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• Забудовник  
ПрАТ «Агробудмеханізація» 
планує здати об'єкт в 
експлуатацію до кінця 
 2020 року.
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РОСТЕ НОВА 
АМБУЛАТОРІЯ

 � Триває будівництво амбулаторії загальної практики 
— сімейної медицини на вулиці Київський Шлях, 158-б в 
Борисполі.

Ірина Костенко, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Будівельний паспорт на вході до 
майданчика свідчить, що роботи 
розпочато у грудні 2019 року, а у 
жовтні 2020 року забудовник пла-
нує їх завершення. Зводить амбу-
латорію міська компанія із бездо-
ганною репутацією — ПрАТ «Агро-
будмеханізація» (голова правління 
Володимир Шалімов). Тож роботи 
тривають за графіком.

Згідно з інформацією, озвуче-
ною на засіданні виконавчого ко-
мітету, у звіті про діяльність місько-
го управління капітального будів-
ництва за 2019 рік, договір із Агро-
будмеханізацією укладено на суму 
12 772 599,00 грн. На тендерні тор-

ги була заявлена сума 14 млн грн, 
тож місто має понад мільйон гри-
вень економії. 

Майстер ПрАТ «Агробудмехані-
зація» Сергій Луцький зазначив, 
що закінчується зведення цоколь-
ного поверху, почали викладати 
стіни першого поверху до вікон-
них отворів. Луцький говорить, 
що використовують облицюваль-
ну керамічну цеглу, виготовлену 
в Білій Церкві, а звичайну черво-
ну — з Переяслава. «Ми підтриму-
ємо українського виробника, а са-
ме підприємства Київщини. Амбу-
латорія буде з червоної цегли, щоб 
не порушувала єдиного ансамблю, 
який створюють храм, що поряд, і 
готель через дорогу», — розпові-
дає Сергій Луцький. 

ПОЧІМ�МЕТР?
Микола Корнійчук, який із 
«Вістями» був на будівництві, 
повідомив, що приміщення 
амбулаторії займає площу 320 
кв. м (16 м х 20 м). За словами 
майстра будмайданчику, 
площа одного поверху 
— 250-270 кв. м, якщо не 
враховувати товщину зовнішніх 
стін. «Якщо порахувати два 
поверхи і цокольний, який 
теж експлуатуватиметься, то 
орієнтовна сумарна площа 
медзакладу складе 750 кв. м», 
— розповідає Корнійчук. Тож 
поділивши вартість будівництва 
(12 772 599,00 грн) на 750 кв. м, 
отримаємо максимально 
можливу суму — 17 тис. грн 
за кв. м. Це не та сума, якою 
дорікав керівникам міста у 
соцмережах один із депутатів 
(йшлося про 30 тис. грн за кв. м).

Тетяна ХОДЧЕНКО

Є перспективи почати 
реалізацію проекту 
реконструкції з добудовою 
бориспільської школи у 2020 
році: буде оголошено тендер 
на виконання робіт. Про 
це заявив Бориспільський 
міський голова на початку 
робочого тижня.

Реконструкція з добудовою 
НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів – загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» ім. К. Могилка, що 
на вул. В. Момота, 1, на стадії 
очікування. 
П’ять млн євро безповоротної 
допомоги на ці роботи 
освітній галузі міста виділив 
Європейський інвестиційний 
банк. Міський голова Анатолій 
Федорчук повідомив, що в 
Київській області лише чотири 
подібних проекти будуть 
реалізовуватись за участі 
Європейського банку; два з них 
мають найбільше фінансування у 
5 млн євро. 
У найближчий час управлінням 
капітального будівництва міської 
ради буде оголошено тендер на 
виконання робіт. 
«Я дякую представникам 

Міністерства регіонального 
розвитку та житлово-комунального 
господарства та Міністерства 
фінансів за допомогу. Спільними 
зусиллями нам вдалося підписати 
договір на фінансування», — 
наголосив Федорчук. 
Терміни оголошення терміну 
залежать від рішення профільних 
міністерств, що задіяні в 
підготовчих роботах до запуску 
проекту.

НАГАДАЄМО, у НВК нині 
навчається 859 учнів (проектна 
потужність — 450), 417 школярів 
або 48,5% від загальної кількості 
учнів закладу навчаються у другу 
зміну.
Згідно проекту прибудова І черги 
реконструкції розрахована 
на проведення навчального 
процесу двох паралелей 5-12 
класів загальною кількістю 400 
учнів (16 класів). 
Реалізація проекту 
відбуватиметься шляхом 
співфінансування. За 
кошти місцевого бюджету 
здійснюватиметься фінансування 
ПДВ, конвертація з валютного 
рахунку, технічний нагляд та інші 
супутні витрати. Орієнтовно 80% 
— це сума, яку надає ЄІБ, 20% — 
витрати із міського бюджету.

НА СТАРТІ ДОБУДОВА 
НВК ім. К.МОГИЛКА

ДОВІДКА. У грудні 2014 року Європейський Інвестиційний Банк 
(ЄІБ) та Уряд України уклали Рамкову угоду про Надзвичайну 
кредитну програму відбудови Сходу України на 2015-2017 рр., що 
передбачає виділення Україні кредиту у розмірі 200 млн євро на 
проекти відновлення.
У квітні 2015 року Верховна Рада України ратифікувала цей 
документ і Фінансова Угода набула чинності.
Проект «Реконструкція Бориспільського навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка Бориспільської 
міської ради Київської області по вул. Володимира Момота, 16-а 
(Володимира Момота, 1), у м. Бориспіль Київської області» вартістю 
167 млн грн потрапив у перелік проектів 4-го пункту Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України, що плануються до 
реалізації протягом 2019-2021 років.

В АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» 
ШТРАФУВАТИМУТЬ ЗА СТОЯНКУ 
НЕ НА ПАРКІНГУ
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 � У січні 2020 суми в 
платіжках користувачів 
послуг КПТМ 
«Бориспільтепломережа» 
знову будуть зменшені 
на 16%. Враховується 
тільки ціна на газ. Чи 
виживе теплопостачальне 
підприємство?

Ірина КОСТНКО

Постанова Кабінету Міністрів 
від 24 грудня 2019 року № 1082 
передбачає зменшення вартості 
тепла у випадку зниження ціни 
газу. Згідно діючого законодав-
ства, до кінця опалювального се-
зону заборонено збільшувати 
вартість тепла, навіть у зв’язку зі 
зростанням мінімальної зарпла-
ти, подорожчанням газу чи інших 
енергоносіїв.

«Всупереч озвученим прогно-
зам, суми в платіжках за тепло у 

січні будуть зменшені на 16%», — 
заявив «Вістям» перший заступник 
голови Микола Корнійчук.  

Також керівник повідомив, що 
у грудні 2019 року тепломережа 
уникнула збитків, але у січні у че-
рез теплу погоду на 30% зменшив-
ся валовий прибуток підприємства 
і зросла мінімальна зарплата. «Зде-
шевлення газу допомогло б ней-
тралізувати ці втрати, але держава 
«закрутила гайки», і компенсувати 
втрати підприємства доведеться з 
міського бюджету», — узагальнив 
Корнійчук.

ОБІЦЯЮТЬ КОРЕГУВАННЯ 
ПРОГРАМИ 
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Наталія ТОКАРЧУК

На засіданні виконавчого комітету Бориспільської міської 
ради заслухали звіт відділу економічної політики за 2019 рік. 
Йшлося і про Громадський бюджет — конкурс проектів, поданих 
громадянами. 

Звітуючи про минулорічний конкурс, начальник відділу Ірина 
Гончаренко зазначила, що електронна платформа для голосування 
була простою і доступною, але були певні недоліки, які відділ 
намагатиметься врахувати. За її словами, зміни до програми, 
затвердженої торік, будуть внесені, адже навесні розпочнеться 
прийом проектів, що будуть реалізуватися наступного року. 
Чиновниця нагадала, що до 1 лютого до відділу економічної політики 
надійшла лише одна заявка щодо внесення змін до електронної 
платформи голосування. 

ОДНАК НА ЗАСІДАННІ НЕ ЗГАДАЛИ ПРО ЗАУВАЖЕННЯ, ЯКІ БУЛИ 
НАДРУКОВАНІ У «ВІСТЯХ» ЩОДО МИНУЛОГО КОНКУРСУ.

НАГАДАЄМО, «Вісті» досліджували дану тему: і відбірковий, і 
заключний етапи викликали запитання і претензії, які містяни 
висловлювали в соцмережах. Думка громади була почута редакцією, 
опрацьовані зауваження були узагальнені в матеріалі «Конкурс: 
мільйон на всіх» у №44(1004) від 29 листопада 2019 р.

