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НОВИНИ КОРОТКО

УСІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ В 
БОРИСПОЛІ ПРАЦЮЮТЬ

ЗАМІСТЬ ОПЛАТИ РОБІТ — ФІНАНСУВАННЯ 
ВИТРАТ НА ЇХ ВИКОНАННЯ 

КОМУНАЛЬНИКИ ЗАЛУЧАЮТЬ ДО 
РОБОТИ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРШИЙ КРОК ДО БЛАГОУСТРОЮ 
«ЛОХОВКИ» ЗРОБЛЕНО

Богдан РАК

Усі освітні заклади Бориспіль-
ської громади повернулись до оч-
ної форми навчання. Проте вакци-
нуватися встигли не всі працівни-
ки. Станом на 23 листопада через 
відсутність щеплень від роботи від-
сторонено 6 вчителів та 4 технічні 
працівники у школах громади, 13 
працівників дитячих садочків та 5 
працівників позашкільних закладів. 

«Ми відновили роботу в очно-
му режимі, але з урахуванням усіх 
обмежень, адже хвороба нікуди 
не поділась. Станом на 23 листопа-
да десять класів навчаються дис-
танційно через хвороби вчителів 
та учнів. Наразі хворіють 3 вчителя 
та 14 учнів. В усіх підтверджено ко-
ронавірус», — зазначила началь-
ник управління освіти і науки Тетя-
на Павленко.

Богдан РАК

КП «ВУКГ» запустило чат-бот у соці-
альній мережі Тelegram для повідо-
млень від мешканців міста про про-
блеми з вуличним освітленням. Ко-
мунальники сподіваються, що за до-
помогою нового сервісу зможуть 
прискорити реагування на проблеми.

«Тут варто почати з математики: 
аби написати повідомлення, люди-
ні необхідно секунд 30, а навіть са-
ма коротка розмова з оператором 
триває не менше 2 хвилин. До того 

ж, у чат-бот можна писати у будь-
яку годину дня і ночі. Як тільки спів-
робітник побачить ваше повідом-
лення, воно буде включено в план 
робіт», — роз’яснює нововведення 
директор КП «ВУКГ» Микола Кор-
ніяка. 

Поки що чат-бот працює лише 
для вирішення питань із вуличним 
освітленням, але в планах у керів-
ництва ВУКГ зробити такі канали 
спілкування по всіх напрямках ді-
яльності.

Богдан РАК, фото автора

Працівники КП «ВУКГ» упоряд-
кували територію через дорогу 
від старої пожежної. На місцево-
сті, яку в народі називають «Лохов-
кою», облаштували нову пішохідну 
доріжку. Коштували ці роботи тро-
хи більше 40 тис. грн. 

Роботи фінансувались із «депутат-
ського мільйона» депутата округу 
Василя Куракси та на прохання меш-
канців навколишніх будинків. Після 
численних прокладань комунікацій 
та земляних робіт пройти там було 
важко. Дуже давно на території бі-
ля колишнього магазину «Книжко-
вий світ», де нині працює супермар-
кет «Фора», був сквер, але зараз де-
рев не залишилось, а за МАФами не 
видно навіть самої земельної ділян-
ки. Виникли проблеми з власниками 
цих споруд і у комунальників.

«Аби впорядкувати територію, 
ми вивезли три машини засмічено-
го ґрунту. Підприємці, що там пра-
цюють, звикли виставляти сміття 
прямо за свої ларьки. А там його за-
звичай уже чекають собаки — во-

ни розривають пакети у пошуках по-
живи, а сміття потім розноситься по 
всій території. Довелось проводити 
роз'яснювальну роботу з підприєм-
цями. Я пам’ятаю, який там гарний 
був сквер у часи мого дитинства, і ду-
же хочеться відновити благоустрій 
на цій території», — зазначає дирек-
тор ВУКГ Микола Корніяка.

За словами керівника комуналь-
ного підприємства, ВУКГ готове й 
надалі надавати допомогу всім де-
путатам у облаштуванні округів. Ці-
ни обіцяють демократичні. 

У коментарі «Вістям» депутат ок-
ругу Василь Куракса зазначив, що 
зроблені роботи — лише перший, 
але не останній крок до відновлен-
ня скверу. За його словами, він ви-
готовив ескізний проект нового 
скверу, що передбачає повну ре-
конструкцію місцевості біля «Фо-
ри». Планується зустріч та перего-
вори з власниками МАФів, які здій-
снюють там господарську діяль-
ність. Лише після цього можливо 
буде почати виготовлення остаточ-
ного проекту реконструкції. 

Ірина КОСТЕНКО

На найближчу сесію Бориспіль-
ської міської ради планується ви-
нести питання про затвердження 
Програми утримання та поточно-
го ремонту об'єктів благоустрою та 
озеленення комунальної власно-
сті  Бориспільської міської терито-
ріальної громади на 2022-2026 ро-
ки. 22 листопада цю програму бу-
ло схвалено на засіданні виконав-
чого комітету. 

За словами Бориспільського 
міського голови Володимира Бо-
рисенка, ця Програма виношува-
лася досить давно. У рішенні вико-
навчого комітету йдеться, що вона 
розроблялася з метою зменшення 
фінансового навантаження на міс-
цевий бюджет.

На виконкомі питання коменту-
вала начальник відділу ЖКГ і кому-
нальної власності Юлія Старцева. 
Після засідання вона деталізувала 
програму для «Вістей».

Програма передбачає відшко-
дування прямих витрат виконав-

ців — комунальних підприємств, 
які засновані Бориспільською 
міською радою. З міського бю-
джету фінансуватиметься зарп-
лата людей, які виконують замов-
лені містом послуги, сума, необ-
хідна для податків на зарплату, та 
матеріали, які йдуть на надання 
цієї послуги. 

Одержувачами бюджетних ко-
штів можуть бути ВУКГ, УМКП-1, 
ЖРЕУ, Бориспільводоканал, Бо-
риспільтепломережа та КП «Бла-
гоустрій» (Бориспільська міська 
рада нещодавно увійшла до скла-
ду співзасновників цього підпри-
ємства). Така компенсація не є 
прибутком. Також не компенсува-
тимуться адміністративні витрати 
— лише роботи, передбачені про-
грамою та все необхідне для їх ви-
конання. Програма забезпечує ме-
ханізм замовлення робіт у кому-
нальних підприємств міста. Відпо-
відно, працівники отримуватимуть 
заробітну плату, а ПДФО надходи-
тиме до міського бюджету. 

На зекономлені кошти можна бу-
де замовляти додаткові обсяги робіт.

У той же час комунальні під-
приємства мають змогу вести 
комерційну діяльність  — бра-
ти участь у тендерах, оголоше-
них іншими громадами, надава-
ти приватні комерційні послуги 
мешканцям громади і цим заро-
бляти кошти.

Для прикладу, на поточні ремон-
ти по тендерах у 2021 році був пе-
редбачений бюджет близько 28 
мільйонів гривень. Із них близько 
5 млн пішло на сплату ПДВ у дер-
жавний бюджет, але у місто ці кош-
ти не повертаються. Окрім того, по 
тендерах заходять учасники, які 
не зареєстровані у громаді. Новий 
принцип фінансування виключати-
ме сплату ПДВ, і кошти залишати-
муться у місті.

Після затвердження програми 
на сесії Бориспільської міської ра-
ди документи буде направлено до 
антимонопольного комітету, щоб 
отримати їхній висновок.

Богдан РАК

КП «ВУКГ» змінює підходи до 
роботи по вивозу сміття на цен-
тральній вулиці міста. Про це «Ві-
стям» розповів директор підпри-
ємства Микола Корніяка.

«Те, що трактори їздять по 
тротуарах, забирають сміття 

з-під магазинів, зі сміттєвих урн 
— це неправильно. По-перше, 
це небезпечно для пішоходів. 
По-друге, все можна зробити 
набагато зручніше — і для ВУКГ, 
і для людей. Зараз ми ведемо 
переговори з власниками мага-
зинів, які розташовані на вулиці 

Київський Шлях. Ми пропонує-
мо визначити сміттєві майдан-
чики для їхніх потреб — існуючі 
або ж нові, щоб їм не доводило-
ся виносити своє сміття на го-
ловну вулицю міста», — розпо-
відає Микола Корніяка.

Як приклад керівник ВУКГ наво-
дить європейський досвід, де мага-
зини або мають свої сміттєві баки, 
або користуються загальними. Ви-
возити сміття з них набагато прості-
ше, для цього потрібен лише сміт-
тєвоз. 

«Є й такий момент: магазини, 
які розташовані поряд із зупин-
ками громадського транспор-
ту, викидають своє сміття в ур-
ни. Такого теж не має бути, ці ур-
ни призначені лише для дрібно-
го сміття. Часто туди викидають 
побутове сміття, яке в теплу по-
году може ще й створювати не-
неповторний аромат та псувати 
настрій оточуючим», — зазначає 
Микола Корніяка.

Ірина КОСТЕНКО

Рішення Виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради «Про 
встановлення сезонного льодово-
го комплексу (ковзанка) на Євро-
пейській площі у місті Борисполі» 
було прийняте на засіданні, яке від-
булося 22 листопада 2021 року. Ви-
конком дав дозвіл Бориспільсько-
му КП «ВУКГ» заключити договір із 
профільною підрядною організаці-
єю, яка встановлюватиме сезонний 
льодовий комплекс (ковзанку) на 
період Новорічно-різдвяних свят 
2021-2022 років. У рішенні йдеться, 
що комунгоспу доручено подбати 
про заходи безпеки та дотриман-
ня громадського порядку під час 

функціонування ковзанки, дотри-
мання санітарних норм та протие-
підемічних заходів. Також підпри-
ємство має вжити заходів щодо 
забезпечення підключення кому-
нікацій та безперебійного водопо-
стачання під час функціонування та 
встановлення ковзанки. 

Колись у Борисполі вже відкри-
валася ковзанка на території те-
нісних кортів, яка працювала на 
комерційній основі. Там і ковза-
ни видавалися напрокат. Здаєть-
ся, підприємці великого прибутку 
не отримали, оскільки наступної 
зими до Борисполя не повернули-
ся. А невеликі льодові поля, ство-
рені за участі небайдужих пред-

ставників громади, у місті з’явля-
ються кожного разу, коли дозво-
ляє погода. 

На яких умовах працюватиме 
ковзанка на Європейській площі, 
поки що не розголошують. 

