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НОВИНИ КОРОТКО

ДЮСШ ЗАВЕРШУЄ РІК 
НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ

ВПЕРШЕ НА КИЛИМІ: НОВАЧКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
СЕКЦІЇ ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ СПРОБУВАЛИ СВОЇ СИЛИ 
В ТРАДИЦІЙНОМУ ТУРНІРІ

БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: ВІДШКОДУВАННЯ 
ОТРИМАЛИ, В ЛІМІТИ ВКЛАДАЄМОСЬ

ГАРЯЧУ ВОДУ В БОРИСПОЛІ 
БІЛЬШЕ НЕ ПОДАВАТИМУТЬ

МАСОВЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА 
ПО БОРИСПОЛЮ. ВИННІ АВТОМАТИ?
Тетяна ЦІЛИК

Останнім часом для Бориспо-
ля звичне явище, коли горять 
трансформатори. Наприклад, на 
вулиці Головатого на вихідних 
сталася така аварія. Це трапля-
ється через значне перенаван-
таження на мережі, коли авто-
матичні вимикачі при збільшен-
ні навантаження відключають-
ся. У разі, якщо автомати не 
спрацьовують, це може призве-
сти і до загоряння трансформа-
торної підстанції.

Про відсутність електропоста-
чання на вихідних відзвітував на 
плановій нараді у міського голови 
28 грудня заступник голови Віталій 
Горкун: «Частина міста була зне-
струмлена, одночасне включення 
електроприладів призвело до то-
го, що трансформатори почали пе-
ренавантажуватись і пішло відклю-
чення по автоматиці. 

Виїхавши на місце, ми виявили 
значне навантаження на лініях, за-
міри показали близько 400 ампер. 
Обійшовши вулиці, що знаходять-
ся на виявлених проблемних тран-
сформаторах, виявили ряд перепа-
кованих автоматів, що в принципі і 
призвело до того, що трансформа-
тори почали перенавантажуватися 
та спрацьовувати.

Про це було повідомлено ДТЕК. 
Приїжджала їх технічна служба за-

фіксувати, де без відома ДТЕК пе-
репаковують автомати і, відповід-
но, приймають з трансформатора 
більше напруги, ніж він може нада-
ти. Наприклад, заявлено 6 кіловат, а 
бралося 40 кіловат. Тому автомати-
ка спрацьовувала та відключалася. 
Якщо трансформатор розрахова-
ний на одні потужності, а електри-
ки береться втричі більше і ДТЕК 
про це не знає, це призводить до 

аварій. Так, в суботу було замінено 
8 автоматів. 

Маємо механізм боротьби: ДТЕК 
перевірятиме автомати і буде замі-
нювати невідповідні, що приведе 
до нормальної роботи ТП». 

Володимир Борисенко зауважив, 
що потрібно створити комісію, куди 
буде входити депутат округу, пред-
ставник ЖКХ та ДТЕК, щоб урегулю-
вати цю проблему. 

Богдан РАК

Бориспільська дитячо-юнаць-
ка спортивна школа завершує рік 
новими досягненнями — вона 
посіла третє місце в національ-
ному огляді-кoнкурсі, який про-
вoдився з метoю визнaчення рiв-
ня oрганізації фізкультурнo-оз-
дoровчої, спoртивно-масoвої 
робoти, підвeдення підсyмків 
робoти дитячo-юнaцьких спoр-
тивних шкiл України. Про свої до-
сягнення директор ДЮСШ звіту-
вав на щорічній колегії управлін-
ня освіти і науки Бориспільської 
міської ради.

«Наш колектив дружній, злаго-
джений. Тренери максимально 
віддаються своїй справі, і це від-
чувається по результатах. Цьо-
горіч ми маємо безліч нагород 
із усіх видів спорту. Серед наших 
вихованців чимало переможців 
національної першості, є також 
призери та переможці міжнарод-
них змагань. Наприклад, нещо-
давно бориспільська команда 
з хокею на траві вкотре довела 
свою майстерність, ставши чем-

піонами України. А наші пауер-
ліфтери відзначились на чемпі-
онаті Європи. Ці досягнення сут-
тєво впливають на підсумковий 
результат», — зазначив директор 
ДЮСШ Михайло Шкоруп.

Дуже важливу роль у досяг-
неннях спортсменів зіграло 
оснащення спортшколи, при-
дбане завдяки підтримці місько-
го голови Володимира Борисен-
ка та спонсорів, зокрема Воло-
димира та Ігоря Шалімових. Без 
постійної допомоги цих людей 
результати були б на порядок 
нижчими. Велику роль зіграли і 
фахівці управління освіти і нау-
ки, що надавали постійну мето-
дичну допомогу. 

«Головний результат наполег-
ливої праці всієї нашої команди 
— майбутня участь у програмі 
Президента України Володимира 
Зеленського «Велике Будівниц-
тво», в рамках якої з наступно-
го року обіцяють почати рекон-
струкцію Бориспільської ДЮСШ 
з добудовою нових приміщень», 
— наголосив Михайло Шкоруп.

Богдан РАК

В Борисполі відбулась щорічна 
відкрита першість ДЮСШ з вільної 
боротьби, присвячена пам’яті тре-
нера Хорошуна Миколи Васильови-
ча. Вихованці бориспільських тре-
нерів зійшлись на килимі з гостями 
з Боярки та смт. Пісківка, Бородян-
ського району.

Змагання проходили у різних віко-
вих категоріях. Участь взяли близь-
ко 50 борців. Серед них як досвідчені 
спортсмени 2007-2008 років народ-
ження, так і найменші вихованці, 2014 
року народження. Саме на них  була 
направлена особлива увага тренерів.

«Ці змагання — гарна нагода для 
наших новачків спробувати себе на 

килимі. Тренуватися можна довго, 
але лише на килимі можна поба-
чити результат. Ми відслідковуємо 
дії вихованців, аби розуміти, на що 
необхідно звернути увагу надалі. В 
кого які слабкі та сильні сторони. 
Саме в цьому головна мета таких 
змагань», — пояснює тренер Бори-
спільської ДЮСШ Євген Биков.

Ірина КОСТЕНКО

Доповідаючи на плановій нараді 
у Бориспільського міського голови 
про роботу КПТМ «Бориспільтепло-
мережа» протягом попереднього 
тижня, директор підприємства Ма-
ріанна Желєзко повідомила, що на 
теплових мережах сталися два по-
риви (на трасі від котельні на вул. 

Момота, 42 і від котельні на вул. 
Нижній Вал, 1). Пориви оператив-
но ліквідовані, зауважень по тепло-
постачанню не було. 

Виконувалася процедура щодо 
укладання договору по відшкоду-
ванню з Державного бюджету різ-
ниці в тарифах у сумі 1 млн 940 тис. 
грн. Усі папери підготували вчасно, 

вказану суму боргу з Бориспільте-
пломережі списали. 

Ведеться аналіз роботи підвищу-
вальних насосів на бойлерній ко-
тельні на вул. Київський Шлях, 87. 
Лімітів на газ за фіксованою ціною 
для подачі тепла населенню і бю-
джетним організаціям вдається не 
перевищувати. 

Ірина КОСТЕНКО

Офіційний Борисполь обго-
ворив питання потреби віднов-
лення централізованого гарячо-
го водопостачання у місті. На се-
сійному засіданні Бориспільської 
міської ради 14 грудня директор 
КПТМ «Бориспільтепломережа» 
Маріанна Желєзко повідоми-
ла, що станом на 2021 рік Бори-
спіль має більше 20 кілометрів 
трубопроводів гарячого водопо-
стачання та 16 бойлерних. Ця си-
стема дозволяє подавати гарячу 
воду протягом усього року, але 
коли вартість енергоносіїв поча-
ла зростати, місто спочатку пере-
стало подавати гарячу воду вліт-
ку, а з 2014 року від гарячого во-
допостачання відмовилися вза-
галі. Таким чином, протягом семи 
років труби гарячого водопоста-
чання не використовувалися. У 
такій ситуації для відновлення 
подачі гарячої води до будинків 
необхідно закласти кошти в су-
мі близько 130 млн грн, не вра-
ховуючи витрат на відновлення 
внутрішньобудинкових систем. 

Маріанна Желєзко озвучила 
розрахунки можливих цін на га-
ряче водопостачання. 

«При вартості газу 7,5 тис. грн 
за тис. кубометрів газу, один 
кубометр гарячої води кошту-

ватиме 110 грн. Якщо подавати 
гарячу воду і влітку, з урахуван-
ням нині діючої комерційної ці-
ни на газ за куб води доведеться 
платити 330 грн, — повідомила 
керівник. — Враховуючи те, що 
більшість мешканців встанови-
ли автономні бойлери для нагрі-
вання води, депутатам варто роз-
глянути можливість відключення 
системи гарячого водопостачан-
ня (трубопроводів і бойлерних) 
від централізованої системи. На-
самперед необхідно провести 
обговорення цього питання і 
на його основі прийняти рішен-
ня щодо раціональності викори-
стання системи гарячого водо-
постачання».