ГОЛОВНІ ТЕЗИ ЗАУВАЖЕНЬ: складність процедури голосування, 
недосконалість програмного забезпечення, незрозумілий принцип 
відбору проектів, упередженість комісії при відборі проектів, 
відсутність у  відібраних проектах чіткого плану та обґрунтування 
бюджетної частини, «зрівнялівка», у результаті якої виграли проекти з 
найбільшою кількістю голосів, і ті, що набрали кілька. 

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ. «Вісті» запитали Ірину Гончаренко, чи будуть 
враховані зауваження  при підготовці до конкурсу проектів Громадського 
бюджету-2020. Вона підтвердила, що відділ працює над змінами до 
програми, тримає зв’язок із розробником он-лайн платформи, щоб 
зробити її більш зручною для користування. За словами начальниці, 
будуть розглянуті пропозиції, надані офіційно, і зауваження, висловлені 
у  соцмережах та ЗМІ. «Робоча група має свої висновки та бачення змін за 
результатами минулорічного конкурсу проектів. Як тільки в процедуру 
проведення конкурсу внесуть зміни, інформація про це буде надана 
громадськості», — підсумувала  Ірина Гончаренко.

За спільної ініціативи ДП 
МА «Бориспіль» та Гірської 
сільської ради в аеропорту 
заплановано створення 
інспекції з паркування, 
повідомили на офіційному 
сайті летовища.

«Інспектори, як і співробітники 
Національної поліції, 
фіксуватимуть порушення 
правил зупинки, стоянки 
та паркування на території 
аеропорту. До їх функцій та 

повноважень також входить 
винесення постанови про 
накладення адміністративного 
стягнення за правопорушення. 
Інспектори вже добре 
зарекомендували себе 
наведенням ладу на дорогах 
Києва, Львова та Дніпра. Наразі 
офіційну частину питання 
вирішено, залишається 
владнати технічні питання, 
і інспектори зможуть 
працювати», – вказано в 
повідомленні.

У ЛЮТОМУ ПЛАНУЄТЬСЯ ВІДКРИТТЯ DUTY FREE У 
ТЕРМІНАЛІ F «БОРИСПОЛЯ»
Конкурс на оренду частини 
торгових площ виграла 
компанія «БФ Груп», що вже 
працює в терміналі D.

30 січня компанія виграла 
конкурс від Фонду держмайна 
на оренду 191 кв. м приміщень в 
залі вильоту. Сторони підписали 
договір 31 січня. Вартість оренди 
квадратного метра становить 
1000 доларів на місяць. Всього 
в конкурсі брали участь 12 
компаній, а стартова ціна оренди 
торгових площ зросла в 19 разів.
Власник компанії-оператора 

«БФ Груп» Артур Грац заявив, 
що перший магазин Duty Free в 
терміналі F відкриють протягом 
трьох тижнів. За словами 
гендиректора аеропорту 
«Бориспіль» Павла Рябікіна, такі 
конкурси на право оренди площ 
в терміналі F будуть проходити 
відповідно до нового закону 
про оренду через майданчик 
ProZorro.
«Це означає перезапуск 
процедури, утвердження 
підзаконної бази може зайняти 
до півроку. До цього часу в 
терміналі F працюватиме тільки 

магазин «БФ 
Груп», який встиг виграти 
конкурс за старими правилами», 
— йдеться у повідомленні 
«Борисполя».

РЕГУЛЯТОР СХВАЛИВ ПІДВИЩЕННЯ 
ТАРИФІВ НА ВОДУ
Підвищення тарифів на воду в 
Комісії пояснюють зростанням 
зарплат у галузі. Кажуть, що 
зарплати зросли вдвічі, а тариф 
підвищать тільки на 20%.

Нацкомісія з регулювання 
в сферах енергетики і 
комунальних послуг затвердила 
рішення про підвищення 
тарифів на водопостачання та 
водовідведення, повідомляє ТСН.
Очікується, що тарифи зростуть 
в середньому на 15-20% залежно 
від регіону.
У Комісії зазначають, що це 
підвищення обумовлене стрімким 
зростанням зарплат в галузі. 
Зокрема, в структурі тарифу 
оплата праці становить майже 
третину всієї вартості, а ще майже 
стільки електрика.
«Основна причина — це заробітна 
плата в містах. Заробітна плата, 

яка була в структурі 
тарифу, становила 
5,6 тис. грн, зараз 
середня ринкова 
зарплата — 12 
тисяч, у Києві — 
16, у Львові — 18. 
Зростання від 15 до 
20% — це несуттєве 
подорожчання 
на платіжку», — 
говорить член 
НКРЕКУ Ольга Бабій.
Як зазначається, 
найдорожчу 
воду продовжують 
споживати на Сході 
України, зокрема, 
в Павлограді та 
Бердянську. Тут доведеться 
заплатити майже 40 гривень за 
куб.
Ціни в Західній Україні трохи 
нижчі. Вода залишається 

найдешевшою в Луцьку — трохи 
більше 16 гривень за подачу і 
відведення.
Остаточну вартість води в 
регіонах чиновники зможуть 
озвучити через кілька днів.

• У грудні 2019 року в Борисполі запрацювала 
нова станція знезалізнення на водозаборі №2. 
На часі  розробка проекту для старого резервуару 
водозабору №1, якому понад 20 років.

• Медзаклад гармонійно доповнить існуючий архітектурний ансамбль неподалік Борисоглібського храму.

• До кінця 2020 року об'єкт планують здати в експлуатацію.

• Реалізація проекту відбуватиметься шляхом співфінансування.

• Орієнтовно 80% — це сума, яку надає ЄІБ, 20% — витрати із 
міського бюджету.
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�� ПРОЦЕС�ТРИВАЄ

КУРС ТЕРАПІЇ
ББЛІЛ

 � Модернізація КНП «ББЛІЛ» триває за графіком. 
«Вісті» побували на екскурсії приміщенням і поцікавилися 
деталями процесу.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

На проведення запланованих ро-
біт передбачено суму в понад 100 
млн грн. Нині у лікарні роботи ве-
дуться виключно за кошти з район-
ного бюджету. Із бюджету Бориспо-
ля у минулому році було виділено 15 
млн грн на часткові роботи у полого-
вому відділенні. 

Замовником робіт в КНП «ББЛІЛ» 
є управління капітального 
будівництва Бориспільської РДА. 
Екскурсію закладом «Вістям» 
провів начальник  
УКБ Бориспільської РДА 
Ярослав ЯНОВИЧ.

ПОЛОГОВЕ�З�
ГІНЕКОЛОГІЧНИМ
На першому поверсі 
пологового відділення 
роботи розпочалися в 
листопаді 2019-го столичною 
компанією ТОВ «Будінвест-
сервіс 15». Вартість робіт — 
65 млн 300 тис. грн. Оскільки 
співзасновниками лікарні 
є місто та район (50/50%), 
то з міського бюджету у 
вересні виділена сума в 
15 млн грн.  «У 2019 році 
ми використали 3 млн грн 
наданих Борисполем коштів, 
на розпочаті роботи грошей 
вистачає», — пояснив 
Ярослав Янович. 
Нині перший поверх 
відділення на фінішній 
прямій. Згідно з проектом 
відділення має нове 
планування, з’явилися 
додаткові кабінети. Тривають 
роботи на інших поверхах. 
Після завершення 
капремонту будівлі 
пологового на перший 
поверх буде переведено 
стаціонарне відділення 
гінекології (зараз воно 
знаходиться на четвертому 
поверсі лікувального 
корпусу КНП), а на місце 
гінекології після ремонту 
переведуть пацієнтів 
неврологічного відділення.

ІНФЕКЦІЙНЕ:�НОВИЙ�
ДАХ�І�БЛАГОУСТРІЙ
У будівлі інфекційного капремонт 
триває з вересня 2019 року. 
Його розпочато з підвального 
приміщення. За словами Ярослава 
Яновича, з підвалу інфекційки 
вивезено ґрунт, укріплено 
фундамент старої будівлі. Уже 
замінено систему вентиляції, 
водопостачання та теплопостачання, 
стінні перегородки. 
Також за словами начальника УКБ, 
відділення отримало нові вікна 
та двері, на будівлі замінено дах. 
Загальна вартість реалізації усіх 
робіт інфекційного відділення — 
понад 20 млн грн. Закінчення робіт 
обіцяють у червні. 
Поки пацієнти перебувають у 
старому корпусі терапії, який згодом 
планують знести. 