ПОРЯДОК ЗБОРУ СМІТТЯ З 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВУЛИЦІ МІСТА ХОЧУТЬ ЗМІНИТИ

НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ 
ПЛАНУЮТЬ ВІДКРИТИ КОВЗАНКУ
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БЕЗПЕКА
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Ірина КОСТЕНКО, фото автора

«Чи довго ще триватиме рекон-
струкція Київського Шляху, на яко-
му етапі роботи сьогодні?» — з цим 
питанням «Вісті» звернулися до за-
ступника Бориспільського міського 
голови Віталія Горкуна.

Помилилися з 
«гусаками» для 
світлофорів

«У межах кошторису Київської 
обласної державної адміністрації 
передбачалися лише роботи з ре-
конструкції проїжджої частини, — 
повідомив керівник. — На світло-
фори і освітлення довелося роз-
робляти два різних проекти. Потім 
очікували їх із експертизи, прово-
дили процедури закупівель. Тендер 
на освітлення оголошували у лип-
ні, а по світлофорних об’єктах — у 
вересні. Сьогодні ці роботи вже на 
етапі завершення.  

Коли проектуватимемо продов-
ження реконструкції Київського 
Шляху, це вже йтиме одним про-
ектом. Тоді все робитиметься ком-
пактніше». 

Віталій Горкун розповів, що ро-
боти з монтажу світлофорних 
об’єктів розпочалися три тижні то-
му — протягували і заживлювали 
підземні мережі. Але виникла за-
тримка з опорами для світлофорів. 

На перехрестях передбачено 
встановлення підсилених опор. На 
етапі їх монтажу з’ясувалося, що так 
звані «гусаки» на привезених опо-
рах знаходяться занадто високо над 
дорогою. Підрядна організація по-
милилася з розміром. Зараз їх пе-
реробляють, тому на сьогодні змон-
товано тільки частину світлофорів, 
хоча підрядники пропонували за-
чекати й встановлювати всі разом. 
Сьогодні вже встановлені світло-
форні об’єкти на виїздах із вулиць 

Соборна, Камінського, Лютнева. По-
ки вони працюють у тестовому ре-
жимі (працюють нормально або в 
режимі «мигаючий жовтий»). 

Продовжать монтаж світлофо-
рів після встановлення підсилених 
опор. На цих опорах передбачено 
кронштейни для дублюючих світло-
форних об’єктів — пішохідних сві-
тильників, які на висоті 6 метрів під 
певним кутом підсвічуватимуть пі-
шохідний перехід. На висоті 9 ме-
трів висітиме основний ліхтар. За-
галом такі ліхтарі будуть встанов-
лені ще на 21 опорі. 

На розі з вулицями Момота і 
Френкеля на нових опорах тимча-
сово були встановлені старі світло-
фори, оскільки у період ремонтних 
робіт ці перехрестя не можна було 
залишати без регулювання. 

З перешкодами, однак 
результативно

Однією з причин затримки робіт 
Віталій Горкун назвав виявлені під 
час них приховані проблеми, усу-
вання яких потребувало додатко-
вого часу. Наприклад, під час гори-
зонтального буріння під Київським 
Шляхом наткнулися на незрозумі-
лі мережі та купи металобрухту, за-
те знайшли два колодязі для при-
ймання зливових вод і старий по-
тужний електричний кабель. У ре-
зультаті зроблено водовідведення 
на ділянці біля Приватбанку, прове-
дено ревізію водовідвідної систе-
ми, прочищено магістральний ка-
нал зливової каналізації, розшире-
но з’їзд до Приватбанку та з’їзд до 
вул. Френкеля (навпроти РЦ «Сак-
вояж»). 

До речі, святкової ілюмінації на 
розтяжках над Київським Шляхом 
не буде. Всі мережі були прокла-
дені під землею, тому декоратив-
ні освітлювальні елементи можуть 
висіти лише на опорах. У зв’язку з 

тим, що ілюмінацію у червоних і 
зелених кольорах не можна вико-
ристовувати на дорогах, де є світ-
лофорні об’єкти, оскільки вона мо-
же вводити в оману водіїв, її вста-
новлять на вулицях, де немає світ-
лофорів. 

Сподівання 
виправдалися

За словами Віталія Горкуна, водії, 
що проїжджають Київським Шля-
хом, позитивно оцінюють рекон-
струкцію. З Переяслава вже навіть 
звернулися за досвідом щодо об-
лаштування острівців безпеки.

«Відбулося збільшення пропус-
кної здатності траси, але не за раху-
нок швидкості. Нам рекомендували 
розширити дорогу до трьох смуг в 
обидва боки, але це було б хибним 
рішенням. Якщо ми зробили б три 
смуги, отримали б своєрідну зліт-
но-посадкову смугу. Крім того, для 
трьох смуг довелося б порізати всі 
дерева, а проблема залишилася б 
невирішеною. Ті, кому некомфорт-
но їхати на швидкості 50-60 кіло-
метрів на годину, можуть виїжджа-
ти на окружну, її саме відремонто-
вано. Ми дотримуємося концепції, 
що у нас дві смуги завжди рухають-
ся прямо, і окрема смуга, поділена 
острівцями безпеки, для безпечних 
лівих поворотів. 

Будемо розробляти проект на 
решту ділянок Київського Шляху. 
Плануємо звертатися і до Адміні-
страції Президента, і до КОДА, про-
сити фінансування. Адже це доро-
га державного значення і дорожній 
рух тут дуже серйозний. Не мож-
на проблеми реконструкції ски-
дати тільки на Бориспіль та Бори-
спільську ОТГ», — прокоментував 
заступник міського голови.  

 � Реконструкція вулиці Київський Шлях затягнулася. 
Асфальтування проїжджої частини давно завершилося, 
а роботи навколо ще тривають. Чимало часу зайняло 
прокладання підземних комунікацій, встановлення опор 
для освітлювальних ліхтарів і світлофорних об’єктів. 
Нове освітлення на відремонтованій ділянці вулиці вже 
працює. Два тижні тому почали монтувати світлофори.  

ЧАС ПЕРЕХОДИТИ 
НА ЗИМОВУ ГУМУ
Богдан РАК

Наближається зима і патрульна 
поліція вкотре звертає увагу воді-
їв на те, що необхідно змінити літ-
ню гуму на зимову. Чому, у відеоз-
верненні пояснив заступник голо-
ви Департаменту патрульної полі-
ції України Олексій Білошицький. 

«Якщо не вдаватись до формул, 
то простими словами можна ска-
зати наступне — літня гума має 
свої особливості еластичності, які 
найкраще досягаються під час ви-
соких температур, тобто при тем-
пературі понад 7 ºС. Якщо темпе-
ратури є нижчими, то така гума 
втрачає свої особливості елас-
тичності, тобто «дубіє». Це впли-
ває на ефективність зчеплення 
з дорожнім покриттям, збільшує 
гальмівний шлях, зменшує керо-
ваність автомобіля. Що стосується 

зимової гуми, то вона розроблена 
таким чином, щоб найкраще про-
являти себе під час низьких темпе-
ратур, нижче 4-7 ºС. Вона не втра-
чає еластичності. Більш того, зи-
мова гума здебільшого має спеці-
альний малюнок протектора, який 
допомагає саме під час зимового 
періоду керувати авто за наявності 
на дорозі снігу та льоду», — розпо-
вів Олексій Білошицький. 

Для безпеки дорожнього руху 
та з метою попередження дорож-
ньо-транспортних пригод необ-
хідно вживати всіх доступних за-
ходів, які дозволяють зменшити 
відповідно до сезону ризики. Змі-
на гуми відповідно сезону поки 
не є обов’язковою, але над цим 
працюють.

«Наразі в правилах дорожньо-
го руху відсутня норма, яка зо-
бов’язує водіїв міняти гуму від-
повідно до сезону, є лише реко-
мендація. В зв’язку з цим Націо-
нальною поліцією, Міністерством 
внутрішніх справ буде ініціюва-
тися питання щодо запроваджен-
ня обов’язкової зміни гуми. По-
передньо пропонується період з 
1 листопада до 1 квітня, саме та-
кий період здебільшого застосо-
вується за кордоном. Ми впевне-
ні, що ця норма має бути врегу-
льована законодавчо, адже йде 
мова про безпеку», — зазначив 
Олексій Білошицький.
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НЕ КОВІДОМ ЄДИНИМ… 
ЯК У БОРИСПОЛІ ЩЕПЛЯТЬ ДІТЕЙ 
ВІД НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ

 � Україною ширяться антивакцинальні настрої, пов’язані 
з недовірою до вакцини від коронавірусної хвороби 
COVID-19. За рівнем вакцинації країна знаходиться на 
одному з останніх місць у світі. Разом із тим, за даними 
Центру громадського здоров’я України, охоплення 
обов’язковими щепленнями теж недостатнє для 
формування колективного імунітету — поточна вакцинація 
від деяких хвороб ледве сягає 50%, а загальний показник 
щеплень обов’язковими вакцинами за віком на кінець 
року прогнозується на рівні 75%. Наслідки зволікань 
та небажання вакцинувати дітей вже не забарилися — 
зафіксовано випадки поліомієліту в Закарпатській та 
Рівненській областях. Про стан справ із обов’язковими 
щепленнями у Борисполі «Вістям» розповіла лікар-педіатр 
Ольга Нестеренко, заступник директора КНП «Міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» з питань 
дитинства та материнства.

Ілона НЕГОДА, фото автора

Відмови є, хоч і 
небагато

За словами Ольги Нестеренко, 
відмови від щеплень у Борисполі 
є, хоч їх і небагато. Дехто відмовля-
ється офіційно, інші просто ігнору-
ють щеплення. «Є категорія батьків, 
яких можна назвати «впевненими 
антивакцинаторами». Вони не хо-
чуть щепити дітей ні за яких обста-
вин — хтось із релігійних, хтось із 
інших особистих причин. Ми нама-
гаємося проводити бесіди з усіма 
батьками, в тому числі з противни-
ками вакцинації. Останні у більшо-
сті випадків просто пишуть офіцій-
ну відмову від щеплень, а дехто й 
цього не робить — просто ігнорує 
дзвінки та нагадування», — розпо-
відає лікар. 

Якихось вагомих важелів впливу 
в лікаря немає — адже він не може 
заборонити відвідування садка чи 
школи, як це часто вважається. На-
справді сімейний лікар просто ви-
дає довідку про наявність щеплень 
— у ній зафіксовано, які щеплення 
зроблені. «Якщо якихось щеплень 
не вистачає, ми пишемо в довід-
ці, що їх рекомендовано зробити. 
Звичайно, розповідаємо батьками 
про важливість щеплень, прово-
димо роз’яснювальну роботу, але 
не всі дослухаються. Далі все вирі-
шується на рівні ДНЗ. Якщо дитина 
повністю щеплена, вона може відві-
дувати садок. Якщо ж ні, ми, як ме-
дики, не можемо заборонити від-
відування, ми не маємо на це прав 
чи повноважень, тому й не можемо 
написати в довідці, дозволене чи 
не дозволене відвідування ДНЗ, — 
пояснює Ольга Нестеренко. — Ба-
гато відмовників говорять про по-
рушення конституційних прав їх ді-
тей, звинувачують і лікарів, і керів-
ництво садків та шкіл. На це можу 

сказати, що є Закон України «Про 
захист населення від інфекційних 
хвороб», є Національний календар 
щеплень. Якщо з якихось причин 
батьки не хочуть щепити своїх ді-
тей, то чому мають страждати інші 
діти, в тому числі ті, в кого є проти-
покази до щеплень». 

