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БЕЗХАТЬКО, ЯКИЙ ЖИВ БІЛЯ ЕКО, ОТРИМАВ 
ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК

ЛІКАРНЯ, «КАЗКА», ШКОЛА №5, ДЮСШ... 
КОЛИ ДОБУДУЮТЬ ОБІЦЯНЕ? 

Ірина ГОЛУБ

Публікація про сумну долю 
молодого чоловіка, який через 
свою недосвідченість та довір-
ливість залишився без житла та 
ще й надбав негараздів зі здо-
ров’ям, «Вісті» опублікували на-
прикінці жовтня. Напередодні 
Новорічних свят чоловік офіцій-
но отримав дах над головою.

У статті «Безпритульне життя: від 
злиднів та жебрацтва не зарікайся» 
(«Вісті» № 42(1098) від 22.10.2021 р.) 
йшлося про те, що безхатьком вия-
вився Білошицький Віталій Віталі-
йович, 1988 року народження. 30 
грудня 2021 року на засіданні ви-
конавчого комітету було прийнято 
рішення про тимчасове безоплат-
не влаштування його до відділення 
стаціонарного догляду для постій-

ного або тимчасового проживання 
у с. Любарці Бориспільського місь-
кого територіального центру соці-
ального обслуговування (надання 
соціальних послуг) та надання до-
помоги в оформленні та відновлені 
документів терміном до 01 березня 
2022 року.

Постфактум заступник Бори-
спільського міського голови Євге-
ній Грона повідомив «Вістям», що 
чоловік пройшов курс лікування 
у стаціонарі ББЛІЛ і тепер пере-
буває у Любарцях, де продовжує 
отримувати необхідну медичну 
допомогу.

ХРАМ, ДЕ ПАНУЄ ЗАТИШОК
І ДУШЕВНЕ ТЕПЛО

Ірина КОСТЕНКО

У кожного свій шлях до Бога. 
Для мне він відкрився у зріло-
му віці, коли робота журналіс-
та звела мне зі священиком от-
цем Віктором і громадою Хра-
му Святого Миколая Чудотво-
рця. 

Храм Святого Миколая Чудо-
творця на вулиці Сергія Камін-
ського, 35 — це перший у Бори-
сполі український православ-
ний храм. На момент освячення 
він був Храмом Київського патрі-
архату, нині належить до Право-
славної церкви України. Отець Ві-
ктор перебудував під Храм части-
ну власної хати. Там немає настін-
них розписів і високих куполів. 
Зате є дзвони. Ці дзвони колись 
висіли на Книшовому цвинтарі бі-
ля пам’ятного знаку жертвам го-
лодомору. У композиції загалом 
було шість дзвонів — три з них 
украли, інші три забрав комун-
госп і передав новоствореному 
тоді Храму Святого Миколая, де 
отець Віктор Котляр служить на-
стоятелем. 

У Храмі є нові ікони, а є намоле-
ні десятиліттями і більше. Їх пере-
давали прихожани, яким важли-
во було зберегти родинні релік-
вії у храмі, навіть якщо ті не мають 
особливої матеріальної цінності. 
Є незвичайні ікони, зокрема, об-
раз Матері Божої Чорнобиль-
ської. Є список із родинної ікони 
Різдва Христового, де зображені 
ще й усі етапи втечі Святого сімей-
ства від слуг Ірода. 

Чільне місце у Свято-Микола-
ївському Храмі займає трисклад-
на ікона, де зображені усі Свя-
ті покровителі бджолярства, ад-
же отець Віктор і сам бджоляр. На 
іконі під захистом Всевишнього та 
під Покровом Діви Марії ми бачи-
мо Святих Зосима і Саватія, Свя-
того Іллю та Миколу Чудотворця. 
Така ікона є єдиною в Україні та 
світі, писана бориспільським май-
стром за задумом отця Віктора. 

Після отримання Україною То-
мосу про автокефалію, одну з ко-
пій передали і Свято-Миколаїв-
ському храму. Прихожанин Ан-

дрій Поляниця власним коштом 
виготовив для нього кіот. Тільки 
після того документ виставили у 
Храмі. 

Але найбільша цінність храму, 
яку не можуть забезпечити ні іко-
ни, ні багаті убранства, — це йо-
го потужна позитивна енергети-
ка. Люди, які стояли біля витоків 
створення Свято-Миколаївської 
громади, дуже швидко стали єди-
ною родиною. Тут не затриму-
ються випадкові та нещирі люди, 
прихожани йдуть сюди не лише 
для спільної молитви, вони слу-
жать тут: співають, читають псал-
тир, стежать за свічками, допо-
магають почуватися комфортно 
кожній людині. На жаль, грома-
да Свято-Миколаївського Храму, 
що на вулиці Камінського, не ду-
же чисельна. Людно буває тіль-
ки у дні великих релігійних свят. 
Зменшення кількості прихожан 
особливо відчувається нині, коли 
літні люди, особливо ті, які були 
першими засновниками громади, 
не часто можуть собі дозволити 
піти на службу — здоров’я не те і 
епідеміологічна ситуація обмеж-
ує. Молодь же обирає або більш 
величні храми міста, або зручні-
ші для них у розташуванні. Проте 
є люди, які їдуть сюди із дальніх 
кінців міста і навіть із сусідніх сіл. 
Для них важливими є домашнє те-
пло, щирість та позитивна енерге-
тика рідного Храму.  

Для отця Віктора не має зна-
чення, скільки людей прийшло 
на службу. Щонеділі та на релігій-
ні свята він виходить до прихожан 
і розпочинає літургію або моле-
бень. Тут вам ніколи не скажуть, 
скільки коштує обряд хрещення, 
освячення чи сорокоуст… Кожен 
жертвує по можливостях. 

Від імені всіх прихожан Свя-
то-Миколаївського Храму, що 
на вулиці Камінського, 35, щи-
ро вітаю його настоятеля Отця 
Віктора із прийдешнім Святве-
чором та Різдвом Христовим. 
Нехай Божа Благодать завжди 
панує над нашим Храмом, на-
шим містом Борисполем і над 
нашою рідною Україною!

 � 4 січня 2022 року розпочато публічне обговорення у форматі електронної консультації 
проекту договору про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Реконструкція лікувального корпусу по вул. Котляревського, 1 в м. Бориспіль 
Київської області». Триватиме воно до 19 січня 2022 року. Про це повідомив виконавчий 
комітет Бориспільської міської ради на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Це один із 
проектів, задекларованих Бориспільською міською владою на найближчий час. Як триває 
робота з їх реалізації сьогодні? «Вісті» звернулися за коментарем до заступника міського 
голови Сергія Лещенка. 

Ірина КОСТЕНКО

Розбудова медичної 
інфраструктури

• Будівництво нового пологово-
го відділення Бориспільської бага-
топрофільної лікарні інтенсивного 
лікування має всі шанси розпоча-
тися у цьому році. Сергій Лещенко 
повідомив, що нині облдержадміні-
страція проводить тендер, резуль-
тати очікуються у січні.

• У співфінансуванні з обласним 
бюджетом триває реконструкція ам-
булаторій первинної медико-сані-
тарної допомоги у селах Рогозів та 
Сеньківка.

• Паралельно триває робота з 
Асоціацією міст України у рамках 
співпраці громад щодо реалізації 
спільного проекту реконструкції лі-
кувального корпусу ББЛІЛ. Йдеться 
про можливість залучити кошти з 
Державного фонду регіонального 
розвитку України на умовах співфі-
нансування: 80% — кошти держа-
ви, а 20% повинні виділити суміжні 
громади, які обслуговуються у на-
шій ББЛІЛ. Співпраця цих п’яти гро-
мад (Вороньківської, Золочівської, 
Гірської, Пристоличної і Бориспіль-
ської) є обов’язковою для отриман-
ня фінансування. Умови такої співп-
раці розробляються за участі асоці-
ації міст України. 

4 січня стартувало публічне об-
говорення проекту договору. Ко-
ли договір буде узгоджено і підпи-
сано усіма п’ятьма учасниками, ма-
теріали передаються до Міністер-
ства розвитку громад і територій 
для розгляду питання щодо співфі-
нансування. За словами Сергія Ле-
щенка, фінансування проекту мож-

ливе тільки у 2023 році — цьогоріч-
ні фінанси вже розподілені.

Освіта чекає
Керівник також розповів, що 

УКБ Бориспільської міської ради 
не змогло оперативно оголосити 
тендер на добудову — завершен-
ня робіт по будівництву дитячого 
садочка «Казка». Попередній під-
рядник подав скаргу на УКБ до Ан-
тимонопольного комітету, мотиву-
ючи тим, що договір із ним розірва-
ли незаконно, що організація ду-
же потужна і сама була спроможна 
завершити будівництво. На щастя, 
Антимонопольний комітет скаргу 
відхилив, тендер на визначення ви-
конавця робіт уже триває.

Так само досі чекає на добудо-
ву НВК ім. К. Могилка (школа №5). 
«Проект добудови отримав добро 
на реалізацію — повідомив Сергій 
Лещенко. — Як і планували, рухає-
мося у напрямку фінансування че-
рез Європейський інвестиційний 
банк. Оголошення тендеру поки що 
затримується — від Європейського 
банку ще немає оновленої проце-
дури та вимог по проведенню тен-
деру на закупівлю послуг з вико-
нання будівельних робіт. Ці вимоги 
постійно оновлюються. Тож чекає-
мо інформації від установи, що ви-
діляє кошти, щоб дати старт для за-
пуску тендерної процедури».

Дитсадок, з якого «вилетів» 
«Беркут», теж у очікуванні рекон-
струкції. «Проект реконструк-
ції закладу виготовлено, він про-
йшов експертизу і зацікавив об-
лдержадміністрацію, — повідомив 
співрозмовник. — Нам пообіцяли 
вишукати хоча б часткове фінан-

сування для початку робіт у 2022 
році або з обласного бюджету, або 
розглянути варіант через Європей-
ський інвестиційний банк у рамках 
Програми відновлення України. Бо-
риспіль підпадає під критерії Про-
грами відновлення України, бо у 
нас оселилася велика кількість пе-
реселенців». 

Добудова ДЮСШ — за 
програмою «Велике 
будівництво»

Проект реконструкції Бори-
спільської спортшколи 28 грудня 
отримав позитивний висновок 
експертизи. Сергій Лещенко за-
значив, що за наявною інформа-
цією, кошти у Державному бюдже-
ті на реконструкцію ДЮСШ у 2022 
році закладено, добудову фінан-
суватимуть за Президентською 
програмою «Велике будівницвто». 
На місці нинішньої парковки бу-
де добудовано капітальну спору-
ду, а на тенісному корті передба-
чено критий спортивний манеж 
з трибунами — мініфутбольний, 
волейбольний та баскетбольний 
майданчик.

Площа добудови капітальної бу-
дівлі (з урахуванням 3 поверхів) — 
близько півтори тисячі квадратних 
метрів. Там передбачено спортивні 
зали, зали для заняття боротьбою. 
Критий манеж займатиме близько 
2,5 тис. кв. метрів. 