СУЧАСНЕ�ПОЛІКЛІНІЧНЕ�ВІДДІЛЕННЯ
«Із 17 жовтня минулого року реєстратура поліклінічного 
відділення розпочинає працювати за новими стандартами», — так 
говорив уже екс-голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян під час 
відкриття рецепції. Тоді йшлося про електронну чергу пацієнтів 
та можливості запису до лікаря через інтернет. Але досі до лікаря 
можна потрапити завдяки талончику, а медична сестра веде 
облік пацієнтів у журналі. Як пояснює адміністрація медзакладу, 
електронна черга не працює через неналагоджену систему 
співпраці з Національною службою здоров'я України. 
Нагадаємо, на ремонтні роботи першого поверху поліклінічного 
відділення витрачено 1,4 млн грн. 
Другий поверх відділення теж частково оновлено. «Об’єкт буде 
здано в експлуатацію за пару тижнів», — повідомив Ярослав Янович. 
За його словами, днями завершено оновлення денного стаціонару. 
Капремонт всього поліклінічного відділення триватиме до квітня. 

EMERGENCY�БЛОК�—�СВІТОВА�КЛАСИКА�
У лікувальному корпусі модернізація проводиться на усіх поверхах. 
На капремонт приміщень передбачається майже 20 млн грн. Окремі 
відділення, наприклад дитяче, де ремонт проводився у 2017 році, 
поки не ремонтують. 
«У приймальному відділенні буде облаштовано Emergency 
(надзвичайний) блок – центр екстреної меддопомоги для дорослих 
та дітей. Це «класика» для світу, адже у такому приймально-
діагностичному відділенні лікарі всіх профілів зможуть 
працюватимуть цілодобово. Тут хворим надаватимуть невідкладну 
допомогу як на догоспітальному етапі, так і в стаціонарі», — 
поділився планами начальник УКБ. За його словами, згідно з 
проектом із центрального входу до лікарні розташується блок для 
дорослих із протишоковою палатою на три ліжкомісця та палатою 
цілодобового перебування. На протилежному боці планується 
Emergency блок для дітей (протишокова палата на два ліжка та 
палата цілодобового перебування). 

•�2�млн�791�тис.�грн�
витратять на систему 
автоматичної пожежної 
сигналізації та 
системи оповіщення в 
лікувальному корпусі 
та поліклінічному 
відділенні. 

•�20�млн�грн – передбачається 
на капремонт фасаду 
лікувального корпусу та 
поліклінічного відділення. Із 
області у грудні 2019 року 
надійшла вся сума коштів. 

�� ЖИТИ�ЗДОРОВО!

�� СУПЕРМАРКЕТІВ�БІЛЬШАЄ�

ПАЛИЦІ В РУКИ Й ХОДУ!
РОЗПОВІДЬ ПРО БОРИСПІЛЬСЬКИХ «СКАНДИНАВІВ»

 � У соцмережах скаржаться, що в Борисполі немає 
інфраструктури для дозвілля. «Вісті» поцікавилися, хто 
здорово відпочиває на зразковому бориспільському 
стадіоні «Колос» у вихідний день.

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Ходьба�лікує
Минулої суботи ворота «Колосу» 
були відкриті з раннього ранку, 
але охочих до фізичних вправ 
було не більше 10. Бігали жінка і 
чоловік, ще кілька жінок ходили 
з палицями. Як з’ясувалося, 
це були учасники української 
школи скандинавської ходьби 
і ентузіасти рухливого способу 
життя.
«Півтора роки тому почала 
шукати вид спорту, щоб краще 
почуватися. Тренування в 
спортзалі не подобаються через 
навантаження. Дізналася, що в 
Києві є школа скандинавської 
ходьби і записалася на заняття. 
Почала займатися. Стало легше 
дихати, з'явилася енергія, 
випрямилася спина. А потім така 
група організувалася в Борисполі, 
— розповідає мешканка міста 
Людмила Дараган, член групи. 
Її колежанки доповнюють, що 
скандинавська ходьба — це один 
з кращих способів оздоровлення. 
Заняття на свіжому повітрі, 
помірне навантаження, організм 
збагачується киснем, працюють 
всі м'язи, спалюється жир, 
поліпшується кровообіг. При 
правильній фізіологічній ходьбі 
знімається до 80% проблем 
рухового апарату. 
«У поєднанні зі збалансованим 
харчуванням скандинавська 
ходьба дає прекрасні результати», 
— Людмила Дараган про 
харчування знає все, бо читає 
лекції на цю тему в міській 
бібліотеці.
Бориспілька Надія Коновал 
займається менше року, 
хвалиться: «У мене роками були 
проблеми з суглобами. У санаторії 
в Моршині побачила, як люди 
займаються скандинавською 
ходьбою. Дізналася, що в 
Борисполі є така група. Навчилася 
правильно ходити, відчуваю в тілі 

легкість, бадьорість, зникли болі в 
хребті», — поділилася пані Надія.
Ходять жінки не самі, а під 
наглядом тренера Олени 
Кудрявцевої. Вона розповіла, 
чому світ давно оцінив переваги 
цього виду фізичної активності, 
а в Україні створена Федерація 
скандинавської ходьби, працюють 
клуби в різних містах.

Разом�з�онукою
Людмила Дараган розповіла, що 
займається разом з онукою, яка 
навчається в шостому класі. За 
словами Людмили Борисівни, 
дівчинка єдина в класі, яка не 
хворіла впродовж року.
«Школярі весь день сидять – у 
школі, вдома за комп’ютером. 
У них відбувається кисневе 
голодування, знижується 
увага, працездатність, імунітет. 
Молодь потрібно вчити 
експлуатувати своє тіло так, щоб 
воно працювало, як належить. 
Головне – встати з дивану і почати 
рухатися», — вважає бабуся.

Їх�мало,�але�вони�з�
палицями
У бориспільській «групі здоров’я» 
лише п’ять осіб. Можливо, це 
пояснюється тим, що заняття 
платні. Вартість абонементу на 
місяць – 560 грн. Втім, Олена 
Кудрявцева зазначила, що 
кілька разів влаштовувала 
безкоштовні акції, запрошувала 
бажаючих приходити на пробні 
заняття. За її словами, у вартість 
абонементу входить прокат 
палиць і консультація тренера, 
який закінчив курси з реабілітації, 
фізіології, може розписати 
індивідуальні навантаження для 
учасників з урахуванням віку і 
стану здоров’я.
«У Києві люди активніші. Там є 
групи до 30 учасників. У Борисполі 
з бажаючими займатися спортом 
складно», — говорить Олена.

ГЕТЬ�СТЕРЕОТИПИ
Існує стереотип, що скандинавська ходьба — це вид активного 

відпочинку тільки для пенсіонерів. Ні! Біля витоків цього руху бу-
ли спортсмени. 

У 30-ті роки минулого століття тренери фінських лижників замисли-
ся, як готувати спортсменів в міжсезоння, коли немає снігу. У підсумку 
прибрали лижі і залишили палиці для тренувань. На змаганнях фінські 
спортсмени показали вищі результати, ніж їхні колеги з інших країн. Та-
кі тренування активно використовує і фінський спецназ як альтернати-
ву для відпрацювання витривалості, бо у скандинавській ходьбі працює 
90% тіла та задіяні понад 500 м'язів.

ДАВАЙ, ДОЛУЧАЙСЯ! Тренер зі скандинавської ходьби наголошує, 
що цей вид фізичної активності передбачає і самостійні заняття: можна 
отримати консультацію, навчитися правильній ходьбі, вправам, купити 
палиці й ходити за власним графіком і маршрутом. Головне — бажання!

Палиці коштують від 650 грн. Один мінус — в Борисполі немає пішо-
хідних доріжок і обмаль зелених зон. Але стадіон відкритий і безкош-
товний для занять.

«КОМФОРТНИЙ�
РЕЖИМ»
Олена КУДРЯВЦЕВА, тренер-
інструктор, член правління 
федерації скандинавської 
ходьби у Київській області:

— Скандинавською ходьбою 
займаюся три роки, два роки 
є сертифікованим тренером-
інструктором. Позбулася зайвої 
ваги, поліпшився загальний 
стан. На відміну від бігу, у 
ходьбі немає «фази польоту», 
коли людина в певний момент 
знаходиться в повітрі без 
опори. У бігу при приземленні 
на ногу весь опорно-руховий 
апарат відчуває підвищене 
навантаження. Якщо рівень 
тренованості невисокий, 
то скандинавська ходьба – 
ідеальна для вас. Головний 
принцип вправ для суглобів, 
особливо після травм – 
плавні рухи, без ривків у 
комфортному режимі. 

• Журналіст «Вістей» випробувала ходьбу і оцінила на 12 балів.

