Т/с "Хлопчик мій" (12+)
14.40�Т/с "Се ля ві" 1 с. (16+)
15.30�Т/с "Се ля ві" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Встигнути все виправити" 1 с. 

(16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Встигнути все виправити" (16+)
3.50�Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
5.15�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Служба розшуку дітей
4.35,�0.40 Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05,�20.05 Дизель-шоу (12+)
11.30,�1.10 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15,�22.45 "На трьох" (16+)
14.35,�16.20 Х/ф "Обладунки бога"
16.45�Х/ф "Обладунки бога-2: Операція 

"Кондор"
18.45�Факти. Вечір
2.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.02�М/с "Том і Джеррі"
7.32�Орел і Решка

8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.10,�1.50 Варьяти (12+)
12.00�Суперінтуїція (12+)
16.20�Х/ф "Той, біжить лабіринтом" (16+)
18.30�Х/ф "Той, біжить лабіринтом: 

Випробування вогнем" (16+)
21.00�Х/ф "Той, біжить лабіринтом: Ліки 

від смерті" (16+)
23.50�Х/ф "Темні розуми" (12+)

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45�"Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50,�18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
20.15,�22.45 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання" (12+)
1.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Х/ф "Мічений"
7.50�Х/ф "Робінзон Крузо"

9.35�Х/ф "Легенда про перлини Нага"
11.40�"Загублений світ"
18.15,�1.30 "Спецкор"
18.50,�2.00 "Джедаі"
19.25�Х/ф "Час скажених псів"
21.10�Х/ф "Останній замок"
23.45�Х/ф "Поворот з Тахо"
2.30�"Облом.UA."

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Новорічна подорож"
7.10�М/ф "Вовка в тридев'ятому царстві"
7.50,�17.25, 21.05, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00�Х/ф "Довга, довга справа..."
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�4.15 "Правда життя"
14.45,�3.45 "Речовий доказ"
16.50�"Наші права"
18.20�"Таємниці світу"
22.30�Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.40�"Легенди бандитської Одеси"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.35 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.55, 4.00, 5.35 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як Козаки Сіль Купували"
7.40�М/ф "Як Козаки у футбол грали"
8.05�"Супер - чуття. Особливий загін"
9.05�Відтінки України
9.40�Музеї. Як це працює
10.10�Прем'єра. Т/с "Снігопад"
11.55�Х/ф "Закохатися у Вермонт" (12+)
13.30�Телепродаж
14.05�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. Мас-

старт 12, 5 км, жінки
14.55�UA Фольк. Спогади
16.00�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. 

Естафета 4х7, 5 км, чоловіки
17.20�"Дикі тварини"
18.00�Х/ф "Ісус. Бог і людина" (12+)
19.50�"Світ дикої природи"

21.25�"Боротьба за виживання"
22.00�Х/ф "Вінсент на шляху до моря" 

(16+)
0.20�Д/ф "Бальний король"
1.30�Д/ф "Веронські скарби"

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
17.35,�20.15 "Вечірній квартал"
19.30,�5.10 ТСН
21.50�"Жіночий квартал 2020"
23.15,�0.15 "Світське життя. 2021 

дайджест"
1.15,�2.50, 4.00 "Ліга сміху"

ІНТЕР.
5.30�Х/ф "Любочка"

6.50�Х/ф "Діти залізниці"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Бронзовий птах"
14.50�Х/ф "Невловимі месники"
16.20�Х/ф "Біле сонце пустелі"
18.00,�20.30 Т/с "Два серця" (12+)
20.00,�3.45 "Подробиці"
22.30�"Ювілейний вечір Михайла 

Шуфутинського "Артист"
0.10�Х/ф "Гувернантка" (16+)
2.05�Х/ф "Спасибі за любов!" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�4.20 Реальна містика
9.10�Х/ф "Курка"
11.10�Т/с "Торкнувшись серця" (12+)
14.50�Т/с "Після зими" 1, 2 с. (12+)
15.20�Т/с "Після зими" (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Т/с "Два життя" 1, 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.35�Скарб нації
4.55�Еврика!
4.50�Факти
5.15�Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.05,�9.30, 10.30 "На трьох" (16+)
8.55,�10.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
11.00,�13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45�Факти. День
16.40�Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Два стволи" (16+)
21.05�Х/ф "Праведник" (16+)
23.30�Х/ф "Незваний гість" (12+)
1.20�Т/с "Таємні двері" (16+)
3.20�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.10 Kids' Time
6.02,�5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.12,�1.40 Варьяти (12+)
8.00,�10.00 Орел і Решка
12.00�У кого більше? (12+)
13.50�М/ф "Тачки"