Тему доповнив депутат Ігор 
Шалімов. «Сьогодні вже немож-
ливо відновити гаряче водопо-
стачання, адже труби, якими має 
подаватися вода, вже багато ро-
ків стоять пусті. Вони швидко ір-
жавіють і виходять з ладу». 

У підсумку міський голова Во-
лодимир Борисенко зробив ви-
сновок про доцільність відмо-
ви від послуги гарячого водопо-
стачання. «Варто розробити ал-
горитм дій для цього. Тоді і при 
будівництві не потрібно буде за-
кладати такі мережі», — зазна-
чив він. 
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

 � Владислав Байчас, секретар Бориспільської міської 
ради. Депутатський округ №7. с. Сеньківка, с. Андріївка, 
с. Велика Стариця, с. Григорівка, с. Перегуди, с. Горобіївка.

ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС: 
ПРАЦЮЄМО ЯК 
ОДНА КОМАНДА

Богдан РАК

Округ великий, 
проблем багато

Округ у Владислава Байчаса 
один із найбільших за площею. Він 
охоплює відразу шість сіл колиш-
ньої Сеньківської сільради. 

«Якщо говорити про пробле-
ми округу, то найнагальніша — 
це дороги. В кожному селі є ці-
лий перелік доріг, що необхідно 
зробити. Також можна сказати і 
про освітлення вулиць, проблем-
ним в селах завжди було питан-
ня благоустрою. Активно співп-
рацюємо з міським головою та 
виконавчим комітетом для вирі-
шення усіх проблемних питань 
округу. Наразі є порозуміння усіх 
гілок влади, що необхідно пра-
цювати злагоджено, задля роз-
витку громади», — зазначає Вла-
дислав Байчас.

Головне, за словами депутата, 
було визначитись із черговістю 
робіт та джерелами фінансуван-
ня: що можна зробити за депутат-
ський мільйон, що за кошти місце-
вого бюджету, а на що доведеться 
залучати обласні кошти.

«Якщо говорити про вели-
кі проекти, то найголовніший із 
них — будівництво нової амбу-
латорії в с. Сеньківка. Це те, чого 
конче потребують шість сіл ста-
ростинського округу. Цьогоріч 
нам вдалось запустити цей про-
цес, домовитись з областю і от-
римати співфінансування на бу-
дівництво», — зауважує Владис-
лав Байчас.

Також цьогоріч рішенням Бори-
спільської міської ради у Сеньків-
ці була виділена земельна ділянка 
розміром 3 га під землі рекреацій-
ного призначення для облаштуван-
ня паркової зони зі спортивними 
спорудами та майданчиками. Зараз 
розробляється проектно-кошто-
рисна документація.

Депутатський мільйон
Депутатський мільйон цього ро-

ку було направлено на вирішення 
двох проблем: вуличного освітлен-
ня в селах та ремонту огорож сіль-
ських кладовищ. 

Поточний ремонт вуличного 
освітлення здійснили на вул. Ко-
зацькій, Київській та Мантачів-
ській в с. Андріївка, вул. Гагарі-
на в с. Сеньківка, вул. Жовтневій 
в с. В.Стариця, а також вул. Друж-
би в с. Горобіївка. На ремонт ого-
рож було направлено більше 650 
тис. грн депутатських коштів. На-
разі проходять тендерні процеду-
ри і навесні розпочнуться роботи 
з благоустрою територій. 

Електропостачання 
Перебої з електропостачанням 

на окрузі також потребують чима-
лої уваги депутата. Одна з голов-
них проблем — безгосподарні 
трансформаторні підстанції. Лише 
в одній Сеньківці є три таких під-
станції, які доводиться обслугову-
вати самостійно. За словами депу-
тата, зараз ведеться активна співп-
раця з ДТЕК, аби передати їх на ба-
ланс компанії для обслуговування. 
Також є необхідність встановлен-
ня нових трансформаторів, адже іс-
нуючі не задовольняють усі потре-
би округу. 

Робота ради
Секретар міської ради відпові-

дальний за те, щоб відбулося засі-
дання сесії. Має бути вчасно сфор-
мований порядок денний, відбути-
ся робота в комісіях і проведене 
пленарне засідання. Умовно кажу-
чи, це «міський парламент» і секре-
тар відповідає за те, аби цей парла-
мент якісно функціонував.

«Найголовніші основоположні 
принципи для мене — компетент-
ність та порядність. Наша робота 
заснована на колективних засадах, 

рішення приймаються колегіально. 
Коли немає єдиної команди, важко 
досягати певної поставленої мети. 
На мій погляд, в міській раді пра-
цює єдина команда професіоналів 
на чолі з міським головою Володи-
миром Борисенком, котра спро-
можна досягати усіх поставлених 
цілей. Ми прикладаємо максимум 
зусиль для того, аби кожен грома-
дянин відчув, що Бориспільська 
міська територіальна громада на-
лагоджує комунікативний зв’язок з 
жителями, працює чесно, прозоро і 
виключно в інтересах кожного гро-
мадянина. Саме так ми налаштова-
ні працювати й надалі», — підкрес-
лює Владислав Байчас.

У пріоритетах — освіта 
та медична галузь

Місто має чимало амбітних про-
ектів, на реалізацію яких необхідні 
кошти. В бюджеті Бориспільської 
громади грошей на все не виста-
чить, тому доводиться займатись 
пошуками додаткових джерел фі-
нансування. Владислав Байчас за-
раз активно співпрацює з Київ-
ською обласною державною адмі-
ністрацією (КОДА) для залучення 
коштів обласного бюджету.

«Зараз голова КОДА сприяє в от-
риманні нами коштів Європейсько-
го інвестиційного банку в рамках 
програми «Відновлення України» 
на реконструкцію НВК ім. Костян-
тина Могилка (колишня ЗОШ №5) 
та закладу дошкільної освіти №51 
(колишній спецпідрозділ «Беркут»). 
Це проекти, реалізація яких конче 
необхідна місту. Достатньо сказати, 

що завантаженість НВК зараз біль-
ше 200%», — зазначає Владислав 
Байчас.

Також серед переліку проектів — 
низка медичних об’єктів. Це медич-
ні амбулаторії в селах Сеньківка та 

Рогозів, розбудова Бориспільської 
лікарні. Вже є домовленість про за-
лучення коштів з Державного фон-
ду регіонального розвитку на ре-
конструкцію з розширенням ліку-
вального корпусу ББЛІЛ.

Шановна бориспільська громадо! 
Дорогі земляки!

Ще один рік майже за обрієм… Знову відкриється брама часу 
і на порозі зустрінемо Новий 2022-й. І знову, як сотні років тому, 
різдвяна зірка зійде над землею. 

Ми з вдячністю згадуємо рік, що минув. Адже були в ньому 
досягнення й перемоги, серйозні виклики часу й проблеми, 
вирішення яких зробило нас сильнішими й мудрішими. Для 
кожного з нас він запам'ятається чимось своїм, а в історію нашої 
громади увійде, як рік наполегливої праці та прийняття відпо-
відальних рішень.

Дякую всім за розуміння, за небайдужість, за активність в 
житті громади, за віру, що ми разом зможемо багато досягти та 
ще більше зробити.

Темп наступним 365 дням задаватиме символ року — Водя-
ний Тигр, якому притаманні п’ять чеснот: сміливість, вірність, 
доброта, гідність та доброзичливість. Хочеться, аби цими чес-
нотами був щедро обдарований кожний. 

Нехай цей рік буде успішним: у родині буде спокій,  кохані 
приємно дивують, друзі цінують і цілі виявляться досяжними. 

Нехай свято Нового року буде для всіх нас веселим та неза-
бутнім, принесе із собою смак нових перемог. Лише гарних емо-
цій, новорічних див, позитивних думок, світлих та благородних 
сподівань, впевненості в тому, що все буде добре! 

Нехай засвітить Святвечір свічі миру і радість прийде в кожну 
хату. Нехай колядники засіють у вашому щедрому домі добро 
і злагоду, а Боже благословення береже ваші сім’ї, близьких та 
друзів! 

З Новим роком, бориспільська громадо! З новим щастям!
Секретар Бориспільської міської ради 

Владислав БАЙЧАС
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БЮДЖЕТ-2022 БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ
 � 24 грудня на сесії Бориспільської міської ради депутати 

проголосували за бюджет 2022 року. Які «подарунки під 
ялинку» чекають бориспільців, що фінансуватимуть, а які 
галузі залишаться аутсайдерами, досліджували «Вісті».

855 мільйонів гривень — саме 
таку суму складає дохідна части-
на бюджету-2022 Бориспільської 
ОТГ. Більше половини з неї (61,5%) 
планують отримати від податку на 
доходи фізичних осіб. Півмільйо-
на гривень отримають від надхо-
джень податку на прибуток підпри-
ємств комунальної власності. Сума 
невелика, але майже ніж вполови-
ну вища, ніж надходження за 2021 
рік. Ще 13,5 мільйонів становити-
муть надходження від орендної 
плати за користування майном, що 
перебуває в комунальній власності.

103,1 мільйона надійде як ак-
цизний податок (з вироблених, 
ввезених підакцизних товарів та 
від реалізації), 10,5 мільйона — як 
надходження від податку на май-

но, зокрема плати за землю та зе-
мельного податку. 130 мільйонів 
700 тисяч становитимуть надхо-
дження по єдиному податку.

