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НОВИНИ КОРОТКО

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КОВІД ПІШЛА НА СПАД

КАНІКУЛИ, ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСІВ 
ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗНО 

ЗБІЛЬШЕНО ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ 
ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ЩЕПЛЕННЮ

БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: ДО ПОХОЛОДАННЯ 
ПІДГОТУВАЛИСЯ, БОРГИ РЕСТРУКТУРИЗУВАЛИ, 
ЧЕКАЮТЬ НА КОМПЕНСАЦІЮ

Тетяна ЦІЛИК

Про епідеміологічний стан у Бо-
рисполі на плановій нараді у місь-
кого голови 20 грудня розповів 
директор КНП «ББЛІЛ» Олександр 
Щур: «Згідно з розпорядженням 
керівника робіт із ліквідації наслід-
ків медико-біологічної надзвичай-
ної ситуації природного характеру 
державного рівня, пов’язаної із по-
ширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19, до Бориспільської БЛІЛ 
перестали госпіталізувати хворих 
на ковід із Переяслава та Броварів. 

«За останній тиждень в ковідне від-
ділення надійшло 15 хворих. Зараз у 
ковідному відділенні знаходиться 37 
пацієнтів. За тиждень померло 5 хво-
рих на ковід. Зроблено 30 ПЛР-тестів 
та 267 експрес-тестів. Вакцинацій по 
кабінету щеплень проти ковід — 97», 
— розповів Олександр Щур.

Щодо захворюваності в цілому, 
то ситуація наступна: зараз у ста-
ціонарі перебуває 239 хворих. На-
дійшло за тиждень 185 пацієнтів, 
померло в стаціонарі 10, проопе-
рований 21 пацієнт. Народилося в 
пологовому відділенні 11 немовлят.  

Як зазначив Володимир Борисен-
ко, за рахунок економії бюджетних 
коштів вдалося акумулювати кошти 
на премії медичним працівникам.

Тетяна ЦІЛИК

Тетяна Павленко, начальник 
управління освіти і науки, 20 груд-
ня на плановій нараді у міського го-
лови розповіла, як саме Бориспіль 
буде завершувати навчальний се-
местр. 

«24 грудня — останній день цьо-
го навчального семестру. Навчаль-
на програма виконується у повно-
му обсязі. З 27 грудня по 9 січня на 
канікули йдуть лише заклади за-
гальної середньої освіти. Заклади 
дошкільної та позашкільної освіти 
працюють у звичному режимі. 

Станом на 20 грудня в закладах 
освіти вакциновано 98,6% праців-
ників. Наразі на ковід хворіє 13 уч-
нів та 2 працівники, на дистанційну 
форму навчання переведено 8 кла-
сів (це 239 учнів, 2% від загальної 
кількості учнів). В дошкільних за-
кладах всі групи працюють. 

Наші учні брали участь в олімпі-
адах МАН. І на сьогодні вже маємо 
одного переможця з української 
мови в Міжнародному конкурсі іме-
ні Петра Яцика. Це 3 місце, досить 
високий результат», — розповіла 
Тетяна Павленко. 

Крім того, відповідно до підсум-
ків Всеукраїнського огляду-конкур-
су на кращий стан фізичного вихо-
вання в навчальних закладах Укра-
їни, Бориспільська ДЮСШ зайняла 
3 місце.

Почалася робота з підготовки до 
ЗНО: з 5 по 22 січня триватиме ре-
єстрація на пробне ЗНО. Безпосе-
редньо самі тестування відбудуться 
у березні 2022 року, 19 березня — 
з української мови, 26 березня — з 
інших предметів. 

Щодо основної сесії, реєстрація 
на неї розпочнеться з 6 лютого. 

Тетяна ЦІЛИК

20 грудня на плановій нараді у 
міського голови Євгеній Черенок, 
директор КНП «БМ ЦПМСД», допо-
вів про ситуацію з ковід: «Маємо 318 
активних хворих, смертей немає, за 
весь період одужало 12189 осіб. 
Темпи вакцинації падають. На тому 
тижні щепили 1480 людей. Ймовір-
но, на свята буде дуже низький по-
казник вакцинації. Ми склали графік 
роботи центрів вакцинації на свят-
кові дні, інформація буде оприлюд-
нена найближчим часом. Амбулато-
рії працюють за звичним графіком». 

Євгеній Черенок звернув увагу 
присутніх на наказ МОЗ України 
від 30.11.2021 №2664 «Про затвер-
дження Змін до Переліку професій, 
виробництв та організацій, праців-
ники яких підлягають обов'язко-
вим профілактичним щепленням», 
зареєстрований в Міністерстві юс-
тиції України 16 грудня 2021 ро-
ку. Наказом доповнюється пере-
лік професій, виробництв та орга-
нізацій, працівники яких підляга-
ють обов'язковим профілактичним 
щепленням. Це працівники органів 
місцевого самоврядування; закла-

дів охорони здоров’я державної та 
комунальної форми власності; ко-
мунальних підприємств, установ 
та організацій». Всі ці категорії по-
винні бути щеплені або відсторо-
нені від роботи через місяць, тоб-
то з 16 січня. 

Євгеній Черенок також зауважив: 
«У зв’язку з низькою кількістю ба-
жаючих вакцинуватися, нами тим-
часово закрито центр вакцинації в 
аеропорту «Бориспіль». Він буде ще 
працювати лише 29 грудня, щоб лю-
ди, які отримали першу дозу, змогли 
отримати і другу». 

Ірина КОСТЕНКО

Директор КПТМ «Бориспільте-
пломережа» Маріанна Желєзко 20 
грудня на понеділковій плановій 
нараді у Бориспільського місько-
го голови повідомила, що у зв’яз-
ку з очікуваним зниженням тем-
ператури підприємство готується 
запускати додаткові газові котли. 
«Вістям» вона розповіла, що при 
температурному режимі, яким ба-
лувала погода до сьогодні, було 
достатньо по одному працюючо-
му котлу на котельню. Подача га-
зу на всі інші котли була оплом-
бована газопостачальниками за 
заявою тепломережі. Маріанна 
Желєзко пояснила: «Це робиться 
для того, щоб перестрахуватися 
на випадок збою в роботі лічиль-
ників. Тоді кількість витраченого 
газу розраховують залежно від 
потужностей підприємства. Якщо 

подача палива на котел оплом-
бована, його потужність не вра-
ховується. Тому при кожному по-
теплінні, коли для обігріву ви-
стачатиме менше котлів, резерв-
ні знову опломбовуватимуться». 
Керівник повідомила, що на вечір 
20 грудня на всіх котельнях було 
розпломбовано по другому кот-
лу. Відповідно до прогнозу пого-
ди, таких потужностей має виста-
чити для підтримання комфортної 
температури в оселях. 

Нині, за словами Маріанни 
Желєзко, першочерговим питан-
ням є підготувати документи для 
отримання компенсації з держав-
ного бюджету за різницю в тари-
фах на постачання теплової енер-
гії бюджетним установам у період 
із 2015 року і включаючи перший 
квартал 2021 року. Сума відшкоду-
вання складає 1 млн 940 тис. грн. 

Ця цифра зафіксована, над під-
готовкою відповідних докумен-
тів спільно із Бориспільтепломе-
режею працюють казначейство та 
управління житлово-комунально-
го господарства. Ці гроші автома-
тично підуть на погашення забор-
гованості за газ. На сьогодні борги 
Бориспільтепломережі попередніх 
років перед НАК «Нафтогаз Украї-
ни» складають 15 млн 600 тис. грн. 
Завдяки меморандуму, одним із 
підписантів якого є НАК «Нафтогаз 
України», підприємство має змогу 
погашати цей борг рівними части-
нами протягом 82 місяців (майже 
7 років). 

Про відшкодування різниці в та-
рифах за газ у цьому опалювально-
му сезоні наразі не йдеться. Бори-
спільтепломережа подавала на об-
ласть прогнозовану суму — 5 млн 
600 тис. грн. 

СИСТЕМА CUSTODY RECORDS: 
НОВИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ ЗАТРИМАНИХ

 � У Бориспільському районному управлінні 
поліції презентували нову комплексну систему для 
забезпечення прав громадян під час затримання — 
Custody Records.

Богдан РАК

Custody Records — комплексна 
система відео та електронної фік-
сації усіх дій щодо затриманої осо-
би, починаючи з моменту її фак-
тичного затримання, яка зараз ак-
тивно впроваджується на Київщи-
ні. Бориспіль не випадково став 
першим містом, де її ввели в дію.

«Бориспіль є повітряними во-
ротами країни. Дуже багато лю-
дей прибувають у нашу державу 
саме через Бориспіль. А це — за-
тримання людей, що перебува-
ють у міжнародному розшуку за 
запитами на екстрадицію. Оформ-
лення таких людей здебільшо-
го відбувається саме в місцево-
му управлінні. Тому дуже важли-
вою є відеофіксація та дотриман-
ня прав громадян», — зазначив 
начальник головного управління 
Національної поліції в Київській 
області Андрій Нєбитов під час 
презентації для ЗМІ.