На інший спортивний об’єкт, що 
планують зводити на території Цен-
тру туризму та краєзнавства учнів-
ської молоді, фінансування поки 
що не обіцяють. 
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НОВИНИ ГРОМАДИ



ПОЛІЦЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ ДЛЯ ПАТРУЛЬНИХ У БОРИСПОЛІ
Богдан РАК, фото Ірини 
КОСТЕНКО

У Борисполі планують збудувати 
Академію патрульної поліції. Про 
це на останньому засіданні міської 
ради у 2021 році повідомив місь-
кий голова Володимир Борисенко. 
На засіданні виступив начальник 
київської Академії патрульної по-
ліції Вадим Лісничук. Він презенту-
вав депутатам проект майбутнього 
бориспільського закладу.

Під час виступу Вадим Лісничук 
зазначив, що реформа патрульної 
поліції, яка розпочалась в 2014 ро-
ці, показала, що для підготовки па-
трульних необхідна абсолютно но-
ва установа, з новими підходами 
до навчання. Для цього за участі 
вітчизняних фахівців та правоохо-
ронців зі США та Канади було ство-
рено Академію патрульної поліції 
в місті Київ.

На сьогодні, окрім столичної ака-

демії, відповідні установи створе-
ні в Кривому Розі та Рівному. Про-
те навіть усі разом вони не можуть 
забезпечити правоохоронні органи 
необхідною кількістю випускників з 
відповідною підготовкою.

«Якщо взяти за приклад США, то 
там на території академії є і контра-
варійний майданчик, зони для під-
готовки спецпідрозділів, мотопа-
трулів і так далі. Таких майданчи-
ків на сьогодні в Україні немає. В 
нас взагалі є проблема із нестачею 
місця. Тому в керівництва виникла 
ідея — створити з нуля нову акаде-
мію, яка буде готувати патрульних 
за всіма правилами. Адже якість 
підготовки напряму залежить від 
умов навчання», — зазначив Вадим 
Лісничук.

Зараз максимальна спромож-
ність академії — одночасне нав-
чання 780 курсантів. В новому за-
кладі одночасно зможуть навча-

тись 2500 курсантів. Це 5 тисяч но-
вих патрульних поліцейських на 
рік. За словами очільника Акаде-
мії патрульної поліції, така кількість 
нових випускників повністю пере-
криє потребу в нових кадрах.

«Ми вже два роки обговорюємо 
з нашими міжнародними партне-
рами цей проект. Є повне розу-
міння необхідності такого закла-
ду. Проблема була лише в земель-
ній ділянці, яка б влаштовувала 
всіх за розміром та мала б зручну 
логістику. Саме таку ми знайшли 
в Борисполі», — пояснив Вадим 
Лісничук.

За словами міського голови, мі-
сто Бориспіль планує увійти до но-
вого закладу як співзасновник, то-
ді мешканці Бориспільської грома-
ди будуть мати пільги при навчан-
ні в закладі.

Депутатам сподобалась ідея та її 
перспективи для міста, тому 34-ма 

голосами «за» вони надали дозвіл 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділян-
ки у постійне користування пло-
щею у межах 15 га. Ця земельна ді-
лянка знаходиться на Бориспіль-
ській окружній, поблизу району Ло-
зівка.

Фінансування будівництва буде 
йти за рахунок державного бюдже-
ту та коштів міжнародних партне-
рів США та Канади. Як саме буде ви-
глядати новий освітній заклад, по-
ки говорити зарано, йдуть проек-
тні роботи. «Вісті» слідкуватимуть 
за реалізацією проекту.
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ЗАКОН І ПОРЯДОК

 � Наказ Міністра оборони №313 про затвердження 
переліку спеціальностей та/або професій, споріднених 
із відповідними військово-обліковими спеціальностями, 
після одержання яких жінки беруться на військовий 
облік військовозобов'язаних, викликав бурхливе 
обговорення в суспільстві. «Вісті» вирішили дізнатись, 
чого тепер очікувати жінкам, як стати на облік та навіщо 
це потрібно.

ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ДЛЯ ЖІНОК: 
ПОСТАВЛЯТЬ УСІХ, ФОПИ ПІД ПИТАННЯМ

Богдан Рак

На облік — майже всіх
Наказом міністра визначено пе-

релік професій, після одержання 
яких жінки беруться на військо-
вий облік. Перелік дуже великий 
та займає 11 сторінок друковано-
го тексту.

«Аналізуючи той перелік, я б ска-
зав, що він стосується майже усіх. 
Раніше було лише декілька про-
фесій, працівники яких підлягали 
військовому обліку, — наприклад, 
медичний персонал. Зараз пере-
лік включає приблизно 90% існу-
ючих професій», — зазначає керів-
ник Бориспільського районного 
територіального центру комплек-
тування та соціальної підтримки 
(колишній військкомат) підполков-
ник Юрій Бурляй.

Як запевняє Юрій Бурляй, питан-
ня не йде про призов в армію жінок 
чи про мобілізацію. Необхідно при-
вести до ладу систему військового 
обліку по тих спеціальностях, які 
можуть теоретично знадобитись у 
випадку введення військового ста-
ну. Він наголошує, що без особисто-
го бажання жінки її ніхто не зможе 
призвати до лав армії.

«Зараз жінки служать в нашій ар-
мії, але лише добровільно, за кон-
трактом. Так було до цього наказу, 
так буде й надалі. Цей наказ на дану 
ситуацію впливає лише одним мо-
ментом — тепер жінці буде легше 
підписати за бажанням контракт з 
ВСУ. Адже коли людина вже стоїть 
на військовому обліку, усі процеду-

ри проходять швидше», — підкрес-
лює Юрій Бурляй.

Спішити не треба?
У Бориспільському районі жінки 

складають 55% населення. Чолові-
ків лише 45%. Таким чином, наван-
таження на військкомат збільшить-
ся майже вдвічі. Проте спішити не-
має потреби — на те, аби жінки 
змогли стати на військовий облік, 
дається рік часу. Тобто немає не-
обхідності зараз усім бігти до нас 
і терміново подавати документи. 
Крім того, необхідна певна підго-
товча робота — наприклад, знай-
ти приміщення для зберігання осо-
бистих справ тощо. Разом із тим, і 
занадто зволікати та затягувати до 
останнього не варто, адже напри-
кінці 2022 р. може виникнути ажі-
отаж, і РТЦК просто не впораєть-
ся із навантаженням», — зазначає 
Юрій Бурляй.

За словами підполковника, вже 
проводиться  роз’яснювальна ро-
бота із роботодавцями, адже відте-
пер при прийомі на роботу жінки 
також повинні будуть надавати до-
кумент про те, що вони перебува-
ють на військовому обліку.

Самозайняті особи — жін-
ки-ФОПи — поки можуть «розсла-
битися», механізму щодо постанов-
ки їх на облік поки немає. 

Як стати на облік
Постановка на військовий облік 

для жінок нічим не відрізняється 

від постановки на військовий об-
лік для чоловіків. Необхідні доку-
менти (ксерокопії): паспорт, іден-
тифікаційний код, свідоцтво про 
шлюб (якщо є), свідоцтво про на-
родження дітей (якщо є), документ 
про освіту, довідка з місця робо-
ти із зазначенням спеціальності, 
за якою жінка працює (оригінал), 
заява.

«Зараз уся Держава взяла курс 
на діджиталізацію. Сподіваємось, 
що із часом стати або знятись з 
військового обліку можна буде 
онлайн, без відвідування РТЦК. Ця 
функція зараз доступна в тесто-
вому режимі для чоловіків, через 
додаток ДІЯ. Але ту є одна умова 
— наявність чинної ВЛК. Адже ви-
сновок комісії діє лише п’ять ро-
ків, після чого його необхідно по-
новлювати», — зауважує Юрій 
Бурляй.

Після отримання документів 
жінку направлять на проходжен-
ня військово-лікарської комісії. 
Комісію можна буде пройти в КНП 
«Бориспільська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування». 
На питання про готовність закла-
ду до проведення комісій жінок го-
ловний лікар КНП «ББЛІЛ» Олек-
сандр Щур зазначив: «Ми готові 
забезпечити проходження жінка-

ми медогляду для постановки на 
військовий облік. Лікарська комі-
сія працює щоденно з понеділка 
по п’ятницю. Як вже показав дос-
від минулих років, цього достат-
ньо. Тому поки що нічого змінюва-
ти ми не будемо».

Порушниць 
штрафуватимуть

Законом передбачена відпові-
дальність за ухилення від поста-
новки на військовий облік. Згід-
но чинної редакції, ті жінки, що не 
стануть на облік до кінця 2022-го 
року, будуть нести відповідаль-
ність. Як це може виглядати на 
практиці? Наприклад, при працев-
лаштуванні роботодавець виявить, 
що жінка не перебуває на обліку. 
Її направлять до РТЦК, а там, ви-
явивши пропущені строки, накла-
дуть штраф. 

Ухилення від постановки на 
військовий облік тягне за собою 
накладення штрафів у розмірах 
850-1700 грн на відповідну осо-
бу. Штраф загрожує і роботодав-
цю військовозобов’язаного, який 
ухиляється від обліку, але для ньо-
го це коштуватиме суттєво дорож-
че — від 5100 до 8500 грн.

Законопроект про удоскона-
лення системи військового об-
ліку «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України 
щодо удосконалення окремих 
питань виконання військово-
го обов'язку та ведення вій-
ськового обліку» був поданий 
у Верховну Раду у 2020 р. Вес-
ною 2021 року він був прийня-
тий депутатами, а 30 березня 
підписаний Президентом Укра-
їни. Наказ Міністра оборони 
№313 — підзаконний акт, який 
покликаний виконати рішення 
Верховної Ради.

Закон для всіх один
Стаття 17 Конституції Укра-

їни говорить, що захист суве-
ренітету і територіальної ціліс-
ності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної 
безпеки є найважливішими 
функціями держави, справою 
всього Українського народу. 
Стаття 65 доповнює: захист Ві-
тчизни, незалежності та тери-
торіальної цілісності України, 
шанування її державних сим-
волів є обов'язком громадян 
України. Таким чином, жодно-
го розділення на жінок та чо-
ловіків головний Закон Держа-
ви не робить.

 � ДОВІДКОВО



ЗАТВЕРДЖЕНО КОМПЛЕКСНУ ПРОГРАМУ ПРОТИДІЇ 
ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД, 
ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

 � На сесії Бориспільської міської ради 26 листопада 
було розглянуто питання «Про затвердження комплексної 
програми протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/
СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській 
міській територіальній громаді на 2022-2024 роки». Чим 
викликана необхідність розробки програми, яка ситуація 
із перерахованими захворюваннями у громаді, скільки 
коштів виділять на Програму та що саме фінансуватимуть, 
розбиралися «Вісті».

Ілона НЕГОДА

Розробником Програми висту-
пив відділ охорони здоров’я вико-
навчого комітету Бориспільської 
міської ради. До розробки також 
долучилися КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування» та КНП «Бори-
спільський міський центр первин-
ної медико-санітарної допомоги». 
Програма розрахована на 3 роки 
(з 2022 по 2024 включно) та вико-
нуватиметься в один етап. Загаль-
ний обсяг фінансування з міського 
бюджету складе 175 тис. грн.