• ПЕРШИЙ КАПРЕМОНТ ЗА МАЙЖЕ 40 РОКІВ  
у приміщенні комунального некомерційного  

підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування».
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ЦУМ У БОРИСПОЛІ: «ФОРА», БУТИКИ І МАЛО ПАРКОМІСЦЬ
Ірина КОСТЕНКО

Готується до відкриття 
супермаркет «ФОРА», 
розташований у приміщенні 
новозбудованого торгового 
центру «ЦУМ «Київський Шлях», 
що біля ринку «Зоряний». 
Паркувальних місць «Вісті» не 
дорахувалися.

Відкриття «ФОРИ» і торгового 
центру «ЦУМ «Київський Шлях» 
анонсоване на суботу, 8 лютого. 
Нині активно ведуться роботи з 
благоустрою, облаштовуються 
транспортні розв’язки, до 
супермаркету завозяться товари. 
Керуючий справами «ЦУМ 
«Київський Шлях» Віталій 
Терещенко розповів «Вістям», що 
«ФОРА» займатиме перший поверх. 

На другому буде розташована 
приватна медична клініка. 
На цокольному (нульовому) 
поверсі передбачено бутикову 
зону. У приміщеннях на верхніх 
поверхах розміщуватимуться 
магазини. ЦУМ оснащений 
ліфтом, є широкі сходи, туалети на 
кожному поверсі. 
Режим роботи «ФОРИ» — 
цілодобовий.  

Кількість паркомісць біля 
супермаркету, за словами Віталія 
Терещенка, розраховували 
спеціалісти. Частину їх 
облаштовано вздовж вулиці 
Київський Шлях, решту — з 
тильного блоку магазину. Там уже 
готова розмітка, передбачили 
стоянки для водіїв із обмеженими 
можливостями. Співрозмовник 
запевнив, що стоянок вистачить. 

«Вісті» порахували наявні 
паркомісця. Перед будівлею 
можна поставити 10 авто. 
Із тильного боку є розмітка 
на 16 паркомісць, і можна 
розміститище 14. Загальна 
сума до прогнозованих перед 
будівництвом 50 паркомісць 
не дотягує. Так само як ширина 
проїзду нараховує не обіцяні 6 м, 
а ледве 4 м. 
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�� РЕСУРС�МІЛІЄ

На часі Екологічне невігластво
�� УКРАЇНСЬКІ�РЕАЛІЇ�� ІСТОРІЯ�В�АРХІТЕКТУРІ

�� СВОЇМИ�РУКАМИ

В�УКРАЇНІ�МАЛО�
ПИТНОЇ�ВОДИ

 � В Україні за останні чотири роки спостерігається 
катастрофічне маловоддя. Водойми наповнюються 
максимум на 70% від норми, а подекуди менше. 
Проблему ускладнює і інтенсивне забруднення водойм. 
Це призводить до зміни гідрологічного циклу.
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Дозволені скиди забруднених (вторинних, очищених і слабо 
очищених) вод розраховуються, виходячи з наповнюваності водойми 
на 100%. Тому умовно «неповні» водойми забруднюються сьогодні 
надміру.

• У 2019 році в вітчизняні водойми було скинуто понад 2 млрд куб 
м різних стоків. Із них 1/3 — це неочищені.

У результаті забруднення водойм в 2019 році загинули всі або майже всі 
водні живі ресурси в 2140 водоймах (тільки в останні місяці відбулися 
резонансні отруєння в Херсонській, Сумській, Полтавській, Житомирській 
області, під час яких загинули риба, жаби, черепахи, бобри, качки...)

Медики стверджують, що 37% всіх онкологічних захворювань — че-
рез вживання неякісної питної води.

МАЛОВОДНІСТЬ — одна з причин зникнення малих річок в Украї-
ні. За роки незалежності зникло більше 10 тисяч малих річок. Наочним 
прикладом можуть служити річки Ірпінь і Буча в Київській області — че-
рез злочинне ставлення до них ці мальовничі річки гинуть.

«Усе в природі взаємопов'язано. Безсніжна зима вносить корективи в 
природу. Мало того, що це може призвести до скорочення врожаю, а й 
так само буде завдано удару всьому харчовому ланцюжку, — говорить 
голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков. 
— Весняні розливи сприяли розмноженню комарів та інших комах. Не-
має розливів… немає й комах, які є кормом для птахів і водних мешкан-
ців. Це призведе до проблем із їх харчуванням».

• Відсутність снігу погіршить врожай деяких культур. Сніговий покрив 
служив для озимих посівів захистом від вітрів і переохолодження, а так 
само був джерелом вологи.

Прес служба Національної Екологічної Ради України

• В Україні 63 тисячі річок, 400 тисяч ставків, 
1100 водосховищ. 

• У країні 1 млн 300 тисяч гектарів прісної води...  

І�в�той�же�час�Україна�вважається�маловодною�
країною,�бо�наші�водні�джерела�забруднені�
настільки,�що�ми�не�можемо�брати�з�них�питну�воду.

Останні 
дослідження, 

проведені на замовлення 
Світового банку, поставили 

УКРАЇНУ�НА�125�МІСЦЕ�З�180�КРАЇН�
за кількістю питної води на душу 

населення. 
Україна стоїть між Чадом і Суданом, 
африканськими країнами. А якщо 

брати посушливу Херсонську 
область, то там справи ще 

гірші.
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• 2019 рік, за 
спостереженнями 

НАСА, продовжив низку 
температурних рекордів, 

поступившись лише  
2016-му року.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Минулого тижня у місті Ярем-
чі відбулося засідання Асоціації 
водоканалів України, на якому 
побував перший заступник Бо-
риспільського міського голови 
Микола Корнійчук. Зміну кліма-
ту, зменшення опадів та рівень 
води в річках обговорили з пред-
ставниками країн Євросоюзу.

Зустріч проходила за участі представ-
ників Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України, Міністерства екології та природніх 
ресурсів, Міністерства розвитку громад та терито-
рій, представників НКРЄКП та делегацій із Польщі, 
Німеччини, Угорщини. 

«За даними Міністерства екології, зміна рівня води 
у річках та зміна клімату впливає на водопостачання 
населених пунктів. Наприклад, водопостачання із 
верхнього водозабору — 70% і лише 30% населен-
ня користується артезіанськими свердловинами, як 
і Бориспіль, — зазначив Корнійчук. — Через змен-
шення кількості опадів зменшився і рівень ґрунтових 
вод, нині він знижується. Є дані, що у сільській низин-
ній місцевості з колодязів починає зникати вода», — 
розповів виступаючий, назвавши основним завдан-
ням населення збереження водних ресурсів. 

За словами Корнійчука, в українських містах ви-
користання води на одну особу за добу становить 
238 л, в селі — 58 л. Очікується, що до 2050 року по-
сушлива зона без можливості ведення землероб-
ства з’явиться у центральній Україні. 

Вдосконалювати водоканали!  
Офіційний Бориспіль  дійшов виснов-

ку, що КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
потребує нового обладнання.

«Діючі санітарні норми та пра-
вила прийняті ще у 2010 році, а 
в грудні 2019 мали з’явитися но-
ві. У зв’язку з тим, що на водока-

налах України відсутнє відповід-
не обладнання, зміни відтерміно-

вано до 1 січня 2022 року», — пові-
домив Корнійчук та додав, що згідно 

з новими санітарними нормами,  мала 
б почати діяти таблиця 45 показників якості 

питної води. 
«За цими показниками водоканали мають здійс-

нювати контроль за якістю питної води. Це фізикохі-
мічні (кальцій, магній, цинк та ін.) та органічні (фор-
мальдегіди, бензоли, хлорметани та ін.) показники. 
Такі вимоги Євросоюзу. Нині Бориспільводоканал 
здійснює контроль якості питної води лише за 27 
показниками», — говорить Корнійчук. 

Також з його слів, при введенні в дію нових сані-
тарних норм та правил необхідна купівля нового 
обладнання (а це понад 570 тис. доларів) та підго-
товка фахівців. «Таке обладнання є на двох водока-
налах України — у Харкові та Сумах. У 2022 році Бо-
риспіль має купити це обладнання, або ж вода у мі-
сті вважатиметься технічною. Вона буде дешевшою 
на 20%, але тоді водоканал повинен буде з інших 
ресурсів забезпечувати населення водою. Терито-
ріальні громади зможуть кооперуватися з Києвом 
для придбання такого обладнання», — підсумував 
заступник голови.  

ЯК ПИТИ ПО-НОВОМУ

ОКОЛИЦІ БОРИСПОЛЯ 

У СМІТТІ
 � Бориспіль продовжує потопати у смітті. Міському 

КП «ВУКГ» не вдається переконати всіх бориспільців, 
які живуть в приватному секторі, укладати договори на 
вивезення сміття.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Аграрій і депутат міської ради Ва-
лерій Мартишко запропонував ор-
ганізувати екскурсію околицями 
Борисполя, щоб показати, скільки 
існує точкових звалищ у лісосмугах 
та на полях поблизу міста.