Система включає в себе пов-
ністю оновлені приміщення, де 
утримуватимуться затримані осо-
би, комплекс відеокамер, моніто-
рів та систему комунікації. Тепер, 
потрапляючи в ізолятор тимча-
сового утримання, людина змо-
же поскаржитися на порушення 
її прав під час затримання, і щодо 
інциденту розпочнеться перевір-
ка. Всі відомості про затриманого 
відтепер будуть в електронній ба-
зі, а не на папері. Відповідні орга-
ни зможуть подивитися, що від-
бувається в камері ІТТ з будь-якої 
точки України, а сам затриманий 
може зв’язатися через мікрофон 
у камері з черговим або з офіце-
ром з прав людини. До речі, ок-
рім нього, ніхто не має доступу до 
управління системою відеонагля-
ду. За словами керівництва полі-
ції — це суттєвий крок до захисту 
прав людини.

«Фіксація не лише забезпечить 
дотримання прав та свобод лю-
дини, вона дасть змогу убезпе-
чити працівників поліції від без-
підставних звинувачень у засто-
суванні насилля або інших не-
законних діях. Такі скарги від 
затриманих, на жаль, непооди-
нокі, і розслідування по них за-
бирає багато часу. Тепер, завдя-
ки цій системі, їхня кількість має 

суттєво зменшитись. Адже затри-
маний буде постійно під нагля-
дом камер і перевірити будь-яку 
скаргу можна буде досить швид-
ко. Жорсткі диски з цими файла-
ми опечатані, доступ до них має 
дуже вузьке коло фахівців. Тому 
будь-які маніпуляції з даними ві-
деофіксації виключені», — пояс-
нює Андрій Нєбитов. 

Окрім встановлення системи 
відеофіксації, в Бориспільсько-
му райвідділі поліції було облаш-
товано сучасне приміщення для 
проведення слідчих дій та про-
цедури впізнання. Окрема кімна-
та для приватного спілкування з 
адвокатом — єдине приміщення, 
де відсутня аудіофіксація. Мікро-
фона тут взагалі немає, тому спіл-
кування затриманого з захисни-
ком залишиться цілком таємним. 
Також повністю оновлена кімната 
для затриманих. 

Крім журналістів, на презента-
ції нової системи були й адвока-
ти, які оглянули нові приміщен-
ня та поділились своїми перши-
ми враженнями.

«Радує, що в Україні впрова-
джуються європейські стандарти. 
Перелік процесуальних момен-
тів, які зазвичай виникають вже 
в суді під час обрання запобіж-
ного заходу, вже враховані в сис-
темі електронної реєстрації, що 
передбачена в Custody Records. 
І що дуже важливо, система бу-
де фіксувати об’єктивні обстави-
ни усіх подій», — зазначив керу-
ючий партнер юридичної компа-
нії Олександр Кєєр. 

З ним погодився адвокат Сер-
гій Ткаченко, який назвав систе-
му «кроком у майбутнє», та додав, 
що фіксація усіх кроків, починаю-
чи із затримання, убезпечить від 
поліцейських від несправедливих 
звинувачень, а одночасно захи-
стить затриманого під час проце-
суальних дій. 

Андрій Нєбитов висловив по-
дяку міжнародним партнерам, які 
надали відповідне технічне забез-
печення, а саме камери фіксації, 
комп’ютерні блоки, програмне за-
безпечення. До кінця поточного 
року таку ж систему планується 
запустити у 80 відсотках поліцей-
ських відділень на Київщині. 
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

 � Тур Анатолій Іванович, депутат міської ради. Округ 
№21 (с. Іванків). Голова земельної комісії.

АНАТОЛІЙ ТУР: 
«СПІВПРАЦЯ УСІХ ГІЛОК 
ВЛАДИ — ЗАПОРУКА 
РОЗВИТКУ»

Богдан РАК

Робота в селі має 
свою специфіку

Майже 15 років Анатолій Тур був 
сільським головою с. Іванків, тому 
добре знає всі його проблеми. 

«Робота в селі має свою специ-
фіку. Адже це не місто, тому з усіх 
питань люди йдуть до колишньої 
сільради. Тому і мені, і старості се-
ла Олександру Кириченку, дово-
диться мати справу із самими різ-
номанітними зверненнями. Часто 
люди звертаються за допомогою 
у разі порушення їх прав, щодо сі-
мейних сварок чи крадіжок. У та-
ких випадках як депутат я зверта-
юся до начальника Бориспільської 
поліції Тараса Кравчука. Чимало 
звернень із побутовими питання-
ми — наприклад, надати техніку чи 
покосити траву влітку. У нас добре 
налагоджена співпраця із ВУКГ та 
іншими комунальними підприєм-
ствами, для багатодітних чи мало-
забезпечених родин вони надають 
безкоштовні послуги», — розпові-
дає Анатолій Тур.

Депутатський мільйон 
використано повністю

Із депутатського мільйона тро-
хи більше половини — 544 тис. грн 
— витрачено на підтримку жит-

лово-комунального господарства 
с. Іванків. Зроблено ямковий ре-
монт вулиць Швеця та Ломоносо-
ва, здійснено відсипку кінця вулиць 
Жовтневої та Амосова, відремон-
товано підніжжя пам’ятника заги-
блим у Другій світовій війні. 

Ще 250 тис. грн виділено на по-
треби Іванківської школи. «За ці 
кошти придбали туристичне спо-
рядження, адже на базі школи пра-
цює військово-патріотичний клуб 
«Ратоборець», а вони часто їздять 
на змагання. Також було закуплено 
сучасне кухонне обладнання для 
шкільної їдальні — міксери, нарі-
зочні автомати, посуд тощо. В кабі-
нети початкових класів були при-
дбані жалюзі», — зазначає Анато-
лій Тур.

Ще по 50 тис. грн отримали ди-
тячий садок (для ремонту туалетів) 
та будинок культури (для придбан-
ня костюмів для артистів).

Із міською 
владою — повне 
взаєморозуміння

Перед об’єднанням громад меш-
канці Іванкова побоювалися, що 
після приєднання сіл до міста місь-
ка влада не буде займатись їх про-
блемами, а віддаватиме перевагу 
місту. Рік роботи показав, що побо-
ювання були марними. 

«Міська влада йде назустріч і вті-
лює в життя ті проекти, які ми роз-
робили ще до об’єднання громад. 
Цього року за кошти міського бю-
джету було реконструйовано вул. 
Набережну та зроблено щебене-
ве покриття на вул. Пилипа Орли-
ка. Ця вулиця знаходиться на окра-
їні, яка зараз активно забудовуєть-
ся», — розповідає депутат. — Та-
кож керівництво міста підтримало 
проект добудови спортивного май-
данчика в центрі Іванкова. Ще рані-
ше ми встановили там майданчик 
для міні-футболу. Зараз встановле-
но майданчик для гри у волейбол 
та баскетбол. Є плани на ще один 
додатковий майданчик на наступ-
ний рік». 

Проблеми села на 
контролі влади

Давня проблема Іванкова — не-
стача місць у школі. Потрібна добу-
дова, але самотужки село цю про-
блему вирішити не могло. Зараз 

депутат намагається вирішити пи-
тання, задіявши можливості об’єд-
наної громади. 

«Цього року керівництво Бори-
спільської громади подавало чима-
ло проектів на державне фінансу-
вання, в тому числі й проект добу-
дови Іванківської школи. На жаль, 
він не отримав фінансування. Але 
ми не опускаємо руки, продовжи-
мо роботу в цьому напрямку», — 
пояснює Анатолій Тур.

Ще одне важливе для села пи-
тання — розчистка центрального 
озера. Ще до об’єднання громад 
сільська рада розпочала процес 
оформлення усіх необхідних до-
кументів. Зараз роботу продовжує 
влада ОТГ.

«Близько 90% усієї необхідної па-
перової роботи вже було зробле-
но сільською радою. Минулого ро-
ку навіть відбувся тендер на ці ро-
боти, проте його результати були 
скасовані. Зараз керівництво Бори-
спільської ОТГ активно займається 
питанням — внесені зміни в про-
ект, пройдена експертиза. Проект 
поданий на фінансування з облас-
ного чи державного бюджету. За-
раз очікуємо результатів», — зазна-
чає депутат. 

На думку депутата, запорукою 
розвитку села є злагоджена робо-
та усіх гілок влади: депутат, старо-
ста та міська влада мають працю-
вати як одне ціле. 

«У нас активний староста Олек-
сандр Кириченко, він уміє працю-
вати з людьми, знає, до кого звер-
нутись за вирішенням того чи ін-
шого питання. Допомагає співп-
раця і з депутатом Верховної ради 
Олександром Федієнком, особли-
во щодо покращення електропо-
стачання. За його сприяння ДТЕК 
капітально відремонтував одну 
трансформаторну підстанцію та 
збільшив її потужність. Завдяки 
цьому в частині села зникли про-
блеми з напругою. Люди й досі при-
ходять та дякують за це», — зазна-
чає Анатолій Тур.