Програма не випадково стосу-
ється лише трьох видів захворю-
вання — саме вони формують ос-
новний тягар інфекційних хвороб 
в Україні, викликаючи появу бага-
тьох супутніх станів і захворювань 
та суттєво впливаючи на погіршен-
ня якості життя та зниження його 
тривалості. 

ВІЛ-інфекція/СНІД
За оцінками ВООЗ, майже 38 млн 

людей у світі живуть із підтвер-
дженим діагнозом ВІЛ. В Україні їх-
ня кількість перевищує 250 тисяч. 
Більш як 4 тисячі українців мають 
синдром набутого імунодефіциту 
(СНІД). Україна посідає одне з пер-
ших місць серед країн Європи за 
кількістю ВІЛ-інфікованих. За оці-
ночними даними, більше 40% хво-
рих не знають про свій ВІЛ-статус та 
є розповсюдниками інфекції. Пізнє 
виявлення СНІДу зумовлює висо-
кий рівень смертності від нього. 

Станом на 1 жовтня 2021 р. на 
Київщині було 7,7 тис. ВІЛ-позитив-
них осіб та 2,8 тис. хворих на СНІД, 
які перебували на обліку в закла-
дах охорони здоров'я. У Бориспо-
лі, за даними кабінету «Довіра» 
КНП «ББЛІЛ», зараз на диспансер-
ному обліку з діагнозом ВІЛ пере-
буває 310 осіб. Чисельність хворих 
збільшується щороку. Так, рік тому 
їх кількість становила 230, а у 2018-
му році — 189 осіб. Лише за мину-
лий рік виявлено 38 нових випадків 
хвороби, померло 7 хворих. 

Вчасна діагностика є надзви-
чайно важливою, адже вірус вра-
жає імунну систему та знижує опір-
ність організму перед багатьма ін-
фекціями, а також деякими типа-
ми раку. Водночас із цим діагнозом 
можна жити повноцінним життям: 
створювати сім’ю, народжувати ді-
тей, займатися спортом, працювати 
тощо. Адже це хронічне захворю-

вання, подібне до багатьох інших. 
Єдиною умовою є постійний нагляд 
лікаря та отримання антиретрові-
русної (АТР) терапії. В Україні вона 
безоплатна, і на сьогодні її отриму-
ють майже 130 тис. осіб. 

АРТ-препарати ефективно кон-
тролюють ВІЛ. Завдяки ним немож-
ливо вилікувати ВІЛ та повністю ви-
вести його із організму, проте ре-
гулярне застосування такої тера-
пії пригнічує вірус. Його кількість в 
крові стає настільки мізерною, що 
він не проявляється в аналізі кро-
ві. Якщо такий рівень зберігаєть-
ся впродовж шести місяців, від лю-
дини з ВІЛ практично неможливо 
інфікуватися навіть статевим шля-
хом. Проте навіть після досягнення 
цього стану припиняти терапію ка-
тегорично не можна, адже без що-
денного пригнічення ліками вірус 
знову почне розмножуватися в ор-
ганізмі людини та набуде стійкості 
до препаратів попередньої схеми 
лікування.

Швидкий тест на наявність хво-
роби можна безоплатно зробити у 
сімейного лікаря, у кабінетах інфек-
ційних захворювань, у кабінетах 
«Довіра», в центрах СНІДу тощо. 

Вірусні гепатити
Гепатит — це захворювання пе-

чінки запального характеру, як 
правило, вірусного походження. 
Він розвивається через ураження 
вірусом гепатиту, деякі інфекційні 
захворювання, токсичні речовини, 
медикаменти та аутоімунні захво-
рювання.

Розрізняють п’ять основних ти-
пів вірусних гепатитів: А, В, С, D і Е. 
Усі вони спричиняють захворюван-
ня печінки, але між ними є й істот-
на різниця.

Гепатити А і Е передаються фе-
кально-оральним шляхом, тобто 
під час вживання інфікованої іжі 
або води, тоді як гепатити В, С, D 
— через пошкоджену шкіру або 
слизову під час контакту. Зокре-
ма, це може статися під час пере-
ливання крові, медичних маніпу-
ляцій, при передачі від матері до 
дитини, статевим шляхом, під час 
вживання наркотиків ін’єкційно 
або інтраназально або ж побуто-
вим шляхом (наприклад, коли лю-
дина використовує леза для голін-
ня або зубну щітку після інфікова-
ної людини).

Серед вірусних гепатитів най-
більш небезпечними є вірусні гепа-

тити В та С, які призводять до 96% 
всіх смертей, пов’язаних з вірусни-
ми гепатитами. 

За оцінками експертів, в Украї-
ні 5% осіб інфіковані гепатитом С. 
Водночас під медичним наглядом 
перебуває лише 5,4% від оціночної 
кількості хворих. Щодо гепатиту В, 
ним в Україні інфіковано 1,5% осіб, 
з яких лише 3,7% перебуває під ме-
дичним наглядом.

Щорічно фіксуються нові випад-
ки цих захворювань і у Бориспіль-
ській громаді. Так, у 2019 році бу-
ло зареєстровано 6 випадків віру-
сного гепатиту В (показник 5,4 на 
100 тисяч населення), у 2020 році 
— два випадки вірусного гепатиту 
В (показник 1,8) та два випадки ві-
русного гепатиту С (показник 1,8). 

Туберкульоз
В Україні спостерігається висо-

кий рівень захворюваності на ту-
беркульоз та смертності від нього. 
У 1995 році у країні було оголоше-
но епідемію туберкульозу, з того 
часу за всіма епідемічними показ-
никами ситуація значно погіршила-
ся. Нинішню епідемію туберкульо-
зу називають триєдиною епідемією. 
Це означає, що сьогодні реєстру-
ється три різновиди туберкульозу: 
традиційний (який виявлявся ще 
до відкриття протитуберкульозних 
препаратів), хіміорезистентний та 
туберкульоз ВІЛ-інфікованих та 
хворих на СНІД (ко-інфекції). Якщо 
перший із видів лікується у 96% ви-
падків, останній перебігає тяжко та 
практично не виліковується. 

Туберкульоз вважається соціаль-
ним захворюванням, яке безпосе-
редньо залежить від способу жит-
тя та якості харчування населення. 
Серед вперше виявлених хворих 
на туберкульоз близько 65% ста-
новлять малозабезпечені, непра-
цюючі працездатного віку, особи, 
що повернулися з місць позбавлен-
ня волі і ті, хто не має постійного 
місця проживання. Це значно по-
гіршує виявлення хворих та орга-
нізацію їх лікування.

Складне соціально-економіч-
не становище в Україні, безробіт-
тя, велика кількість людей, які не 
можуть повноцінно харчуватися, 
стреси, соціальна невлаштованість 
істотно підвищують ризик заражен-
ня та розвитку хвороби.

За оціночними даними ВООЗ, що-
року в Україні хворіють на туберку-
льоз близько 36 тис. осіб. Крім того, 
Україна входить до десяти країн з 
найвищим показником поширено-
сті мультирезистентного туберку-
льозу. Так, серед уперше діагносто-
ваних осіб майже у 29 відсотків ді-
агностується стійкість до протиту-
беркульозних препаратів. Той факт, 
що в Україні щороку своєчасно не 
виявляють близько чверті випадків 
захворювання на туберкульоз, тіль-
ки сприяє подальшому його поши-
ренню серед населення.

У Бориспільській громаді ситуа-
ція із туберкульозом (у тому числі 
хіміорезистентним та ко-інфекцій) 
залишається напруженою. Перева-
жаючою клінічною формою є хворі 
з дисемінованими та інфільтратив-
ними формами туберкульозу, в то-
му числі з розпадом легеневої тка-
нини, тобто найбільш епідеміоло-
гічно несприятливі форми. Серед 
хворих із уперше виявленим тубер-
кульозом люди віком 25-45 років. 
Ефективність лікування низька, ад-
же хворі переважно зловживають 
алкоголем, лікуються короткотри-
валими курсами або взагалі пере-
ривають лікування. 

У більшості випадків пацієн-
ти звертаються до протитуберку-
льозного кабінету з уже запущени-
ми формами туберкульозу. За да-
ними КНП «ББЛІЛ», у 2020 році ту-
беркульоз вперше виявили у 31-ї 
особи, в тому числі у трьох дітей. 
Приблизно таку ж кількість хворих 
виявляли і в попередні періоди: 25 
у 2019-му та 33 у 2018-му роках. На 
стаціонарному лікуванні перебува-
ло 24 особи, тоді як у 2019-му — 11, 
а у 2018-му році — 17 хворих. По-
мерло 6 хворих на туберкульоз па-
цієнтів. 

Надзвичайно негативним момен-

том є зниження кількості профілак-
тичних обстежень, туберкулінодіа-
гностики дітей та вакцинації БЦЖ. 
Так, у 2020 році виконано всього 
75% від запланованих профілак-
тичних обстежень дорослих та ли-
ше 9,4% дітей (1776 із 18772 осіб). 
Вкрай низьким є рівень охоплен-
ня вакцинацією БЦЖ. У 2020 році 
цей показник становив 40,2% по-
рівняно з 67,2% у 2019-му та 89,8% 
у 2018-му роках.

Фахівці вважають, що дуже низь-
кий відсоток туберкулінодіагости-
ки та зменшення кількості вакци-
нованих склалися через каран-
тинні заходи з запобігання коро-
навірусній хворобі, а також велику 
кількість відмов від вакцинації, що 
свідчить про необхідність посилен-
ня інформаційно-роз’яснювальної 
роботи серед населення.

Заплановані 
програмою заходи

Основними принципами проти-
дії інфекційним хворобам згідно 
ст.10 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб» 
є комплексність проведення профі-
лактичних, протиепідемічних, соці-
альних і освітніх заходів та обов'яз-
ковість їх фінансування.

Автори Програми вважають, що 
запропоновані ними заходи про-
філактики, діагностики, лікування 
та підтримки будуть ефективними, 
гнучкими та інноваційними. 

Умовно напрямки програми та 
заходи поділені на три групи: про-
філактичні, лікувально-профілак-
тичні та фінансова підтримка хво-
рих (оплата медичних послуг). 

На здійснення профілактичних 
заходів у Програму закладено 18 
тис. гривень. У документі вказа-
но, що більшість із них не потребує 
фінансування та виконується від-
повідними інстанціями на постій-
ній основі. Так, на Управління соці-
ального захисту населення, Тери-
торіальний центр соціального об-
слуговування та Службу у справах 

I-VISTI.COM4 | 
  |  №2 [1110], 7 СІЧНЯ 2022

МЕДИЦИНА



дітей та сім’ї покладено обов’язок 
збору та узагальнення інформації 
щодо потреб населення у соціаль-
них послугах з профілактики тубер-
кульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепа-
титів, догляду, соціального супро-
воду/патронажу сімей та осіб, які 
перебувають в складних життєвих 
обставинах, спричинених вказани-
ми захворюваннями, та належать 
до груп підвищеного ризику. Також 
вони здійснюватимуть роботу з ви-
явлення сімей (осіб), які перебува-
ють у складних життєвих обстави-
нах, надання їм соціальних послуг 
та здійснення соціального супро-
водження з метою профілактики та 
раннього виявлення туберкульо-
зу та інших соціально небезпечних 
хвороб. 