Перераховані доходи мають 
найбільш питому вагу в форму-
ванні загального фонду доходів 
бюджету громади.

Спеціальний фонд складається 
з власних надходжень бюджетних 
установ, цільових фондів, утворе-
них органами місцевого самовря-
дування та екологічного податку. 
На майбутній рік він планується у 
сумі 20 млн 820 тис. 800 грн. З них 
бюджет розвитку (кошти від пайо-
вої участі в розвитку інфраструк-
тури міста та продажу ділянок не-
сільськогосподарського призна-
чення) — 1 мільйон 530 тис. грн.

Трохи менше 44 мільйонів (43 
млн 863 тис. 900) гривень піде у 
2022 році на охорону здоров’я. 
Це всього 4,37% від загально-
го фонду витрат бюджету грома-
ди. У тому числі передбачено фі-
нансування КНП «Бориспільський 
міський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» (11,64 
млн), КНП «Бориспільська бага-
топрофільна лікарня інтенсив-
ного лікування» (30,95 млн), КНП 
«Бориспільський стоматологіч-
ний центр» (0,75 млн), зубопроте-
зування учасників АТО/ООС (0,47 
млн), проведення томографії хво-
рим на туберкульоз (0,03 млн). 

На соціальний захист та соці-
альне забезпечення населення 
виділять більше, ніж на медици-
ну — а саме 48 млн 705 тис. 600 
грн. Левова частина цих коштів 

(23,1 млн) буде спрямована на за-
безпечення соціальними послу-
гами за місцем проживання гро-
мадян, що не здатні до самооб-
слуговування через похилий вік, 
хвороби чи інвалідність. 6,49 млн 
отримає реабілітаційна установа 
«Наш дім». На оздоровлення ді-
тей спрямують 1,5 млн грн, центр 
соціальної служби для сім’ї, дітей 
та молоді отримає 2,76 млн грн. 
На компенсацію витрат за піль-
говий проїзд автомобільним та 
залізничним транспортом спря-
мують 3 млн 157 тис. грн. Також 
передбачені витрати на пільгове 
медобслуговування «чорнобиль-
ців», заходи молодіжної політи-
ки, матеріальну допомогу мало-
забезпеченим, дітям, хворим на 
цукровий діабет, учасникам АТО/
ООС тощо.

Усі вище перераховані видат-
ки стосувались фінансування із 
загального фонду бюджету. Крім 
нього, є спеціальний фонд, ви-
даткова частина якого на 2022 
рік складатиме 127 млн 475 тис. 
587 грн. До нього входить бю-
джет розвитку, цільові фонди, 
фонд охорони навколишнього 
середовища та кредитування. 

На розвиток міста мають бу-
ти спрямовані кошти бюджету 
розвитку й цільових фондів, за-
галом це 110 млн 285 тис. грн 
або 86,5% спеціального фон-
ду. Зазначається, що 108 млн з 
них будуть направлені на «при-
дбання предметів довгостроко-
вого використання для бюджет-
них установ та на будівництво, 
реконструкцію, капітальний ре-
монт об’єктів виробничої, кому-
нікаційної та соціальної інфра-
структури», а ще трохи більше 
2-х мільйонів — на соціально- 
економічний розвиток громади.

Що саме буде придбавати-
ся для бюджетних установ, ка-
пітальний ремонт яких об’єктів 
буде здійснюватися та за якими 
статтями витрат фінансувати-
муть економічний розвиток, у 
документі не уточнюється. 

Видатки загального фонду 
встановлені в сумі трохи більше 
1 мільярду гривень (1 млрд 1 млн 
820 тис. 136 грн) із урахуванням 
субвенцій з державного, обласно-
го та бюджетів інших територіаль-
них громад та реверсної дотації. 

У пояснювальній записці до бю-
джету громади говориться про 
три основні напрямки розподі-
лу коштів. Зазначено, що це со-
ціальні питання, реалізація про-
ектів, які сприяють економічному 
розвитку міста та розвитку  інф-
раструктури. Однак детальний 
аналіз видатків свідчить про інше 
— бюджет-2022 стане бюджетом 
розвитку освіти, саме на неї виді-
лять левову частку надходжень. 

605 млн 572 тис. 123 грн або 
60,45% від видаткової частини бю-
джету — саме стільки витратять у 
2022 році на утримання установ і 
закладів галузі освіти. Кошти пла-
нується направити на утримання 15 
загальноосвітніх шкіл, 19 дитячих 
ДНЗ, будинку дитячої та юнацької 
творчості, центру технічної творчос-
ті «Евріка», центру туризму та кра-
єзнавства, централізованої бухгал-
терії, центру професійного розвит-
ку педагогічних працівників, групи 

централізованого обслуговування 
шкіл, інклюзивно-ресурсного цен-
тру та дитячої музичної школи. 

Крім того, заплановано видатки 
на виплату заробітної плати педа-
гогічним працівникам приватної 
школи (ТОВ «Школа «Акцент» — 
на це піде трохи більше 1 мільйо-
на гривень. 

Друге місце після переконливо-
го переможця посідають органи 
місцевої влади. Так, на утримання 
органів місцевого самоврядуван-
ня піде майже 154 мільйони грн 
(153 млн 765 тис. 900 грн). Із них 
95% — на керівництво і управ-
ління у відповідних сферах. У Бо-
риспільській ОТГ це 11 головних 
розпорядників бюджетних ко-
штів: виконавчий комітет місь-
кої ради, фінансове управління, 
управління культури, управління 
молоді та спорту, служба у спра-
вах дітей та сім’ї, управління осві-
ти і науки, управління капіталь-
ного будівництва, управління 
соціального захисту населення, 
головне управління житлово-ко-
мунального господарства, управ-
ління містобудування та архітек-
тури, відділ Державного архітек-
турно-будівельного контролю. 

33 млн грн виділять на утри-
мання закладів культури і мис-
тецтв. На цю суму передбачене фі-
нансування Бориспільського му-
ніципального театру, бібліотек, 
Бориспільського державного істо-
ричного музею, Іванківського кра-
єзнавчого музею, будинків культу-
ри і клубів, централізованої бух-
галтерії та проведення мистець-
ких заходів. 

Не забудуть у наступному році 
про КП «Телерадіостудію «Бори-
спіль» — вона отримає підтримку 
в розмірі 170 тис. грн.

Фізична культура і спорт у 
2022 році отримають 29 млн грн. 
Більша частина цих коштів (19 млн 
грн) піде на функціонування Бо-
риспільської ДЮСШ. Ще 1,7 млн 
спрямують на проведення спор-
тивних заходів, 8,3 млн — на функ-

ціонування центру спорту та фі-
зичного здоров’я населення. 

Лише 23 млн грн отримає жит-
лово-комунальне господарство 
громади. З них 83% піде на бла-
гоустрій територій. Крім того, на 
3,2 млн грн профінансують утри-
мання та розвиток дорожньої інф-
раструктури, 3 млн грн витратять 
на відшкодування різниці тарифів 
на житлово-комунальні послуги. 

Інші видатки міського бюджету 
визначені у сумі 57 млн 250 тис. 
700 грн. До них увійдуть реверсна 
дотація на суму 46,6 млн грн, видат-
ки на функціонування ГО «Сектор 
безпеки» — 185 тис. грн, видатки 
на запобігання та ліквідацію над-
звичайних ситуацій — 165 тис. грн, 
забезпечення діяльності місцевої 
пожежної охорони — 7,1 млн грн, 
фінансова підтримка КП «Міські ін-

вестиції» — 2,9 млн грн та ін.
У резервний фонд (непередбачу-

вані видатки) закладуть 4,5 млн грн.
2,5 млн грн спрямують на фі-

нансування проектів Громадсько-
го бюджету, що перемогли у 2021 
році: міський сквер «Нестерівка», 
два воркаут-комплекси у с. Іван-
ків, облаштування локерів у ЗОШ 
№5, спортивно-ігровий майданчик 
у с. Тарасівка. 

Ілона НЕГОДА

Звідки гроші

Охорона здоров’я та соцзахист — 
не в пріоритеті?

Житлово-комунальне господарство — аутсайдер бюджету-2022

Сто мільйонів 
«на розвиток»

76% бюджету — на фінансування освіти і 
органів місцевої влади
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МІСТО

ВШАНОВУЮЧИ 
ПАМ'ЯТЬ

 � «Вісті» продовжує розповідати про історію нашого 
міста. Наразі мова піде про Книшовий меморіально-
парковий комплекс.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Цей парковий комплекс створе-
но у 2008-2009 роках на місці кла-
довища, яке було закрито для но-
вих поховань ще в 1963 році. Май-
же всі його поховання було пере-
несено до братських могил або на 
інші кладовища міста. 

Антибільшовицьке 
повстання та жертви 
Великого терору

Прогулюючись парком, ліворуч 
від центрального входу помічаємо 
новозбудовану стіну, яка привер-
тає увагу цегляними тілами людей, 
які нібито вириваються з кам’яної 
тюремної стіни на волю. 

Це пам’ятник учасникам анти-
більшовицького повстання 1920 
року та жертвам Великого теро-
ру в місті Борисполі. 