На сесії міської ради відбулася 
дискусія про те, що мешканці мі-

ста не хочуть платити за вивезен-
ня сміття, бо вважають, що відхо-
дів у їхніх домогосподарствах не-
має. «Я покажу, куди дівають непо-
тріб ті, хто не платить за вивезення 
сміття. Посадки засмічені. При-
возять машинами, вивантажують. 
Не можна так ставитися до матін-
ки-природи», — заявив у сесійній 
залі Валерій Мартишко. 

«Вісті» переконалися у правдивості сказаного депутатом, зробивши 
рейд незаконними сміттєвими точками, проїхавши кілька 
кілометрів від Борисполя по Переяславській трасі.

«Платити�всім,�
нужденним�—�
допоможемо»
— Усі бориспільці мають 
платити за послугу 
з вивезення сміття в 
залежності від кількості 
людей, які проживають у 
будинку. Якщо говорити про 
пільгові верстви населення, 
то такі громадяни можуть 
звернутися до депутата 
округу і, відповідно до 
акту обстеження, отримати 
адресну грошову допомогу з 
міського бюджету. 
А коли говорити про 
сміттєву проблему у 
глобальному масштабі 
(сміттєпереробні заводи), 
то без чіткої державної 
програми на місцевих рівнях 
ні Бориспіль, ні інші міста 
країни не впораються. 

• Непродані ялинки й сосни викинули серед поля.• На узбіччях траси бур'яни та сміття.

• Валерій Мартишко переймається проблемами екології.

• Тривалий час тут діяла вечірня школа.

БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ  
ШКОЛИ №2 СТАНЕ ПАМ’ЯТКОЮ

МІСТУ ПОДАРУВАЛИ  
УРНИ-РОБОТИ

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

За ініціативи Бориспільсько-
го історичного музею будівлю, 
де колись була школа №2, а за-
раз міський центр туризму та 
краєзнавства учнівської моло-
ді, внесуть до державного ре-
єстру пам’яток національного 
значення. 

За словами директора музею 
Наталії Йови, наразі будівля внесена 
до міського реєстру пам’яток. Три-
ває процес вивчення архівної доку-
ментації, виконуються обміри і об-
стеження, щоб будівля ввійшла до 
державного реєстру. Роботи прово-
дить архітектурна майстерня Івана 
Бикова, яка займається відновлен-
ням та реставрацією історичних бу-
дівель та пам’яток архітектури.

НАГАДАЄМО, будівля 
зводилася у 1907-1908 роках 
як початкове училище за 
підтримки Переяславського 
повітового земства. 
Пізніше на цьому місці була 
восьмирічна школа №2, потім 
— Міжшкільний навчально-
виробничий комбінат, де 
вчили робітничим професіям: 
діяли класи з водіння авто, 
швацької справи, кулінарії, 
клас кераміки тощо. 
Зараз в будівлі розміщено 
класи центру туризму та 
інші гуртки. У школі №2 (в 
1928-1935 рр.) вчився Герой 
Радянського Союзу Василь 
Шкіль, меморіальна дошка 
розміщена на вході до будівлі. 

�� ВІД�ДЕПУТАТА

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Біля входу до управління 
містобудування та 
архітектури і відділу з 
контролю за благоустроєм 
Бориспільської міської ради, 
що на вул. Київський Шлях, 73, 
встановили дві новенькі урни 
цікавого дизайну.

 «Урни виготовив міський 
підприємець Валерій Нікітюк, 
— розповідає керівник відділу 
контролю за благоустроєм 

Рустам Хамракулов. — Ми 
звернулися до нього із 
замовленням і майстер підійшов 
до справи креативно, вигадав 
макет урн у вигляді роботів — 
героїв відомого мультфільму 
«ВОЛЛ•І» (англ. WALL•E). Свій 
проект і втілив».
 За словами Хамракулова, 
виготовлення однієї такої урни 
коштує від 5 до 7 тис. грн, але 
підприємець не взяв грошей за 
роботу, сказавши, що це його 
подарунок місту і реклама його 
майстерності.

• Ідею можуть запозичити й інші управління та підприємства.

• Усюди брудно!
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ОХОРОНЦЯ (ПОЗМІННО)
ВОДІЯ КАТ. «Д» 
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТО НА СТО

�� АНЕКДОТИ
Перший :
— Ось би накупити китайських 
годинників дешевих, на машині 
часу махнути в минуле на 
20 років, там їх продати по 
високим цінам і накупити на 
виручені гроші долари за 
копійки!
Другий:
— Або краще придумати таку 
машину, як ксерокс. Але для 
предметів! А потім взяти кусок 
золота, і ксерити його, ксерити!
Третій (головний):
— Так, панове міністри… ще 
будуть пропозиції як підняти 
економіку України?

• • •
Прийшов додому, а на столі 
записка:
«Любий! Терміново поїхала 
погостювати на тиждень до 
мами».
Швиденько збігав до сусідки 
і запросив її попити чайку з 
шампанським. І тут, коли вже 
були в ліжку, згадав, що сьогодні 
— 1 квітня ...

• • •
Дзвінок з поліцейської дільниці 
в Українське посольство:
— Там ваша людина спить на 
лавці в парку без документів.
— Він тверезий?
— Ні! Поряд стоїть пляшка!
— Допита?
— Недопита!
— Це не наша людина!

• • •
Випадок у маршрутці:
— Чоловіче, заберіть свою 
собаку!.. А то по мені блохи 
скачуть!..
— Тузік, відійди, не бачиш – в 
жінки блохи..

• • •
— Ей, мужик! Ану поступися 
місцем вагітній жінці!
— Щось по тобі не помітно, що 
ти вагітна!
— А ти що, хотів, щоб через 
півгодини і вже було помітно?

• • •
Приходить мужик в магазин і 
питає:
— У вас труси є?
— Hі, – відповідає продавщиця.
— А в продажі?

• • •
Син – мамі, по телефону:
— Мамо, я зустрів жінку і хочу 
на ній оженитися.
— Добре, синку, я дуже рада за 
тебе.
— Мамо, вона старша від мене 
на 20 років.
— Нічого страшного, синку, 
головне, що ти її любиш.
— Мамо, вона негритянка.
— Ну… нічого синку, у нас в 
сім’ї расистів нема.
— Мам, у неї 5 дітей.
— Ну… нічого синку, діти – це 
добре…
— Мам, а нам нема де жити.
— Приїжджайте до нас. Ви 
будете спати в спальні, а тато – 
на кухні.
— Мамо, а де ти будеш спати?
— Та не хвилюйся за мене, я 
зараз покладу трубку і піду 
повішусь.

• • •
— Чому ти такий сумний і 
стурбований? — запитує 
чоловік знайомого.
— Та вчора на вокзалі зустрічав 
з відрядження свою жінку.
— Ну то це ж прекрасно!
— Так, але вона не приїхала.
— То ти хвилюєшся, що з нею 
щось сталося?
— Ні, боюся, що вона вдома ще 
з учорашнього дня.

• • •
— Чому жінки так багато 
часу і грошей приділяють 
зовнішньому вигляду, а не 
інтелекту?
— Тому що сліпих чоловіків 
набагато менше, ніж дурних.

�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Звертання до суду з вимогою захисту 

цивільних прав. 5. Чоловіче ім'я єврейського 
походження, в перекладі з давньоєврейської 
мови означає «плідний». 9. Уявні прямі лінії, які 
проходять через середину якого-небудь тіла чи 
простору. 10. Автоматизоване робоче місце. 11. 
Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній 
події, відомій особі. 12. Скандинав (норман). 14. 
Місто, столиця головний промисловий центр 
Гашимітського Королівства Йорданія. 16. Країна 
в Південній Америці. 18. Турецьке сукно білого 
кольору (заст.). 21. Почуття сильного обурення. 
24. Вигук, що виражає подив, здогад, пригаду-
вання. 25. Муніципалітет у Франції, у регіоні Лі-
музен, департамент Крез. 27. Одиниця виміру 
земельної площі в Англії і Північній Америці. 
28. Разом з Європою утворює материк Євразію. 
29. Напій з виноградного або з деяких інших 
ягідних та плодових соків, що перебродили, на-
бувши певної алкогольної міцності й аромату. 
30. Сьома літера грецької абетки. 31. Естрадний 
ансамбль, що поєднує виконання музики і спів. 
33. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 35. Бойо-
ве шикування піхоти у формі чотирикутника. 37. 
Людина, що доглядає за мисливськими собака-
ми і бере участь у полюванні. 38. Високоорга-
нізована тварина-ссавець із ряду приматів. 41. 
Гурт копитних тварин. 44. Похила частина шляху. 
47. Річка на території Німеччини, права притока 
Рейну. 48. Нижня частина предмета. 49. Одинич-
ний вектор. 50. Плита (звичайно квадратна), що 
становить верхню частину капітелі колони. 51. 
Місто в Японії.