Не чекати, доки «рак 
на горі свисне»

Ольга Нестеренко пригадує, що 
не так давно, у 2018-2019 роках, 
коли на Бориспільщині був спа-
лах кору, це вплинуло на настрої 
батьків і вакцинація пішла активні-
ше. «Це говорить про те, що є лю-
ди, які ще сумніваються, варто ро-
бити щеплення чи ні, і їх можливо 
переконати. Погано, що минулого 
разу їх переконали лише масові за-
хворювання, краще такого не че-
кати. Зараз я не можу сказати, що 
щепляться критично мало, все-та-
ки переважна маса батьків розуміє 
важливість вакцинації. Коли були 
локдауни та карантини, батьки мо-
тивували відмови тим, що не хочуть 
зайвий раз контактувати з людьми, 
які можуть бути хворими на коро-
навірусну хворобу. Коли ситуація 
стабілізувалася, більшість із них 
привели дітей на щеплення. 

Якщо подивитися на цифри, то 
зараз загальний відсоток щеплень 
біля 60. Він здається замалим, але 
на кінець року зросте, і про рівень 
вакцинації можна буде говорити 
більш упевнено. 

Наприклад, від поліомієліту ста-
ном на жовтень щеплено 56% ді-
тей до 1 року, в півтора року — 
70%, у 6 років — 60%, у 14 років — 
теж 60%. Трохи кращий показник 
по щепленню від кору. Вірогідно, 
вплинув позаторішній спалах хво-
роби. Так, щеплено 82% дітей у віці 
1-го року, 75% 6-річних дітей, і ще 

364 дитини за графіком мають зро-
бити щеплення до кінця року», — 
розповідає фахівець. 

Менш активно щеплюються від 
сезонних хвороб, наприклад, гри-
пу. Станом на сьогодні (за осінній 
період цього року) щеплено 57 
осіб, із них дорослих 40. Крім то-
го, 11 дітей щепили від ротавірус-
ної інфекції, є щеплені від менін-
гококової, пневмококової, папіло-
мовірусної інфекції, вітряної віспи. 
Ці вакцини не входять до перелі-
ку обов’язкових, пацієнт купує їх за 
власні кошти та самостійно приво-
зить (протягом 2 годин з моменту 
придбання) в термосумці, з дотри-
манням холодового ланцюга.

Дорослим теж 
потрібна ревакцинація

Більшість дорослих забувають 
про необхідність повторних ще-
плень або й просто не знають про 
це. Насправді імунітет проти дея-
ких захворювань зберігається не 
все життя, тому потрібне повторне 
введення вакцин — ревакцинація. 
Мова йде про щеплення від дифте-
рії та правця. Остання ревакцина-
ція в дитячому віці робиться у 16 
років, а після цього має повторю-
ватися кожні 10 років — в 26, 36, 
46 і т.д. років. Якщо в дитинстві ви 
не вакцинувалися, або невідомо, 
вакциновані чи ні, необхідно отри-
мати як мінімум три дози вакцини 
АДП-М — спочатку перша доза, че-
рез місяць — друга, через 6 місяців 
після другої — третя.

Так само необхідно щепитися до-
рослим, які в дитинстві пропустили 
щеплення від кору, краснухи і па-
ротиту. Якщо є сумніви чи втрачено 
дані про імунізацію, перевірити на-
явність імунітету можна за допомо-
гою лабораторних аналізів. 

«Якраз із дорослим населенням 

у нас біда, ревакциновано всього 
42% громадян. Коли після спалаху 
кору в нас були поодинокі випад-
ки дифтерії, дорослі пацієнти йшли 
активно. Зараз знову все затихло. 
Телефонуєш їм, нагадуєш, а відпо-
відь: «Та нехай потім колись». По-
яснюємо, що небезпека ж не тільки 
від дифтерії — можна де завгодно 
випадково поранитися і захворіти 
правцем. Не скажу за всі медич-
ні заклади, але у нас сімейні ліка-
рі обов’язково слідкують за графі-
ком щеплень, в тому числі дорос-
лих пацієнтів. Говоримо про це і під 
час ефірів на місцевому телебачен-
ні, в інших ЗМІ. 

В наявності є всі вакцини. Може 
трапитись так, що вакцини немає 
тимчасово. Наприклад, сьогодні не-
має АДП для 6-річок і поліомієліт-
ної для першого й другого щеплен-
ня. Вони закінчилися і ось-ось мають 
надійти. Тому можу сказати, що всі 
вакцини доступні», — пояснює лікар. 

Головне — не 
допустити повернення 
страшних хвороб, 
які вважалися 
переможеними

Усі інфекції, від яких робляться 
планові щеплення, є вакцинокеро-
ваними. Це значить, що ці хворо-
би можуть бути повністю усунуті 
шляхом вакцинації. До їх переліку 
входять кір, краснуха, паротит, віт-
ряна віспа, туберкульоз, гепатит В, 
дифтерія, правець, кашлюк, поліо-
мієліт, ХІБ (гемофільна) інфекція. Всі 
вони дають страшні ускладнення у 
випадку хвороби та часто призво-
дять до летальних наслідків. 

Україна вже відчула на собі на-
слідки недбалого ставлення до 
щеплень. Під час спалаху кору в 

2017-2019 роках захворіли понад 
сто тисяч людей, а кілька десятків 
померло. Найчастіше хворіли ді-
ти, що не отримали другу дозу вак-
цини КПК вчасно, були й летальні 
випадки, в тому числі, один у Бо-
рисполі. Спалахи кору можливі й 
надалі, адже відсоток щеплень не-
достатній для формування колек-
тивного імунітету. Це надзвичайно 
заразне інфекційне захворювання, 
що передається від хворої людини 
до здорової повітряно-крапель-
ним шляхом. Вірус кору може жи-
ти в повітрі та на поверхнях до 2-х 
годин після того, як хвора люди-
на залишила приміщення. Дев’ять 
із десяти невакцинованих людей, 
що контактують із хворим, будуть 
заражені. Захворювання на кір мо-
же мати тяжкий перебіг і призве-
сти до серйозних ускладнень — 
пневмонії, вушної інфекції, запа-
лення мозку — енцефаліту тощо, 
а також до інвалідності та смерті. 
Специфічного лікування від кору 
немає, а єдиний спосіб запобігти 
ускладненням і смерті від кору — 
вакцинація. 

Ще одна небезпечна хворо-
ба, яка має всі шанси поширити-
ся Україною, — поліомієліт. Цього-
річ вперше за 15 років виявлено 
випадки паралічу внаслідок інфі-
кування поліомієлітом. Така ситуа-
ція — наслідок низького рівня охо-
плення дітей щепленнями; за офі-
ційними даними лише 53% дітей в 
Україні отримали вакцину. 

«Страшно, що хвороби, проти 
яких є ефективні вакцини, знову 
повертаються. На заході України 
востаннє випадки були в 2016-му 
році, тепер вони з’явилися знову. 
Там ввели суворі заходи, не ще-
плених дітей не приймають у на-
вчальні заклади, ввели додаткову 
дозу імунізації проти поліомієлі-
ту. Вірус страшний і може ніяк не 
проявлятися, а в той же час люди-
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на буде носієм. Може проявляти-
ся як просто ГРЗ, а може вразити 
нервову систему і викликати пара-
ліч кінцівок. В більшості країн світу 
випадків поліомієліту не реєстру-
ють уже багато років поспіль, і це 
тільки завдяки тому, що вакцина 
ефективна і діє», — говорить Оль-
га Нестеренко. 

Знову фіксуються в Україні й ви-
падки дифтерії. Хоч вони й поо-
динокі, експерти не виключають 
можливості виникнення спалахів 
захворювання — через недостат-
ній рівень щеплень у дитячому ві-
ці та надзвичайно низький рівень 
ревакцинації дорослого населен-
ня. Смертність від цієї хвороби 
може сягати 50%. Вакцинація, як 
і перенесене захворювання, вже 
через 1–1,5 років не гарантує за-
хисту від інфікування та захворю-
вання, але у правильно щеплених 
недуга матиме набагато легший 
перебіг, ніж у тих, хто не має ще-
плень. 

Поширення міфів про 
вакцинацію знижує 
рівень захисту від 
інфекційних хвороб

Не останню роль у небажанні 
дорослих вакцинувати своїх дітей 
грає поширення міфів про вакци-
націю, зокрема про побічні дії від 
вакцин. Завдяки широкому досту-
пу до мережі інтернет міфи та чутки 
ширяться надзвичайно великими 
темпами, адже багато людей схиль-
ні не перевіряти та не аналізувати 
прочитану інформацію.

«Чуток багато. Ось, наприклад, 
про зв’язок між щепленням та ау-
тизмом. Не раз це чула від бать-
ків, так само не раз доводилося 
переконувати їх, що це не відпо-
відає дійсності. Стаття про дослі-
дження, яке начебто провів бри-
танський учений, була опубліко-
вана в 1998 році, а пізніше вия-
вилося, що наведені там дані 
були сфальшовані. Після цього в 
США та Великобританії було про-
ведено десяток досліджень, і їх-
ні результати довели відсутність 

будь-якого впливу щеплень на 
можливість виникнення аутизму. 
Так само нічим не доведені чут-
ки про те, що вакцини виклика-
ють цукровий діабет, бронхіаль-
ну астму, рак та інші хвороби», — 
розповідає лікар. 

Ще одна популярна «відмовка» 
противників щеплень — буцімто 
їх негативний вплив на імунну си-
стему і її «перевантаження». Вак-
цинація не може перевантажити 
імунну систему. При перенесенні 
захворювання навантаження на 
імунітет у кількасот разів вище, 
ніж при вакцинації. Навіть якщо 
одночасно ввести вакцини про-
ти 10 інфекційних захворювань, 
задіюється 0,1% імунної системи 
дитини, тоді як при інфекційно-
му захворюванні навантаження на 
імунну систему буде у кількасот 

разів вищим. 
Так само неможливе ослаблення 

імунної системи після вакцинації. 
Природне інфікування певними ві-
русами при природному захворю-
ванні може ослабити імунну систе-
му, опірність організму. Але вакци-
ни діють по-іншому. Вони містять 
віруси, які відрізняються від віру-
сів, що викликають захворювання. 
Вакцинальні віруси самі настільки 
ослаблені, що не можуть ослабити 
імунну систему.