Проведення роз’яснювальної ро-
боти серед осіб, хворих на туберку-
льоз та членів їх сімей щодо безоп-

латного лікування туберкульозу в 
Україні, необхідності лікування та 
виконання медичних приписів, не-
припустимості відмови або пере-
ривання лікування покладено на 
КНП «ББЛІЛ» та міську первинку. Ці 
ж підприємства разом із управлін-
ням освіти і науки мають сприяти 
в проведенні профілактичних ог-
лядів. 

Фінансування передбачене ли-
ше на проведення інформацій-
но-просвітницької роботи серед 
населення щодо профілактики 
захворювання, яку будуть здійс-
нювати спільно відділи інформа-
ційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, молоді та спор-
ту, охорони здоров’я, служба у 
справах дітей та сім’ї та управлін-
ня освіти і науки. На це виділяти-
меться 5 тис. грн. щорічно. Всю 
суму планується витратити на ви-

готовлення 10 постерів для зов-
нішньої реклами. 

Ще по 1 тис. грн на рік виділять 
на соціальну рекламу щодо недо-
пущення стигматизації та дискримі-
нації в суспільстві хворих на тубер-
кульоз, ВІЛ-інфікованих і хворих на 
СНІД та інші соціально небезпечні 
інфекційні хвороби.

Проведення лікувально-про-
філактичної роботи передбачає 
низку заходів. Обов’язок забезпе-
чення туберкуліном та витратни-
ми матеріалами для проведення 
туберкулінодіагностики для груп 
підвищеного ризику щодо захво-
рювання на туберкульоз покладе-
но на виконком та міську первин-
ку. Кошти на це виділятимуться що-
року окремо рішенням про міський 
бюджет відповідного року.

Проведення щеплень проти ге-
патиту В та туберкульозу новона-

роджених дітей відповідно до Ка-
лендаря профілактичних щеплень 
здійснюватиметься медичними за-
кладами міста за рахунок держав-
ного бюджету, як і раніше. Забезпе-
чення доступного та ефективного 
тестування населення на ВІЛ та ві-
русні гепатити у закладах охорони 
здоров’я та надання амбулаторної 
медичної допомоги хворим на ту-
беркульоз відповідно до галузевих 
стандартів надання медичної допо-
моги забезпечать коштами із держ-
бюджету та НСЗУ. 

Фінансова підтримка хворих 
на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, віру-
сні гепатити на оплату медич-
них послуг передбачає відшко-
дування вартості обстеження за 
допомогою комп’ютерної томо-
графії для осіб з підозрою на ту-
беркульоз та пацієнтів, хворих на 
туберкульоз, які проходять ліку-

вання в КНП «ББЛІЛ». На це із місь-
кого бюджету виділять 46 тис. грн 
у 2022-му, 51 тис. грн у 2023-му 
та 60 тис. грн. у 2024-му роках. Ці 
кошти — майже 90% фінансуван-
ня, передбаченого Програмою, 
і їх має вистачати на лікування 
20-ти хворих щорічно. На дум-
ку авторів Програми, у підсумку 
це повністю забезпечить потре-
бу хворих із соціально-вразливих 
верств населення. 

Забезпечення хворих на тубер-
кульоз із соціально вразливих 
верств населення продуктовими 
та гігієнічними наборами, оплата 
мобільного зв’язку (відео ДОТ) для 
хворих на туберкульоз, які пере-
бувають на обліку в протитубер-
кульозному кабінеті КНП «ББЛІЛ», 
планується здійснювати за кошти 
громадських організацій та спон-
сорів.

ПОЛІОМІЄЛІТ 
ТА ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА

Одна з найдавніших 
хвороб

Люди почали хворіти на поліо-
мієліт кілька тисячоліть тому. Озна-
ки ураження поліовірусом вчені зна-
ходять на муміях Давнього Єгипту. 
Спочатку поліомієліт викликав неве-
ликі спалахи захворювання по всьо-
му світу та не призводив до появи 
епідемії. У ХХ столітті ситуація змі-
нилася, в Європі та США регіональні 
епідемії траплялися кожні 5–6 років. 
Протягом останніх 10 років епідемії 
поліомієліту періодично виникали 
у різних країнах світу. За даними 
ВООЗ, до 1988 року в світі було за-
фіксовано 350000 випадків захворю-
вання поліомієлітом у більш ніж 125 
країнах світу. Після запровадження 
масової вакцинації дітей в 60-х ро-
ках 20 ст., кількість інфікованих у сві-
ті різко зменшилася. У 2019 році було 
зареєстровано 175 нових випадків. 

Україна — в 
«червоному» переліку 
країн

Випадки захворювання реєстру-
валися в країнах, де відсоток охо-
плення щепленнями проти поліо-
мієліту був низький. Україна є од-
нією із 13 країн з «червоного» пе-
реліку, які мають високий ризик 
можливого спалаху поліомієліту. 
Серед інших країн Ємен, Централь-
но-Африканська Республіка, Уган-
да, Сирія, Ліван, Йорданія, Півден-
ний Судан, Судан, Ірак, Малі, Джи-
буті та Еритрея.

Влітку 2020 року Європейська ре-
гіональна комісія з сертифікації та 
ліквідації поліомієліту визнала Укра-
їну як регіон із високим ризиком по-
яви нових випадків поліомієліту че-
рез низький рівень вакцинації.

У вересні 2015 року 2 випадки 
поліомієліту було зафіксовано на 
Закарпатті, тоді захворіло двоє ді-
тей віком 4 роки та 10 місяців. Оби-
дві дитини не були вакциновані від 
поліомієліту. На початку вересня 
2021 року в Рівненській області в 
багатодітній сім’ї у півторарічної 
дівчинки було виявлено гострий 

в'ялий парез ніг. 6 жовтня відпо-
відно до результатів лабораторних 
досліджень в референт-лаборато-
рії м. Гельсинки у дитини офіційно 
був підтверджений випадок поліо-
мієліту. У її шести братів та сестер 
також виявили поліовірус. Вони не 
захворіли і вважаються носіями ін-
фекції. Усі діти в сім’ї не були вакци-
новані. Після офіційно зареєстро-
ваного спалаху поліомієліту в об-
ласті запровадили додаткові тури 
імунізації дітей проти цієї хвороби.

 

У зоні ризику діти 
до 5 років

Захворюваність на поліомієліт пе-
реважно збільшується у літньо-осін-
ні місяці. Частіше хворіють діти від 6 
місяців до 5 років. Інкубаційний пе-
ріод інфекційної хвороби становить 
від 2 до 35 днів, частіше 7-14 діб. По-
ліомієліт несе суттєву загрозу для не-
щеплених дітей та спричиняє незво-
ротні процеси, які можуть призвести 
до парезу кінцівок (зменшення здат-
ності роботи м’язів ніг, рук).

Збудником поліомієліту є вірус, 
який  належить до групи пікорнаві-
русів родини ентеровірусів (кишко-
вих вірусів) та існує у вигляді трьох не-
залежних типів. Він стійкий у зовніш-
ньому середовищі (у воді зберігаєть-
ся до 100 діб, у випорожненнях — до 
6 міс.), добре переносить заморожен-
ня, висушення. Гине при кип'ятінні, під 
впливом ультрафіолетового опромі-
нення та дезинфікуючих засобів.

Джерело інфекції — людина (хво-
ра або носій, що переносить зара-
ження безсимптомно). Від хворо-
го збудник виділяється через рот 
(кілька діб), а потім із випорожнен-
нями (кілька тижнів, а іноді й міся-
ців). Зараження може відбутися по-
вітряно-крапельним механізмом пе-
редачі, але частіше — за допомо-
гою фекально-орального механізму 
при потраплянні до рота вірусу че-
рез забруднені руки, їжу, побутовий 
шлях. Механічним переносником ві-
русу можуть бути мухи, таргани.

При потраплянні в організм лю-
дини вірус розмножується в лімфа-
тичному глотковому кільці (мигда-
лики) та кишечнику, з регіонарних 
лімфатичних вузлів проникає у кров 

та досягає нервових клітин у цен-
тральній нервовій системі, викли-
каючи її ураження. Нервові кліти-
ни зазнають дистрофічно-некротич-
них змін, розпадаються та гинуть, 
призводячи до появи паралічів та 
парезів у хворих. При паралітичних 
формах функції уражених м'язів від-
новлюються не повністю, дефект 
зберігається довічно. Особливо не-
безпечний параліч діафрагми, що 
призводить до тяжкого порушення 
дихання. Найважчі випадки, особли-
во з ураженням дихальних центрів 
мозку, можуть призвести до леталь-
ного випадку. При непаралітичних 
формах захворювання зазвичай за-
кінчується одужанням.

Без видимих 
симптомів

Які симптоми хвороби є най-
більш небезпечними для дітей до 
5 років? Близько 70% осіб, що ін-
фікуються полівірусом, не мають 
видимих симптомів, але вони про-
довжують заражати інших. Чверть 
людей із поліовірусною інфекцією 
скаржаться на ознаки легкої засту-
ди, включаючи відчуття втоми, го-
ловний біль, біль в горлі, лихоман-
ку, а також біль у животі. 

У одного з 25 хворих розвивають-
ся серйозніші симптоми, такі як ме-
нінгіт та парестезія — відчуття по-
колювання у руках або ногах. За да-
ними ЮНІСЕФ, у одного з 200 інфі-

кованих дітей розвивається параліч 
нижніх або верхніх кінцівок. Це, як 
правило, може призвести до інва-
лідності дітей. Лікування таких хво-
рих тривале, вони потребують фі-
зіотерапевтичного, ортопедичного 
та санаторно-курортного лікування. 

Перенесене захворювання зали-
шає після себе стійкий імунітет.

Вакцинація — 
найдієвіший спосіб 
профілактики

Дієвим способом профілактики 
поліомієліту є вакцинація. Специ-
фічну профілактику поліомієліту 
здійснюють за допомогою вакцин 
Солка і Себіна.

Перші поліомієлітні вакцини 
з'явилися в 1950-1960-х роках. Во-
ни відразу знизили захворюваність 
по всьому світу. Існує два типи вак-
цин: інактивована Солка (внутріш-
ньом'язово) та жива вакцина Себі-
на і Чумакова (перорально). 

В Україні вакцинація від поліо-
мієліту входить до календаря про-
філактичних щеплень і відбувається 
щеплення у шість підходів, які почи-
наються у 2 місяці і завершуються у 
14 років, тим самим забезпечуючи 
людині пожиттєвий імунітет. Майже 
99% дітей, яких щеплюють згідно ка-
лендаря щеплень, захищені від за-
хворювання на поліомієліт та мають 
пожиттєвий імунітет. 