16.00�М/ф "Тачки 2"
18.10�Х/ф "Голодні ігри" (16+)
21.00�Х/ф "Голодні ігри: У вогні" (16+)
23.40�Х/ф "Рідня" (12+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
5.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.20,�11.00 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
8.00�"Неймовірна правда про зірок 2021"
13.05�Т/с "Другий шанс на перше 

кохання" (12+)
17.05�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Звана вечеря" (12+)
1.15�Х/ф "Дюплекс" (16+)

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

14.00�Х/ф "Майстер тай-цзи"
15.55�Х/ф "Не виходь"
18.00�Х/ф "Громобій"
20.05�Х/ф "Пекло"
22.05�Х/ф "Грім у тропіках"
0.05�Х/ф "Експедиція Юрського періоду"
1.55�"Облом.UA."
2.50�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Одеські канікули"
7.35�Х/ф "Секретний фарватер"
13.00�"Легенди карного розшуку"
15.30,�2.20 "Випадковий свідок"
18.00�"Переломні 80-ті"
19.00,�1.50 "Свідок"
19.30�Х/ф "Королева бензоколонки"
21.05�Х/ф "Відчиніть, поліція!"
23.05�Х/ф "Закляті вороги" (16+)
0.45�"Реальні злочинці"
2.55�"Речовий доказ"
3.55�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 2.00, 4.00, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Парасолька у цирку"
7.40�М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.20�"Дикі тварини"
9.00�Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00�Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30�Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.35�Телепродаж
14.10�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. 

Естафета 4х6 км, жінки
15.40�Біатлон. Кубок світу. VІІ етап. Мас-

старт 15 км, чоловіки
16.30�Студія "Біатлон"
17.00�Прем'єра. Древні невидимі міста. 

Афіни

18.10�Прем'єра. "Неймовірне місто"
19.05�Д/ф "Масштабні інженерні 

помилки"
20.00�Канабіс: Особливо небезпечний
21.25�"Боротьба за виживання"
22.00�Д/ф "Українські шерифи" (16+)
0.20�Д/ф "Клітка для двох"

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.30,�1.45 "Світ навиворіт"
13.55�Х/ф "Війна"
15.55�Бойовик "Перевізник"
17.45�Бойовик "Перевізник - 2"
19.30,�5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 11"
23.05�Драма "Парфумер: історія одного 

вбивці"

ІНТЕР.
5.30�"Орел і Решка. Дива світу"
6.25�М/ф "Ну, Погоди!"
6.55�Х/ф "Війна гудзиків"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00 "Інше життя"
12.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.45�Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Візит інспектора"
22.20�Х/ф "Біле сонце пустелі"
0.00�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
9.20�Т/с "Одна на двох" (12+)
13.20�Т/с "Чужий гріх" (16+)
17.00�Т/с "Згадати себе" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Згадати себе" (12+)
23.00�Т/с "Два життя" 7, 9 с. (12+)

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Факти
6.15�Теорія змови
7.00�Більше ніж правда
7.50�Анти-зомбі
8.45�Секретний фронт
9.35�Громадянська оборона
10.25,�13.00 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.45�Факти. День
14.30�Х/ф "Два стволи" (16+)
16.30�Х/ф "Праведник" (16+)
18.45�Факти тижня
21.10�Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

(16+)
23.25�Х/ф "Найманий убивця" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.00�У кого більше? (12+)
8.50,�11.00 Kids' Time
8.52�М/ф "Тачки"
11.02�М/ф "Тачки 2"

13.10�Х/ф "Голодні ігри" (16+)
16.00�Х/ф "Голодні ігри: У вогні" (16+)
18.50�Х/ф "Голодні ігри: Переспівниця. 

Частина 1" (16+)
21.00�Х/ф "Голодні ігри: Переспівниця. 

Частина 2" (16+)
23.40�Х/ф "Готель "Артеміда" (16+)

СТБ.
5.15�"Невідома версія. Вірні друзі" (12+)
5.45�"Невідома версія. Білоруський 

вокзал" (12+)
6.45�"Невідома версія. Стережись 

автомобіля" (12+)
7.35�"Невідома версія. Операція И" 12+
8.30�"Невідома версія. За двома зайцями" 

(12+)
9.15�Х/ф "Максим Перепелиця"
11.10�"СуперМама"
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
22.05�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)
0.05�"Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.05�"Джедаі 2019"
9.10,�0.15 "Загублений світ"
14.05�Х/ф "Кібер"
16.25�Х/ф "Сорок вісім годин"
18.20�Х/ф "Інші сорок вісім годин"
20.10�Х/ф "Джек Річер"
22.30�Х/ф "Колонія"