Робота в комісії 
та плани

Анатолій Тур — голова земельної 
комісії Бориспільської міської ради. 
Обсяг роботи комісії великий, та й 
проблемних питань чимало. «При-
ватизація землі, оренда землі. Як у 
місті, так і в селах. Перші півроку бу-
ли взагалі дуже важкі, адже нам за-
лишилось чимало нерозглянутих 

питань від попередньої каденції, 
які нам фактично довелось вивчати 
заново. Зрештою ми їх усі розгляну-
ли. Дякуємо депутатам на округах, 
які долучаються до роботи комісії, 
виїжджають на місця, допомагають 
нам в роботі», — зауважує депутат.

Серед планів на наступний рік — 
освітлення вулиць, спортивних та 

дитячих майданчиків у центрі се-
ла. Треба знайти фінансування для 
асфальтування ще семи вулиць, на 
які вже виготовлені проекти, відре-
монтувати центральну дорогу села, 
яка знаходиться на балансі області. 
Зараз розробляється проект капі-
тального ремонту цієї дороги», — 
зазначає Анатолій Тур.
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ПАМ’ЯТКИ 
РІДНОГО 
МІСТА

 � Ми настільки звикаємо до всього, що нас оточує, 
що іноді перестаємо помічати красу поруч, і навіть не 
звертаємо уваги на пам’ятки рідного міста. Спробуємо 
разом поглянути навколо та розгледіти те, що стало для 
нас буденним та звичним. Для того, аби краще дізнатися 
історію нашого міста та його пам’яток, журналіст «Вістей» 
завітав до Бориспільського державного історичного 
музею, де поспілкувався зі старшим науковим працівником 
Тетяною Гойдою та заступником директора з наукової 
роботи Ярославом Костіним.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Не кожен об’єкт є 
пам’ятником

«Передусім потрібно уточни-
ти, що мається на увазі під словом 
«пам’ятки» та «пам’ятники». По су-
ті, у нас не так багато історичних 
пам’яток, проте дуже багато нових 
об’єктів. Це різноманітні дошки, 
меморіали чи так звані пам’ятни-
ки, які б особисто я назвав садо-
во-парковими скульптурами, — 
починає свою розмову заступник 
директора з наукової роботи Бори-
спільського державного історично-
го музею Ярослав Костін. — Навіть 
унікальний об’єкт може набути ста-
тусу пам’ятки лише через певний 
проміжок часу. Наприклад, інфор-
маційна дошка на будівлі гімназії 
«Перспектива». По суті, це не ме-
моріальна дошка, її складно назва-
ти пам’яткою. Але вона чомусь за-
несена в список пам’яток». 

Наразі офіційний перелік пам’ят-
них місць і пам’ятників міської ради 
містить 52 об’єкти. Але список по-
трібно оновлювати. Оскільки, на-
приклад, туди включено і новий 
пам’ятник Чубинському, і колиш-
ній, який був на його місці. Так са-
мо і з пам’ятниками репресованим. 
Цей список ще будуть уточнювати, 
бо до нас приєдналися сільські гро-
мади. Ось там дійсно, є справжні іс-
торичні пам’ятки, які повністю від-
повідають поняттю пам’ятника. 

У селах Бориспільщини це будів-
лі старовинних церков у Сулимів-
ці та Малій Стариці, церкви у Рого-
зові та Іванкові. У Борисполі не за-
лишилося жодної церкви у стату-
сі пам’ятки, всі існуючі на сьогодні 
церкви є новобудовами. Нагадаю, 
колись у центрі Борисполя були 
три церкви: Борисоглібська, Ми-
хайлівська та Пречистенська. Крім 
них, була ще Книшова церква та на 
Яцютівці діяла Миколаївська цер-
ква. Чотири з них були знищені в 
30-х роках минулого століття, п’ята 
— в 50-х роках минулого століття. 

Ще одна пам’ятка — Сулимів-

ський парк — зараз потребує ре-
конструкції. Крім того, у селах є 
пам’ятки, присвячені Другій світо-
вій війні. 

Археологічні пам’ятки 
знищуються

«У нас досить багато пам’яток 
археології на території колишньо-
го Бориспільського району. Нещо-
давно було декларування пам’я-
ток. І ми внесли в базу більше 110 
об’єктів. З них півсотні — це об’єк-
ти археології, переважно кургани, 
— розповідає Ярослав Костін. — 
З 2002-го року, коли востаннє був 
здійснений об’їзд цих пам’яток на 
території району, багато що зміни-
лося — мабуть, більшість курганів 
вже не існує, вони просто розорані. 

На території колишнього Бори-
спільського району була і пам’ятка 
національного археологічного зна-
чення біля Любарців — курган Гру-
шевська могила. Навіть вона наразі 
перебуває в незадовільному стані, 
бо поруч ведуться сільськогоспо-
дарські роботи. До того ж, працю-
ють чорні археологи — вся верши-
на порита. Такою ж є і доля інших 
курганів. Також по селах і в Бори-
сполі маємо залишки поселень, зо-
крема і укріплень та городищ: бі-
ля Іванкова, Любарець, Рогозова і 
у Борисполі у центрі міста».

Садово-паркове 
мистецтво у центрі 
міста

За останні 10 років у місті з’яви-
лося чимало нових споруд, мета 
яких — прикрасити Бориспіль. На-
приклад, на Європейській площі 
навпроти школи № 1 на Алеї Тися-
чоліття маємо пам’ятник Нестору 
Літописцю, автору однієї з найдав-
ніших українських писемних пам’я-
ток «Повісті минулих літ». У цьому 
літописі міститься перша згадка 
про місцевість, де започаткований 

Бориспіль. Встановили його в 2017 
році. Він, так само як і пам’ятник 
князю Володимиру Мономаху, 
що знаходиться поруч, по суті є са-
дово-парковою скульптурою. Місто 
вшановує пам'ять про князя Воло-
димира Мономаха, оскільки під час 
свого правління спочатку в Пере-
яславі, а потім у Києві, він доклав 
значних зусиль для розбудови Бо-
рисполя, який тоді мав назву Льто 
та був укріпленням на Альті. Зокре-
ма, ним у 1117 році на місці вбив-
ства князя Бориса була побудова-
на Летська божниця.

«Новозбудований у 2021 ро-
ці пам’ятник Борису біля міської 
ради у список пам’яток не внесе-
ний і не буде внесений. Швидше за 
все, піде як садово-паркова скуль-
птура, — ділиться своїми роздума-
ми Ярослав Костін. — Адже садо-
во-паркова культура не потребує 
занесення в базу, не потребує охо-
рони, присвоєння охоронних но-
мерів. У Борисполі жоден об’єкт 
поки не поставлений на реєстр як 
пам’ятка місцевого значення. Ду-
маю, пам’ятник Борису також не бу-
де виключенням». 

Про пам’ятний знак воїнам-інтер-
націоналістам у центрі міста роз-
повідає Тетяна Гойда, старший нау-
ковий працівник музею. «З 1979 до 
1989 року тривала афганська кам-
панія, у якій брали участь і бори-
спільці. Троє з них не повернули-
ся з війни, це А. Г. Сенько, В. М. Се-
вастьян, І. В. Турсумбаєв. Пам’ятник 
воїнам, які загинули під час афган-
ської війни, було споруджено до 
річниці у квітні 1989 року скульпто-
ром Юрієм Новохатько. Спочатку 
він був лише у формі куба, потім у 
2012-му році до нього добудували 
янгола та реконструювали для вша-
нування всіх воїнів, які загинули на 
території інших держав», — пояс-
нює вона.

Пам’ятники 
Чубинському

Рушаючи далі по вулиці Київ-

ський Шлях, між будинками 85 і 
87 бачимо погруддя вченого-ет-
нографа та автора українського 
гімна Павла Чубинському (скуль-
птор Юрій Марченко, архітектор Ві-
талій Запривода). Його встановили 
у 2001 році. «За авторським заду-
мом, голова скульптури повернута 
в бік вулиці Горянської (Короленка), 
де стояв будинок, у якому народив-
ся Павло Чубинський», — пояснює 
Ярослав Костін. 

Це не єдиний пам’ятний знак 
Чубинському в Борисполі. Пам’ят-
ний знак вченому-етнографу 
Павлу Чубинському раніше зна-
ходився на території Книшового 
кладовища. Він був встановлений у 
1994 році на позначення приблиз-
ного місця поховання Павла Чубин-
ського. Сама могила була зруйнова-
на в роки Другої світової війни, точ-
не її розташування наразі невідоме. 

«Наприкінці 80-х років на ймовір-
ному місці розташування могили 
етнографа був поставлений хрест 
та насипана символічна могила. А 
в 1994 році хрест був замінений на 
пам’ятний знак, — розповідає Тетя-
на Гойда. — За спогадами старожи-
лів, могила знаходилась поряд із 
Книшовою церквою. Після рекон-
струкції Книшового кладовища та 
відкриття Книшового меморіаль-
но-паркового комплексу пам’ят-
ник було перенесено в його центр, 
а пізніше — на подвір’я Бориспіль-
ського державного історичного му-
зею. Тут знаходяться і фрагменти 
каменів найпершого пам’ятника, 
що був встановлений під час похо-
ронів Чубинського. На території му-
зею знаходиться і перший хрест, 
встановлений на могилі Чубин-
ського рухівцями. А на Книшово-
му меморіально-парковому комп-

Пам’ятники Нестору 
Літописцю та князю 
Володимиру Мономаху 
по суті є садово-
парковими скульптурами
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лексі в 2020 році встановлено но-
вий пам’ятник Чубинському. 