У 1920 році в Борисполі спалах-
нуло повстання проти більшови-
ків, яке було придушене. У 30-х ро-
ках були вбиті, закатовані, ув’яз-
нені, виселені сотні бориспільців. 
На початку 90-х було встановлено 
пам’ятний хрест для їх вшануван-
ня. А у 80-й рік роковин, 2017 ро-
ку, у рік відзначення 80-х роковин 
Великого терору, в місті Бориспо-
лі постав пам’ятник на вшанування 
жертв тоталітарної доби. 

У стіну вмонтовані гранітні таб-
лички з майже двома сотнями пріз-
вищ репресованих бориспільців. 
Хоча, за словами Ярослава Костіна, 
заступника директора з наукової 
роботи Бориспільського держав-
ного історичного музею, цей спи-
сок значно більший.

Жертви голодоморів
Далі майже поруч помічаємо 

пам’ятник жертвам голодомо-
рів в Україні. 

Саме на Книшовому кладовищі 
було поховано бориспільців, помер-
лих від голоду в 1932-1933 роках.

У 1990 році активістами тут було 
встановлено дубовий хрест. А су-
часний пам’ятник, у вигляді соня-
хів, частина з яких зламана, вста-
новлений у 2011 році. Автор ідеї — 
міський голова Анатолій Федорчук.

В центрі Книшового меморіаль-
но-паркового комплексу розта-
шовано пам’ятник Павлу Чубин-
ському. Відкритий він у 2020 році. 
Про історію цього пам’ятника ми 
писали в минулому випуску газети. 

Чорнобильська 
катастрофа

Далі по алеї видніється дзвін. Це 
пам’ятник постраждалим внаслі-
док Чорнобильської катастрофи. 

Улітку 1986 року до Борисполя 
прибули 445 родин з дітьми, яких 
евакуювали із зони ураження. Наз-
ви населених пунктів, які людям 
довелося покинути, викарбувані 
на пам’ятнику, що постав у 2011-
2012 роках. Мешканці Бориспо-
ля у квітні 1986 року опинилися в 
числі перших, кому довелося бра-
ти участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Захисники Вітчизни 
1941-1945-х років

Далі по алеї майже поруч роз-
ташовано меморіал на честь за-
хисників Вітчизни, страчених у 
1941-му році гітлерівськими оку-
пантами. 

«У квітні 2011 року на околиці Бо-
рисполя в ході будівельних робіт 
було виявлено невідоме поховання 
часів Другої світової війни, — роз-
повідає Ярослав Костін. — Загалом 
знайдено останки 493 воїнів. Згодом 
встановлено, що у вересні 1941 ро-
ку окупантами був захоплений са-

нітарний поїзд, на якому з Києва ви-
возили поранених бійців. Усіх було 
страчено. Останки 493 осіб з цього 
поїзда та знайденого окремо бійця 
Червоної Армії було перепоховано 
на Книшовому меморіальному пар-
ковому комплексі. Через рік, у 2012 
році, тут постав меморіал».

Льотчики-герої
Повертаючись по алеї до цен-

трального входу комплексу вздовж 
вулиці Лютневої, далі перед нами 
Братські могили льотчиків, які 
загинули при виконанні випро-
бувальних польотів у 1959 році 
та могила Героя Радянського Со-
юзу М. Бабкіна. 

«8 грудня 1959 року під час ви-
пробування літак ТУ-16 зазнав ава-
рії. П’ятеро з шести членів екіпажу 
загинули. Командиром літака був 
майор, Герой Радянського Союзу 
Михайло Бабкін. Звання йому при-
своєне 18 серпня 1945 р. за муж-
ність і героїзм, проявлені при на-
несенні штурмових ударів по про-
тивнику та 145 бойових вильотів. 
14 жовтня того ж року поблизу мі-
ста Біла Церква через несправність 
розбився літак, яким керував майор, 
льотчик 1-го класу Іван Хижняк. Усі 
шестеро членів екіпажу загинули. 
Обидва екіпажі належали до 251-го 
гвардійського бомбардувального 
полку, який до 1958 року базувався 
в Борисполі, тому усіх загиблих бу-
ло поховано на Книшовому кладо-
вищі міста», — продовжує свою роз-
повідь про меморіальний комплекс 
заступник директора музею.

Поруч розташовано Пам’ятний 
знак загиблим членам екіпажу 

літака АН-30Б під командуван-
ням Костянтина Могилка.  

6 червня 2014 року літак АН-
30Б 15-ї транспортної авіабригади 
«Блакитна стежа» був збитий бойо-
виками над Слов’янськом. Екіпаж 
зумів відвести літак від житлових 
кварталів міста. Унаслідок ката-
строфи 5 з 8 членів екіпажу загину-
ли: командир екіпажу, підполков-
ник Костянтин Могилко (1978 р. н.), 
Герой України (посмертно), члени 
екіпажу: Павло Дришлюк, Сергій 
Камінський, Володимир Момот та 
Олексій Потапенко (нагороджені 
орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня (посмертно). Троє з них 
поховані в Борисполі на Книшово-

му МПК: С. Камінський, В. Момот і 
П. Дришлюк. 

Поряд із ними вічний спочинок 
також знайшов учасник АТО Мико-
ла Березовий (1976 р. н., ком. взво-
ду у батальйоні «Азов», нагородже-
ний посмертно орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня).

На вшанування пам’яті загиблих 
захисників України в Борисполі їх 
іменами названо вулиці. 6 червня 
2015 року на місці поховання трьох 
загиблих членів екіпажу літака бу-
ло відкрито пам’ятник. 2 вересня 
2014 року Бориспільська міська ра-
да присвоїла ім’я Костянтина Мо-
гилка Бориспільській спеціалізова-
ній школі № 5.
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НОВОРІЧНЕ ДИВО 
ДЛЯ МАЛЕЧІ

ЧУДЕСА БУВАЮТЬ! СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ 
ОКРУГУ ВІД ВОЛОДИМИРА ШАЛІМОВА

Богдан РАК

Новорічне свято для дітей на 
своєму окрузі влаштував депутат 
міської ради Ігор Шалімов. Такі свя-
та вже стали традиційними на ок-
рузі, тому й цього року діти з не-
терпінням чекали на депутата. На 
дітлахів чекало все, що необхідно 

для створення веселого настрою 
— святкова програма з аніматора-
ми, Дідом Морозом та Снігуронь-
кою. Конкурси, розваги, танці за-
кружили малечу в святковому вер-
тепі. Яскраві посмішки не сходили 
з облич дітлахів. Під кінець свята 
на всіх чекали солодкі подарунки. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Дід Мороз, Снігуронька, казко-
ві герої, а ще — хімічне шоу, соба-
ка на самокаті, флегматичний кіт, 
вчені папуги і поцілунок пітона. Цю 
фантастичну новорічну казку депу-
тат Бориспільської міської ради Во-
лодимир Шалімов подарував ма-
леньким мешканцям свого вибор-
чого округу. Традиційне новорічне 
свято для дітей відбулося у суботу 
25 грудня у залі РЦ «Бархат».

Розпочав святкове дійство йо-
го організатор Володимир Шалі-
мов. Даючи старт веселощам, він 
був небагатослівним: «Новий рік — 
це прекрасне свято, особливо для 
дітей. Вони очікують його як ди-
ва. І я вас запевняю — чудеса бу-
вають, і не лише на Новий рік. Ба-
жаю, щоб ваші мрії збувалися, а ви 

росли здоровими і щасливими на 
радість батькам».

Володимир Шалімов уже більше 
десяти років поспіль радує святко-
вими заходами маленьких мешкан-
ців свого округу. Нині він опікуєть-
ся округом №9, до якого входять 
вулиці Бандуристів, Вокзальна, Екс-
каваторна, Лесі Українки, Михайла 
Калмикова, Поповича, Старовок-
зальна, Трипільська, Ушакова, Юрія 
Гагаріна, частина вулиці Шевченка 
та провулок Старовокзальний.

Протягом усіх років на свято за-
прошують професійних артис-
тів-аніматорів із Києва — команду 
BANANABOOM, які вміють дивувати. 
«Вістям» аніматори розповіли, що 
кожного року мають нову програ-
му. Цього разу дітей дивували каз-
кою мильних бульбашок, науковим 

хімічним шоу від професора Мен-
зуркіна та талановитими виступами 
тварин. Головними героями атрак-
ціону були собаки — у концертних 
костюмах вони, весело граючись, 
виконували свої номери. Після них 
настала черга інших «колег» — діти 
могли погладити карликового кро-
лика, шиншилу, довгошерсту мор-
ську свинку, флегматичного кота, 
доторкнутися до пітона. Той попри 
зверхнє ставлення до публіки пода-
рував хазяйці-дресирувальниці свій 
поцілунок. Окрасою дійства стали 
екзотичні папуги, які виступали в 
тандемі з хазяйкою і зачаровували 
помахами крил та барвистим пір’ям.

Під завісу святкування діти і до-
рослі пригощалися смаколиками. 
Додатково до них малеча отрима-
ла ще й солодкі подарунки.