НТН.
5.45�Х/ф "Доживемо до понеділка"
7.40�"Будьте здоровi"
8.10�"Страх у твоєму домі"
11.50�Х/ф "Королева бензоколонки"
13.15�Х/ф "Легке життя"
15.00�Х/ф "Республіка ШКІД"
17.00�Х/ф "Відчиніть, поліція!"
19.00�Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
20.45�Х/ф "Беремо все на себе"
22.10�Х/ф "Багряні ріки - 2" (18+)
0.10�Х/ф "Закляті вороги" (16+)
1.45�"Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  22 січня

СУБОТА,  23 січня

НЕДІЛЯ,  24 січня
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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.
2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

2 кімнати в гуртожитку, р-н «Орбіти», 2/5, 30 
кв.м, якісний ремонт, з меблями, м/п вікна, 
б/д. Тел.: 0 67 7816793, Руслан. 
К.Шлях вул., 2/4 ц., 48,7/30/8, с/в разом, лоджія 
— вихід з кухні та кімнати, під ремонт, 546000 
грн. Тел.: 0 97 2526578.
3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
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

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.

Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бойлер, 
газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 17 
соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 0 97 
2526578. 

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.

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.    

Куплю
Бориспіль

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Ки-
єва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в 
м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зруч-
ності, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 
(04595) 52067, 0 66 7701019.
Будинок, с. Іванків, 3 кімнати, всі зруності, 
5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Гуртожиток, СУМ-17, 2500 грн за все Тел.: 0 
67 4503318. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ТОВ «ПІК Нова Земля»
29.01.2021 року о 9:00 годині відбудеться 

винесення меж земельної ділянки в натурі за 
адресою: пров. Київський, 35, с. Вороньків, 
Бориспільський район, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути власни-
ків суміжних земельних ділянок за даною 
адресою. У разі відсутності суміжних зем-
лекористувачів Акт приймання-передачі 
межових знаків буде вважатися погодженим. 
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Ãðîø³

îäðàçó
ТВАРИНИ

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

Бориспіль
Дрова садові. Тел.: 0 66 6442411. 
Мисливську глабкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.
Побутовий вагончик, 3х5 м, м. Бориспіль, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 5054570.
Сіно в тюках; солома в тюках; індокачки ко-
ричневі, ціна договірна. Тел.: 0 50 159019, 0 99 
9754462.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова 
— 300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, 
коричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. 
Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно усі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівель-
ні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакобло-
ка, піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсо-
картон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 
0 99 3598319.

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

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія УБД 217504, видане на ім'я Будківсько-
го Станіслава Сергійовича Головним управ-
лінням персоналу ГШ ЗСУ 10 січня 2019 р., 
вважати недійсним.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Водій кат «С». Робота по Україні, з/п договір-
на, д/р далекобійника обов’язковий. Телефо-
нувати з 09.00 до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 
98 1517798. 

На постійну роботу потрібні охоронці, у гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 67 7036934.

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

ПРОДАМ
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
БАНЩИКА
АВТОСЛЮСАРЯ 
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА

М.П.
Пристолична сільська рада
«____»__________________ 2020р.
(назва органу місцевого самоврядування, 

посада, ініціали, прізвище керівника, дата)
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (замовник) Товариство з обме-
женою відповідальністю «Будівельна компанія 
«Київська».

2. Поштова і електронна 03150, м. Київ, вул. 
Антоновича, 131, офіс 172.

3. Місце розташування майданчиків: вул. 
Погребняка, 12-в с. Чубинське Бориспільсько-
го району Київської області.

4. Характеристика діяльності (об'єкта) Нове 
будівництво готельно-ресторанного комплек-
су (торгівельно-побутового центру).

5. Соціально-економічна необхідність пла-
нованої діяльності Обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів гро-
мадського харчування; створення нових ро-
бочих місць.

6. Потреба в ресурсах при будівництві і екс-
плуатації:

земельних площа земельної ділянки 0,9450 га;
сировинних —;
енергетичних (паливо, електроенергія, те-

пло): електроенергія згідно з ТУ;
теплопостачання — дахова електрична 

котельня;
водних 26,6 тис.м3 /рік, 85,15 м3/ добу;
трудових згідно зі штатним розкладом.
7. Транспортне забезпечення (при будівни-

цтві й експлуатації) автомобільним транспор-
том, під’їзд з вулиці Погребняка.

8. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за варіантами відсутні.

9. Необхідна інженерна підготовка і захист 
території за варіантами виконання верти-
кального планування території, відведення 
поверхневого стоку.