Крім цього, на вулиці Короленка, 
14 у 2009 році встановлено пам’ят-
ну дошку з надписом «На цьому 
місці стояв будинок, у якому 27 
січня 1839 року народився Павло 
Чубинський».  Міститься на терито-
рії музею і погруддя Петра Верни 
(автор Василь Бурда) — різьбяра 
по дереву, заслуженого майстра 
народної творчості. Значна части-
на робіт майстра зберігається в ко-
лекції Бориспільського музею. 

Найстаріші будівлі 
Борисполя

На вулиці Київський Шлях, 108, 
розташована будівля колишньої 
школи № 2. 

Її було збудовано на початку ХХ 
ст. за кошти громади. Спочатку це 
було початкове земське училище, 
пізніше воно стало вищим почат-
ковим, а з 1918 року — гімназією 
імені Павла Чубинського. «Тут вчи-
телював відомий український пись-
менник Сергій Пилипенко, навчав-
ся український поет Микола Сай-
ко, а також бував Павло Тичина, 
— розповідає Ярослав Костін. — 
У цьому будинку у 1928-1935 ро-

ках в середній школі № 2 навчав-
ся Василь Шкіль, Герой Радянсько-
го Союзу.

Це найстаріша збережена будів-
ля в місті, збудована ще в 1904 ро-
ці. Наразі там розміщується дитя-
чий центр туризму. Ходять чутки, 
що будівлю планують знести, щоб 
побудувати новий центр туризму». 

Другою найстарішою будівлею 
міста є колишнє пожежне депо, 
збудоване у післявоєнні роки. Не 
так давно обговорювалося питан-
ня його знесення, щоб побудувати 
щось інше. Крім пожежного депо 
та школи №2, архітектурних пам’я-
ток у Борисполі немає, оскільки під 
час німецької окупації було спале-
но близько 70% міста.

Шевченківська історія 
та князь Володимир

В 2004 році у мікрорайоні Роз-
вилка, на перехресті вулиць Київ-
ський Шлях — Покровська, вста-
новлений пам’ятний знак на 
честь перебування в Бориспо-
лі Тараса Шевченка. В цій місце-
вості, за народними переказами, 
зупинявся Тарас Шевченко під час 
своїх подорожей Україною, гостю-
ючи у свого приятеля Тихона Пе-

труся. Про перебування поета в Бо-
рисполі свідчать рядки з його пое-
ми «Сотник», саме вони викарбува-
ні на пам’ятному знаці. 

На вулиці Головатого, біля пе-
рехрестя з вул. Маяковського, 
стоїть пам’ятник Святому Рів-
ноапос тольному Великому 
князю Київському Володими-
ру. Він розташований непода-
лік храму Святих Рівноапостоль-
них Володимира і Ольги. Пам’ят-
ник встановлено в 2017 році на 
честь вшанування Хрестителя Ру-
сі. Скульптуру виконали студенти 
Львівської Національної академії 
мистецтв. 

Герої не вмирають
Є в Борисполі і вулиця Героїв 

Небесної Сотні. Біля злиття її з вул. 
Котляревського на площі розта-
шовано пам’ятний знак Героям 
Небесної Сотні. Його було спору-
джено у 2014 році на честь заги-
блих учасників Революції Гідності 
за кошти меценатів. На меморіаль-
ній плиті викарбувано імена всіх, 
хто загинув узимку на Майдані Не-
залежності. Над плитою зображе-
ний козак, що б’ється з птахом-бер-
кутом. «Образ козака змальовано 
з учасника Майдану Михайла Гав-

рилюка, над яким знущалися сило-
вики, роздягнувши його на моро-
зі, — розповідає Ярослав Костін. 
— Птах-беркут символізує загін 
міліції спеціального призначення 
«Беркут», члени якого відзначили-
ся особливою жорстокістю у став-
ленні до майданівців. 

Варто нагадати, що у 2011 році 
на це місце перенесли пам’ятник 
Леніну, який до цього стояв на цен-
тральній площі Борисполя, перед 
міською радою. 22 лютого 2014 ро-

ку його було повалено, а 2 травня 
тут з’явився народний меморіал 
Небесної Сотні. У серпні 2014 ро-
ку поставили офіційний пам’ятник, 
який маємо і наразі. Є певні заува-
ження щодо недостойного вико-
ристання прапору на зображенні 
пам’ятника». 

Окрема історія — меморіали Бо-
рисполя. У місті є Книшовий мемо-
ріальний парковий комплекс та Ме-
моріал Слави. Про них читайте в 
наступних випусках газети.
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РІЗНЕ

_____________________________
(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення 
Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання)

20218188421
 (реєстраційний номер справи 

про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обго-

ворення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є нове бу-

дівництво цеху з переробки харчо-
вої солі електролітичним методом в 
межах Бориспільської міської тери-
торіальної громади, Бориспільсько-
го району, Київської області (када-
стровий номер земельної ділянки: 
3220886700:09:003:0268). Метод за-
снований на властивості водних роз-
чинів хлористих солей лужних мета-
лів, в даному випадку хлориду натрію 
(кухонної солі) (NaCl), розкладатися 
під дією постійного струму, з утво-
ренням газоподібного хлору, розчи-
ну їдкого лугу і газоподібного водню. 
В процесі мембранних елементів, 
катод і анод фізично відокремлені 
один від одного, що дозволяє уни-
кати змішування газів, що утворю-
ються (водень і хлор, відповідно). В 
якості сепаратора використовується 
високоефективна селективна син-
тетична мембрана (перфторований 
полімер), яка дозволяє пропускати 
тільки воду і розчинений натрій, але 
не пропускає хлориди з анодного 
відсіку в катодний відсік. Технологія 
мембранних елементів являє со-
бою найкращу доступну технологію 
(НДТ) хлорно-лужного виробництва 
у зв’язку з відсутністю ртуті та азбесту 
і більш низького рівня енергоспо-
живання (відповідно до Industrial 
Emissions Directive 2010/75/EU 
(Integrated Pollution Prevention and 
Control) «Best Available Techniques 
(BAT) — Reference Document for the 
Production of Chlor-alkali»; Директи-
ва про промислові викиди  2010/75/

ЄС (Комплексне запобігання та об-
меження забруднення) «Найкращі 
доступні технології (НДТ) - Довідко-
вий документ для хлорно-лужного 
виробництва»). Для забезпечення 
об’єкта тепловою енергією перед-
бачене будівництво власної газової 
котельні, загальною тепловою по-
тужністю 2,055 МВт. Забезпечення 
цеху електроенергією відбувається 
шляхом під’єднання до існуючих 
електричних мереж. Загальна кіль-
кість готової продукції на рік: соляна 
кислота 32% — 5980,425 т; гіпохло-
рит натрію (масова концентрація ак-
тивного хлору 190 г/дм3) — 19588,47 
т; гідроксид натрію 100% — 2077,35 
т. Передбачається буріння 2-х артезі-
анських свердловин. Дощове каналі-
зування, після попередньої очистки, 
передбачено до р. Стара Красилівка. 
Загальна площа земельної ділянки 
складає 2 га.

Місце провадження планованої 
діяльності: Сеньківський старостин-
ський округ, Бориспільської міської 
територіальної громади (за межами 
населеного пункту), Бориспільсько-
го району, Київської області. 

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 
«РОШЕН». Код ЄДРПОУ 34717491. 

Місцезнаходження юридичної 
особи: 08301, Київська обл., м. Бо-
риспіль, вул. Привокзальна, 82. Те-
лефон: (044) 351-71-50.

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікаційний 
код або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігій-
ні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це від-
повідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті), місцезна-
ходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної 
особи – підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-

са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 
довкілля 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження планова-
ної діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України (згідно ст. 37 Закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності»);

Дозвіл на спеціальне водокорис-
тування, що надається Державним 
агентством водних ресурсів Украї-
ни (згідно статті 49 Водного кодексу 
України);

Спеціальний дозвіл на корис-
тування надрами, що надається у 
Державній службі геології та надр 
України (згідно статті 19, статті 23 
Кодексу України про надра);

Інші документи дозвільного ха-
рактеру, передбачені законодав-
ством, за умови що вони не передба-
чають встановлення (затвердження) 
змін у діяльності, затвердженій 
(схваленій) рішенням про прова-
дження планованої діяльності або 
подовження строків  її проваджен-
ня (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в ме-
жах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіра-
торної хвороби (СОVID-19), спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) 
_____________________________
(зазначити дату, час, місце та адре-

су проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбу-

дуться _________________________
(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Котяш Лада Павлівна.

 (зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Котяш Лада Павлівна .

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

 (зазначити найменування орга-
ну, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 299 арку-
шах та Додатки.

_____________________________   
(зазначити усі інші матеріали, надані 
на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайо-
митися з ними

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 
«РОШЕН». Місцезнаходження: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, 82. Дата з якої громадськість 
може ознайомитись з документами 
– з 24.12.2021. Контактна особа — 
Радченко Олександр Васильович. 
тел.. +38 095 463 7614.