I-VISTI.COM8 | 
  |  №52 [1108], 31 ГРУДНЯ 2021

ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.30, 5.15 Новини
7.10 Д/ц "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 0.50 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін. Суперчуття"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 17.00, 1.50 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.40, 0.40, 3.05, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30, 3.10 Д/с "Дикі тварини"
19.10 Д/с "Світ дикої природи"
19.55 Д/ц "Рік у дикій природі"
21.50 Х/ф "Святий Августин" 2 с.
4.05 #ВУКРАЇНІ
4.30 Енеїда
5.00 Невідомі Карпати

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Світ навиворіт"
8.00, 19.30 ТСН
9.05, 10.05, 11.05 "Життя відомих людей"
12.05, 13.40, 1.50, 3.00 "Ліпсінк батл"
15.10 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
17.10 Комедія "Свати - 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий період 3. Ера 

динозаврів"
22.20, 4.15 Комедія "Брехун, брехун"
0.05 Комедія "Свінгери"

ІНТЕР.
5.30, 0.40 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 7.55, 15.25, 16.10 "Вещдок"
8.50, 18.10, 2.50 "Стосується кожного"
9.40 "Корисна програма"
11.40 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Індії" (12+)
13.35 Х/ф "У них все добре"
17.05 "Вещдок. Особый случай"
20.00, 2.15, 5.05 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Анжеліка і король"
23.00 Х/ф "Дівчина мого найкращого 

друга" (18+)
4.20 "Позаочі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 М/ф "Мадагаскар"
10.45 М/ф "Пінгвіни Мадагаскар"
12.25 Х/ф "Таємниця будинку з 

годинником" (12+)
14.50, 15.30 Концерт. Привіт 20е
20.00 Т/с "Жіночі секрети" (16+)
0.10, 2.00 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
1.30 Телемагазин
2.50 Гучна справа
5.00 Реальна містика

ICTV.
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Факти
5.25 "На трьох" (16+)
7.45 Х/ф "Маска Зорро"
10.05 Х/ф "Легенда Зорро"

12.20 Х/ф "Перший лицар" (12+)
14.50 Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "День бабака"
21.00 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
22.45 Х/ф "Побачення наосліп"
0.30 Дизель-шоу (12+)
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.45 "Вар'яти" (12+)
7.30 "Хто зверху?" (12+)
13.00 М/ф "Заплутана історія"
14.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
16.55 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
19.00 Х/ф "Красуня та чудовисько"
21.35 Х/ф "Попелюшка"
23.40 Х/ф "Дамбо"

СТБ.
5.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05 Т/с "Дівчата" (12+)
15.55, 17.50 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.55, 22.15 "Хата на тата" (12+)
22.25 "Україна має талант"

НТН.
6.25 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.45, 17.10, 1.35, 3.50 "Випадковий 

свідок"
10.00 Х/ф "Їсти подано, або Обережно, 

кохання!"
11.45 Х/ф "Добре сидимо!"
13.10 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
15.05 Х/ф "Близнюки - 2" (16+)
19.00, 3.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм одружується"
21.15 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)
23.15 Х/ф "Жіноча інтуїція"
4.45 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 18.50 
"Репортер". Новини

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

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 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.55, 2.30, 5.15 Новини
7.10 Д/ц "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 0.45 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін. Суперчуття"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 17.00, 1.45 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.40, 0.35, 3.05, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/с "Дикі тварини"
19.10 Д/с "Світ дикої природи"
19.55 Д/ц "Рік у дикій природі"
21.50 Х/ф "Святий Августин" 1 с.
3.15 Енеїда
3.50 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.

КАНАЛ "1+1".
6.30 "Світ навиворіт"
8.10, 19.30 ТСН
9.15, 10.15, 11.15 "Життя відомих людей"
12.15, 13.50, 2.35, 3.50 "Ліпсінк батл"
15.10 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
17.10, 18.25 Комедія "Свати - 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий період - 2: 

глобальне потепління"
22.25, 5.00 Комедія "Поїздка в Америку"
0.55 Комедія "Свінгери 2"

ІНТЕР.
5.30, 0.50 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 7.55, 15.25, 16.20 "Вещдок"
8.50, 18.10, 3.05 "Стосується кожного"
9.40, 10.40 "Корисна програма"
11.40 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Відні"
13.30 Х/ф "Весільний переполох"
17.05 "Вещдок. Особый случай"
20.00, 2.20 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
22.55 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
4.35 "Позаочі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 М/ф "Як приручити дракона 2"
11.00 Х/ф "Мумія 3: Гробниця Імператора 

Драконів" (16+)
13.00, 15.30 Х/ф "Світ Юрського періоду 

2" (12+)
16.10 Концерт "Україна"
20.00 Т/с "Жіночі секрети" (16+)
0.15, 2.00 Т/с "Ялинка на мільйон"
1.30 Телемагазин
2.50 Гучна справа
5.00 Реальна містика

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45 "На трьох" (16+)
9.05 Х/ф "Конго" (16+)
11.00, 12.45 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
14.45, 23.50 Дизель-шоу (12+)

17.00 Т/с "Новорічний Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Маска Зорро"
21.35 Х/ф "Легенда Зорро"
2.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.30 "Вар'яти" (12+)
7.15 "Хто зверху?" (12+)
12.55 Х/ф "Щоденники принцеси"
15.00 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"
17.10 М/ф "Заплутана історія"
19.00 Х/ф "Пен"
21.05 Х/ф "Аліса в країні чудес"
23.10 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"

СТБ.
4.55 Т/с "Коли ми вдома"
10.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05 Т/с "Знайду пару коханому" (12+)
15.55, 17.50 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.55, 22.15 "Хата на тата" (12+)
22.25 "Україна має талант"

НТН.
5.35 Х/ф "Пригоди Буратіно" 2 с.
6.55 М/ф
8.05, 17.10, 1.15, 3.35 "Випадковий 

свідок"
10.30 Х/ф "Веселі Жабокричі"
11.45 Х/ф "Біля тихої пристані"
13.10 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
15.05 Х/ф "Близнюки" (16+)
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
21.30 Х/ф "Близнюки - 2" (16+)
23.30 Х/ф "Їсти подано, або Обережно, 

кохання!"

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 зі Світланою Орловською
22.00 "Спецтема"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  5 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 3.15 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 2.00, 5.35 

Новини
7.10, 7.30, 7.50 М/ф
8.05 Невідомі Карпати
8.25, 4.55 Відтінки України
9.05, 2.25 #ВУКРАЇНІ
9.40 Х/ф "Подвійне свято"
11.25 Н. Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий ювілейний 
концерт

15.20 Концерт "Спаси мене, пісне"
18.30, 23.20 Д/с "Особливий загін. 

Суперчуття"
19.20 Х/ф "Троянда на Різдво"
21.25 Т/с "Готель "Адлон". Сімейна сага" 

(16+)
0.45 Д/ф "Гідра" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 5.20 "Світ навиворіт"
8.15, 19.30 ТСН
9.20, 10.20, 11.20 "Життя відомих людей"
12.20, 1.55 "Ліпсінк батл"
14.05 Комедія "Скажене весілля"
16.00, 17.05, 18.20 Комедія "Свати - 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий період"
22.10 Комедія "Скажене весілля 3"
0.10 Комедія "Свінгери"
3.20 Комедія "Термінал"

ІНТЕР.
3.10, 8.45, 18.10, 3.15 "Стосується 

кожного"
4.40, 4.45 "Позаочі"
5.25, 0.55 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
6.55, 16.40, 17.30 "Вещдок"

9.35, 10.30 "Корисна програма"
11.30 Х/ф "Кохання з першого погляду в 

Лапландії"
13.20 Х/ф "Ой, мамоньки!" (16+)
15.00 Х/ф "Сімейне пограбування" (12+)
20.00, 2.30 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анжеліка - маркіза янголів"
23.10 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 М/ф Кунг-фу панда 3
10.50 Х/ф "Мумія" (16+)
13.10, 15.30 Х/ф "Мумія 2: Повернення" 

(16+)
16.10 Х/ф "Мумія 3: Гробниця Імператора 

Драконів" (16+)
18.15, 20.00 Х/ф "Світ Юрського періоду 

2" (12+)
22.00 Х/ф "Хмарочос" (12+)
23.50, 2.00 Т/с "Ялинка на мільйон"
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Служба розшуку дітей
5.30 "На трьох" (16+)
8.50 Х/ф "Шоу починається"
10.25 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
12.00 Х/ф "Діамантовий поліцейський" 

(16+)
13.40 Новорічний Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10, 20.55 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
22.55 Х/ф "Конго" (16+)
0.45 Дизель-шоу (12+)
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.15 "Хто зверху?" (12+)
12.00 М/ф "Монстри на канікулах" (16+)
13.40 М/ф "Монстри на канікулах 2"
15.10 М/ф "Монстри на канікулах 3: Море 

кличе"

17.00 М/ф "Рататуй"
19.00 Х/ф "Дамбо"
21.10 М/ф "Король Лев"
23.30 Х/ф "Золоте дитя"
1.20 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
4.55 Т/с "Коли ми вдома"
10.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05 Т/с "Продається будинок із 

собакою"
15.50, 17.50 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.55, 22.15 "Хата на тата" (12+)
22.25 "Україна має талант"

НТН.
5.50 Х/ф "Пригоди Буратіно" 1 с.
7.00 М/ф
7.40, 17.15, 1.15, 3.35 "Випадковий 

свідок"
10.05 Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."