Бояться батьки й реакції після 

щеплення. «Реакція на щеплен-
ня — це нормально. У інструкції 
до вакцини прописано, що може 
бути температура чи біль у міс-
ці введення вакцини. Після ще-
плення дитині міряють темпера-
туру, пропонують посидіти поче-
кати кілька хвилин і попереджа-
ють батьків, на що звернути увагу 
вдома. Перераховані реакції не 
є критичними і не вважаються 
побічними ефектами. Ми раз у 
квартал подаємо звіт до МОЗ по 
несприятливих подіях по імуніза-

ції, це якраз про побічні ефекти. 
Такого випадку в нас жодного ра-
зу не було зафіксовано», — пояс-
нює Ольга Нестеренко. — Батьки 
мають розуміти, що всі вакцини 
якісні, вони перевірені та є без-
печними». 

«Взагалі мета щеплень — утри-
мати поширення вакцинокерова-
них інфекцій. Щоб вони не давали 
спалахів захворювання, має бути 
вакциновано 95% населення. Інші 
5% відводиться на людей, які ма-
ють протипокази до вакцинації. 
Щоб їх захистити, інші мають бути 
щепленими. Завжди і скрізь будуть 
люди, які виступають проти вакци-
нації, цього не уникнути, головне 
— щоб їх кількість не була критич-
ною, а вплив не наражав на небез-
пеку інших людей», — підсумовує 
фахівець.

МОЗ: ТРОМБОЗ ЯК 
УСКЛАДНЕННЯ COVID-19

 � Серед ускладнень 
коронавірусної хвороби 
COVID-19 дослідження все 
частіше називають тромбоз

. 

Ознаки, симптоми та 
фактори ризику

Для початку варто розібра-
тись, про що йдеться. Тромбоз — 
це стан, за якого у людини утво-
рюються згустки крові в судинах, 
тобто тромби. Залежно від місця їх 
утворення, тромбоз може бути — 
венозний чи артеріальний. 

Найчастіше тромби утворюються 
у глибокій вені ноги та можуть пере-
суватись по кровоносним судинам  
й потрапляти у легені (тромбоембо-
лія легеневої артерії — ТЕЛА).  Тром-

боз глибоких вен та ТЕЛА  потенцій-
но можуть призвести до смерті.

До ознак і симптомів тромбозу 
належать: біль і/або чутливість у 
литці або стегні, набряк ноги, сто-
пи або щиколотки, почервоніння 
і/або помітна зміна кольору тіла.

Задишка, часте дихання, біль у 
грудях, швидкий пульс, запаморо-
чення і/або втрата свідомості мо-
жуть бути ознаками та симптомами 
тромбоемболії легеневої артерії. 

До факторів ризику утворення 
тромбів відносять куріння, вживан-
ня протизаплідних пігулок, варикоз-
не розширення вен, малорухливий 
спосіб життя, ожиріння, вагітність, 
вживання алкоголю тощо. Крім того, 
до факторів утворення тромбів від-
носиться тривале перебування на 
лікарняному ліжку, хірургічні опе-
рації, онкологічні захворювання, ви-
падки тромбозів у родині.

Зв’язок із COVID-19 
Наразі все частіше з’являються на-

укові підтвердження  про порушення 
функції згортання крові, яка призво-
дить до утворення тромбів, у хворих 
на COVID-19. Окремі дослідження 
стверджують, що тромбоемболія ле-
геневої артерії наявна у більше поло-
вини померлих внаслідок COVID-19. 

Ще одне дослідження, яке прове-
ли у Франції та Нідерландах, свідчить, 
що близько 20-30% пацієнтів, які важ-
ко перенесли коронавірусну хворо-
бу, мають тромботичні ускладнення.

Механізми утворення тромбів у 
хворих на COVID-19 все ще вивча-
ються, оскільки різні тромби фор-
муються різними шляхами. Це мо-
же бути своєрідна захисна реакція 
організму на COVID-19. Інша гіпо-
теза полягає в тому, що SARS-CoV-2 
атакує ендотеліальні клітини (кліти-

ни, що вистилають судини), які від-
повідають за протидію утворенню 
тромбів. 

Попри те, що питання утворення 
тромбів у хворих на COVID-19 досі 
вивчається, методи його лікування 
та профілактики є доказовими та 
відомі лікарям. 

У будь-якому разі, тромбоз 
у хворих на COVID-19 — доволі 
поширене явище, яке може ма-
ти незворотні наслідки для жит-
тя людини. 

Вакцинація та тромбоз 
Вакцинація проти COVID-19 міні-

мізує ризик тяжкого перебігу коро-
навірусної хвороби та смерті. 

Водночас у ЗМІ можна зустріти як 
багато фейків, так і справжніх пові-
домлень про зв’язок вакцинації та 
тромбозу. 

Наразі відомо, що щеплення 
вакциною AstraZeneca в надзви-
чайно рідкісних випадках можуть 
бути пов’язані з  розвитком тром-
бозу. Наразі мова йде про можли-
вий зв’язок! А не про доведений.  
Йдеться про одну людину із 50 ти-
сяч у віці до 50 років, тобто вірогід-
ність складає 0,002%, та про одну 
людину на 100 тисяч віком від 50 
років — вірогідність 0,001%.

У той самий час частота утворен-
ня тромбів, як за важкого, так і за 
легкого перебігу COVID-19, значно 
вища, ніж через вакцинацію. 

Саме тому ризик тромбозу внас-
лідок перенесеної хвороби є в ра-
зи вищим та не є співмірним із 
можливим ризиком  розвитку 
тромбозу від вакцинації, яка, між 
іншим, надійно захищає людину 
від цього та інших негативних на-
слідків коронавірусної хвороби.

Мета щеплень — утримати поширення 
вакцинокерованих інфекцій. Щоб вони не 
давали спалахів захворювання, має бути 
вакциновано 95% населення.
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ БІБЛІЇ

 � 28 листопада відзначається Міжнародний день Біблії. В останню неділю листопада всі прихильники християнської релігії, незалежно від конфесійного 
спрямування, об'єднуються в спільних читаннях Святого Письма. Про значення Біблії у житті християн «Вістям» розповіли священнослужителі різних парафій.

Тетяна ЦІЛИК

Слово «Біблія» — грецьке, воно 
означає книги. Але якщо заглибити-
ся у значення цього слова, то з’ясу-
ється, що в основі його лежить та-
кож і географічна назва — найме-
нування стародавнього сирійського 
міста (греки називали його Біблос). 
У цьому місті виготовляли папірус, 
який греки називали біблосом, а 
книги, написанні на ньому, — біблі-
ями. З часом від цього слова утво-
рилося багато похідних: бібліотека, 
бібліографія та інше. В нашому ви-
падку Біблія — це зібрання книг, які 
є Священним Писанням. Вона скла-
дається із Старого Заповіту і Ново-
го Заповіту. Біблійні книги писались 
впродовж 1600 років пророками і 
апостолами. Святе Писання фіксу-
валось на трьох мовах: давньоєв-
рейській, грецькій і арамейській. Бі-
блія до нас дійшла у двох основних 
перекладах, які називаються Септу-
агінта та Вульгата. Септуагінта — пе-
реклад із стародавнього масорет-
ського тексту на грецьку мову Ста-
рого Заповіту (в Александрії за Пто-
ломея Філадельфа за 270 років до 
н.е.). Вульгата — переклад із грець-
кої й арамейської на латину (в Римі 
за Костянтина, IV століття). Вони ляг-
ли в основу подальших перекладів. 
Слов’янський переклад Біблії здійс-
нений відомими просвітниками 
святими Кирилом і Мефодієм. Пе-
реклад на українську мову здійсне-
ний Пантелеймоном Кулішем у спі-
вавторстві з Іваном Полюєм та Іва-
ном Нечуєм-Левицьким. Слід також 
зазначити переклад Біблії митропо-
литом Іларіоном (Іваном Огієнко). 

Жодна книга не зазнала стіль-
ки критики, перекручених тлума-
чень, гонінь, заборон, знищень, як 
Біблія. Водночас, як сказано в Кемб-
риджській історії Біблії, «жодна кни-
га ніколи навіть не наближувалась 
до такої величної та постійної попу-
лярності, у першу чергу серед куль-
турних освічених людей і народів. 
Безліч філософів-атеїстів пророку-
вали повне забуття Біблії через кіль-
ка десятирічь. Ці пророцтва збулися 
з точністю до навпаки. Інтерес до Бі-
блії лишень посилюється у всьому 
світі. У СРСР Біблія була забороне-
ною книгою. З 1926 року до 1956 ро-
ку вона не видавалась. За зберіган-
ня Біблії за Сталіна арештовували. З 

1956 року за часів хрущовської від-
лиги Церкві дозволили видавати об-
межену кількість екземплярів Біблії 
для внутрішнього користування. 

Біблія не просто книга для хри-
стиян, але й велика пам’ятка світо-
вої культури. Платон говорив: «Не-
знання Бога і священних текстів 
є для держави найбільшим із не-
щасть, і хто підриває релігію, той 
підриває разом із тим і основи су-
спільства». Біблія є книгою, що най-
більше видається у світі. Щоденний 
наклад Біблії складає 32876 екземп-
лярів, тобто кожну секунду у світі 
друкується одна Біблія. Поширення 
Біблії в ХХ столітті досягло вражаю-
чих масштабів. Статистикою, зрозу-
міло, підрахована не лише кількість 
видань повної Біблії, але і видань 
Нового Заповіту і окремих книг. Ад-
же на деяких діалектах, якими гово-
рять малочисельні племена, вида-
валося по окремій біблійній книзі. 
Ось статистичні дані: 

• 1900 — 8 млн Біблій; 
• 1950 — 22 млн, з них близько 

2,5 млн повних Біблій; 
• 1960—  35 млн, з них близько 4 

млн повних Біблій; 
• 1970 — 145 млн, з них близько 

5 млн повних Біблій; 
• 1980 — 440 млн, з них близько 

9,5 млн повних Біблій. 
Біблія — книга, яку найбільше 

перекладають у світі. 
Вражає і кількість мов, якою пе-

рекладена Біблія чи її окремі кни-
ги та частини: 

• 1600 — 40 мов; 
• 1700 — 52 мови; 
• 1800 — 71 мова; 
• 1900 — 567 мов; 
• 1950 — 1034 мови; 
• 1965 — 1250 мов; 
• 1985 — 1829 мов. 
На початок ХХІ століття Біблія бу-

ла перекладена на 2036 мов і діа-
лектів. За підрахунками фахівців, 
світ говорить 3000 мовами і діалек-
тами. З них більш ніж 1500 вжива-
ється лише відносно дрібними ет-
нічними групами. 