На Бориспільщині 
рівень вакцинації 
недостатній 
для вироблення 
колективного 
імунітету

За 10 місяців 2021 року рівень 
охоплення щепленнями від поліо-
мієліту по Бориспільському райо-
ну становить від 56,0 % до 70,8%, 
цього недостатньо для вироблен-
ня колективного імунітету, при 
якому відсоток охоплення щеплен-
нями дитячого населення повинен 
бути не нижче 95,0%. За даними 
Центра громадського здоров’я 
МОЗ України, відсоток охоплен-
ня профілактичними щепленнями 
дитячого населення проти поліо-
мієліту менше від потрібної циф-
ри, яка б могла попередити поя-
ву нових випадків, в середньому 
на третину. Тому звертаємося до 
батьків, чиї діти ще не вакцинова-
ні проти поліомієліту. Саме ви від-
повідальні за здоров’я своїх дітей. 
Попередьте захворювання у дити-
ни, зробивши щеплення, щоб по-
тім не лікувати її від страшної хво-
роби, яка викликає незворотні на-
слідки для організму. 

Завідувач відділення епідеміо-
логічного нагляду та профілактики 
інфекційних хвороб ДУ «КОЦКПХ 
МОЗ України» Є.М. Грушевська
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 � Менше року залишилося до закриття полігону твердих побутових відходів у с. Глибоке 
Бориспільського району. Нещодавно підприємство «Еко-Сервіс», що орендує земельну 
ділянку під сміттєзвалищем та здійснює господарську діяльність із захоронення відходів, 
оприлюднило інформацію щодо заходів, які плануються в рамках рекультивації полігону. 
Це розвіяло останні сумніви скептиків, які не вірили в серйозність намірів підприємства 
та в закриття сміттєзвалища. Як планують здійснювати рекультивацію полігону під 
Борисполем та як це робиться зараз на аналогічному об’єкті біля Львова, розбиралися 
«Вісті».

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 
ГЛИБОЦЬКОГО СМІТТЄВОГО ПОЛІГОНУ

Глибоцький полігон ТПВ за-
ймає ділянку площею 6,04 га. 
Земля перебуває у власності 
Бориспільського КП «ВУКГ» та 
з 2002-го р. здається в оренду 
ТОВ «Еко-Сервіс». За всі роки 
існування закриття полігону 
домагалися місцеві мешканці, 
екологи, активісти, що пред-
ставляли різні політичні сили та 
рухи, і навіть міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль» — розташу-
вання сміттєзвалища на відстані 
2 км від торця злітно-посадкової 
смуги та масове скупчення пта-
хів на ньому створює загрозу 
зіткнень із повітряними судами. 
Альтернативою полігону може 
стати лише сучасний сміттєпе-
реробний завод — поки його 
немає, Бориспіль буде змуше-
ний використовувати Глибоцьке 
або створювати нове сміттєзва-
лище.
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 � ДОВІДКОВО

 � ДО СЛОВА

Ілона НЕГОДА

Три етапи: 
від сортування 
до озеленення 

Комплекс заходів з реконструкції 
полігону твердих побутових відхо-
дів з метою його рекультивації — 
саме так офіційно звучить запла-
нована ТОВ «Еко-Сервіс» діяльність, 
що почнеться у 2022 р. на терито-
рії Глибокого, яке входить до Бори-
спільської територіальної громади. 

У оприлюднених підприємством 
намірах заявлено, що реконструк-
ція передбачатиме встановлення на 
прилеглих до сміттєзвалища ділян-
ках ліній із сортування відходів за-
гальною потужністю до 360 тис. тонн 
на рік. За їх допомогою від сміття бу-
де відокремлюватися вторинна си-
ровина, що підлягає подальшій пере-
робці: картон, папір, ПЕТ пляшки, по-
лімерна плівка, скло, пластмаса, чор-
ні та кольорові метали тощо. 

Після сортування змішаних від-
ходів тіло полігону (включаючи 
залишки після сортування) буде 
сформовано так, щоб стабілізува-
ти схили. Далі його покриють міне-
ральним ґрунтом, а в подальшому 
— озеленять шляхом посіву бага-
торічних трав.

Заходи планується здійснювати 
за допомогою наявної на підпри-
ємстві спецтехніки. Так, відповідно 
до намірів, для внутрішнього тран-
спортування відходів та подальшо-
го ущільнення й трамбування ґрун-
ту будуть задіяні автомобілі-само-
скиди КрАЗ-256 у кількості 4 од., 
гусеничний екскаватор HITACHI, 
бульдозери Т-170 в кількості 5 од. 
Для транспортування та вантажен-
ня вторсировини задіють трак-
тор-навантажувач МТЗ 82 з трьо-
ма причепами. Для зволоження ті-
ла полігону та відведення стічних 
вод із ставка-випарювача буде збу-
довано гідротехнічну систему з на-
сосною станцією. Всього на робо-
тах із рекультивації працюватиме 
38 осіб. 

Знадобляться 
додаткові земельні 
ділянки

Логістичні потреби (тимчасове 
складування вторсировини, під’їзні 
шляхи, розміщення ЛЕП тощо), об-
лаштування дренажу та укріплення 
схилів полігону потребуватимуть 
використання двох додаткових зе-
мельних ділянок загальною пло-
щею 8,5 га. Для цього цільове при-
значення сусідніх земель із сіль-
ськогосподарського буде змінене 
на відповідне: «Для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд під-
приємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості».

Здійснення планованої діяльно-
сті буде здійснюватися відповід-
но до «Державних санітарних пра-
вил планування та забудови насе-
лених пунктів», затверджених на-
казом Мінохоронздоров’я України 
від 19.06.1996 р. №173. 

Підприємство зобов’язується 
виконувати екологічні та санітарні 
обмеження, а саме: дотримувати-
ся нормативів екологічної безпеки, 
санітарних норм і правил, не мен-
ше одного разу на рік здійснювати 
контроль забруднюючих речовин 
на межі санітарно-захисної зони, не 
допускати перевищення гранично 
допустимих концентрацій забруд-
нюючих речовин в межах санітар-
но-захисної зони. 

Рельєф ділянки буде сплановано 
з урахуванням поверхового стоку, 
а на робочих майданчиках облаш-
тують тверде покриття. 

Вплив на оточуюче 
середовище — 
мінімальний

Підприємство заявляє, що за-
плановані ним заходи не матимуть 
значного впливу на мікроклімат, 
оточуюче середовище та здоров’я 
населення, а викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря 
не перевищуватимуть допустимі. 
Не вплинуть роботи з рекультива-
ції і на поверхневі та підземні води, 
скид стічних вод у природні вод-
ні об’єкти також не передбачений. 
Істотного впливу зазнають лише 
ґрунти та геологічне середовище. 

Після оприлюднення звіту про 
оцінку впливу на довкілля та його 
громадського обговорення оста-
точне рішення про впровадження 
запланованих заходів із рекульти-
вації прийме Бориспільська міська 
рада. Лише після цього підприєм-
ство зможе почати роботи. 

Через карантин, встановле-
ний Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширення 
COVID-19, громадські слухання не 
проводяться, тому громадське об-
говорення відбувається шляхом 
подання зауважень і пропозицій 
на офіційному веб-сайті Департа-
менту екологічної оцінки та контр-
олю, відділу оцінки впливу на до-
вкілля Міністерства захисту довкіл-
ля та природних ресурсів України. 
Всі пропозиції та зауваження мають 
бути розглянуті підприємством та 
можуть бути враховані частково чи 
повністю або відхилені з наданням 
необхідних обґрунтувань. 

Досвід Львова: 
рекультивація 
без попереднього 
сортування

Другий рік триває рекультива-
ція Грибовицького полігону ТПВ на 

Львівщині. Нагадаємо, одне з най-
більших сміттєзвалищ України ді-
яло поблизу села Великі Грибови-
чі з 1958 р. та займало площу по-
над 38 га. У 2016 р. на ньому вини-
кла пожежа, внаслідок якої стався 
зсув. Під ним загинули чотири лю-
дини: рятувальники та інженер-еко-
лог. Після трагедії звалище закрили 
згідно із судовим рішенням. 

Проект рекультивації Грибо-
вицького сміттєзвалища фінансу-
ється Європейським банком ре-
конструкції і розвитку (ЄБРР). Ро-
боти проводитимуться в два ета-
пи, перший із яких — технічну 
рекультивацію — почали восе-
ни 2020-го року. Вона передбачає 
проведення земляних робіт, тех-
нічну гідроізоляцію тіла полігону, 
монтаж відводу фільтрату, води 
та поверхневого газу. Спеціальна 
установка збиратиме газ, що ви-
діляється із відходів, та переро-
блятиме його на електроенер-
гію. Роботи першого етапу вико-
нує турецька компанія «J/V GOKSIN 
INSAAT – HAYAT GROUP» під нагля-
дом фахівців ЄБРР. 

Перший етап рекультивації пла-
нують завершити наприкінці літа 
2022-го року. Після цього тіло по-
лігону вкриють родючим шаром 
ґрунту у 30 см, висадять дерева, 
кущі та посіють багаторічні трави. 
Біологічний етап триватиме близь-
ко трьох років. По його завершен-
ню міська влада має намір зробити 
на місці колишнього полігону ве-
ликий парк для відпочинку та по-
ля для гольфу. 

Крім того, в рамках угоди з 
ЄБРР у Львові мають побудува-

ти сучасний сміттєпереробний 
комплекс. За результатами тен-
деру генеральним підрядником 
став консорціум компаній WTT 
Netherlands BV – Axis Industries 
UAB (Нідерланди, Литва). Мешкан-
ці району, в якому планується бу-
дівництво заводу, вже неоднора-
зово виходили на акції протесту 
проти будівництва, мотивуючи це 
шкодою (на їх думку) сміттєпере-
робного комплексу для довкілля. 

На весь комплекс заходів (тех-
нічна, біологічна рекультивація та 
будівництво сміттєпереробного 
комплексу) Львів отримав 25 млн 
євро кредиту від ЄБРР і 10 млн єв-
ро гранту — безповоротної фінан-
сової допомоги від екологічних фо-
ндів. Внесок міста склав 6,75 млн 
євро.

Колишній Бориспільський 
міський голова Анатолій Федор-
чук називав роками ігноровані 
державою проблеми із Глибоць-
ким та іншими сміттєзвалищами 
«загальноукраїнською безгоспо-
дарністю» і витратив не один рік 
на пошуки іноземного інвестора, 
який би погодився фінансувати 
будівництво сміттєпереробного 
об’єкту на Бориспільщині. Десят-
ки проведених перемовин так і не 
принесли бажаного результату. 