11.30 Х/ф "Без року тиждень"
12.55 Х/ф "Суперпограбування в Мілані" 

(16+)
14.55 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
21.25 Х/ф "Близнюки" (16+)
23.30 Х/ф "Круїз, або Розлучна подорож"
4.45 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

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, 3 січня

ВІВТОРОК,  4 січня
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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 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 21.00, 0.35, 5.15 

Новини
7.10 Д/ц "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 1.20 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Преса"
10.10 Д/с "Особливий загін. Суперчуття"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 21.50 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.05 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап. Спринт, 10 км, 
чоловіки

16.45 Навечір'я Різдва Христового ПЦУ
19.30 Навечір'я Різдва Христового УГКЦ
21.40, 1.10, 5.50 Спорт
22.50 Х/ф "Троянда на Різдво"
2.20 Д/с "Дикі тварини"

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Світ навиворіт"
7.55, 19.30 ТСН
9.00, 10.00, 11.00 "Життя відомих людей"
12.00, 13.35, 2.10, 3.20 "Ліпсінк батл"
15.00 Концерт "СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ. 15 

РОКІВ"
17.15, 18.25 Комедія "Свати - 7"
20.35 М/ф "Льодовиковий період 4: 

континентальний дрейф"
22.20 Х/ф "Аліта: бойовий ангел"
0.40 "Різдвяна історія з тіною кароль"
4.35 Різдвяна казка. Мюзикл з Тіною 

Кароль

ІНТЕР.
5.40 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 7.55 "Вещдок"
8.50, 2.40 "Стосується кожного"
9.40 "Корисна програма"

11.40 Х/ф "Кохання з першого погляду на 
Бора-Бора" (12+)

13.30 Х/ф "Зустрінемось онлайн" (16+)
15.40 Х/ф "Різдво на льоду"
17.30 "Пряма трансляція Різдвяного 

богослужіння"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Неприборкана Анжеліка"
22.30 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
0.25 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
4.15 "Позаочі"
5.10 "Вещдок. Новый год"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 М/ф "Шрек"
10.50 М/ф "Шрек 2"
12.40 Х/ф "Король Ральф"
14.50, 15.30 Новорічне Шоу Маска
20.00 Т/с "Жіночі секрети" (16+)
0.10, 2.00 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40 "На трьох" (16+)
8.05 М/ф "У пошуках Жар-птиці"
9.15 М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк" 

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

(16+)
12.05 М/ф "Три богатирі і Шамаханська 

цариця" (16+)
13.25 М/ф "Добриня Микитович і Змій 

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

Змій" (16+)
16.05 М/ф "Ілля Муромець і Соловій-

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

берегах" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Помінятися місцями"
21.15 Х/ф "Тупий та ще тупіший" (16+)
23.05 Х/ф "Довгий поцілунок надобраніч" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.00 "Вар'яти" (12+)
6.30 "Хто зверху?" (12+)
12.05 Х/ф "Проблемне дитя"
13.40 Х/ф "Проблемне дитя 2"
15.20 Х/ф "Син Маски"
17.00 Х/ф "Маска" (16+)
19.00 М/ф "Крижане серце"
20.55 М/ф "Крижане серце 2" (12+)
22.50 М/ф "Король Лев"

СТБ.
5.00 Т/с "Коли ми вдома"
10.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55 Т/с "Сонячні дні" (12+)
15.40, 17.50 Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.55, 22.15 "Хата на тата" (12+)
22.25 "Україна має талант"

НТН.
6.00 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.20, 17.15 "Випадковий свідок"

9.35 Х/ф "Жіноча інтуїція"
12.00 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
13.30 Х/ф "Жандарм одружується"
15.15 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)
19.00, 1.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
21.30 Х/ф "Міф"
23.55 Х/ф "За два кілометри від Нового 

року"
2.20 "Святі й праведники ХХ століття"
4.45 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 17.00 "Репортер". Новини
9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 

країни"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 Різдвяний концерт

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30, 6.40 М/ф
7.00 Різдвяна утреня УГКЦ
9.00 Різдво Христове ПЦУ
12.00 Х/ф "Ласкаво просимо на Різдво"
13.40 Древо. Різдво сонця
13.55 Країна пісень
15.05 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап. Спринт, 7, 5 км, 
жінки

16.40 Н. Фаліон та "Лісапетний 
батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

21.00, 23.25, 2.00, 4.00, 5.35 Новини
21.25 Х/ф "Пуччіні" 1 с. (12+)
0.00 Х/ф "Прелюдія долі"
1.35, 2.25 #ВУКРАЇНІ
2.55 Поки Бог не бачить
3.45, 4.25 Невідомі Карпати
4.35 Сто років ізоляції

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Світ навиворіт"
8.15, 19.30, 5.35 ТСН
9.20, 10.20, 11.20, 6.20 "Життя відомих 

людей"
12.20 М/ф "Льодовиковий період"
14.00 М/ф "Льодовиковий період - 2: 

глобальне потепління"
15.55 М/ф "Льодовиковий період 3. Ера 

динозаврів"
17.45 М/ф "Льодовиковий період 4: 

континентальний дрейф"
20.15 М/ф "Льодовиковий період 5. Курс 

на зіткнення"
22.00 М/ф "Співай"
0.00, 1.55 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
3.30 Концерт "СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ. 15 

РОКІВ"

ІНТЕР.
6.25 Д/п "Від Різдва до Хрещення"
7.20 Х/ф "Різдво на льоду"
9.00 "Пряма трансляція Різдвяної літургії"
11.00 "Корисна програма"
12.00 Х/ф "Поза трасою" (12+)
13.50 Х/ф "Помста пухнастих"
15.30, 16.10, 0.35 "Вещдок"
17.05 "Вещдок. Особый случай"
18.05 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анжеліка і султан"
22.50 Х/ф "Дівчата"
3.10 "Орел і Решка. Дива світу"
4.00 "Орел і Решка. Дива світу 2"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Х/ф "Король Ральф"
11.00 Т/с "Дорога додому" 1, 4 с. (12+)
15.30 Т/с "Дорога додому" (12+)
20.00 Х/ф "Сім'я напрокат"
22.00, 2.00 Т/с "Вірна подруга" (12+)
1.30 Телемагазин

2.20 Х/ф "Таємниця будинку з 
годинником" (12+)

4.10 Гучна справа
4.40 Реальна містика

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Служба розшуку дітей
5.20 Факти
5.45 "На трьох" (16+)
8.10 Х/ф "Перший лицар" (12+)
10.35 Х/ф "Гобіт: Несподівана подорож" 

(12+)
13.35 Х/ф "Гобіт: Пустка Смоґа" (16+)
16.15 Х/ф "Гобіт: Битва п’яти воїнств" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Дизель-шоу (12+)
2.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.35 "Вар'яти" (12+)
6.35 "Хто зверху?" (12+)

10.05 М/ф "Аладдін"
11.50 М/ф "Рататуй"
13.55 Х/ф "Фантастичні звірі і де їх 

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

Ґріндельвальда" (12+)
19.00 Х/ф "Аладдін"
21.35 Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
23.35 Х/ф "Зачарована"

СТБ.
4.50 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Х/ф "Реальна Любов" (16+)
8.40 Х/ф "Відпочинок за обміном" (16+)
11.10, 17.50 Т/с "Сліпа" (12+)
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.45 "Мій секрет. Євгеній Кот"
22.15 "Мій секрет. Ірина Білик"
0.30 "Україна має талант"

НТН.
6.10 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
6.50 М/ф "Пригоди козака Енея"
7.25, 17.05, 1.05 "Випадковий свідок"

9.10 Х/ф "За два кілометри від Нового 
року"

11.05 Х/ф "Ділові люди"
12.45 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
14.45 Х/ф "Міф"
18.15 Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
20.05 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
22.00 Х/ф "Сорочинський ярмарок на 

НТН"
23.50 "Дискотека 80-х"
4.45 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
7.00 Різдвяні богослужіння
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00 

"Репортер". Новини
12.10 "П'ята колонка". Підсумки
13.15 "Влада хохотала"
14.10, 16.10 Концерт
17.10 Міністерство правди
18.00, 23.00 Різдвяний концерт

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00, 21.00, 0.20, 

4.00, 5.35 Новини
7.10, 7.30, 7.50 М/ф
8.05, 4.25 Невідомі Карпати
8.25 Відтінки України
9.00 Собор Пресвятої Богородиці ПЦУ
11.30, 23.25 Д/ц "Карпатські хижаки"
12.25 #ВУКРАЇНІ
13.05 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап. Змішана естафета
14.35, 15.10 Міста та місткечка
15.35 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап.Одиночназмішана 
естафета

16.55 Концерт. Дмитро та Назарій 
Яремчуки

18.15 Д/с "Тваринна зброя"
19.10 Т/с "Паризькі таємниці" (16+)