Бориспільська міська рада. 
Адреса: вул. Київський шлях, 72, м. 
Бориспіль, 08301. Дата з якої гро-
мадськість може ознайомитись з до-
кументами — з 24.12.2021. Контактна 
особа — заступник міського голови 
Горкун Віталій Володимирович.

Єдиний реєстр з оцінки впливу 
на довкілля, електронна адреса: 
http://eia.menr.gov.ua. Дата з якої 
громадськість може ознайомитись 
з документами — дата подачі під-
приємством до Єдиного реєстру 
ОВД - 23.12.2021.

 (найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)

ДІАБЕТ НЕ ВИРОК. 
2 РОКИ РОБОТИ ГО «ДІА-БОРИСПІЛЬ»
Богдан РАК

Цукровий діабет називають чу-
мою ХХІ століття — згідно зі ста-
тистикою Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я, на сьогодні 
кожна десята людина живе з ді-
абетом. В Україні більше 200 ти-
сяч пацієнтів отримують інсулі-
нотерапію, тобто мають тяжкий 
цукровий діабет. Понад 10 тисяч 
діабетиків 1 типу — діти. Саме ни-
ми опікується громадська органі-
зація «ДІА-Бориспіль».

Вже два роки організація прово-
дить роботу із діа-дітьми та їх бать-
ками. Хоча насправді об’єднува-
тись вони почали задовго до офі-
ційної реєстрації.

«Ще в 2017-му році батьки поча-
ли гуртуватись. Тоді нас було лише 
14, але ця кількість почала швидко 
зростати. На сьогодні нас вже 40. Са-
ме тому на певному етапі ми зрозу-

міли, що нам необхідно мати статус 
організації, аби мати змогу допомог-
ти нашим дітям. І ось уже два роки, як 
наша організація зареєстрована офі-
ційно», — пояснює співзасновниця 
ГО «ДІА-Бориспіль» Тетяна Юр.

Головна мета організації — опіка 
«солодкими» дітьми. Співзасновни-
ця громадської організації Тетяна Юр 
зазначає, що на початку були сумні-
ви, адже вона багатодітна мати, має 
п’ятеро дітей, тому боялася, що про-
сто не буде нічого встигати. Але усі 
побоювання швидко зникли від тієї 
шаленої підтримки, яку вони отрима-
ли. А вона необхідна — і не лише са-
мим дітям, але й їхнім батькам.

«Напевно, кожен із батьків пам’я-
тає той страшний день, коли вони 
дізнались від лікаря, що в їхньої ди-
тини діабет 1 типу. Перше питання 
— що робити? Куди бігти? Усі почи-
нають розповідати жахи, знаю це з 

особистого досвіду. Тому наша ме-
та — виробити такий механізм, аби 
люди, які з цим вперше зіткнулись, 
мали змогу отримати всю необхід-
ну інформацію та підтримку. Аби во-
ни зрозуміли, що діабет — це не ви-
рок. З ним можна жити повноцінним 
життям», — зазначає депутат міської 
ради та меценат Ігор Шалімов. 

На сьогодні Бориспіль — одне з не-
багатьох міст України, яке так піклу-
ється про дітей-діабетиків. Вони пов-
ністю забезпечені інсуліном високої 
якості, тест-смужками та сенсорами. 

«Нас підтримує міська влада, 
міський голова, депутати, управлін-
ня соціального захисту, управління 
освіти. Нас підтримує депутат Вер-
ховної Ради. Підтримує і словом, і 
ділом», — розповідає Тетяна Юр.

«Я пишаюсь людьми, які не чека-
ють змін, а самі беруть долю у влас-
ні руки і борються за майбутнє своїх 

дітей. Дуже приємно, що в Борисполі 
є така організація, адже просвітниць-
ка робота для батьків дітей-діабети-
ків дуже важлива. Я сам з стикався із 
цим, коли захворіла моя племінни-
ця», — зауважує депутат Верховної 
Ради Олександр Федієнко.

Усі, хто допомагає організації, от-
римали листи подяки від «ДІА-Бори-
спіль», а також невеликі ялинкові при-
краси, зроблені дітьми. У відповідь 
міський голова також зробив для ді-
тей подарунок — розваги на ковзан-
ці біля ялинки.

«Давайте вчитися кататися на 
ковзанах разом, — звернувся до ді-

тей міський голова Володимир Бо-
рисенко. — Ми передаємо Тетяні 
Юр безкоштовні квитки на ковза-
нку для усіх вас. Нехай новорічний 
казковий настрій обов’язково при-
йде і у ваш дім. Можу запевнити — 
я завжди буду підтримувати вас, не-
залежно від займаної посади».

Відразу після урочистої частини 
розпочалась розважальна програ-
ма для дітей. Дивлячись на те, як 
вони бавляться із аніматорами, не-
можливо сказати, що ці діти якість 
особливі. Вони звичайні — і саме 
для того, щоб вони себе відчували 
такими, й працює організація. 
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05, 4.55 Невідомі Карпати
7.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Преса"
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.30 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталія Валевська
16.05 Міста та містечка
16.30, 23.00 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Дика природа Латинської 

Америки"
22.00 Полюси
3.00 Енеїда

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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Свати - 7"
21.45 Пригоди "САМ УДОМА - 3"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Комедія "Сам удома - 4"

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 "Кохання на кінчиках пальців" 

(16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Друзі назавжди"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.15 Т/с "Мама для снігуроньки" (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.10, 23.10 Т/с "Ігри дітей старшого віку" 

(12+)
23.20 Т/с "Сашина справа" (12+)

ICTV.
7.45, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
8.45 Факти. Ранок
9.10 Х/ф "Супер 8" (16+)
11.40, 13.10 Х/ф "Підлітки-мутанти: 

Черепашки-ніндзя" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір

20.20 Хто хоче стати мільйонером? 
Ігрове шоу Прем’єра

23.45 Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/ф
6.30 М/ф "Том і джері. Чарівна каблучка"
7.35 "Орел і решка"
9.35 Т/с "Надприродне" (16+)
13.05 "Суперінтуїція"
15.00 Х/ф "Земля тролів: У пошуках 

золотого замку"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Ну що, приїхали?"
22.40 Х/ф "Ну що, приїхали: Ремонт"
0.30 Х/ф "Чоловік за викликом" (16+)

СТБ.
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
8.45, 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 "Дівчата"

НТН.
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.20, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Корпус генерала Шубнікова"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.25 "Вартість життя"
1.05 "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, 
18.50 "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"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Невідомі Карпати
7.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Любов та помста" (16+)
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.30 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Дика природа Латинської 

Америки"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
3.00 Енеїда

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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Свати - 7"
23.00, 23.55 Комедія "Сам удома"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
1.15 Комедія "Операція "И" Та інші 

пригоди Шурика"
3.15 Драма "Заборонений"
5.50 "Життя відомих людей 2020"

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, 11.00 "Корисна програма"

12.25 Х/ф "Допоки весілля не розлучить 
нас" (16+)

14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 3.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Траса 60"
2.05 Х/ф "Рудий пес" (16+)
4.00 М/ф
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 Зірковий шлях. Новий сезон
10.15 Т/с "Компаньйонка" (12+)
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.10, 23.10 Т/с "Ігри дітей старшого віку" 

(12+)
23.20 Т/с "Тінь минулого" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

ICTV.
6.45 Громадянська оборона
7.45, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
8.45 Факти. Ранок
9.10 Х/ф "Останній кіногерой" (16+)
11.40, 13.25 Х/ф "Пригоди Плуто Неша" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.25, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра
23.45 Х/ф "Дев’ять ярдів" (16+)
1.45 Особливості національної роботи

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/ф
7.25 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Суперінтуїція"
15.00 Х/ф "Земля тролів"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 Х/ф "Снігові пси"
21.00 Х/ф "Білий полон"
23.30 Х/ф "Тернер і Гуч"

СТБ.
8.55, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Знайду пару коханому"

НТН.
6.20 "Свідок. Агенти"
7.55, 17.00, 3.20, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Засуджений"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Примари" (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.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 

2.10, 5.25 Новини
7.05 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.30 Д/ф "Світ дикої природи"
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40 Х/ф "Різдвяні дзвіночки"
11.20 Х/ф "Самотність у мережі" (16+)
13.50 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

15.10 Наталя Фаліон та "Лісапетний 
батальйон"

17.40 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.15 Д/ф "Дика природа Латинської 

Америки"
19.20 Х/ф "Ласкаво просимо на Різдво"
21.35, 0.30, 2.35, 5.50 Спорт
21.45 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
7.05 "ТСН-тиждень"
8.50, 9.50 "Життя відомих людей 2021"
10.50 "Ліга сміху 2021. Новорічний 

спецпроєкт 2021"
13.45 Комедія "Сам удома 5"
15.35 Комедія "Сам удома - 4"
17.25 Комедія "Сам удома"
19.30 ТСН
20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Свати - 7"
21.50 Комедія "Сам удома - 2"
0.10 Пригоди "Сам удома - 3"
2.10 Комедія "Новорічний корпоратив"
4.10 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
1.10 Х/ф "Будні карного розшуку"
2.55 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
4.45, 5.00 "Телемагазин"