За вертикаллю:
1. Почуття шани, прихильне ставлення, що 

ґрунтується на визнанні чиїх-небудь заслуг, ви-
соких позитивних якостей когось, чогось. 2. Жа-
ляча комаха. 3. Одне з п'яти почуттів, органом 
якого є око. 4. Сила, з якою тіло притягується 
до центра Землі на даній географічній широті. 
5. Держава у Південно-Західній Азії, на півден-
ному сході Аравійського півострову. 6. Міцний 
напій із соку, що перебродив, або з патоки тро-
стинного цукру. 7. Найвищий пік Криту. 8. Зміна 
напрямку руху (курсу) судна, літака тощо. 13. 
Зла баба-чаклунка. 15. Чаклун. 17. Шлях, засіб, 
рух духовної практики в буддизмі, завдяки яко-
му досягають просвітлення. 19. ... Кристі (англ. 
письменниця). 20. Торгівля продуктами хар-
чування або предметами широкого вжитку на 
площі або в спеціально збудованому приміщен-
ні. 22. Земля, пісок, мул, нанесені водою, вітром 
і т. ін. 23. Живописне, мозаїчне або рельєфне 
зображення Бога чи святого, якому поклоня-
ються віруючі. 25. Звуконаслідування, що пере-
дає котяче нявкання. 26. Острів Малайського 
архіпелагу, розташований між Суматрою і Балі. 
30. Найвища якість. 32. Чоловіче ім'я. 34. Один 
із найдавніших християнських образів. 36. Ав-
стралійський страус. 37. Ще б ...! 39. ... Кареніна. 
40. Велике, товсте черево. 42. Асоціація україн-
ських банків. 43. Настінний свічник або держак 
для лампи. 45. Лінійно обмежений автомат. 46. 
Вигадана істота із «Володаря Перстнів» Толкіна.

За горизонталлю:
1. Позов. 5. Охрім. 9. Осі. 10. Арм. 11. Ода. 12. Варяг. 14. Амман. 16. Гаяна. 18. Габа. 21. Гнів. 24. 

Ага. 25. Ная. 27. Акр. 28. Азія. 29. Вино. 30. Ета. 31. Віа. 33. Оно. 35. Каре. 37. Псар. 38. Мавпа. 41. 
Табун. 44. Уклон. 47. Рур. 48. Низ. 49. Орт. 50. Абака. 51. Осака.

За вертикаллю:
1. Повага. 2. Оса. 3. Зір. 4. Вага. 5. Оман. 6. Ром. 7. Іда. 8. Маневр. 13. Яга. 15. Маг. 17. Яна. 19. 

Агата. 20. Базар. 22. Нанос. 23. Ікона. 25. Няв. 26. Ява. 30. Екстра. 32. Іов. 34. Оранта. 36. Ему. 37. 
Пак. 39. Анна. 40. Пузо. 42. Ауб. 43. Бра. 45. Лоа. 46. Орк.

�� СМАЧНОГО!

САЛАТ З МОРСЬКОЇ КАПУСТИ З ГРИБАМИ ТА ЯЙЦЕМ
ІНГРЕДІЄНТИ: морська капуста 

200 г, яйця 2 шт., оливки 100 г, ма-
риновані опеньки 200 г, зелена ци-
буля, майонез 3 ст.л.

ПРИГОТУВАННЯ. З морської 
капусти видалити зайву ріди-
ну. Яйця нарізати соломкою або 

кубиком. Оливки нарізати кру-
жечками або четвертинками. На-
різати трохи зеленої цибулі. Ін-
гредієнти скласти в салатник, 
додати гриби, морську капусту, 
зелену цибулю, чорний мелений 
перець, майонез і добре пере-
мішати.

�� РІЗНА�КРАСА�� БЕЗ�ЦЕНЗУРИ?

БАРБІ СТАЮТЬ ІНКЛЮЗИВНИМИ
Америк анськ а компанія 

Mattel, яка займається вироб-
ництвом легендарної ляльки 
Барбі, продовжує відходити від 
нав’язаних стандартів краси і 
стереотипів та поповнює ліній-
ки ляльками з різними типами 
тіла, етнічною приналежністю та 
фізичними можливостями.

 
Слідом за лінійкою гендер-

но-нейтральних ляльок компанія 
представила три нових ляльки: із 
золотим протезом, із захворюван-
ням вітиліго (хронічне захворю-

вання шкіри, за якого спостеріга-
ється поява білявих ділянок депі-
гментації на шкірі)  та алопецією 
(облисіння). Компанія не планує на 
цьому зупинятися і націлена на ін-
клюзивність.

Найпопулярнішою лялькою з 
нової колекції стала Барбі з хво-
робою вітиліго. Для її створення 
компанія консультувалася з дер-
матологом. За словами представ-
ників Mattel, ця Барбі стала найоб-
говорюванішою серед користува-
чів, тим самим довівши, що батьки 
хочуть купувати дітям ляльки, щоб 

показати, що немає єдиного стан-
дарту краси, і тому дівчатка бува-
ють гарними по-різному.

«Барбі на інвалідному візку і 
лялька з вітиліго були буквально 
проханням фанатів. Ми прагнемо 
збільшити різноманітність ляльок 
і демонструвати всі види краси, які 
існують», — зазначає старший ві-
цепрезидент Ліза Макнайт. — Як-
що у дівчинки з якоїсь причини ви-
падає волосся, вона впізнає себе в 
цій лінійці», — додають у компанії.

За матеріалами видання bit.ua

FACEBOOK 
СТАНЕ 
ЛОЯЛЬНІШИМ
Марк Цукерберг повідомив, 
що Facebook буде відстоювати 
самовираження дописувачів 
та шифрування даних, пише 
CNN. 

«Це новий підхід, і я думаю, що 
він розлютить багатьох людей. 
Але, чесно кажучи, старий 
підхід теж дратував багатьох, 
тож давайте спробуємо щось 
інше», — заявив Цукерберг на 
технічному саміті Silicon Slopes в 
Юті. Він також додав, що раніше 
його компанії доводилося 
видаляти усе, що можна було 
визнати «занадто образливим», 
але зараз він змінює цей підхід. 
«Нам частіше доводиться 
цензурувати різний контент, мені 
від цього дуже некомфортно», — 
сказав Цукерберг.
Він визнав, що соцмережа 
несе відповідальність за 
фільтр контенту, пов'язаного 
із тероризмом, експлуатацією 
дітей та підбурюванням до 
насильства, і запевнив, що 
справді шкідлий контент будуть 
видаляти, проте відтепер 
фільтри будуть менш жорсткими.
Як повідомлялося, кількість 
користувачів Facebook нині 
становить 2,5 млрд, а виручка 
соцмережі склала $70 млрд. 
Нагадаємо, компанія Facebook 
заснована 4 лютого 2004 року 
Марком Цукербергом і трьома 
його однокурсниками в період 
навчання в Гарвардському 
університеті.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�Д/ф "Аромати Греції"
13.10�Енеїда
14.25�Д/ф "Аромати Перу"
15.10�Сильна доля
16.15,�19.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.25�Наші гроші
18.20,�2.40 Тема дня
19.55�Д/ф "Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Бюджетники
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади
5.25�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.35�"Світ навиворіт - 8: Непал"
14.55�"Світ навиворіт -10. Бразилія"
16.00�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
19.20�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Не відпускай"
22.45,�23.55, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
1.25�"Ігри приколів 2"

ІНТЕР
5.25,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Оцеола. Права рука розплати"
14.45,�15.40 "Вещдок"

16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.25 "Стосується кожного"
20.00,�2.55 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.45�"Щоденник вагітної"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий доктор 4" 37, 38 с. 