21.25 Х/ф "Пуччіні" 2 с. (12+)
0.45 Х/ф "Богдан - Зиновій 

Хмельницький"
2.50 Д/с "Дика планета"
3.30 Країна пісень

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 6.10 ТСН
20.15, 2.45 "Новорічний вечірній квартал 

2020/2021"
1.00 Комедія "Свінгери 2"

ІНТЕР.
5.45 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Танечки"
7.25 Х/ф "Помста пухнастих"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Сім няньок"
12.25 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
14.20 Х/ф "Три плюс два"
16.00 Х/ф "Дівчата"
17.50 Х/ф "Анжеліка - маркіза янголів"
20.00, 3.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
22.35 "Місце зустрічі. Новий рік"
3.35 "Орел і Решка. Дива світу"
4.20 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.20 Реальна містика
9.30, 15.20 Т/с "Спеці" (16+)
20.00 Х/ф "Хроніки хижих міст" (12+)
22.30 Х/ф "Мумія" (16+)
1.00 Т/с "Дорога додому" 1 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дорога додому" 2, 4 с. (12+)
4.50 Гучна справа

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.15, 2.50 "На трьох" (16+)
7.10 Хто хоче стати мільйонером? Ігрове 

шоу
8.55 Х/ф "Володар перснів: Хранителі 

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

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

короля" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
21.00 Х/ф "Каліфорнійський дорожній 

патруль" (12+)
22.50 Х/ф "Діамантовий поліцейський" 

(16+)
0.30 Особливості національної роботи

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.45 "Вар'яти" (12+)
7.00 "Хто зверху?" (12+)

12.50 М/ф "Крижане серце"
14.40 М/ф "Крижане серце 2" (12+)
16.35 Х/ф "Аладдін"
19.00 Х/ф "Чаклунка" (16+)
20.55 Х/ф "Чаклунка: Повелителька 

темряви" (12+)
23.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"

СТБ.
4.55 Т/с "Коли ми вдома"
5.40, 16.40 "Хата на тата" (12+)
23.05 "Україна має талант"

НТН.
5.50 Х/ф "Ділові люди"
7.25 Х/ф "Капітан Немо"
11.30 Х/ф "Чорна стріла"
13.10, 1.35, 3.15 "Випадковий свідок"
14.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Білі роси"
21.15 Х/ф "Синьйор Робінзон"

23.20 Х/ф "Дуже новорiчне кiно, або Ніч 
у музеї"

4.45 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 "Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15 "П'ята колонка"
13.45 "Запорєбрик NEWS"
14.15, 16.15 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 Різдвяний концерт
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу" з Андрієм Полтавою

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 Новини
7.10, 7.30, 7.50 М/ф
8.20 Д/с "Суперчуття"
9.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.00 Недільна Літургія УГКЦ
12.30 Недільна Свята Меса РКЦУ
13.25 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап. Гонка 
переслідування, 12, 5 км, 
чоловіки

14.30, 15.10 Міста та місткечка
15.35 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. V етап. Гонка 
переслідування, 10 км, жінки

16.45 Студія "Дорога до Пекіна"
17.20 Країна пісень
18.15 Д/с "Тваринна зброя"
19.10 Т/с "Паризькі таємниці" (16+)

21.00, 0.00, 5.05 Тиждень на Суспільному
22.00 Д/ц "Рік у дикій природі"
0.55 Х/ф "Іван Франко"
2.30 Х/ф "Лісова пісня"

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
10.00, 3.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. Дайджест"
19.30 ТСН
20.15 Х/ф "Аутсайдери"
23.10 Трилер "Еверест"
1.40 М/ф "Співай"

ІНТЕР.
5.40 Х/ф "Поза трасою" (12+)
7.25 Х/ф "Зимовий замок"
9.00 "Готовим вместе"
10.00, 11.00 "Інше життя"

12.00 "Вещдок. Опережая время"
16.20 Х/ф "Анжеліка і король"
18.20 Х/ф "Неприборкана Анжеліка"
20.00, 2.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Анжеліка і султан"
22.30 Х/ф "Три плюс два"
0.10 Х/ф "Приборкувачка тигрів"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50, 19.00 Сьогодні
6.50, 4.40 Реальна містика
10.10 Т/с "Спеці" (16+)
20.00 Х/ф "Тихоокеанський рубіж: 

Повстання" (12+)
22.10 Х/ф "Хроніки хижих міст" (12+)
0.50 Т/с "Дорога додому" 5 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35, 2.55 "На трьох" (16+)

7.30 Х/ф "День бабака"
9.15 Х/ф "Помінятися місцями"
11.20 Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
15.15 Т/с "Пес. Новорічний пес" (12+)
17.00 Т/с "ДВРЗ: Операція Новий рік" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Васабі"
20.50 Х/ф "Нереальний КОПець" (16+)
22.55 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
0.30 Особливості національної роботи

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 2.05 "Вар'яти" (12+)
8.00, 9.40 "Kids time"
8.05 М/ф "Красуня та чудовисько"
9.45 М/ф "Монстри на канікулах" (16+)
11.25 М/ф "Монстри на канікулах 2"
13.00 М/ф "Монстри на канікулах 3: Море 

кличе"
14.50 Х/ф "Чаклунка" (16+)
16.45 Х/ф "Чаклунка: Повелителька 

темряви" (12+)

19.00 Х/ф "Білосніжка і мисливець" (16+)
21.35 Х/ф "Мисливець і Снігова королева"
23.45 Х/ф "Казка казок" (16+)

СТБ.
6.05 Х/ф "Маленька Італія" (12+)
8.10 Х/ф "Інтуїція"
9.55 "СуперМама" (12+)
19.00 "Хата на тата" (12+)
22.50 "Україна має талант. Фінал"

НТН.
5.25 Х/ф "Платон Ангел"
7.20 "Слово Предстоятеля"
7.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.15 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.20 Х/ф "Синьйор Робінзон"
15.25 Х/ф "Білі роси"
17.05 Х/ф "Вірні друзі"
19.00 Х/ф "Кубанські козаки"
21.10 Х/ф "Небезпечно для життя!"
23.00 Х/ф "Принц" (16+)
0.45 Х/ф "11.6" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "Запорєбрик NEWS"
13.30 "П'ята колонка"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"

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

ЧЕТВЕР,  6 січня

П'ЯТНИЦЯ, 7 січня

СУБОТА,  8 січня

НЕДІЛЯ, 9 січня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

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.

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, світло, приватизована, 136000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Кінець вул. Коцюбинського, 5 соток, світ-
ло по вулиці, 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 
забудову, 29 соток — для ведення ОСГ. 
Тел.: 0 93 0409045, Ярослав. 

Рогозів с.,  під будівництво. На ділянці 
чудовий та родючий чорнозем, 25 со-
ток, приватизована, до центра та озе-
ра 1,5 км. Комунікації: асфальтований 
під'їзд, електрика, газ, центральний 
водопровід. Ціна договірна. Тел.: 0 99 
0420672, Олексій.

Куплю
Бориспіль

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.а

НЕРУХОМІСТЬ: 

Здам

Бориспіль

Приміщення с. Старе, Бориспільський 
р-н, 950 кв.м, для вирощування птиці та 
тварин, електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 
0 67 1646429.

Півбудинку по вул. Тергенєва, від влас-
ника, 2 кімнати, ванна, туалет, пральна 
машинка, мікрохвильова піч, 3500 грн.+ 
комунальні. Тел.: 0 98 5354029.

Найму

Бориспіль

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 
0 67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

БДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
запрошує на постійну роботу осіб з інва-
лідністю (прибирання території, робота на 
повітрі). Тел.: (044) 2817986. 

Національна мережа продуктових ма-
газинів АТБ запрошує на роботу про-
давця-консультанта, 12000 грн/міс. (16 
змін); охоронця, 13150 грн/міс. заступ-
ник керуючого, від 18000 грн/міс. (16 
змін). Тел.: 0 50 4137236.

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

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, 
вантажники, засипальники сировини, 
укладальник-пакувальник, з/п висока, 
стабільна, повертаємо кошти за проїзд. 
Тел.: 0 67 5221290.

ПРОДАМ: 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Місто: Бориспіль

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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»
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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 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 вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 
66 4553391.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, ще-
бінь, 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
Догляну людину похилого віку з правом 
успадкування майна або куплю спадок. 
Тел.: 0 68 6848964.

З 22.11.2021 р. по 21.12.2021 р. відбувалася процедура розгляду та врахування 
пропозицій громадськості до проекту «Детальний план території земельної ділянки 
з цільовим призначенням для ведення індивідуального садівництва, площею 4,9260 
га за кадастровим номером 3222789200:02:015:0025 для розміщення дачної забудови, 
яка розташована за межами населеного пункту села Ясногородка на території Бишів-
ської сільської ради Фастівського району Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна ознайомитися за 
адресою: 07700, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Яготин, вул. Незалежності, буд. 
110 в приміщенні міської ради. Відповідальним за забезпечення організації розгляду 
пропозицій громадськості є виконувач обов'язків начальника відділу з питань місто-
будування та архітектури апарату Яготинської міської ради Ільчук А.І.

10.12.2021 р. о 10:00 годині у приміщенні Яготинської міської ради в рамках гро-
мадських обговорень відбулися громадські слухання щодо розробки проекту місто-
будівної документації.