5.15, 22.00 "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
10.05, 18.00, 19.00, 3.50 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Дитина на Новий рік"
14.30 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.45 Х/ф "Чого прагнуть чоловіки" (16+)
1.35 Х/ф "Життя на повторі" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.00 Х/ф "DZIDZIO Перший раз" (12+)
12.10 Х/ф "Де гроші?"
14.25, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.10, 23.10 Т/с "Ігри дітей старшого віку" 

(12+)

23.20 Т/с "Тінь минулого" (12+)

ICTV.
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Анти-зомбі
6.05 Прихована небезпека
7.05 Факти тижня
9.20 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
12.00, 13.00 Х/ф "Мег" (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Ремпейдж" (16+)
16.45 Х/ф "Підлітки-мутанти: Черепашки-

ніндзя" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
23.45 Т/с "Обмани себе" (16+)
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/ф "Микита кожум'яка"
7.45 "Орел і решка"
10.50 Х/ф "Тернер і Гуч"

12.50 Х/ф "Гаррі Поттер та філософський 
камінь"

15.50 Х/ф "Гаррі Поттер і таємна кімната"
19.00 Х/ф "Поліцейський з Беверлі-Хіллз"
21.25 Х/ф "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 

2"
23.30 Х/ф "Поліцейський з Беверлі-Хіллз 

3"
1.35 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
4.50 Т/с "Два полюси любові" (16+)
9.20, 11.50 Т/с "Рецепт кохання"
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
14.00, 14.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.50, 16.40, 3.30, 4.05 "Випадковий 

свідок"
6.00 М/ф "Рукавичка"
6.10 М/ф "Пригоди козака енея"

6.45 Х/ф "Дрібниці життя"
8.00 Х/ф "До Чорного моря"
9.25 Х/ф "Балада про доблесного лицаря 

Айвенго"
11.05, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.50, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.35, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.35 "Свідок. Агенти"
19.00, 3.00 "Свідок"
1.00 Х/ф "Деяка справедливість" (18+)

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 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 27 грудня

ВІВТОРОК,  28 грудня
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UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Невідомі Карпати
7.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Преса"
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.30 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Дика природа Латинської 

Америки"
22.00 Полюси

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, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Комедія "Свати - 7"
21.50, 4.40 Комедія "Скажене весілля"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Комедія "Сам удома 5"

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 "Матуся у відриві" (16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 3.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Круті чуваки" (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 Зірковий шлях. Новий сезон
10.10 Т/с "Діда морозу не буває"
14.10, 15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.10, 23.10 Т/с "Ігри дітей старшого віку" 

(12+)
23.20 Т/с "Сашина справа" (12+)

ICTV.
4.15 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Анти-зомбі

5.45 Прихована небезпека
6.45 Громадянська оборона
7.45 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
8.45 Факти. Ранок
9.15 Х/ф "Побачення наосліп"
11.10, 13.30 Х/ф "Дев’ять ярдів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.30 Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)
16.45 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Т/с "ДВРЗ: Операція Новий рік" 

(16+)
21.15 Т/с "Новорічний Пес" (16+)
23.30 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
1.30 Особливості національної роботи
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 "Kids time"
6.05 М/ф
6.10 М/ф "Микита кожум'яка"
8.05 "Орел і решка"

10.05 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Суперінтуїція"
14.45 Х/ф "Білий полон"
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Річі-багач"
23.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або сусідам 

вхід заборонено"
0.55 Х/ф "Додому на Різдво"
2.40 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
4.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.00, 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 "Продається будинок із 

собакою"
1.05 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"

7.55, 17.00, 3.20, 4.00 "Випадковий 
свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Опікун"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
18.20, 3.25 "Правда життя"
1.05 "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.
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 4.35 Новини
7.05 Невідомі Карпати
8.05 Т/с "Шетланд" (12+)
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Преса"
10.35 Д/ф "Дикуни"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Новорічний концерт
15.10, 22.00, 5.30 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Дика природа Латинської 

Америки"
22.30, 0.00 Концерт "Твоя музика. 

Анатолій Матвійчук"

23.45 Новорічне привітання Президента 
України

0.10 Концерт "Твоя музика. Ольга 
Сумська і Віталій Борисюк"

1.05 Концерт "Твоя музика. Тетяна 
Піскарьова"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 19.30 ТСН
9.00, 10.05, 11.10, 12.35, 13.35, 14.40, 

16.55, 17.55 Комедія "Свати - 7"
19.00 ТСН "Новий рік"
20.00, 0.00 "Новорічний вечірній квартал 

2021/2022"
23.45 "Новорічне привітання з Новим 

2022 роком"
0.55 "Новорічний вечірній квартал 

2020/2021"

ІНТЕР.
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Дванадцять місяців"
13.40 Х/ф "Морозко"
15.20 Х/ф "Карнавальна ніч"
16.50 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
18.10 Х/ф "Діамантова рука"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.15 "Чекаємо весну в Новий рік на 

"Інтері" Прем’єра
23.50 Новорічне привітання Президента 

України Володимира Зеленського
0.00 "Чекаємо весну в Новий рік на 

"Інтері"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
9.20 Х/ф "Сім'я напрокат"
11.20 Т/с "Мідне колечко" 1, 2 с. (12+)
15.00 Сьогодні
15.30 Т/с "Мідне колечко" (12+)
16.00 Новорічна ніч на каналі Україна
20.00 Новорічне Шоу Маска

23.55 Привітання Президента України 
Володимира Зеленського із 
Новим роком!

ICTV.
6.05 Х/ф "Денніс-мучитель"
8.00 М/ф "У пошуках жар-птиці"
9.35 М/ф "Добриня микитович і змій 

горинович" (16+)
10.50 М/ф "Олешко попович і тугарин 

змій" (16+)
12.25 М/ф "Ілля муромець і Соловей-

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

берегах" (16+)
15.25 М/ф "Іван княженко і сірий вовк" 

(16+)
17.00 М/ф "Іван княженко і сірий вовк-2" 

(16+)
18.30 М/ф "Три богатирі та шамаханська 

цариця" (16+)
20.00, 0.00 Новорічний Дизель-шоу 

Прем’єра (12+)
23.55 Поздоровлення Президента України 

Володимира Зеленського

НОВИЙ КАНАЛ.
10.25 Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабану" (16+)
13.10 Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"
16.10 Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Брюс Всемогущий" (12+)
23.00, 0.00 Х/ф "Еван Всемогутній"
23.45 "Новорічне звернення Президента 

України 2021"
1.10 Х/ф "Мері Поппінс повертається"

СТБ.
7.30 Т/с "Ми більше ніж я" (12+)
11.30 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
16.05 Х/ф "Дівчата"
18.05 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
20.00 Х/ф "Діамантова рука"
22.05, 0.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.50 "Новорічне привітання Президента 

України В.О. Зеленського"
0.10 "Україна має талант"

НТН.
8.30, 19.00 "Свідок"
13.15 "Таємниці світу"
13.55 Х/ф "Бінго Бонго"
16.00 Х/ф "Живіть у радості"
17.30 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
20.10 Х/ф "Формула кохання"
22.00, 0.00 "Дискотека 80-х"
23.50 "Новорічне привітання Президента 

України Володимира Зеленського"
3.10 "Концерт гурту "ТІК"
4.35 "Концерт Гаріка Кричевського 

"Поїхали"

ПРЯМИЙ.
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10, 4.00 Концерт
20.00, 2.30 "П'ята колонка"
20.30, 3.00 "Влада хохотала"
21.00 "Прямо в 2022 рік"
23.50 Новорічне привітання Президента 

України
0.10 Новий рік на Прямому

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/ф "Енеїда"
7.10 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.20 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.30 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.05 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.25 М/Ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
9.00 Х/ф "Груднева наречена"
10.40 Х/ф "Мерлін" 1, 2 с.
14.25 Країна пісень
15.30 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий ювілейний 
концерт

19.25 Х/ф "Подвійне свято"
21.00, 0.25, 2.05, 4.05, 5.35 Новини
21.25 Т/с "Готель "Адлон". Сімейна сага" 

(16+)
23.25, 0.50 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"

1.40 Д/ф "Дикі тварини"
2.30 #ВУКРАЇНІ
3.00 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
4.30 Невідомі Карпати
4.40 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
4.55 "Концерт "Незалежність у твоїй днк"
8.30, 4.20 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою 2021"
10.45 "Новорічний вечір прем'єр з 

Катериною Осадчою 2021"
12.50 "Новорічний вечірній квартал 

2021/2022"
17.40 Комедія "Скажене весілля"
19.30, 6.15 ТСН
20.30 Комедія "Скажене весілля 2"
22.30 Комедія "Скажене весілля 3"
0.30 Комедія "Сам удома - 2"

2.45 Фентезі "Поліна і таємниця 
кіностудії"

ІНТЕР.
5.05 Х/ф "Морозко"
6.30 Х/ф "Отці та таємниця часу"
8.05 М/ф "Зачарований принц"
9.30 Х/ф "Як прогуляти школу з користю"
11.40 Х/ф "Санта і Компанія"
13.25 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
14.40 "Чекаємо весни в Новий рік на 

Інтері"
17.50 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
19.30, 20.30 Х/ф "Пригоди Паддінгтона 2"
20.00, 2.40 "Подробиці"
22.00 "На Інтері - Головна ялинка країни"
0.55 Х/ф "Заміж у Новий рік"
3.10 "Подорожі в часі"
3.35 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.00 Новорічна ніч на каналі Україна

9.45 Новорічне Шоу Маска
13.20 Х/ф "Джентльмени удачі"
15.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
17.00, 20.00 Т/с "Ялинка на мільйон"
19.00, 1.45 Сьогодні
22.00 Т/с "Мідне колечко" (12+)
2.35 Т/с "Мама для Снігуроньки" (12+)
5.30 Зірковий шлях

ICTV.
6.15 "На трьох" (16+)
7.40 Х/ф "Денніс-мучитель"
9.20 Х/ф "Тупий та ще тупіший" (16+)
11.10 Новорічний Дизель-шоу (12+)
15.50 Х/ф "Гоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
18.45 Х/ф "Гоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
21.35 Х/ф "Гоббіт: Битва п’яти воїнств" 

(16+)
0.00 Х/ф "Сонна лощина" (16+)
1.50 Особливості національної роботи
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.50 "Вар'яти" (12+)
7.40 "Хто зверху?" (12+)
11.10 Х/ф "Гаррі Поттер та напівкровний 

принц"
13.55 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті. 