10. Можливі впливи планованої діяльності 

(при будівництві й експлуатації) на навколиш-
нє середовище:

клімат і мікроклімат не впливає;
повітряне викиди забруднюючих речовин 

від транспорту при обслуговуванні готель-
но-ресторанного комплексу (торгівельно-по-
бутового центру) в межах діючих нормативів;

водне в межах діючих нормативів;
ґрунт в межах діючих нормативів;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єк-

ти: заповідні об’єкти відсутні, озеленення те-
риторії згідно з відомістю озеленення;

навколишнє соціальне середовище (на-
селення) Нове будівництво готельно-ресто-
ранного комплексу (торгівельно-побутового 
центру) та створення нових робочих місць для 
обслуговуючого персоналу;

навколишнє техногенне середовище при 
будівництві під'їздів та розритті котлованів.

11. Відходи виробництва і можливість 
їх повторного використання, утилізації, 
знешкодження або безпечного захоронення 
вивезення твердих побутових відходів за уго-
дою зі спеціалізованим підприємством.

12. Обсяг виконання ОВНС згідно з вимо-
гами ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад 
і зміст

матеріалів, оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будів-
ництві

підприємств, будинків і споруд».
13. Участь громадськості Ознайомлення 

громадськості (проведення зборів, розміщен-
ня Заяв про наміри і наслідки у пресі).

Замовник:
ТОВ «Будівельна компанія «Київська»
Директор _____________ /В.М. Любарець/ 

Виконавець: 
Державне підприємство «Науково дослід-

ний і проектний інститут містобудування»
Директор______________________ /М. Г. Сюр/

Втрачений польський дозвіл на перевезення 
№6594232 на автомобіль АА 1895 ІМ, виданий 
на ТОВ «Росавтотрасн», вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
WWW.I-VISTI.COM
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ОВЕН.  Вам, схоже, доведеться 
скорегувати свої плани. Варто 
проявляти обачність і обереж-

ність як у словах, так і в діях. Не варто 
плести інтриги й брехати.

ТЕЛЕЦЬ. Ви будете схильні до 
спонтанних дій. Це може трохи 
заважати, однак вам буде 

сприяти удача. Постарайтеся дотриму-
ватися помірності у їжі та розвагах.

БЛИЗНЮКИ. Ваші плани й за-
думи реалізуються. Але краще 
діяти непомітно, не ділячись 

подробицями з навколишніми. Вас че-
кають яскраві зустрічі з давніми друзям 
і нові цікаві знайомства. Вас порадує ко-
хана людина.

РАК. Можливий прекрасний, 
яскравий, насичений тиждень. 
У вас буде практично все вихо-

дити. Тільки постарайтеся гасити занад-
то сильні емоції й не провокувати кон-
флікти.

ЛЕВ.  Варто звернути увагу на 
своє оточення, на взаємини з 
партнерами, друзями, родича-

ми. Постарайтеся не бігати від відпові-
дальності у сімейних справах.

ДІВА. Тиждень обіцяє бути 
аж ніяк не нудним, і, зрозумі-
ло, зовсім не простим. Можли-

ві зміни в кращу сторону у відносинах із 
друзями, а розумний компроміс у родині 
дозволить добитися наміченої мети.

ТЕРЕЗИ.  Воля, енергія й ща-
сливий випадок можуть вияви-
тися в одній запряжці й поміт-

но просунути вас уперед. Але не підда-
вайтеся спокусі. 

СКОРПІОН.  Ви багато чо-
го можете досягти й відчуєте 
смак успіху. Відбудеться подія, 

яка обіцяє відкрити перед вами нові 
можливості.

СТРІЛЕЦЬ. Період сприяє 
відпочинку й роздумам про 
високі матерії. Не купуйтеся 

на лестощі й обман. Зустріч зі старими 
друзями відкриє перед вами нові пер-
спективи. Краще не вживати ніяких кар-
динальних кроків.

КОЗЕРІГ. Тверезий розум і ін-
туїція допоможуть вам блиску-
че впоратися з будь-якою про-

блемою. Позитивний настрій дозволить 
вам уникнути різких перепадів настрою. 
Не приховуйте своїх почуттів.

ВОДОЛІЙ. Початок тижня — 
не час для прояву особистих 
ініціатив, краще порадьтеся з 

родиною. Не намагайтеся осягнути не-
осяжне.

РИБИ.  Усі ваші таємні заду-
ми можуть реалізуватися, то-
му будьте мудрі й заповзятли-

ві. Не виключено, що для їх здійснення 
буде необхідно зробити спочатку крок 
назад, а потім два вперед.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�18-24�СІЧНЯ