Біблія — найпопулярніша книга 
у світі. В історії літератури було не-
мало творів, які ставали світовими 
бестселерами, інтерес до яких три-
мався роками. Але проходив час, і 
інтерес до них зникав. А Біблія без 
усякої реклами користується по-

пулярністю майже 2000 років, і на 
сьогодні є бестселером № 1. 

Біблія — найдоступніша для ро-
зуміння книга для людей з будь-
яким рівнем освіти. Сьогодні не-
має іншої такої книги, яку б з од-
наковим інтересом читали і ма-
лограмотна сільська жителька, і 
столичний академік. Біблію можна 
читати і розуміти без спеціальної 
підготовки. А спробуйте, не маю-

чи спеціальної освіти, читати кни-
ги з хімії чи фізики, розібратися в 
тонкощах поезії, не заплутатися в 
черзі подій, викладених в історич-
них хроніках і літописах. Щоб про-
читати Старий Заповіт, необхідно 
не менше 38 годин і 11 годин, щоб 
прочитати Новий Заповіт. Тобто 
всю Біблію можна прочитати міні-
мум за 49 годин, за умови, що лю-
дина не буде втомлюватися. 

Перше слово Біблії «На початку», 
останнє — «Амінь», тобто зі старо-
єврейської «істина». Святе Письмо 
— найбільш цитований і коменто-
ваний твір у світі. Тільки в Оксфорд-
ській бібліотеці на одне лише пер-
ше Послання апостола Івана Бого-
слова зібрано таку кількість робіт, 
які займають приміщення в 20 м2. 
Найменша Біблія (Новий Заповіт) 
була надрукована в кінці XIX сто-
ліття за допомогою методу фото-
механічного зменшення. В резуль-
таті книга вийшла розміром 1,9х1,6 
см і товщиною менше 1 см. В обкла-
динку кожної Біблії було вкладено 
маленьке збільшувальне скло, щоб 
читати текст. Найбільшу Біблію в 
світі виготовив за два роки тесля з 
Лос-Анджелеса (Каліфорнія, США) 

Луїс Вейнай. Для свого примірника 
Біблії Короля Якова він використо-
вував попередньо виготовлений са-
моробний друкарський прес. Висо-
та книги склала 110,5 сантиметрів, 
ширина у відкритому вигляді 249 
сантиметрів, а вага 496 кілограмів. 
Найдорожчою Біблією вважаєть-
ся Біблія німецького першодрука-
ря Йоганна Гутенберга, що вийшла 
в 1456 році. Гутенбергом було на-

друковано 180 примірників Біблії, з 
яких збереглася лише 21 книга. Різ-
ні екземпляри її оцінюють у суму від 
25 до 35 млн доларів. У Біблії згада-
ні 125 тварин, згадуються собаки, 
але немає жодної згадки про котів. 
Головна відмінність Біблії від інших 
книг у тому, що вона — жива Кни-
га, яка здатна чинити вплив на долі 
цілих народів і окремих людей. За-
гальний тираж Біблії на сьогодні ста-
новить близько 8 мільярдів. 

В останню неділю листопада всі 
прихильники християнської релігії, 
незалежно від конфесійного спря-
мування, об’єднуються в спільних 
читаннях Святого Письма. Адже 
цей день оголошений Міжнарод-
ним днем Біблії. В 2021 році цей 
день випадає на 28 листопада, а за 
ним слідує міжнародний тиждень 
Біблії. Ця книга завжди була ліде-
ром за кількістю видань у світі. Хри-
стияни по всьому світу вважають, 
що, читаючи рядки Біблії, вони от-
римують віру, надію та підтримку в 
найважчі хвилини свого життя. 

Офіційне проголошення Між-
народного дня Біблії відбуло-
ся в 1940-му році, коли група 
нью-йоркських бізнесменів запо-

чаткувала біблійну асоціацію. Цей 
час відзначився у всесвітній істо-
рії розквітом фашизму та Другою 
світовою війною. Тому новоство-
рена організація ставила собі за 
мету відвернути увагу американ-
ців від тих жахів, що відбувалися 
в Європі, та зацікавити їх у читан-
ні Біблії, яка спонукала покладати-
ся на Бога. Після того, як було про-
голошено Міжнародний день Бі-
блії, керівництво біблійної асоці-
ації мало виступити в ефірі радіо 
NBC, а також зустрітися з Прези-
дентом та його оточенням в Біло-
му домі. Проте в той самий день, 
мова йде про події 7 грудня 1941 
року, відбулася сумнозвісна нищів-
на атака на американську військо-
ву базу Перл-Харбор з боку япон-
ської армії. Всі намагання США збе-
регти нейтралітет у цій війні були 
зруйновані, країна стала союзни-
ком Великобританії та інших країн 
Європи, що боролися з фашизмом. 
Таким чином, зустріч із Президен-
том у Білому домі так і не відбула-
ся, а от читання Святого Письма в 
ефірі NBC не тільки мали місце, але 
й слугували підтримкою для бага-
тьох слухачів у цей непростий час. 
Поряд із головними новинами, які в 
цей день транслювались NBC на ін-
ші радіостанції, відбулося загально-
національне читання Біблії. 

Сьогодні Біблійна асоціація про-
довжує свою роботу, а національ-
не свято, присвячене читанню Ста-
рого та Нового Заповітів, отрима-
ло забарвлення міжнародного. І 
тепер щороку перша неділя після 
Дня подяки, що є останньою неді-
лею осені, об’єднує всіх християн 
світу за читанням рядків Святого 
Письма. Цей день також розпочи-
нає цілий тиждень читання Біблії, 
протягом якого люди мають відки-
нути всі свої розбіжності та прислу-
хатися до порад Божих.

ПРОТОІЄРЕЙ МИКОЛА КРАВЧУК 
Настоятель Свято-Миколаївського храму 
Православної Церкви України 

Для християн кожен день — це день 
Біблії, яку ми покликані читати, вивчати, 
нести людям
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

З Біблією пов’язано багато цікавих 
історій, які надихають читати її та по-
вчатися з неї. От одна з них. Митро-
полит Михаїл I Київський, коли йшов 
з проповіддю Євангелія до наших 
пращурів, брав із собою Святе Пись-
мо. Одного разу для того, щоб пере-
конати в істинності християнської ві-
ри, він поклав Євангеліє у вогонь, а 
через деякий час вийняв його звід-
ти, а воно виявилося неушкодженим. 
Ця історія описана у книзі «Жития 
святых. Четьи-минеи святителя Ди-
митрия Ростовского». Таким чином 
Святе Письмо саме засвідчило про 
своє значення та явило Боже чудо.

У наш час інформаційної пере-
насиченості знову і знову хочеться 
звертати увагу кожного на тому, що 
є важливим та вічним — на Слові Бо-
жому, на Біблії, адже саме вона дає 
нам змогу укріпитися у вірі та пере-
жити скрутні часи. 

Завжди православна церква вчи-
ла, як переживати скорботу. Навіть 
існує молитва під час поширення 
шкідливої пошесті — саме такою є 
пандемія. Така молитва записана в 
православній книзі молебнів, у Треб-
нику — церковній книзі, яка містить 
тексти богослужіння і моління. 

Суть цієї молитви — прохання Бо-
га, щоб хвороби нас покинули. Адже 
ми розуміємо, що по гріхам нашим 
дається така кара, як епідемія, але Го-
сподь милостивий — він чекає, коли 
ми звернемося до нього та каяттям 
очистимо свою душу. Лише каяття та 

навернення до Бога в молитві відво-
дить будь-яку пошесть та епідемію.

Тому церква закликає читати Бі-
блію, молитися, до храму ходити, а 
ще в тяжкі часи допомагати неміч-
ним, особливо стареньким людям. 
Допомога людям — це наше служін-
ня. Тому наразі важливо підтримува-
ти один одного, особливо духовно, 
щоб зневіра та розпач не мали сили 
над людьми. 

Слова псалмів, написані в Біблії, 
— це слова святих людей, які гово-
рили ці слова після того, як мали 
спілкування з Богом. Церква уста-
ми цих святих пророків величає Бо-
га. І ми маємо через них приклад, як 
вшанувати велич Бога та як відкри-
ти Богові своє серце. 

Якщо взяти Новий Заповіт, Єван-
геліє, то слід розуміти, що це слова 
Самого Господа, які, за словами апо-
стола Павла, мають бути написані не 
на кам’яних скрижалях, а у наших 
серцях. І для цього ми щоденно чи-
таємо Біблію. Людина віруюча сло-
вами з Біблії живе та керується завж-
ди. Біблія повинна лунати не лише в 
храмі Божому, а й під час роботи, під 
час спілкування з ближніми. У будь-
якій важкій чи важливій ситуації за 
порадою слід звертатися до Слова 
Божого, до Біблії — у ній знаходять-
ся настанови та відповіді на кожен 
момент життя. Бажання Бога — щоб 
кожен відчув усю повноту Слова Бо-
жого та навчився керуватися Біблі-
єю щодня.

Міжнародний день Біблії — це 
день особливого вшанування сло-
ва Божого, коли усім християнам на-
гадується про важливість читання 
та вивчення Святого Письма. Зазви-
чай це остання неділя листопада і 
наступний тиждень, чудова нагода, 
коли можна почати більш системно 
і щоденно вивчати Біблію. Адже що-
денне читання Слова Божого зміц-
нює нашу віру, збагачує наші духов-
ні сили, допомагає подолати життє-
ві труднощі і вказує шлях до вічно-
го життя з Господом нашим Ісусом 
Христом (Євангеліє від Івана 5:39). 
Регулярні читання Святого Письма 
практикувались ще з древніх часів, 
про що свідчать житія святих та біо-
графії видатних людей. 

Так, дружина Вільсона, президен-
та Сполучених Штатів Америки, ви-
дала мемуари про життя і діяльність 
свого чоловіка, де вона згадує, як 
президент прочитував главу із Біблії 
перед тим, як лягати спати, коли вся 
сім'я була разом. Президент брав у 
руки велику книгу Святого Письма і, 
стоячи, прочитував із неї главу. 

Святитель Іоанн Златоуст пише: 
«Як тіло потребує звичайної їжі, так і 

душа потребує щоденного наста-
новлення і їжі духовної, щоби укрі-
питись нею». 