Будівництво сучасного сміт-
тєпереробного заводу в межах 
Бориспільської ОТГ було перед-
виборчою обіцянкою мало не всіх 
політичних сил та кандидатів на ви-
борах до місцевих рад у 2020 р. Так 
само це питання було пріоритет-
ним у передвиборній програмі дію-
чого міського голови Володимира 
Борисенка. Чи працюватиме влада 
над вирішенням цього питання та 
куди повезуть сміття після закриття 
Глибоцького полігону, покаже час. • Процес рекультивації Грибовицького полігону у Львівській області.
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 � За статистикою, в Україні мешкає близько 70 тисяч 
незрячих людей, але за неофіційними даними, їх у три 
рази більше. 70 тисяч — це майже кількість мешканців 
міста Борисполя. Як живуть слабо зрячі та незрячі люди? 
Чи мають вони змогу отримати вищу або спеціальну 
освіту і влаштуватися на роботу? Чи можуть спокійно 
пройти вулицею або скористатися транспортом? Щоб мати 
хоч якусь відповідь на ці запитання, журналіст «Вістей» 
зустрівся з Євгеном Українцем, який народився зовсім 
незрячим та завдяки численним операціям отримав шанс 
ледь-ледь бачити світ.

Тетяна ЦІЛИК

Народжений тотально 
незрячим

Високий чоловік із посмішкою 
на вустах та в окулярах із товстими 
лінзами зайшов у редакцію газети. 
Це Євген. Поруч із ним — дружина 
Надія, яка от вже близько 9 років 
ділить із ним своє життя.

Євгену Українцю 41 рік. Дитин-
ство провів у Ленінграді (зараз 
Санкт-Петербург). Мати свого часу 
працювала педагогом, була вихова-
телем у спеціалізованому дитячому 
закладі для незрячих дітей, навчала 
їх шрифту Брайля. 

Батько навчався в академії авіа-
ції. Коли хлопчику виповнило-
ся 4 роки, родина переїхала жи-
ти в Україну, де батько все життя 
пропрацював в аеропорту «Бори-
спіль».

Євген — єдина дитина в сім’ї, 
братів та сестер немає. Народив-
ся він тотально незрячим. Повні-
стю не бачив через вроджену ка-
таракту. Одразу після встановлен-
ня діагнозу батьки зайнялися ліку-
ванням сина. За все життя Євгену 
було зроблено 9 операцій на очах. 
Врешті-решт це дало результат: у 
2,5 років хлопчик почав частково 
бачити. 

З 6 років Євген навчався у садоч-
ку для слабозорих дітей. Там мама 
працювала вихователем і постій-
но була поруч. Вона підтримувала 
сина і психологічно. Завдяки їй та 
батькові Євген відчував себе в жит-
ті впевнено. Батько працював, щоб 
сім’я завжди була забезпечена і ні в 
чому не мала потреби.

Про освіту та мрії
У 1987 році Євген вступив на нав-

чання в інтернат для слабозорих 
дітей в Ленінграді. Рік там навчав-
ся, а потім переїхали з родиною в 
Україну, до Борисполя, і 10 років 
хлопець навчався в спеціалізова-
ному інтернаті №11 для слабозо-
рих дітей, що у Києві. В 1998 році 
він здобув неповну середню осві-
ту. Потім було навчання в вечірній 
школі в Києві. 

«Мрію побачити святі місця, по-
дорожувати до Єрусалиму. Раніше 
я мріяв стати священником, але по-
трібно було мати спеціальність, то-
му за порадою батька я пішов на-
вчатись до вишу на кафедру реабі-

літації. І наразі я маю спеціальність 
«фізичний реабілітолог», — розпові-
дає свою історію життя Євген Укра-
їнець. — Коли навчався у виші, ме-
ні був 21 рік, я боявся, що морально 
не потягну навчання в університе-
ті. Спочатку було важко навчатися. 
Адже було сильним навантаження. 

Перші місяці, коли їздив, були 
проблеми з водіями транспорту, 
я відчував від них психологічний 
тиск. Мовляв, чому не сидиться 
вдома цьому пільговику. Але я що-
ранку прокидався о 5-й годині та 
їхав на навчання. Взимку було де-
що страшно, боявся послизнутися 
та впасти. Але все одно їхав до уні-
верситету.

Через півроку навчання призви-
чаївся і дорога вже не була пробле-
мою. Спокійно їздив з Борисполя 
до Києва на Поділ в університет. 
Під час навчання я приймав актив-
ну участь у різноманітних студент-
ських конференціях. Саме тоді по-
чав писати вірші. 

А ще я люблю співати, навіть ви-
ступав на сцені, приймав участь у 
конкурсах та отримував грамоти. В 
університеті в мене було дуже бага-
то друзів. Вони допомагали, гарно 
до мене ставилися, хоча у них і не 
було проблем із зором. В 2004 ро-
ці я отримав диплом спеціаліста в 
Відкритому міжнародному універ-
ситеті розвитку людини «Україна» 
і маю спеціальність фізичного ре-
абілітолога».

Адаптація до життя
По натурі Євген весела люди-

на, він компанійський, оптиміст по 
життю, а ще любить жарти.

На 3 курсі університету у Євге-
на був курс з психології. Його ви-
кладач і по сьогоднішній день до-
помагає своїми порадами Євгену, 
підказує, як жити. Завдячуючи йо-
му, ще студентом Євген став наба-
гато впевненішим, відчув себе осо-
бистістю і зараз повністю адаптова-
ний до життя. 

«Завдяки цьому викладачу в 2004 
році я отримав роботу реабілітоло-
га і пропрацював близько 4 років, 
за що йому дуже вдячний, — згадує 
Євген. — Після закінчення універ-
ситету роботи взагалі не було. Звер-
нувся в центр зайнятості. Почав са-
мостійні пошуки по Києву. Знайшов 
дитячу лікарню, де я працював ре-
абілітологом з дітками від 8 до 18 
років, які мали кардіологічні захво-

рювання. Робив їм лікувальний ма-
саж, медовий масаж. В 2010 році, на 
жаль, сталось скорочення штату. 
Проте і сьогодні я згадую ті часи як 
найкращі у моїй професійній діяль-
ності. Я мав окремий кабінет та за-
ймався улюбленою справою.  

До речі, про адаптацію: я з 
тростинкою не ходжу, тому що 
нормально орієнтуюсь в просто-
рі, особливо в Борисполі. Тростин-
ка як орієнтир, вона направляє, дає 
помітити калюжу, камінець, проте 
я призвичаївся ходити без неї. Бу-
ло б добре, аби було більше звуко-
вих світлофорів, це дуже допома-
гає орієнтуватися в просторі. Про-
те їх мало». 

Душа в душу 
В Лютежі є професійний реабілі-

таційний центр «Державна реабілі-
таційна установа «Всеукраїнський 
центр комплексної реабілітації для 
осіб з інвалідністю». 

Там навчаються люди з особли-
вими потребами. В 2011 році Єв-
ген пішов на однорічне навчання 
соціальним працівником до цього 
закладу. Був там лідером, оскіль-
ки вже мав вищу освіту магістра. 
Навчання було цікавим. До того ж 
мав можливість практикуватися за 
основною спеціальністю та роби-
ти всім бажаючим масаж. Саме там 
він і познайомився зі своєю май-
бутньою дружиною. 

«В березні, коли вже було про-
йдено середину навчання, я зустрів 
Надю, мою майбутню дружину, — 
згадує Євген. — Весною вона при-
їхала на навчання за спеціальністю 
модельєра-перукаря. Ми почали 
спілкуватися. Дуже вона мені спо-
добалася. Надя була дуже скром-
ною. Їй було лише 17 років, а мені 
вже 30 років. З часом я познайомив 

Надю з батьками. Ось так і живемо 
душа в душу».

Ось що каже Надія про те, як їх 
звела доля з Євгеном: «Чоловік 
мій мені дуже сподобався. Він гу-
морист. Дуже розумний. Високий. 
З ним мені дуже добре живеться. 
В минулому році 12 липня ми по-
вінчалися». 

Надія віруюча, завжди читає пра-
вославні книги. Це її стиль життя. 
Вона не має шкідливих звичок. Має 
інвалідність по мовленню. Працює 
помічником вихователя в реабіліта-
ційному центрі «Наш дім». Має хо-
бі — вишиває бісером ікони. «В нас 
вдома десь 10 ікон, вишитих дру-
жиною, хоча її цьому ніхто не на-
вчав, — з гордістю розповідає Єв-
ген. — Крім ікон, Надія вишивала 
багато картини з квітами. Дружина 
навіть їздила в Чернівці на конкурс 
і отримала грамоти за свої роботи. 
Вона дуже добра, спокійна, врівно-
важена, весела. 

Ще Надія любить дивитися філь-
ми. У дружини завжди посмішка на 
вустах — і для мене це найголовні-
ше у нашому сімейному житті. Біль-
ше нічого не потрібно. Живемо 9 
років дружно».

Товариство сліпих 
Після Лютежа, коли Євген от-

римав спеціальність соціального 
працівника, почав шукати робо-
ту. Працював в українському това-
ристві сліпих в Києві (УТОС). Робо-
та була важкою. Пропрацював до 
2018 року. Потім почалася панде-
мія, втратив роботу. Але весь час 
в пошуках. «Проблема в тому, що, 
наскільки я знаю, держава з на-
ступного року припиняє фінансу-
вати УТОС», — з жалем констатує 
Євген. 

Дійсно, сьогодні завдяки рефор-

мам із державного бюджету зни-
кло цільове фінансування соціаль-
ної невиробничої інфраструктури 
УТОС. Нинішні дії влади фактично 
знищують інфраструктуру Товари-
ства сліпих, позбавляючи незрячих 
громадян України будь-яких мож-
ливостей для соціально-медичної 
реабілітації.

З оптимізмом 
по життю

Євген має дуже багато друзів. 
В Борисполі проживає найкраща 
подруга Олена Федорова, з якою 
він познайомився в 2000 році, ко-
ли вступив до університету. Вона 
також слабозора. «Є в мене слабо-
зорий друг Віктор у Києві. Він пра-
цює в УТОС, — розповідає Євген. — 
Ще один друг у мене поет Генадій в 
Обухові. Мої друзі в основному по-
ети та композитори. Я веду спілку-
вання з такими людьми. Я з ними 
знаходжу спільну мову. Загалом я 
творча особистість. Раніше грав на 
синтезаторі, писав навіть музику. 
Потім закинув цю справу.

У мене життя — це гумор. Я гар-
но умію пародіювати. Так, за паро-
дію на президента України мав гра-
моту та перші місця. 

Звісно, бувають моменти в житті, 
що інколи хочеться опустити руки, 
але подивлюся гумористичну пе-
редачу, насміюся і відходить будь-
який негатив. 

Я дуже б хотів працювати реабі-
літологом саме в Борисполі, щоб 
виконувати свою улюблену роботу. 

Тому звертаюсь до читачів — го-
товий надавати послуги з лікуваль-
ного та класичного масажу всім, 
хто до мене звернеться за телефо-
ном: 093 200 48 65. Перший сеанс 
— безкоштовно».