(16+)
23.20�Гучна справа
0.00,�2.15 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 

(16+)

1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.05�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашинґтон
4.30�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�10.05 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.30,�13.20 Х/ф "Міст шпигунів" 2016 г. 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
15.35,�16.20, 21.20 Т/с "Дільничний з 

ДВРЗ" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
23.10�Х/ф "Три біллборди у Еббінгу, 

Міссурі" 2018 г. (16+)
1.20�Х/ф "Фаворитка" 2019 г. (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.20 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.25�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Дім великої матусі 2" (12+)
11.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
13.10,�19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00�Х/ф "Дім великої матусі 3: Який 

батько, такий син" (16+)
23.00�Х/ф "Крок вперед 3"
1.00�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
5.50,�18.00 Один за всіх (16+)
7.00�Ультиматум (16+)
8.55�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.50�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
22.40�Давай поговоримо про секс (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�Т/с "Удар у відповідь"
7.50�Т/с "Удар у відповідь-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.15 "Загублений світ"
12.45�"Помста природи"
13.15�Х/ф "В ім`я Бен-Гура"
15.00�Х/ф "В ім`я короля"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�23.50 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
23.00�Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.45�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.55,�16.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "34-й швидкий"
10.35,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.10,�3.00 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.30�"Легенди бандитської Одеси"
3.55�"Правда життя"

СЕРЕДА, 12 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 10 — 16 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�Д/ф "Аромати Греції"
13.10�UA:Фольк. Спогади
14.25�Д/ф "Аромати Мексики"
15.10�Д/ф "Боротьба за виживання"
15.40�Біатлон. Чемпіонат світу. Змішана 

естафета
17.15�Пліч-о-пліч
17.25,�2.40, 5.25 #ВУКРАЇНІ
18.25�"Зворотний відлік"
21.30,�2.25 UA:Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Епоха честі"
23.40�UA:Спорттор)
3.05�Перша шпальта
4.05�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.45, 

5.35 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.45,�14.50 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
19.20�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Не відпускай"
22.30�"Право на владу 2020"
0.55�"Гроші 2020"
2.00�"Ігри приколів 2"

ІНТЕР
5.30,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.50�Х/ф "Вождь Біле Перо"
14.50,�15.40 "Вещдок"

16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.45�"Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий доктор 4 "(16+)
23.20�слідами Андрія Геруса. Частина 

друга
0.00,�2.15 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 

(16+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Студія Вашингтон
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт
12.35,�13.20 Х/ф "Зелена книга" 2019 г. 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
15.30,�16.20, 21.20 Т/с "Дільничний з 

ДВРЗ" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
23.10�Х/ф "Безодня" 1990 г. (16+)
1.45�Х/ф "12 років рабства" 2014 г. (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.20 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.25�Варьяти (12+)

9.00�Х/ф "Дім великої матусі 3: Який 
батько, такий син" (16+)

11.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 
(16+)

13.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
23.00�Х/ф "Крок вперед: Революція"
1.00�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
6.25,�18.00 Один за всіх (16+)
7.40�Ультиматум (16+)
9.30�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.20�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
22.40�Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.20 "Загублений світ"
12.50�"Помста природи"
13.20�Х/ф "Винна війна"
15.00�Х/ф "Три дні на втечу"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�23.00 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.45�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.45�Х/ф "Відьма"
7.55,�16.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Нічна пригода"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Вартість життя"
14.10,�3.05 "Речовий доказ"
18.20,�3.55 "Правда життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.30�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 13 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�Д/ф "Аромати Греції"
12.30�Д/ф "Аромати Південної Африки"
13.10�Д/ф "Браво, шеф!"
14.25�Д/ф "Аромати Мексики"
15.10,�19.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
15.40�Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт 7, 

5 км. Жінки
17.15�Пліч-о-пліч
17.25�Схеми. Корупція в деталях
17.55�VoxCheck
18.20�Тема дня
19.15�Щоденник Національного відбору 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

19.55�Д/ф "Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт

21.45�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"
2.40�"Зворотний відлік"
5.25�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"

6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.30 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.35,�14.40 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
19.20�"Секретні матеріали 2020"
20.25,�22.15 "Жіночий квартал"
0.10�Комедія "Секс-місія"
2.20�"Секретні матеріали"
5.15�"Світське життя 2020"

ІНТЕР
5.25,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05,�12.25 Х/ф "Ульзана"
13.25�Х/ф "Білі вовки"
15.40,�23.45 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.05�"Орел і Решка. Шопінг"
4.25�"Подорожі в часі"
5.05�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
12.30�Т/с "Довга дорога до щастя" 1, 2 с. 

(12+)
15.30�Т/с "Довга дорога до щастя "(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Назавжди" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин

2.15�Т/с "Назавжди"
3.50�Реальна містика
5.30�Зоряний шлях

ICTV
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�1.10 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Антизомбі. Дайджест
11.00,�13.20 Х/ф "Життя гірше 

звичайного"
12.45,�15.45 Факти. День
13.30,�16.20, 22.40 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)
23.35�Х/ф "Ейс Вентура: Детектив з 

розшуку тварин" (16+)
1.40�Х/ф "Беовульф" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.20 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.25�Варьяти (12+)
9.00,�23.20 Х/ф "Нерви на межі"
10.50�Х/ф "Крок вперед"
13.00�Х/ф "Крок вперед 2"
15.00�Х/ф "Крок вперед 3"
17.00�Х/ф "Крок вперед: Революція"
19.00�Х/ф "Крок вперед: Все або нічого"
21.10�Х/ф "Давай, танцюй" (12+)
1.15�Х/ф "Брати з Гримсбі" (18+)
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ
6.30,�18.00 Один за всіх (16+)
7.45�Ультиматум (16+)
9.30�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.15�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.10,�22.40 Хата на тата (12+)
23.35�Х/ф "Операція "И" і інші пригоди 

Шурика"
1.15�Євробачення 2020 г. Національний 

відбір

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.20 "Загублений світ"
13.40�Х/ф "Онг Бак"
15.40�Х/ф "База Клейтон"
19.25�Т/с "Перевізник"
23.05�Х/ф "Мега-пітон проти Гатороїда"
0.50�"Облом.UA."
3.50�"Цілком таємно-2017"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
7.50,�16.50, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Версія полковника Зоріна"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50,�4.00 "Правда життя"
14.10,�3.35 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО

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

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
10.35�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�Д/ф "Аромати Іспанії"
13.10,�5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40�Бюджетники
14.25�Д/ф "Аромати Перу"
15.10�UA:Фольк
16.15,�19.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.25�Перша шпальта
18.20,�2.40 Тема дня
19.55�Д/ф "Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.20, 

5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.40,�14.45 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
19.20�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Не відпускай"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.30�"Голос країни 10"
2.45�"Ігри приколів 2"

ІНТЕР
3.05�Подробиці
3.35,�3.40 "Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"
5.25,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"

9.45,�18.00, 19.00, 1.25 "Стосується 
кожного"

11.40,�12.25 Х/ф "Чого хоче Жюльетт" 
(16+)

13.50�Х/ф "Останній діамант" (16+)
15.50�"Жди меня. Украина"
20.00,�2.55 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі" Прем’єра
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
7.10,�8.15 Ранок з Україною
9.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий доктор 4" 33, 34 с. 

(16+)
23.30�Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 

(16+)
1.40�Телемагазин
2.10�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50�Громадянська оборона
6.40�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05,�13.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.40,�16.20 Х/ф "Безодня" 1990 г. (16+)
16.55�Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
18.45,�21.10 Факти. Вечір
20.15,�21.30 Х/ф "Центуріон" (16+)
22.20�Свобода слова
23.55�Х/ф "Фаворитка" 2019 г. (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00�Абзац
6.35,�8.00 Kids Time
6.40�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Х/ф "Він я та його друзі" (16+)

10.20�Х/ф "Мисливці на привидів" (16+)
12.20�Х/ф "Мисливці на привидів 2" (16+)
14.40�Х/ф "Пустун" (16+)
16.40�Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
18.50�Х/ф "Шпигун, який мене кинув" 

(16+)
21.00�Х/ф "Дім великої матусі"
23.00�Х/ф "Крок вперед"
1.00�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
6.30,�18.00, 22.40 Один за всіх (16+)
7.50�Ультиматум (16+)
9.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.15�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.55�"Та, що бачить завтра" (16+)
23.50�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
2.55�Найкраще на ТБ

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.50,�18.15 "Спецкор"

10.25,�18.50 "ДжеДАІ"
11.00�"Загублений світ"
13.45�"Помста природи"
14.10�Х/ф "Збройний барон"
16.20�Х/ф "Ефект колібрі"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
5.45�Х/ф "Тричі про кохання"
7.20,�16.50 "Випадковий свідок"
7.55�Х/ф "Кримінальний талант"
10.55,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.05 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.10,�3.40 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30�Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
4.10�"Легенди бандитської Одеси"
4.35�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 10 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�Д/ф "Аромати Іспанії"
12.30�Д/ф "Аромати Греції"
13.10�Сильна доля
14.25�Д/ф "Аромати Перу"
15.10�Бюджетники
15.45,�5.25 #ВУКРАЇНІ
16.15,�19.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.20,�2.40 Тема дня
19.55�Д/ф "Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.35, 

5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.40,�14.45 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
19.20�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Не відпускай"
22.45,�0.45 "Одруження наосліп"
2.20�"Ігри приколів 2"

ІНТЕР
5.25,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Слід Сокола"
14.45�"Вещдок"
15.40�"Вещдок" Прем’єра
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 1.25 "Стосується кожного"
20.00,�2.55 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.40�"Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий доктор 4" 35, 36 с. 