Частина 1" (16+)
16.40 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари Смерті. 

Частина 2" (16+)
19.00 Х/ф "Фантастичні звірі і де їх 

шукати" (12+)
21.35 Х/ф "Фантастичні звірі: Злочини 

Ґріндельвальда" (12+)
0.00 Х/ф "Снігові пси"

СТБ.
3.10 "Україна має талант"
8.25 Т/с "Коли ми вдома"
9.20 Х/ф "Діамантова рука"
11.10 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
23.00 Х/ф "Кольє для Снігової Баби"
0.45 Х/ф "Зимовий сон"

НТН.
6.55 М/ф "Як козаки..."
9.35, 3.00 "Випадковий свідок"
12.30 "Концерт гурту "ТІК"
13.55 Х/ф "Тридцять три"
15.25 Х/ф "Бережіть жінок"
18.00 Х/ф "Оксамитові ручки"
20.00 Х/ф "Блеф"
22.00 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
0.20 "Дискотека 80-х"
4.50 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
9.00, 19.00, 0.00 Новий рік на Прямому
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

"Репортер". Новини
12.15 "П'ята колонка"
13.15 "Влада хохотала"
14.15 Міністерство правди
15.15, 16.15 Концерт
17.15 Новорічний святковий концерт 

2022 г.

UA: ПЕРШИЙ.
7.30 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.50 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.15 Д/ф "Супер - чуття"
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 UA:Фольк. Новорічний концерт
14.30 Країна пісень
15.35 Концерт "Твоя музика. Анатолій 

Матвійчук"
16.55 Концерт "Твоя музика. Ольга 

Сумська і Віталій Борисюк"
17.55 Концерт "Твоя музика. Тетяна 

Піскарьова"
19.10 Х/ф "Груднева наречена"
21.25 Т/с "Готель "Адлон". Сімейна сага" 

(16+)

КАНАЛ "1+1".
7.25 "Життя відомих людей"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021 дайджест"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Аліта: бойовий ангел"
22.30 Комедія "Скажене весілля 2"
0.25 Комедія "Термінал"

ІНТЕР.
6.55 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.10 Х/ф "Санта і Компанія"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.50 "Інше життя"
12.45 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
14.25 Х/ф "Пригоди Паддінгтона 2"
16.10 Х/ф "Замерзла з Маямі"
18.00 Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 

(16+)
20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)
22.20 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
0.10 "Вещдок. Новый год"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00 Зірковий шлях
8.10 М/ф "Грінч"
9.40 Х/ф "Джентльмени удачі"
11.30 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
13.20 Т/с "Дівчатка мої"
17.00 Т/с "Сім'я на рік" 1, 2 с. (12+)
20.00 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
22.00 Т/с "Врятувати маму" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
8.30 Х/ф "Супер 8" (16+)
10.30 Т/с "Новорічний Пес" (16+)
12.15 Т/с "ДВРЗ: Операція Новий рік" 

(16+)
14.00 Х/ф "Володар перснів: Хранителі 

персня" (16+)

17.05 Х/ф "Володар перснів: Дві вежі" 
(16+)

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

0.00 Дизель-шоу (12+)
2.25 Особливості національної роботи

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 0.05 "Вар'яти" (12+)
6.15, 8.30 "Kids time"
6.20 М/ф "Том і джеррі: маленькі 

помічники санти"
6.50 М/ф "Атлантида: загублена імперія"
8.35 Х/ф "Еван Всемогутній"
10.15 Х/ф "Ну що, приїхали?"
12.00 Х/ф "Ну що, приїхали: Ремонт"
13.45 Х/ф "Ласкаво просимо, або сусідам 

вхід заборонено"
15.25 Х/ф "Річі-багач"
17.10 Х/ф "Брюс Всемогущий" (12+)
19.00 Х/ф "Маска" (16+)
20.55 Х/ф "Син Маски"
22.40 Х/ф "Чотири Різдва" (16+)

СТБ.
5.35 Х/ф "Новорічний янгол"
7.20 Т/с "Коханка у спадок" (16+)
11.05 Х/ф "Дівчата"
12.55 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
14.40 "СуперМама" (12+)
19.00 "Хата на тата" (12+)

НТН.
5.55 Х/ф "Вавилон ХХ"
7.50 "Слово Предстоятеля"
8.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
10.25 Х/ф "Оксамитові ручки"
12.25 Х/ф "Блеф"
14.35 Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."
16.00 Х/ф "Хід конем"
17.35 Х/ф "Без року тиждень"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.20 Х/ф "Суперпограбування в Мілані"
0.20 Х/ф "Це я"
2.00 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.

9.00, 17.15 Новорічний святковий 
концерт 2022 г.

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
"Репортер". Новини

12.15, 14.15, 15.15, 16.15 Концерт
13.15 "П'ята колонка"
19.00, 0.00 Новий рік на Прямому

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

ЧЕТВЕР,  30 грудня

П'ЯТНИЦЯ, 31 грудня

СУБОТА,  1 січня

НЕДІЛЯ, 2 січня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ділян-

ці влаштований септик на 6 куб.м, електрика, 
є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, 
ділянка підсипана, виконані підпірні стіни на 
кордонах із сусідами, покрівля утеплена міне-
ральною ватою, стіни з газоблоку, перекриття 
комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

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

Переяслав Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль

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

Бориспіль
Іванків с., 15 соток, під забудову. Тел.: 0 96 
7524602, Анжела. 
Котляревського вул., кінець вулиці , 10 соток, світ-
ло, приватизована, 136000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Кінець вул. Коцюбинського, 5 соток, світло по ву-
лиці, 25х20, вулиця забудована, 189000 грн. Тел.: 
0 67 4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 30Х33, 
122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

Рогозів с.,  під будівництво. На ділянці чудо-
вий та родючий чорнозем, 25 соток, привати-
зована, до центра та озера 1,5 км. Комунікації: 
асфальтований під'їзд, електрика, газ, цен-
тральний водопровід. Ціна договірна. Тел.: 0 99 
0420672, Олексій.

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

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.

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, або до 20 км. від Киє-
ва. 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. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 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 соток. Тел.: 0 67 

4040137.а

НЕРУХОМІСТЬ: 
ЗДАМ

Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Приміщення с. Старе, Бориспільський р-н, 950 
кв.м, для вирощування птиці та тварин, елек-
трика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 0 67 1646429.
Півбудинку, район супермаркету «ТРАШ», кори-
дор, кухня, 2 кімнати, зручності на вулиці, 3500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, не-
обхідні меблі 4500грн.+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Будівельній організації потрібен виконроб 
(прораб). Вимоги: досвід роботи в сфері жит-
лово-цивільного та промислового будівниц-
тва, д/р від 10 років. З/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 
9320505, 0 97 4279119.

Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 12000 грн/міс. (16 змін); охоронця, 13150 грн/
міс. заступник керуючого, від 18000 грн/міс. (16 
змін). Тел.: 0 50 4137236.

Обслуговуючий кооператив запрошує у свою 
команду досвідченого ГОЛОВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА. Вимоги: д/р від 3 років, профільна вища 
освіта, досвід роботи з великим обсягом даних, 
впевнений користувач ПК, 1С, 8.3, Клієнт-Банк, 
електронна звітність (Medoc), MS Office. З/п за 
результатами співбесіди. Тел.: 0 97 9320505, 0 97 
4279119.

Охоронному підприємству потрібні ОХОРОНЦІ, 
ВОДІЇ на постійну роботу. Офіційне працевлаш-
тування. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 97 0787667, (044) 2236768.

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.

Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без (але 
після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-
25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення (відпускні, 
лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «ПІК Нова Земля»
31.12.2021 року о 9.00 годині відбудеться 

винесення меж земельної ділянки в натурі 
за адресою: с. Петропавлівське, Бориспіль-
ський район, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути влас-
никам (користувачам) суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. У разі відсутності 
суміжних землекористувачів Акт прийман-
ня-передачі межових знаків буде вважатися 
погодженим. 
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РОБОТА в м. Бориспіль: експедитор, вантаж-
ники, засипальники сировини, укладальник-па-
кувальник, з/п висока, стабільна, повертаємо 
кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

У поважну сім’ю у м. Київ (Подол) потрібна 
ДОМРОБІТНИЦЯ для виконання домашньої робо-
ти. Основні обов’язки — прибирання кімнат і до-
помога у приготуванні їжі. Надамо безкоштовне 
помешкання з нормальними умовами проживання, 
харчування. Режим роботи постійний: 5-6 днів/тиж-
день, не вахти. Робочий день 12 годин (з 8.00 до 
20.00). Стабільна виплата з/п. Наразі проводимо 
відбір кандидатів. Можна писати відгуки у Viber, 
WhatsApp, Telegram, або телефонувати на вказа-
ний номер для подання заявки і отримання додат-
кової інформації. Тел.: 0 66 6614698.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Холодильник ОРСК, 1966 р., б/в, в робочому стані, 
вмісткий, раритет, 1500 грн. Тел.: 0 97 9270222.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль
Картоплю дрібну-кормову, 3 грн/1 кг. Доставка. 
Тел.: 0 50 9695941.

Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна картопля. 
Тел.: 0 93 7400699.

РІЗНЕ
Бориспіль
Ванна металева, б/в, 150 см, 1100 грн; телевізор 
Philips, б/в, 70 см, робочий стан, 800 грн. Тел.: 0 
97 9270222.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю КОЗИ, БАРАНИ. Тел.: 0 68 2448503.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бетон, 
пісок, грунт, гній. Вивезення будсміття. Ліц. 
АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 
8766667, 0 97 1276605.

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

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

Масаж, відновлення після інсульту. Диплом ЖТ 
№903606 від 29.02.1984 р., виданий Київським 
медичним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895.
Послуги самоскида. Доставка: пісок, щебінь, 
відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312. 

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене свідоцтво про право власності на не-
рухоме майно № 12056 від 10.11.2020 р., серія 
СТЕ № 005196 видане на ім'я Мельника Вале-
рія Миколайовича Виконавчим комітетом Бори-
спільської міської ради 09.11.2020 р., вважати 
недійсним.
Догляну людину похилого віку . Тел.: 0 96 
2591723.
Догляну людину похилого віку з правом успад-
кування майна або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.
Приватний нотаріус Бориспільського районного 
нотаріального округу Київської обл. Науменко 
Любов Григорівна розшукує рідних померлого 
Бичек Володимира Степановича. Звертатись 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Європейська, 9 
кв. 1. Тел.: (04595) 51788.
Приватний нотаріус Бориспільського районного 
нотаріального округу Київської обл. Науменко 
Любов Григорівна розшукує рідних померлої 
Бичек Тамари Михайлівни. Звертатись за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Європейська, 9, кв. 1. 
Тел.: (04595) 51788.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНДУСТРІЯ-2020» (газонаповнювальна 
станція), розташоване за адресою: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15 
та 13, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Газонаповнювальна станція по вул. Завокзальна, 15та 13 в м. Бориспіль, призначена для 
прийому, зберігання та відвантаження зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: база зберігання ЗВГ(10 підземних ре-
зервуарів V= 200 м3 кожен), резервуар для зливу залишків ЗВГ з фільтра сепаратора V=5 м3, 
резервуари для конденсату (2 шт.), V=5 м3 кожен, залізнична зливна естакада на 6 зливних 
постів, насосно-компресорне відділення, фільтри-сепаратори типу ФСГ (4 од.), пости наливу 
газу в автоцистерни, міжцехові газопроводи, котельня, дизель-генератор, КНС, вантажний 
автотранспорт, гостьова автостоянки.

Забруднюючі речовини, які потрапляють в процесі діяльності підприємства до атмосфер-
ного повітря це: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту — 0,275 т/
рік, азоту(1)оксид N2O — 0,0003т/рік, оксид вуглецю — 0,29 т/рік, вуглецю діоксид — 17,078 
т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 
— 0,0044 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки — 0,00258 
т/рік, неметанові леткі органічні сполуки — 0,00064 т/рік, аміак — 0,000076 т\рік, бутан 
— 31,264 т/рік, пропан — 31,264 т/рік, етилмеркаптан — 3,77*10-9 т\рік, метилмеркаптан 
— 1,1*10-4 т\рік, сірководень — 1,3*10-5 т/рік, метан — 0,005 т/рік, ртуть та її сполуки (у 
перерахунку на ртуть) — 5,0*10-8 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-26611 
та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець — 0,057 т/рік.

Загальний максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає 80,241 т/рік.
Рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує гранично припустимі концентра-

ції для населених місць, встановлених Міністерством охорони здоров'я України.
Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати в місячний термін до Бориспільської 

районної державної адміністрації за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київ-
ський шлях, 74.  

Тел. (04595) 6-14-38 E-mail: rda@raybori.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування містобудів-

ної документації детального плану території, що обмежена вул. Володимира Березюка та 
вул. Об'їзною в межах міста Переяслав Бориспільського району Київської області

1) Згідно з рішенням Переяславської міської ради від 18 листопада 2021 року № 07п-17-
VIII «Про надання дозволу на розробку детального плану території, що обмежена вул. 
Володимира Березюка та вул. Об'їзною в межах міста Переяслав Бориспільського району 
Київської області» триває розробка документа державного планування (далі — ДДП) 
«Детальний план території що обмежена вул. Володимира Березюка та вул. Об'їзною в 
межах міста Переяслав Бориспільського району Київської області», а також стратегічної 
екологічної оцінки (далі — СЕО) до нього у порядку, встановленому Законом України «Про 
стратегічну екологічну оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Переяславська міська рада;
3) Передбачувана процедура громадського обговорення Заяви СЕО, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 24.12.2021 р. і триває до 07.01.2022 

р. включно (15 календарних днів).
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень до Заяви про визна-

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

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

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися 
з Заявою про визначення обсягу СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною 
зі здоров’ям населення, що стосується ДДП — Переяславська міська рада; також із Заявою 
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 Хмельницького, 27/25; 
електронна адреса: ua907@ukr.net; строки подання зауважень і пропозицій: від 24.12.2021 
р. і триває до 07.01.2022 р. включно (15 календарних днів).

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

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

ОВЕН. Ви будете схильні до 
творчого підходу при вирішенні 
будь-якої проблеми. У шляхетно-

му пориві  зробити життя прекраснішим 
ви можете забути про повсякденну рути-
ну та невідкладні справи.

ТЕЛЕЦЬ. Намагайтеся бути 
м'якше й гнучкіше, а рішучість і 
твердість залиште для інших ча-

сів. Постарайтеся уникати конфліктів і не-
порозумінь.

БЛИЗНЮКИ.  Гарний час для 
рішучих дій, які дозволять вам 
добитися важливої мети. Щи-

рість, доброта й щедрість принесуть не-
сподіваний успіх. На вас чекають роман-
тичні побачення, цікаві зустрічі та поїздки.

РАК.  Спустіться на землю й 
знайдіть радість тут. Ви можете 
добитися багато чого в профе-

сійній сфері. Не забувайте про свої обіцян-
ки. З'явиться можливість позбутися про-
блем за допомогою нової інформації.

ЛЕВ. Початок тижня пройде 
спокійно. Це дозволить завер-
шити хоча б ті справи, які не тер-

плять зволікання. Потім події почнуть на-
бирати швидкість і будуть потребувати ва-
ших зусиль.

ДІВА. Час ретельно проана-
лізувати свої дії й зробити від-
повідні висновки, для цього 

вам знадобиться зібраність і цілеспря-
мованість. 

ТЕРЕЗИ. Бажано дотримува-
тися певної послідовності в 
справах. Ігноруйте плітки, не 

виключено, що вас намагаються посва-
рити з близькою людиною.

СКОРПІОН. Дуже багато чого 
буде залежати від ваших рішень 
та  ініціативи. Тому не бійтеся її 

проявляти, щось міняти й домагатися того, 
що для вас дійсно важливо.

СТРІЛЕЦЬ. Вам необхідно з 
розумом підійти до вирішен-
ня будь-якої ситуації, важливо, 

щоб емоції не заважали. Плани на робо-
ті можуть кардинально змінитися, тому не 
панікуйте. Адже ви блискуче впораєтеся і 
з тими завданнями, які виникнуть раптово.

КОЗЕРІГ.  Ви енергійні та пов-
ні рішучості довести почату 
справу до кінця. Загадайте ба-

жання, і, якщо воно щире, то неодмінно 
збудеться.

ВОДОЛІЙ. У вас з'явиться мож-
ливість довести свою роботу до 
досконалості. Будьте обережні 

у відносинах із близькими людьми, не до-
пускайте навіть найдрібніших непорозумінь.

РИБИ.  Напружена робота 
загрожує послабити ваші си-
ли, але фінансові перспекти-

ви стануть для вас ясніше й приємніше, 
що окупить усі вкладення. Однак до ви-
хідних варто знизити темпи і викроїти 
час для відпочинку.  

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ГРУДНЯ - 2 СІЧНЯ

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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