ЖИТТЯ 
З ПРОБЛИСКОМ СВІТЛА



UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
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 Д/ф "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Місячний камінь" (12+)
10.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00 Хвилина мовчання
12.01, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.30 Прозоро: про актуальне
14.00 "Василь Стус. Феномен "суток"
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Біатлон на Суспільному. Кубок 

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

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Супер - чуття"
19.55 Д/ф "Рік у дикій природі"
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
3.00 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 4.45, 5.30 "Життя відомих людей"
10.45, 12.30 "Маскарад 2"
13.55 "Новорічний карнавал світського 

життя"
16.15 Х/ф "Аутсайдери"
20.35 Бойовик "Потрійний форсаж: 

токійський дрифт"
22.40 Фантастика "Парк юрського періоду 

3"
0.30 Трилер "Імперія вовків"

ІНТЕР.
5.15, 22.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Так близько до горизонту" 

(16+)
14.45, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 2.50 "Стосується кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
0.10 Х/ф "Заплямована репутація" (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
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.35, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Хто ти?" (16+)
0.10, 2.00 Т/с "Вірна подруга" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.50, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.20, 13.25 Х/ф "Хрест-2: Війни хреста" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День

14.00, 16.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.15 Секретний фронт
22.40 Т/с "Нюхач" (16+)
0.25 Х/ф "Хрест: Помста злочинців" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 М/ф "Феї і таємниця країни 

драконів"
7.40 Х/ф "Після" (12+)
9.45 Т/с "Мерлін"
12.30 Х/ф "Місто Ембер"
14.30 Х/ф "Червона Шапочка" (16+)
16.30 Х/ф "Зоряний пил" (16+)
19.00 Х/ф "Дім дивних дітей Міс Сапсан" 

(16+)
21.45 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
23.50 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"

СТБ.
7.55 Битва екстрасенсів (16+)
12.45, 14.40 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 17.50 Т/с "Слід" (16+)
19.05 СуперМама (12+)

20.15, 22.15 Т/с "Любов на реабілітації" 
(12+)

0.50 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
7.50, 10.30, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Люди в океані"
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.55, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
1.10 "Легенди карного розшуку"

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 Геолокація: ВОЛИНЬ
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 Д/ф "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Місячний камінь" (12+)
10.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10, 19.40 Д/ф "Супер - чуття"
19.55 Д/ф "Рік у дикій природі"
22.00 Полюси
23.00 Д/ф "Боротьба за виживання"
1.35 "Левко Лук"яненко. Йти за совістю" з 

циклу Дисиденти
3.00 Енеїда

3.35 Х/ф "Тіні забутих предків"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 10.25, 4.40, 5.30 "Життя відомих 

людей"
11.25, 13.05 "Маскарад 2"
14.35 "Новорічний карнавал світського 

життя"
17.10 Комедія "Таксі"
20.35 Бойовик "Подвійний форсаж"
22.40 Фантастика "Парк юрського 

періоду:загублений світ"
1.20 Жахи "30 днів ночі"
3.15 Драма "Відьма та Осман"

ІНТЕР.
5.15, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Я створений для тебе" (16+)
14.40, 15.30 "Вещдок"

16.25 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 2.45 "Стосується кожного"
20.00, 2.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
0.05 Х/ф "Доказ" (16+)
3.40 Т/с "Таїсія" (12+)
4.45 "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
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.35, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Хто ти?" (16+)
0.00, 2.00 Т/с "Вірна подруга" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.40 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Прихована небезпека
11.10, 13.25 Х/ф "Хрест" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.40 Т/с "Нюхач" (16+)
0.30 Х/ф "Хрест-2: Війни хреста" (16+)
2.15 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Мерлін"
11.55 "Де логіка?" (12+)
13.55 Х/ф "Пен"
16.05, 20.10 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
22.05 Х/ф "Червона Шапочка" (16+)
0.05 Х/ф "Повернення в Блакитну лагуну"
2.10 Х/ф "Потяг смерті" (16+)

СТБ.
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
7.50 Битва екстрасенсів (16+)
12.35, 14.40 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50, 17.50 Т/с "Слід" (16+)
19.00 СуперМама (12+)
20.10, 22.15 Т/с "Папаньки" (12+)
0.00 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 10.25, 18.00, 3.10 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "У квадраті 45"
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.55, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.20 "Легенди карного розшуку"
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 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,  12 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
14.00 Країна пісень
15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 2.25, 5.25 

Новини
15.10, 21.35, 0.30, 2.50, 5.50 Спорт
15.20 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
18.20 "По-людськи"
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.40 Д/ф "Супер - чуття"
19.55 Д/ф "Рік у дикій природі"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Схеми. Корупція в деталях
0.40 Т/с "Шетланд" (12+)
1.40 Прозоро: про актуальне
3.00 Енеїда
3.30 Буковинські загадки
3.35 Х/ф "Українська вендетта"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 5.00, 5.30 "Життя 

відомих людей"
12.10, 14.00 "Маскарад 2"
15.25 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
17.40 М/ф "Льодовиковий період 5. Курс 

на зіткнення"
20.35 Бойовик "Форсаж"
22.40 Фантастика "Парк юрського 

періоду"
1.20 Трилер "Еверест"
3.30 Комедія "Ізі"

ІНТЕР.
3.05 "Подробности"
3.45, 3.40 Т/с "Таїсія" (12+)
4.45 "Телемагазин"
5.15, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.05, 18.00, 19.00, 2.45 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Фантастичне кохання і де його 

знайти" (12+)
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.10 "Жди меня. Україна"
17.40 "Новини"
20.00, 2.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
0.05 Х/ф "Повернути Бена" (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
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.35, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Хто ти?" (16+)
0.00, 2.00 Х/ф "Тихоокеанський рубіж: 

Повстання" (12+)
1.30 Телемагазин
2.55 Гучна справа

ICTV.
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку дітей
5.05, 7.45, 9.10 Громадянська оборона
5.50 Анти-зомбі
6.50, 20.20, 2.25 Прихована небезпека
8.45 Факти. Ранок
10.05 Х/ф "Довгий поцілунок на добраніч" 

(16+)
12.35, 13.25 Т/с "ДВРЗ: Операція Новий 

рік" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.10 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Т/с "Нюхач" (16+)
0.35 Х/ф "Хрест" (16+)
3.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/ф

6.20 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Мерлін"
11.45 Х/ф "Зачарована"
14.00 Х/ф "Попелюшка"
16.00 "Хто зверху?" (12+)
18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
20.10 "Хто зверху? Спецвипуски" (12+)
22.10 Х/ф "Оз: Великий та Могутній"
1.00 Х/ф "Блакитна лагуна"
2.35 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
7.45 Битва екстрасенсів (16+)
12.50, 14.40 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
16.00, 17.50 Т/с "Слід" (16+)
19.05 СуперМама (12+)
20.15, 22.15 Т/с "Папаньки" (12+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
5.50 "Вартість життя"

7.15 Х/ф "Добрі наміри"
8.55 Х/ф "Кубанські козаки"
10.55 Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
12.30, 16.30, 19.00, 3.25 "Свідок"
13.00 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
14.45 Х/ф "Принц" (16+)
17.00, 3.55 "Випадковий свідок"
19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
23.00 Т/с "Примари" (16+)
1.15 Х/ф "11.6" (16+)

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 "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, 10 січня

ВІВТОРОК,  11 січня
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ПРОГРАМА ПРИВІТАННЯГРОМАДАЦІКАВА МИНУВШИНАЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!



ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
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 Д/ф "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Місячний камінь" (12+)
10.10 Д/ф "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VI етап. Спринт, 10 км, 
чоловіки

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Супер - чуття"
19.55 Д/ф "Рік у дикій природі"
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 10.25, 4.55, 5.30 "Життя відомих 

людей"
11.15, 13.00 "Маскарад 2"
15.00 "Ніч хітів"
17.10 Бойовик "Форсаж"
20.35 Бойовик "Форсаж 4"
22.40 Фантастика "Світ юрського періоду 

4"
1.15 "Мисливці за відьмами"
2.50 Трилер "Імперія вовків"

ІНТЕР.
5.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Школа хороших дружин" (12+)

14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 3.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
22.30 "Чекаємо весну в Новий рік на 

"Інтері"
1.50 Х/ф "Він, вона і я"

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
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.35, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Хто ти?" (16+)
0.00 Різдвяні зустрічі з Михайлом 

Поплавським
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.20, 13.25 Х/ф "Хрест: Помста 

злочинців" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.35 Анти-зомбі
22.40 Т/с "Нюхач" (16+)
23.45 Х/ф "Перший постріл" (16+)
2.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"

7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Мерлін"
12.00 "Де логіка?" (12+)
14.05 Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
16.05, 20.10 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
22.10 Х/ф "Темні уми" (12+)
0.30 Х/ф "Вона - чоловік" (16+)
2.20 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
7.55 Битва екстрасенсів (16+)
12.40, 14.40 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 17.50 Т/с "Слід" (16+)
19.05 СуперМама (12+)
20.15, 22.15 Т/с "Папаньки" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"

7.55, 10.25, 18.00, 2.50 "Випадковий 
свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 Х/ф "Розслідування"
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.50, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.00 "Легенди карного розшуку"
4.45 "Top Shop"

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

16.00, 17.00, 18.00 "Репортер". 
Новини

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

14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 1.55, 5.10 Новини
7.05 Д/ф "Девід Рокко. Африка на смак"
8.05 Т/с "Шетланд" (12+)
9.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.30, 22.55 Д/ф "Дикі тварини"
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 0.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.05, 2.30, 5.45 Спорт
15.20 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VI етап. Естафета 4х6 км, 
жінки

17.00, 1.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Супер - чуття"
19.55 Д/ф "Африка. Звір на звіра"
22.00 Д/ф "НЛО: Загублені свідчення"
2.50 "Зворотний відлік"
4.35 Відтінки України

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 6.00 "Життя відомих 

людей"
13.00 Бойовик "Подвійний форсаж"
15.05 Бойовик "Потрійний форсаж: 

токійський дрифт"
17.10 Бойовик "Форсаж 4"
20.15 Бойовик "Форсаж 5"
22.55 Бойовик "13 район: ультиматум"
0.55 Комедія "Таксі"
2.45 Драма "Відьма та осман"
4.10 "Ніч хітів"

ІНТЕР.
5.15, 23.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"

12.25 Х/ф "Коротше кажучи"
14.25, 15.25, 1.10 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
3.20 М/ф

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
10.15, 15.30 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

(12+)
18.00, 1.00, 2.00 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Хто ти?" (16+)
1.30 Телемагазин
3.35 Реальна містика

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!