Ідея відзначати міжнародний 
день Біблії виникла у 1940 році в 
Сполучених Штатах, коли була ство-
рена біблійна асоціація, а вже через 
рік, у грудні 1941 року, читання Свя-
того Письма транслювалось в ефірі 
NBC. Це якраз той час, коли воєнні 
події сколихнули весь світ. Громадя-
ни Сполучених Штатів, інших країн, 
а також нашої держави, переживали 
велике горе, сильну тривогу і страх 
за своє життя і за майбутнє своїх ді-
тей. Читання Слова Божого в ефірах 
телебачення і по радіо повинно бу-
ло полегшити людям страждання, 
нагадати усім про те, що причиною 
всіх світових війн являється особи-
стий гріх кожної людини, і що спа-
сіння потрібно шукати найперше у 
Бога і покладати на нього свої надії. 

Святитель Миколай Сербський 
пише: «Христос у своєму Євангелії 
вказав людині на необхідність ве-
сти війну проти самого себе з ціллю 
усунення інших воєн; той, хто не ве-
де війни проти самого себе, проти 
своїх страстей, пороків і гріхів, той 
неминуче веде війну проти Бога і 
своїх близьких».  

На сьогоднішній день вивчен-
ня Святого Письма звершується на 
міжнародному рівні. Розвиток інтер-

нет-технологій дав можливість доно-
сити Слово Боже у різні куточки сві-
ту. У зв'язку з цим з’явилась маса ме-
діапроектів, присвячених читанню і 
тлумаченню Біблії. Також зростає кіль-
кість слухачів різного віку в неділь-
них школах, де ведуться обговорення 
і роз'яснення складних текстів.              

Найціннішим і найважливішим 
фактом, про який говорить нам Бі-
блія, є те, що Бог є любов (1-е По-
слання Івана 4:8) і, що Він безмеж-
но любить усіх людей (Євангеліє 
від Івана 3:16), бажає людям бла-
женного вічного життя (Євангеліє 
від Івана 6:40), для цього Бог Слово 
став людиною (Євангеліє від Івана 
1:14); (1-е Послання Тимофію 3:16), 
у всьому подібною нам, окрім гріха 
(Послання до Євреїв 4:15), пропові-
дував нам про Царство Боже (Єван-
геліє від Матвія 5-7), творив бага-
то чудес (Євангеліє від Івана 3:2), 
воскрешав мертвих (Євангеліє від 
Луки 7:14-15), годував голодних 
(Євангеліє від Матвія 14:19-21), зці-
лював від різних хвороб (Євангеліє 
від Марка 1:34), захищав від при-
родних стихій (Євангеліє від Мар-
ка 4:39), прощав грішників (Єван-
геліє від Івана 8:11), був осудже-
ний (Євангеліє від Матвія 26:63-66) 
і розп’ятий людьми (Євангеліє від 
Луки 23:33), помер на хресті (Єван-
геліє від Івана 19:30), воскрес на 
третій день (1-е Послання до ко-
ринтян 15:4) і явився учням своїм 
(Євангеліє від Івана 20:19), з якими 
розділив трапезу (Євангеліє від Лу-
ки 24:40-43), і дав владу прощати 
людські гріхи (Євангеліє від Івана 
20:22-23), доручивши їм пропові-
дувати Євангеліє по всьому світу 
(Євангеліє від Марка16:15), возніс-
ся на Небо, та сів у славі Бога Отця 
(Євангеліє від Марка16:19), і знову 
прийде (Євангеліє від Матвія 24:27), 
щоб судити живих і мертвих (Єван-
геліє від Матвія 25:31-46). Віра в Го-
спода нашого Ісуса Христа, за до-
помогою благодаті Святого Духа, 
дає людині можливість стати подіб-
ною до Бога.

ПРОТОІЄРЕЙ 
ГЕОРГІЙ НОСАЧ
Настоятель храму 
на честь Чуда 
Архістратига Михаїла 
Бориспільської 
Єпархії УПЦ

ПРОТОІЄРЕЙ 
ОЛЕКСАНДР 
БОНДАР 
Настоятель Борисо-
Глібської парафії 
(Свято-Покровський 
кафедральний 
Собор) м. Бориспіль 

Не заглиблюючись в істо-
рію виникнення та заснування 
Міжнародного дня Біблії, мож-
на з упевненістю сказати, що це 
чудове свято, коли ми в черго-
вий раз можемо сконцентру-
вати свою увагу на цій воісти-
ну найвеличнішій та найавто-
ритетнішій Книзі Книг всіх ча-
сів, Книзі, яка змінила та змінює 
життя мільйонів людей, відкри-
ваючи секрет справжньої радо-
сті в житті з Богом. Саме Біблія 
дає людині вичерпні відповіді на 
всі запитання стосовно справж-
нього сенсу життя. Насправді 
для нас, християн, кожен день 
— це день Біблії, день Святого 
Письма, яке ми покликані чита-
ти, вивчати, нести людям, іде-
али якого повинні намагатися 
втілювати у власному житті. Без 
Святого Письма ми не можемо 
уявити свого життя та жодного 
богослужіння в храмі, саме тому 
у всіх наших православних хра-
мах центральне місце у вівтарі 
на престолі займає Святе Єван-
геліє, яке ми читаємо за бого-
служіннями. Хочеться звернути 
увагу на ще одній дуже важливій 
ролі Святого Письма в нашому 
житті, а саме: Святе Письмо — 
це слова нашого Творця, Само-
го Бога до всіх нас, і читаючи йо-
го, ми не просто дістаємо знання 
і розуміння, як правильно жити, 
але і отримуємо благодатну си-
лу для цього.

В Святому Писанні ми читає-
мо про те, як Господь Ісус Хри-
стос весь час вів бесіду зі сво-
їми учнями, апостолами, на-
передодні дня Святої П’ятиде-
сятниці, підготовлюючи їх до 
прийняття Святого Духа, саме 
слова Бога очищали душі апо-
столів для прийняття невимов-
ної благодаті, яка в подальшо-
му зробила з них безстрашних 
благовісників істини по всьому 
світу. Переоцінити роль Біблії в 
нашому житті неможливо, і свід-
ченням цього слугують числен-
ні християни, ті, хто просіяв свя-
тістю в різних видах подвигу, ті, 
кого ми іменуємо Святими От-
цями, які в своїх передсмерт-
них словах вказували на най-
важливіші речі для людини, се-
ред яких виділяли Таїнство При-
частя Святих Христових Тайн, в 
якому людина найтіснішим чи-
ном з'єднується зі своїм Твор-
цем, та щоденне читання Свя-
того Письма. Серед таких святих 
можна виділити одного з самих 
відомих подвижників,  який на-
родився у 18 столітті, преподо-
бного Серафима Саровського 
Чудотворця. Можна було б ще 
багато говорити стосовно на-
писання Біблії, перекладу, дру-
ку та інших цікавих фактів з іс-
торії, але справжню цінність ці-
єї святої книги зрозуміє і відчує 
тільки той, хто почне щоденно 
читати Біблію.

НАМІСНИК 
МОНАСТИРЯ 
АРХІМАНДРИТ 
СПИРИДОН 
(ХОДАНИЧ) 
Чоловічий монастир 
на честь Ікони Божої 
Матері 
«Живоносне Джерело»  
Бориспільської УПЦ

Святе Письмо — це слова нашого 
Творця, Самого Бога до всіх нас
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ПРОГРАМАПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та та 

Дмитро Андрієць
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дика природа Чилі"
20.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
3.00 Візуальний код

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.25 Комедія "Різниця у віці"
21.50, 22.50, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Х/ф "П'ятий елемент"
2.45, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.35, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Найкраще в мені" (16+)
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 3.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Американець" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10, 2.00 Т/с "У причалу" (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10, 13.15 Х/ф "Грошовий поїзд" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Юрчишини" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра

21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
23.35 Х/ф "Від заходу до світанку: 

Криваві гроші Техасу" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
11.55 "Кохання на виживання" (16+)
13.55 Х/ф "Код Да Вінчі" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Мілина" (16+)
22.30 Х/ф "Білий гігант" (16+)
0.40 Х/ф "Відкрите море" (16+)
2.20 "Служба розшуку дітей"
2.25 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
8.05, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Рідна мачуха" (12+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.00, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Балада про солдата"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.25 "Вартість життя"
0.45 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Боротьба за виживання"
20.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
2.45 Візуальний код

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.25 Комедія "Різниця у віці"
21.50, 22.50, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Трилер "Кримінальне чтиво"
3.05, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.35, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Тиха гавань" (16+)
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 3.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "13 годин: Таємні солдати 

Бенгазі" (16+)
2.30 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10 Т/с "Бійся бажань своїх"
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Бойся желаний своих"
2.50 Гучна справа
3.45 Реальна містика

ICTV.
3.55 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.40, 20.15, 1.30 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.25 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)
12.10, 13.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Юрчишини" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.30 Т/с "Пес-2" (16+)
23.30 Х/ф "Від заходу до світанку" (18+)
2.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
6.15 М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
7.35 "Орел і решка"
9.40 Т/с "Надприродне" (16+)
12.25 "Кохання на виживання" (16+)
14.25 Х/ф "Скарб нації: Книга таємниць" 

(16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Синя безодня 2" (16+)
22.50 Х/ф "Дрейф" (16+)

СТБ.
8.25, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Рідна мачуха" (12+)
23.15 Т/с "Швабра" (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 2.55, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
9.00 Х/ф "Це було в розвідці"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.25 "Будьте здоровi"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"

13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА, 1 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мірзоян
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Боротьба за виживання"
20.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.45 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
3.00 Візуальний код

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.25 Комедія "Різниця у віці"
21.50, 22.55, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.10 Бойовик "Механік"
1.55 Бойовик "Механік: воскресіння"
3.50, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
1.45 Х/ф "Дідька лисого" (16+)
3.30 М/ф
4.45, 5.05 "Телемагазин"
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20 Ранок з ІНТЕРом
10.00, 18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Міські дівчата"
14.25 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Пасажир" (16+)
1.50 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Серце матері" (12+)
0.10 Т/с "Бійся бажань своїх"
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Бойся желаний своих"
2.50 Гучна справа
3.45 Реальна містика

ICTV.
4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.35 Служба розшуку дітей
4.40, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.25, 13.15 Х/ф "Краще не чіпати 

Зохана" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Від заходу до світанку: Дочка 

ката" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)

12.00 Х/ф "Острів фантазій" (16+)
14.20 Х/ф "Скарб нації"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Синя безодня" (16+)
22.50 Х/ф "Весільний погром" (18+)
0.55 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
4.35 Т/с "Комісар Рекс"
8.30, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Рідна мачуха" (12+)
23.15 Т/с "Швабра" (16+)
1.15 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.50, 17.00, 3.05, 3.50 "Випадковий 

свідок"
6.10 "Таємниці світу"

7.45 Х/ф "У моїй смерті прошу 
винуватити Клаву К."