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань не надходило 
пропозицій та зауважень від громадськості. 

В ході розгляду проекту було узгоджено проектні рішення Детального плану те-
риторії між Яготинською міською радою (Замовник) і Розробником містобудівної 
документації — ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ».

З 22 листопада по 21 грудня 2021 року відбувалася процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості до проєкту «Генеральний план та плану зонування 
території (у складі генерального плану) села Строкова Бориспільського району 
Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна було ознайоми-
тися за адресою: с. Строкова, вул. Центральна, 3.

8 грудня 2021 року о 17:00  у приміщенні сільського клубу в рамках громадських 
обговорень відбулися громадські слухання щодо розроблення проекту містобудівної 
документації «Генеральний план та плану зонування території (у складі генерального 
плану) села Строкова Бориспільського району Київської області».

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань надходили 
наступні пропозицій та зауважень від громадськості:

- закрите існуюче кладовище (нанести на план існуючого використання території)
- передбачити територію проєктної садибної забудови
- прибрати територію проектного кладовища
В ході розгляду проекту було узгоджено проєктні рішення проєкту «Генеральний 

план та плану зонування території (у складі генерального плану) села Строкова Бо-
риспільського району Київської області» між Виконавчим комітетом Студениківської 
сільської ради Бориспільського району Київської області (Замовник) і Розробником 
містобудівної документації – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 
ДАТАЛАЙН СОЛЮШНС ЛТД. (DATALINE 

SOLUTIONS LTD.) 
(IBC No. 098890)

Цим повідомляється, що ДАТАЛАЙН СО-
ЛЮШНС ЛТД. (DATALINE SOLUTIONS LTD.) 
знаходиться в процесі ліквідації, яка розпо-
чалося 17/12/2021. Особи, які мають будь-
які вимоги до компанії повинні заявити їх 
ліквідатору протягом 1 місяця від цієї дати.

Пані Тіфані Ніколь Ланза (Ms. Tiffany 
Nicole Lanza), що знаходиться за адре-
сою: Беліз, район Беліз, вул. Кор. Поінсета 
Лейн та Паракіт, 15 (15 Cor. Poinsetta Lane 
& Parakeet Str., Belize District, Belize), була 
призначена в якості ліквідатора компанії.

Дата 18/12/2021
Пані Тіфані Ніколь Ланза (Ms. Tiffany 

Nicole Lanza), Ліквідатор 
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Досить напружений і 
насичений період. Потрібно 
встигнути багато чого завер-

шити. Але поки не рвіться починати 
щось нове, постарайтеся не форсува-
ти події. 

ТЕЛЕЦЬ.  Вам доведеться вийти 
за рамки звичного оточення, щоб 
знайти краще розуміння складної 

ситуації та побачити перспективи. Більше 
уваги приділяйте професійним обов'язкам.

БЛИЗНЮКИ. У вас може ви-
никнути почуття ностальгії, по-
старайтеся не піддаватися смут-

ку. Адже вас чекають радісні події й приєм-
ні зустрічі.  Будьте сміливішими, не бійте-
ся мріяти й реалізовувати нові проекти.

РАК.  Ви зможете все здолати 
і довести свою професійну ком-
петентність. Ваш авторитет знач-

но зросте, а це буде сприяти просуванню 
кар'єрними сходами. Бажано приймати всі 
рішення самостійно. 

ЛЕВ. Очікуйте приємні звістки, 
гарний період для нових зна-
йомств. Ваші можливості розши-

ряться, але краще зайнятися якою-небудь 
конкретною справою, зосередитися на ній.

ДІВА. Довіряй, але перевіряй 
— ось одне з головних завдань 
тижня. Ви зможете досягти май-

же будь-яких вершин, але тільки при кри-
тичному ставленні до себе і ще більш кри-
тичному — до навколишніх.

ТЕРЕЗИ. Труднощі й пере-
шкоди, що виникли перед ва-
ми, будуть поступово відступа-

ти. Відкриються блискучі перспективи у 
кар'єрі та в особистому житті. 

СКОРПІОН. Ви не можете не 
помітити посмішки фортуни. 
Вас чекає кар'єрний ріст і вели-

кий прибуток. Здійсняться ваші давні мрії 
й бажання.

СТРІЛЕЦЬ. Вас буде супро-
воджувати успіх у просуван-
ні нових ідей і оригінальних 

розробок. Прихильна увага началь-
ства й колег вам забезпечена. Побере-
жіть добрі відносини з близькими вам 
людьми.

КОЗЕРІГ.  Запорука успіху за-
раз у використанні особистих і 
ділових зв'язків. Цей тиждень за-

пам'ятається цікавими знайомствами. Не 
відкладайте вирішення назрілих проблем. 

ВОДОЛІЙ. Настав період ак-
тивних дій, коли від вас буде 
потрібна заповзятливість. Будь-

те на висоті, не давайте приводу недобро-
зичливцям і заздрісникам.

РИБИ.  На роботі ймовірні не-
сподівані зміни, можливі далекі 
поїздки й відрядження. Не вар-

то боятися діяти й проявити себе, і все 
складеться вдало. Постарайтеся закінчи-
ти старі справи й урегулювати розбіжно-
сті з навколишніми мирним шляхом.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 3-9 СІЧНЯ

З 22 листопада по 21 грудня 2021 року відбувалася процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості до проєкту «План зонування території села Козлів 
Бориспільського району Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна було ознайоми-
тися за адресою: с. Студеники, вул. Переяславська, буд. 19.

8 грудня 2021 року о 14:00  у приміщенні сільського клубу в рамках громадських 
обговорень відбулися громадські слухання щодо розроблення проекту містобудів-
ної документації «План зонування території села Козлів Бориспільського району 
Київської області».

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань надходили 
наступні пропозицій та зауважень від громадськості:

- зауваження щодо графічної частини матеріалів проекту
В ході розгляду проекту було узгоджено проєктні рішення проєкту «Плану зонуван-

ня території села Козлів Бориспільського району Київської області» між Виконавчим 
комітетом Студениківської сільської ради Бориспільського району Київської області 
(Замовник) і Розробником містобудівної документації – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС».

З 22 листопада по 21 грудня 2021 року відбувалася процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості до проєкту «План зонування території села Семе-
нівка Бориспільського району Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна було ознайоми-
тися в приміщенні Семенівського старостинського округу за адресою: с. Семенівка, 
вул. Аршавська, 2.

8 грудня 2021 року о 10:00  у приміщенні будинку культури в рамках громадських 
обговорень відбулися громадські слухання щодо розроблення проекту містобудів-
ної документації «План зонування території села Семенівка Бориспільського району 
Київської області».

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань надходили 
наступні пропозицій та зауважень від громадськості:

- Підняте питання щодо приватизації земельних ділянок.
В ході розгляду проекту було узгоджено проєктні рішення проєкту «Плану зону-

вання території села Семенівка Бориспільського району Київської області» між Вико-
навчим комітетом Студениківської сільської ради Бориспільського району Київської 
області (Замовник) і Розробником містобудівної документації – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ 
ПЛЮС».

З 22 листопада по 21 грудня 2021 року відбувалася процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості до проєкту «План зонування території села Леляки 
Бориспільського району Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна було ознайоми-
тися в приміщенні Семенівського старостинського округу за адресою: с. Семенівка, 
вул. Аршавська, 2.

8 грудня 2021 року о 15:30  у приміщенні сільського клубу в рамках громадських 
обговорень відбулися громадські слухання щодо розроблення проекту містобудів-
ної документації «План зонування території села Леляки Бориспільського району 
Київської області».

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань надходили 
наступні пропозицій та зауважень від громадськості:

- пояснити громадськості про встановлення санітарно-захисної зони від кладовища
В ході розгляду проекту було узгоджено проєктні рішення проєкту «Плану зонуван-

ня території села Леляки Бориспільського району Київської області» між Виконавчим 
комітетом Студениківської сільської ради Бориспільського району Київської області 
(Замовник) і Розробником містобудівної документації – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС».

З 22 листопада по 21 грудня 2021 року відбувалася процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості до проєкту «План зонування території села Соснова 
Бориспільського району Київської області»

З текстовою та графічною частинами зазначеного проекту можна було ознайоми-
тися в приміщенні Соснівського старостинського округу за адресою: с. Соснова, вул. 
Центральна, 36 а.

8 грудня 2021 року о 15:30  у приміщенні будинку культури в рамках громадських 
обговорень відбулися громадські слухання щодо розроблення проекту містобудів-
ної документації «План зонування території села Соснова Бориспільського району 
Київської області».

Під час проведення громадських обговорень та громадських слухань надходили 
наступні пропозицій та зауважень від громадськості:

- зауваження щодо графічної частини матеріалів проекту
В ході розгляду проекту було узгоджено проєктні рішення проєкту «Плану зонуван-

ня території села Соснова Бориспільського району Київської області» між Виконавчим 
комітетом Студениківської сільської ради Бориспільського району Київської області 
(Замовник) і Розробником містобудівної документації – ТОВ «УКРГРУППРОЕКТ ПЛЮС».