4.15 Служба розшуку дітей
4.20, 1.35 Факти
4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 "На троих" (16+)
15.05, 16.15 Т/с "Новорічний Пес" (16+)
17.35 "На троих" Прем’єра (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00, 2.00 "На трьох" (16+)
0.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2" 

(16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.35 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джеррі: У пошуках 

скарбів"
7.40 "Орел і решка"

9.50 "Аферисти в сітях" (16+)
16.00 Х/ф "Вона - чоловік" (16+)
18.00 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
20.10 Х/ф "Поклик пращурів"
22.00 Х/ф "Полювання на Санту" (16+)
0.10 Х/ф "Фейкові копи" (18+)
2.15 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Комісар Рекс"
12.00, 14.40, 17.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.45 Мій секрет. Актори серіалу 

"Кріпосна" 1 ч. (12+)
22.15 Мій секрет. Актори серіалу 

"Кріпосна" 2 ч. (12+)
0.35 Мій секрет. Мій секрет. Євгеній Кот 

(12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 10.35, 2.50 "Випадковий свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.05 Х/ф "Місто прийняв"
11.45, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.50, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
1.05 "Легенди карного розшуку"
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 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Підводимо підсумки"
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Моя країна"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.15, 

3.45, 5.35 Новини
7.10 М/ф "Як Козаки Інопланетян 

Зустрічали"
7.30 М/ф "Як Козаки У Хокей Грали"
7.50 М/ф "Як Козаки Сіль Купували"
8.05, 3.30 Невідомі Карпати
8.25 Відтінки України
9.05, 14.30 #ВУКРАЇНІ
9.40 Х/ф "Авраам: охоронець віри" 1 с.
11.40 Т/с "Хадсон та Рекс" (12+)
13.30 Д/ф "Карпатські хижаки"
15.20 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VI етап. Естафета 4х7.5 км, 
чоловіки

16.55 Концерт "Кобза"
18.15 Д/ф "Рік у дикій природі"
19.10 Т/с "Паризькі таємниці" (16+)
21.25 Д/ф "Африка. Звір на звіра"

23.15 Д/ф "НЛО: Загублені свідчення"
0.40 Д/ф "Крим, як це було" (16+)
2.50 Д/ф "Дика планета"
4.10 Країна пісень

КАНАЛ "1+1".
7.00, 5.45 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.00 ТСН
20.15 "Новорічний вечірній квартал"
0.10 "Концерт тіни кароль - красиво"
1.00 Фантастика "Парк юрського періоду"
3.00 Фантастика "Парк юрського 

періоду:загублений світ"

ІНТЕР.
5.50 "Орел і Решка. Дива світу"
6.50 Х/ф "Том Сойєр"

9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ліворуч від ліфта"
12.35 Х/ф "Бережись автомобіля"
14.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
16.10 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
19.00, 20.30 Х/ф "Пригоди Шерлока 

Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри"

20.00, 3.00 "Подробиці"
22.35 "Концерт Олега Винника "Моя 

душа..."
1.05 Х/ф "Доросла дочка або тест на..." 

(16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.10 Реальна містика
9.00, 15.20 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
17.00, 21.00 Т/с "Поговори з нею"
20.00 Головна тема
23.00, 2.00 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

(12+)

ICTV.

4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.40, 9.10 "На трьох" (16+)
6.45 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
8.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.10 Х/ф "Нереальний КОПець" (16+)
12.40, 13.00 Х/ф "Васабі" (16+)
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Каліфорнійський дорожній 

патруль" (16+)
16.45 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Втікач" (16+)
21.45 Х/ф "Служителі закону" (16+)
0.25 Х/ф "Той, хто біжить по лезу" (16+)
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 Х/ф "Чихуахуа із Беверлі-Хіллз"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса свiту"
12.00 "Орел і решка"
14.05 Х/ф "Білосніжка і мисливець" (16+)
16.50 Х/ф "Мисливець і Снігова королева"
19.00 Х/ф "Битва титанів" (16+)
21.05 Х/ф "Гнів титанів" (16+)
23.00 Х/ф "Легіон" (18+)

СТБ.
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.55, 10.55 Т/с "Папаньки" (12+)
9.30 Неймовірна правда про зірок
16.40 "Хата на тата" (12+)

НТН.
5.50 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
7.45 Х/ф "Секретний фарватер"

13.05, 3.10 "Випадковий свідок"
14.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.30 Х/ф "Людина листопада" (16+)
23.35 Х/ф "Спадщина" (16+)

ПРЯМИЙ.
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 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 15.00, 18.00 Новини
7.10 М/ф "Як Козаки Олімпійцями Стали"
7.30 М/ф "Як Козаки у Футбол Грали"
7.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
8.15 Д/ф "Супер - чуття"
9.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.00 Недільна Літургія УГКЦ
12.30 Недільна Свята Меса РКЦУ
13.35 Біатлон на Суспільному. Кубок 

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

14.40, 15.10 Міста та місткечка
15.35 Біатлон на Суспільному. Кубок 

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

16.45 Студія "Дорога до Пекіна"
17.20 Концерт Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць

18.15 Д/ф "Рік у дикій природі"
19.10 Т/с "Паризькі таємниці" (16+)
21.00, 23.40, 5.05 Тиждень на 

Суспільному
22.00 Д/ф "Африка. Звір на звіра"
23.00 Д/ф "Боротьба за виживання"
0.30 Д/ф "Северин Наливайко. Остання 

битва!" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2022 дайджест"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Швидкість"
23.15 Бойовик "Швидкість - 2: круїз під 

контролем"
1.55 Фантастика "Парк юрського періоду 

3"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Пригоди Гекльберрі Фінна"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Опережая время"
17.30 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Загублене місто Z" (16+)
23.15 Х/ф "Бережись автомобіля"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
9.10 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
16.50, 21.00 Т/с "Другий шанс" (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
23.00, 2.00 Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 

(12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
6.05, 9.00 Анти-зомбі
7.00, 11.00 Громадянська оборона

8.00 Прихована небезпека
10.00 Секретний фронт
11.55, 13.00 Т/с "Нюхач" (16+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Злочинець" (16+)
23.00 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 2049" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.30, 8.00 "Kids time"
6.35 М/ф "Феї і таємниця країни 

драконів"
8.05 М/ф "Ральф - руйнівник"
10.15 М/ф "Ральф - руйнівник 2"
12.30 Х/ф "Дім дивних дітей Міс Сапсан" 

(16+)
15.00 Х/ф "Битва титанів" (16+)
17.00 Х/ф "Гнів титанів" (16+)
19.00 Х/ф "Геракл: Народження легенди" 

(16+)
21.00 Х/ф "Джек - вбивця велетнів" (12+)
23.10 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
14.20 СуперМама (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.55 Один за всіх (16+)
0.30 Таємниці ДНК (16+)

НТН.
7.10 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.35 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.45 Х/ф "Людина листопада" (16+)
15.45 Х/ф "За сірниками"
17.40 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
19.00 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
22.20 Х/ф "Дніпровський рубіж"
0.55 Х/ф "Спадщина" (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"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "Новини від Христини"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини" політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  13 січня

П'ЯТНИЦЯ, 14 січня

СУБОТА,  15 січня

НЕДІЛЯ, 16 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.

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

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

Бориспіль

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

Бориспіль

Глибоцька вул., 0,12 га, комунікацій 
нема,  163200 грн. Тел.: 0 50 8188492.

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без 
умов, необхідні меблі 4500грн.+комуналь-
ні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

Бориспіль

Шкода Октавія тур 2002 р., бензин, один 
господар, авто пригнане з Германії, чор-
ний колір, нова гума зима, 135000 грн., не-
великий торг біля авто. Тел.: 0 96 3401139.

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»

Землевпорядна організація ТОВ «Вер-
тикаль 2006» повідомляє, що 17.01.2022 
року о 10:00 будуть проведені геодезич-
ні роботи по обміру та закріпленню меж 
земельної ділянки (кадастровий номер 
3210500000:11:045:0074) в натурі за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 
202. Просимо власників суміжних ділянок 
прибути для погодження межі. Тел.: (096) 
303-32-56.
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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.

ТОВ «СЕРВІС ТАУН» запрошує до сво-
єї команди ТЕНТОВИКА бажано з до-
свідом роботи в аналогічній сфері. 
Обов’язки: розкрій матеріалу, спайка 
готового виробу, встановлення фурні-
тури. Робота на сучасному промисло-
вому обладнанні. Офіційне працевлаш-
тування згідно КЗпП, 5-денний робочий 
тиждень, з 8:00 до 17:00. Можливий 
скорочений робочий день. Навчан-
ня. Гідна своєчасна оплата праці. Міс-
цезнаходження офісу та виробництва: 
с. Проліски, вул. Броварська, 4 (7 км від 
м. «Бориспільська» в сторону м. Бори-
спіль). Тел.: 0 68 3888296, Олександр.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

КУПЛЮ

Бориспіль

Куплю КОЗИ, БАРАНИ. Тел.: 0 68 

2448503.

ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-

туральну шкіру, то будь ласка: курт-

ка чорна — 200 грн, коричнева — 250 

грн, бордова — 300 грн; пальто (плащ) 

чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 

бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно 

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.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 

0 98 9619816, Володимир.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, 

щебінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 

7662204.
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ОВЕН. Доведеться багато ча-
су приділити вирішенню осо-
бистих проблем. Партнери по 

бізнесу можуть занепокоїти вас. При-
слухайтеся до порад друзів, це може бу-
ти ще одним стимулом до успіху.

ТЕЛЕЦЬ.  Ваші плани можуть 
раптово зірватися, реальність вне-
се свої корективи. Не бійтеся но-

вих компаній. Постарайтеся не давати обі-
цянок, виконати їх вам буде досить складно.

БЛИЗНЮКИ. Багато ваших 
проблем дивовижним чином 
вирішаться самі. Буде багато 

різноманітних приємних подій та зустрі-
чей з друзями. Вас чекають веселі вихід-
ні, які вас порадують.

РАК.  Робота принесе  сприят-
ливі результати. Вдасться вирі-
шити декілька досить заплута-

них проблем. Важлива інформація відкриє 
перед вами нові можливості. Постарайте-
ся не виявляти дратівливість до навколи-
шніх і близьких людей.

ЛЕВ.  Успіх неодмінно прийде 
до вас, але вам доведеться при-
класти зусилля та виявити свої 

інтелектуальні здібності. Не намагайтеся 
виконати усю роботу самотужки.

ДІВА. Головне завдання — 
знайти взаєморозуміння з 
навколишніми людьми. Пере-

буваючи в стані конфлікту, ви навряд чи 
зможете добре почуватися.

ТЕРЕЗИ. Не слід починати 
нові справи, краще завершити 
старі. Варто пустити в хід вашу 

чарівність, обговорюючи плани, щоб ва-
ші думки максимально врахували.

СКОРПІОН. Небажано грати в 
кішки-мишки з навколишніми,  ак-
туальні лише чесні відносини. Не 

бійтеся змінити своє життя. Зараз час завер-
шення всіх справ і підведення підсумків.

СТРІЛЕЦЬ. Вас може захопити 
купа ідей і проектів, однак біль-
шість із них загрожує виявитися 

відірваними від реальності. У вас може з'яви-
тися бажання почати все спочатку, карди-
нально змінити імідж, зробити ремонт чи 
безжалісно викинути непотрібні речі.

КОЗЕРІГ.  Імовірна ситуація, 
що давно заплановані плани 
доветься змінювати  в остан-

ній момент. Не виключено, що слід заз-
далегідь знайти запасний варіант.

ВОДОЛІЙ. Вас чекає спілку-
вання з цікавими людьми. Ймо-
вірне відрядження, з яким ви 

успішно впораєтеся. Можуть загострити-
ся відносини з колегами.

РИБИ.  Життя буде бити клю-
чем. Ваше завдання — осідла-
ти хвилю, адже якщо ви зможе-

те управляти ситуацією, то зумієте здо-
лати гори. Неясні прагнення перетво-
ряться в чіткі досяжні цілі. Намагайтеся 
стримувати амбіції та уникати конфліктів.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 10-16 СІЧНЯ