9.10 Х/ф "Чужі тут не ходять"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.20 "Свідок. Агенти"
0.45 Х/ф "Напролом" (16+)

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "Десять днів Незалежності України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передач"

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

ПОНЕДІЛОК, 29 листопада

ВІВТОРОК,  30 листопада

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 

вибір!
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 21.00, 23.35, 2.10, 

5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Т/с "Краща половина"
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
14.25 Буковинські загадки
14.35 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Спринт, 7, 5 км, жінки
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
17.20 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки
19.00 "Дика природа Чилі"

20.00 Д/ф "Колапс. Як українці 
зруйнували імперію зла"

21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40, 21.20 Комедія "Різниця у віці"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55 Комедія "Десять тисяч святих"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Дорогий Джон" (16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Солдат Джейн" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедливості (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Серце матері" (12+)
23.10 Слідами львівського сміття. 

Довгобуд століття
0.50, 2.00 Т/с "У причалу" (16+)

ICTV.
4.40, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.45, 13.15 Х/ф "Прискорення" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Розтин покаже" (16+)
15.00, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Юрчишини" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15, 2.05 Анти-зомбі
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Пес-2" (16+)
23.40 Х/ф "Хеллбой: Відродження 

кривавої королеви" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.15 "Кохання на виживання" (16+)

14.10 Х/ф "Ангели і демони" (16+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Пункт призначення" (16+)
23.00 Х/ф "Пункт призначення 2" (18+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли мі вдома"
5.25 Т/с "Комісар Рекс"
8.20, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Рідна мачуха" (12+)
23.15 Т/с "Швабра" (16+)
1.15 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 17.00, 3.05, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"

10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.25 "Правда життя"
0.50 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Т/с "Краща половина"
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
10.45, 19.10 "Дика природа Чилі"
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 0.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.05, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 1.05 Прозоро: про головне
20.00 Д/ф "Колапс. Як українці 

зруйнували імперію зла"
22.00 "НЛО: Загублені свідчення"
22.55 Д/ф "Дикі тварини"

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 Трилер "Той, що біжить лабіринтом"
22.30 Трилер "Той, що біжить лабіринтом 

2"
1.25 Комедія "Кохання і різдво"
3.55 Комедія "Десять тисяч святих"

ІНТЕР.
5.15, 23.30 "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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Якщо я залишусь" (16+)
14.35, 15.30, 1.10 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: І цілого світу замало"
3.50 Д/п "Війна всередині нас"
4.45 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.20, 4.30 Т/с "Пташка співуча" (12+)
14.20 Т/с "Крила метелика" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Крила метелика" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.15 Т/с "Відважні" (16+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
3.50 Скарб нації

4.00 Еврика!
4.05 Служба розшуку дітей
4.20, 1.30 Факти
4.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
10.45, 0.05 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 1.55 "На трьох" (16+)
13.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.55, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 "Kids time"
6.05 Х/ф "Волохатий тато"
8.05 "Орел і решка"
10.10 "Пекельна кухня"
12.10 "Екси" (16+)
14.25 "Діти проти зірок"

16.00 Х/ф "Глибинний підйом" (16+)
18.00 Х/ф "Пункт призначення" (16+)
20.05 Х/ф "Пункт призначення 3" (16+)
22.00 Х/ф "Пункт призначення 4" (18+)
23.40 Х/ф "Пункт призначення 5" (18+)
1.40 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли мі вдома"
6.10, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.35 "Як вийти заміж" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
23.40 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.20 "Правда життя"
7.55, 17.00, 3.05, 3.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Мачуха"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)

13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 3.20 "Таємниці світу"
0.50 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Підводимо підсумки" з Юлією 

Литвиненко
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Моя країна"
22.00 "Міністерство правди"
22.30 "Запорєбрик NEWS"
22.45 "Українські вісті"
23.00 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.20, 

5.35 Новини
7.05 М/ф "Пригоди Тайо"
7.50 Буковинські загадки
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40 Д/ф "Боротьба за виживання"
10.10 Х/ф "Тюльпани для Роуз"
11.45 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
13.20 #ВУКРАЇНІ
13.50 Біатлон. Кубок світу. II етап. Гонка 

переслідування, 10 км, жінки
15.10 Країна пісень
15.45 Міста та містечка
16.00 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х7.5 км, чоловіки
18.15 "Дика природа Чилі"
19.00 Х/ф "Катерина" 1, 2 с. (16+)

21.25 Х/ф "Катерина" 3, 4 с. (16+)
23.20 "НЛО: Загублені свідчення"
0.45 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
3.05 Ловець снів
3.55 Концерт. Сергій Асафатов

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
17.30, 18.30 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал 2021 №8"
22.15 "Жіночий квартал"
23.35 "Світське життя. 2021"
0.45 Трилер "Кримінальне чтиво"
3.45 Комедія "Кохання і різдво"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Три мушкетери. Підвіски 

королеви"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 Х/ф "Зорро"
13.15, 5.05 Х/ф "Весілля в Малинівці"
15.10, 20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
22.30 "Ювілейний творчий вечір Ігоря 

Ніколаєва"
0.10 Х/ф "Якби я тебе кохав..." (16+)
2.20 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Пташка співуча" (12+)
8.30 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Віддай мою мрію" 1, 4 с. (12+)
15.20 Т/с "Віддай мою мрію" 5, 8 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
0.20, 2.00 Концерт "Роксолана"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Прихована небезпека
6.40 Анти-зомбі
7.35 Громадянська оборона
8.35 Т/с "Юрчишини" (16+)
11.40, 13.00 Х/ф "Боги Єгипту" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Хеллбой-2: Золота армія" 

(16+)
16.35 Х/ф "Мумія" 2017 г. (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельна зброя" (16+)
21.30 Х/ф "Смертельна зброя-2" (16+)
23.40 Х/ф "Два стволи" (16+)
1.40 Х/ф "Від заходу до світанку" (18+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
7.20, 10.00 "Kids time"
7.25 Х/ф "Пастка для батьків"

10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.15 "Хто зверху?" (12+)
14.30 М/ф "Тачки"
16.50 М/ф "Тачки 2"
19.00 Х/ф "Мисливець на монстрів" (12+)
21.00 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
23.30 Х/ф "Опівнічний експрес" (18+)

СТБ.
4.50 Х/ф "Між небом і землею" (16+)
7.05, 10.55 Т/с "Рідна мачуха" (12+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
5.55 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
7.35 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
11.35 Х/ф "Тривожна неділя"
13.15 "Випадковий свідок. Навколо світу"

14.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "За сірниками"
23.15 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
0.45 "Втеча. Реальні історії"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15 

"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передач"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 14.15, 21.30 "Ехо України"
13.45 "Новини від Христини"
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 15.25, 18.00 Новини
7.05 М/ф "Пригоди Тайо"
7.50 Буковинські загадки
8.15 Д/ф "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
13.30 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х6 км, жінки
15.40 Країна пісень
16.05 Біатлон. Кубок світу. II етап. Гонка 

переслідування, 12, 5 км, 
чоловіки

17.30 Студія "Дорога до Пекіна"
18.15 "Сильна"
19.15 Д/ф "Боротьба за виживання"

19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.00, 5.05 Тиждень на Суспільному
22.00 Х/ф "Дике поле" (16+)
0.15 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.50 Х/ф "Катерина" 1, 4 с. (16+)
4.15 Земля, наближена до неба

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 2.45 "Світ навиворіт"
16.30, 17.30 "Мандруй Україною з 

Дмитром Комаровим"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 Казка "Три горішки для 

попелюшки"
22.50 Пригоди "Фортеця Хаджибей"
0.50 Жахи "Вуаль"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Три мушкетери. Помста міледі"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.55 "Вещдок. Большое дело"
17.25 Х/ф "007: Умри, але не зараз" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Круті стволи" (16+)
23.40 Х/ф "Рембо IV" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.00 Сьогодні
7.00, 4.45 Реальна містика
9.05 Т/с "Віддай мою мрію" (12+)
17.00 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

(12+)
23.00, 2.00 Т/с "На гойдалці долі"
1.30 Телемагазин
4.05 Гучна справа

ICTV.
7.10 Секретний фронт
8.10 Анти-зомбі
9.05 Громадянська оборона
10.05, 11.00 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу
12.00, 13.00 Х/ф "Два стволи" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф "Смертельна зброя-3" (16+)
23.05 Х/ф "Смертельна зброя-4" (16+)
1.40 Х/ф "Від заходу до світанку: Криваві 

гроші Техасу" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 0.00 "Вар'яти" (12+)
6.45, 9.05 "Kids time"
6.50 М/ф "Тачки"
9.10 М/ф "Тачки 2"
11.15 М/ф "Тачки 3"
13.25 Х/ф "Аксель" (12+)
15.15 Х/ф "Мисливець на монстрів" (12+)

17.25 Х/ф "Останній мисливець на 
відьом" (16+)

19.50 Х/ф "Бладшот" (16+)
22.00 Х/ф "Boss Level: Врятувати 

колишню" (18+)

СТБ.
10.10 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)
23.20 "Україна має талант"

НТН.
9.20 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.35 Х/ф "Небезпечно для життя!"
15.20 Х/ф "За сірниками"
17.15 Х/ф "Одиночне плавання"
19.00 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
22.00 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
0.25 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
1.55 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  2 грудня

П'ЯТНИЦЯ, 3 грудня

СУБОТА,  4 грудня

НЕДІЛЯ, 5 грудня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Глібова вул., 4/4, дах шифер, 43,2/26/6,8, 
с/в суміжний, кімнати суміжні, гарде-
ропна, сантехніка і електропроводка 
нові, житловий стан, поруч вся інфра-
структура, 838400 грн, торг. Тел.: 0 97 
2526578.

БУДИНКИ

Бориспіль

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на 
ділянці влаштований септик на 6 куб.м, 
електрика, є дозвіл на будівництво, 
присвоєно адресу, ділянка підсипана, 
виконані підпірні стіни на кордонах із 
сусідами, покрівля утеплена мінераль-
ною ватою, стіни з газоблоку, пере-
криття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 
99 0742485.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без 
умов, 10 соток землі, гараж, сарай, коло-
дязь, 1161000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.
Переяслав Хмельницький

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкла-
дений цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, 
веранда, 25 соток, гараж, погріб, сарай, 
поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Металевий гараж в гарному стані. Тел.: 0 
66 2902444.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердлови-
на, 267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Любарці с., дві ділянки, 12 соток — під 
забудову, 29 соток — для ведення ОСГ. 
Тел.: 0 93 0409045, Ярослав.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Будинок 70 кв.м., цегляний, з усіма зруч-
ностями, до 10 соток землі, в Бориспіль-
ському районі, до 250000 грн. Тел.: 0 66 
3124033.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 
соток під будівництво в м. Бориспіль, або 
до 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 
соток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у 
власника. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в 
м. Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, 
с. Щасливе, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 

4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. 
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Ща-
сливе. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. 
Гора від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. 
Гора, с. Щасливе або с. Проліски від 5 со-
ток. Тел.: 0 67 4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Здам времянку, є місце для авто. Тел.: 
0 50 5456870.
Кімнату в приватному будинку, центр, всі 
зручності, прохідна 1500 грн. Тел.: 0 67 
4503318.
Півбудинку, район супермаркету «ТРАШ», 
коридор, кухня, 2 кімнати, зручності на ву-
лиці, 3500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 
0 67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «Лі-
гена» запрошує на роботу: офіціанта, 
покоївку, швейцара, охоронця, праців-
ника басейну — банщика, інженера з 
обслуговування кондиціонерів та холо-
дильного обладнання, водія кат. B,C,D. 
Забезпечуємо житлом та харчуванням. 
Тел.: 0 50 3521592.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ
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На нове СТО потрібні: автослюсарі, авто-На нове СТО потрібні: автослюсарі, авто-
механіки, працівники шиномонтажу, мий-механіки, працівники шиномонтажу, мий-
ники авто, прибиральники, касири. Тел.: 0 ники авто, прибиральники, касири. Тел.: 0 
67 4430035.67 4430035.

На постійну роботу запрошуємо охо-
ронника, оплата та умови праці при 
співбесіді. Тел.: 0 67 7341607.
Потрібні універсали-будівельники, різно-
робочі, водії з власним авто. Тел.: 0 68 
6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та 
без (але після курсів), в центр краси «Ве-
роніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офі-
ційне оформлення (відпускні, лікарняні), 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Експедитор, ван-РОБОТА в м. Бориспіль: Експедитор, ван-
тажники, засипальники сировини, укла-тажники, засипальники сировини, укла-
дальник-пакувальник, хімік-аналітик, з/п дальник-пакувальник, хімік-аналітик, з/п 
висока, стабільна, повертаємо кошти за висока, стабільна, повертаємо кошти за 
проїзд. Тел.: 0 67 5221290.проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново, м. Бориспіль, потрібна хатня 
робітниця з досвідом, оплата висока. Тел.: 
0 63 5426103.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Поросята 7-тижневі, сіно, солома. 
Ціна договірна. Тел.: 0 99 9754462, 0 98 
7652593.
Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна 
картопля. Тел.: 0 93 7400699.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: куртка 
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн, 
бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне 
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордо-
ве — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно 
всі види ремонтних робіт: від нуля — під 
ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спе-
цтехніки: довгоміра, маніпулятора, екс-
каватора. Тел.: 0 98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, від-
сів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезен-
ня буд.сміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ 
від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 
1276605.

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

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

Послуги самоскида. Доставка: пісок, 
щебінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 
7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супут-
ні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 
8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стриж-
ки, фарбування та манікюрні послуги, 5 
хв. від «McDonald's». Проводимо курси 
— перукар, макіяж і манікюр-педикюр. 
Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312..

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення УБД №015983, ви-
дане на ім'я Андрієнка Леоніда Юрійовича 
ЗСУ 30.04.2020 р., вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення ліквідації ЧАЕС, 
серія А №216148, видане на ім'я Ситника 
Олександра Олександровича Київською 
облдержадміністрацією 05.02.2014 р., вва-
жати недійсним. 

Догляну людину похилого віку . Тел.: 0 96 
2591723.

Догляну людину похилого віку з правом 
успадкування майна або куплю спадок. 
Тел.: 0 68 6848964.

Жінка догляне людину похилого віку з 
правом успадкування майна. Тел.: 0 67 
8665792.

Повідомлення про оприлюднення Заяв про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування вне-

сення змін до генеральних планів та планів зонування території (у складі генеральних 
планів) с. Гайшин, с. Чирське та с. Гребля Бориспільського району Київської області

1) Згідно з рішенням Переяславської міської ради №17-13-VIII від 22 липня 2021 року  
«Про внесення змін до генеральних планів та планів зонування території (у складі 
генеральних планів) с. Гайшин, с. Чирське та с. Гребля Бориспільського району Київ-
ської області» триває розробка документів державного планування (далі – ДДП), які 
на вимогу Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» потребують виконання 
стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО):

«Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі гене-
рального плану) с. Гайшин Бориспільського району Київської області»;

«Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі гене-
рального плану) с. Чирське Бориспільського району Київської області»;

«Внесення змін до генерального плану та плану зонування території (у складі гене-
рального плану) с. Гребля Бориспільського району Київської області»;

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП – Переяславська міська рада;
3) Передбачувана процедура громадського обговорення Заяв СЕО, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 26.11.2021 р. і триває до 

10.12.2021 включно (15 календарних днів).
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень до Заяв про ви-

значення обсягу СЕО у письмовому вигляді на поштову адресу та в ел. вигляді на ел. 
скриньку Переяславської міської ради;

в) необхідність проведення громадських слухань щодо Заяв про визначення обсягу 
СЕО: відсутня. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайоми-
тися з Заявами про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується ДДП – Переяславська міська рада; 
також із Заявами про визначення обсягу СЕО можливо ознайомитись на офіційному 
сайті Переяславської міської територіальної громади за посиланням: https://phm.
gov.ua/

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса 
та строки подання зауважень та пропозицій – Переяславська міська рада; поштова 
адреса: 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Переяслав, вул. Богдана Хмель-
ницького, 27/25; електронна адреса: ua907@ukr.net; строки подання зауважень і 
пропозицій: від 26.11.2021 р. і триває до 10.12.2021 включно (15 календарних днів).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується ДДП: Переяславська міська рада;

4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєктів ДДП: 
відсутня.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Чим спокійніше ви будете диви-
тися на ситуацію, тим більшого успіху змо-
жете досягти. Намагайтеся на повну вико-
ристовувати ваші ділові контакти та допо-
могу друзів.

ТЕЛЕЦЬ. Скромність буде прикрашати вас 
і позбавить від непорозумінь і конфліктних 
ситуацій. А от за свої права прийдеться по-
боротися. Менше емоцій, більше аргументів, 
тоді до вас прислухаються.

БЛИЗНЮКИ. Часом вам буде видаватися, 
що все йде не так, як хотілося б. Не хвилюй-
теся, все  нормально. Можливо, таким чи-
ном ви навіть швидше досягнете бажаної 
мети. 

РАК. Постарайтеся не занадто розкриватися 
у відносинах з начальством. Ви могли заплану-
вати занадто багато, імовірно, вам доведеться 
відмовитися від частини наміченого, щоб не 
втомитися.

ЛЕВ.  Ви можете одержати привабливу ділову 
пропозицію. Однак не поспішайте говорити так, 
спочатку про все дізнайтеся детальніше.  Імовірне 
знайомство з корисними людьми. Вам забезпече-
ний успіх на роботі, якого ви зовсім не очікували.

ДІВА. Не варто нервувати через дрібниці. Об-
ставини будуть сприяти тому, що ви опините-
ся в потрібний час у потрібному місці. Можли-
ві несподівані зміни в планах і навіть переоцін-
ка цінностей.

ТЕРЕЗИ.  Не піддавайтеся депресії. Насправ-
ді, все добре. Сконцентруйтеся на ідеях і пла-
нах, і ви зможете багато чого досягти за корот-
кий проміжок часу.

СКОРПІОН. Зросте навантаження інтелекту-
ального характеру, від вас буде потрібно біль-
ше відповідальності, зате ви зможете добре за-
робити. Очікуйте кардинальних змін в особи-
стому житті.

СТРІЛЕЦЬ.  На ваші плечі ляже місія миро-
творця: на роботі, серед близьких людей і 
друзів. Прислухайтеся до голосу своєї інтуїції, 
можливо, саме вона підкаже вам, як діяти далі.

КОЗОРІГ.  Це повний спокус період. Не ви-
ключено, що вас спробують обдурити, будь-
те напоготові й не потрапляйте  на гачок. По-
старайтеся не йти від важкої розмови з парт-
нерами по роботі або по життю, буде внесе-
на ясність у ваші відносини.

ВОДОЛІЙ. Час сприяє розпочати нові  про-
екти. У якості постановника завдань ви бу-
дете успішні, але остерігайтеся виявитися 
виконавцем. 

РИБИ. Будь-який прояв вашої  оригіналь-
ності буде сприйматися навколишніми дуже 
по-різному. Не варто впадати в крайності.
Безнадійні, з погляду колег по роботі, про-
екти ви зможете втілити в життя.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 29 ЛИСТОПАДА - 5 ГРУДНЯ

Броварська молода сім’я Михайлових, 
що мешкає в районі Пекарні, зіштовхнула-
ся зі страшною бідою: на спінальну м’язову 
атрофію (СМА) захворіла їх трирічна донечка 
Маріанночка. Врятувати дитину зможе най-
дорожчий у світі медпрепарат та лікування 
за кордоном. Достатньо лише однієї вну-
трішньовенної ін’єкції. Та ціна ліків для сім’ї 
непід’ємна — 2,3 млн доларів.

Спинальна м’язова атрофія — рідкісне ге-
нетичне нервово-м’язове захворювання, що 
вражає рухові нейрони спинного мозку та 
призводить до наростаючої м’язової слаб-
кості. Захворювання має прогресуючий ха-
рактер, слабкість починається зі м’язів ніг і з 
розвитком захворювання доходить до м’язів, 
що відповідають за ковтання і дихання. При 
цьому інтелект хворих на СМА абсолютно 
зберігається.

Наразі ця хвороба лікується. Але не в Укра-
їні. І за «космічні» гроші. Найліпший варіант 
— американський препарат «Zolgensma» 
вартістю близько 2,3 млн американських 
доларів. Одноразове застосування цього 
препарату замінює відсутній ген і людина 
починає жити звичайним життям.

Кожного дня дівчинка з лікарями або бать-
ками займається лікувальною фізкультурою, 
відвідує басейн, отримує професійний ліку-
вальний масаж. Збір коштів на найдорожчий 
у світі медичний препарат «Zolgensma» про-
довжується, але часу залишається дуже мало.

Тетяна та Артур Михайлови звертаються 
до всіх небайдужих із проханням допомогти 
зі збором коштів на лікування їхньої малень-
кої донечки Маріанночки.

Життя людини безцінне, але в цьому ви-
падку його можна врятувати за гроші. Вони 
хоч і великі, але це просто гроші, які можна 
зібрати, якщо кожен небайдужий перерахує 
хоча б 20, 50 чи 100 грн.
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