(16+)
23.20�Контролер
0.00,�2.15 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 

(16+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.15�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�20.15 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт. Дайджест
11.05,�13.20 Х/ф "Беовульф" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.45�Х/ф "Центуріон" (16+)
15.35,�16.20, 21.20 Т/с "Дільничний з 

ДВРЗ" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
23.05�Х/ф "12 років рабства" 2014 г. 

(16+)
1.35�Х/ф "Лабіринт Фавна" 2007 г.

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.20 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.25�Варьяти (12+)

9.00�Х/ф "Дім великої матусі"
11.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
13.00,�19.00 Хто проти блондинок? (12+)
21.00�Х/ф "Дім великої матусі 2" (12+)
23.00�Х/ф "Крок вперед 2: Вулиці"
0.50�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
6.00,�18.00 Один за всіх (16+)
7.10�Ультиматум (16+)
9.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
22.40�Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.20 "Загублений світ"

13.35�"Помста природи"
13.45�Х/ф "Легенда про маску"
15.25�Х/ф "Війна"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
22.10�Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.10�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.55,�16.50, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Поїзд поза розкладом"
10.35,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.10,�3.20 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Легенди бандитської Одеси"
4.10�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО

1. ДП Міжнародний Аеропорт «Бориспіль»,  
оператор технічних засобів контролю на безпеку, 
з/п 10472.00 грн.

2. СТОВ «Старинська птахофабрика»,  птахів-
ник, з/п 11200.00 грн.

3. СТОВ «Старинська птахофабрика»,  слю-
сар-ремонтник, з/п 10860.00 грн.

4. СТОВ «Старинська птахофабрика»,  підсоб-
ний робітник, з/п 9380.00 грн.

5. СТОВ «Старинська птахофабрика»,  маши-
ніст холодильних установок, з/п 8200,00 грн.

6. ТОВ ПКФ «Ароза», укладальник-пакуваль-
ник, з/п 7500,00 грн.

7. Бориспільський міжрайонний відділ лабо-
раторних досліджень, лікар-бактеріолог, з/п 
5383,00 грн.

8. ФОП Апраксін М.Ю., перукар, з/п 10000,00 грн.

9. ФОП Апраксін М.Ю., косметик, з/п 10000,00 грн.
10. ФОП Апраксін М.Ю., підсобний робітник, 

з/п 9600,00 грн.
11. ФОП Апраксін М.Ю., манікюрник, з/п 

10000,00 грн.
12. ТОВ «Марбет», швачка, з/п 15000,00 грн.
13. ДНЗ «Берегиня», помічник вихователя, з/п 

5027,00 грн.
14. ДНЗ «Берегиня»,  вихователь, з/п 7667,00 грн.
15. КНП «Бориспільська багатопрофільна лі-

карня інтенсивного лікування»,  сестра медична 
стаціонару, з/п 4723.00 грн.

16. КНП «Бориспільська багатопрофільна лі-
карня інтенсивного лікування»,  фахівець з пу-
блічних закупівель, з/п 4723,00 грн.

17. Бориспільський міськрайонний ВДВС ГТУЮ 
у Київській обл, бухгалтер, з/п 7000,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 04.02.2020 року

Тел.: (04595) 6-06-66
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 22.40, 2.00, 3.30, 5.30 

Новини
9.30�"Зворотний відлік"
12.00�Скелетон. Кубок світу. Сігулда. 

Заїзд 1
13.00,�18.50 Щоденник Національного 

відбору учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

13.05,�15.15, 0.00 Телепродаж
13.30�Скелетон. Кубок світу. Сігулда. 

Заїзд 2
14.30�#ВУКРАЇНІ
15.00�Пліч-о-пліч
15.40�Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт 10 

км. Чоловіки
17.00�Т/с "Епоха честі"
19.00�Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2020". 
Другий тур

23.00�Д/ф "Боротьба за виживання"

2.20�Сильна доля
4.00�Х/ф "Чудернацькі фантазії Чарлі 

Свона III" (16+)

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Бойовик "Сорок вісім годин"
12.05�Бойовик "Інші сорок вісім годин"
14.10�Триллер "Некерований"
16.25,�21.30 "Вечірній квартал"
18.30,�2.50 "Розсміши коміка"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�"Українські сенсації 2020"
23.25,�0.25 "Світське життя 2020"
1.25�"Жіночий квартал"

ІНТЕР
5.35�"Жди меня. Україна"
7.10�Х/ф "Дівчина без адреси"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Приходьте завтра"
13.00�Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"

14.45�Х/ф "Три тополі на Плющисі"
16.10,�20.30 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00,�2.10 "Подробиці"
22.15�Х/ф "Принцеса на бобах"
0.20�Х/ф "Сім днів до весілля"
2.40�"Орел і Решка. Шопінг"
4.00�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
4.45�"Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.40 Зоряний шлях
8.45�Т/с "Дорога додому" 1, 6 с. (12+)
15.20�Т/с "Дорога додому "(12+)
16.50�Т/с "День Святого Валентина" 1, 2 

с.
20.00�головна тема
21.00�Т/с "День Святого Валентина"
23.10�Х/ф "Служниця трьох панів"
1.10,�2.15 Х/ф "Сусіди по розлученню"
1.45�Телемагазин
3.15�Реальна містика

ICTV
5.10�Скарб нації
5.20�Еврика!
5.25�Факти
5.50�Особливості національної роботи
7.35�Я зняв!
9.20�Х/ф "Ейс Вентура: Детектив з 

розшуку тварин" (16+)
10.55�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
14.25�Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Смертельна зброя" (16+)
21.10�Х/ф "Смертельна зброя-2" (16+)
23.10�Х/ф "Святі з Бундока" (16+)
1.20�Х/ф "Міст шпигунів" 2016 г. (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.30 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.35�Варьяти (12+)
13.00�Хто зверху? (12+)
15.00�Х/ф "Казки на ніч" (16+)

17.00�Х/ф "Дракон Піта"
19.00�М/ф "Ваяна"
21.00�Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
23.40�Х/ф "Воїни світла" (18+)
1.30�Х/ф "Сусіди 2" (18+)

СТБ

6.10�МастерШеф. Професіонали (12+)
9.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
17.05�Хата на тата (12+)
19.00�Євробачення 2020 г. Національний 

відбір
21.25�Євробачення 2020 г. Національний 

відбір. Підсумки голосування
22.15�Х/ф "Дівчата"
23.55�Дівчата: невідома версія

КАНАЛ "2+2"

6.00�Х/ф "Столик №19"
7.40�"Шалені перегони 2018"
8.10�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.10�"Загублений світ"

14.00�Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
16.30�Х/ф "У пошуках скарбів нібелунгів"
18.55�Х/ф "Серед білого дня"
20.30�Х/ф "Перше вбивство"
22.20�Х/ф "Ніндзя"
0.00�Х/ф "Виворіт міста"
1.30�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.50�Х/ф "Викликаємо вогонь на себе" 
(12+)

12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�3.00 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.15 "Свідок"
19.30�Х/ф "Дежа вю"
21.35�Х/ф "Чужий проти чужого" (16+)
23.30�Х/ф "Лінія" (16+)
1.20�"Південь. Нерадянський Союз"
3.10�"Речовий доказ"
4.00�"Легенди бандитського Києва"
4.50�"Top Shop"

СУБОТА, 15 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 2.00, 3.30, 

5.00 Новини
9.30�Щоденник Національного відбору 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

9.35�Національний відбір учасника від 
України на Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2020". 
Другий тур

12.50,�15.45, 0.00 Телепродаж
13.05�Д/ф "Мегаполіси"
13.40,�15.30 Пліч-о-пліч
13.55�Біатлон. Чемпіонат світу. Гонка 

переслідування 10 км. Жінки
15.00�#ВУКРАЇНІ
16.10�Біатлон. Чемпіонат світу. Гонка 

переслідування 12, 5 км. Чоловіки
17.00�UA:Біатлон. Студія
17.20�Т/с "Епоха честі"
19.55�Д/ф "Світ дикої природи"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.00�Х/ф "Чудернацькі фантазії Чарлі 
Свона III" (16+)

2.20�Сильна доля
3.55�Бюджетники
5.25�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.00�М/ф
6.25,�7.10 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт 11: Китай"
10.55,�2.50 "Світ навиворіт"
11.45�Мелодрама "Не відпускай"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.30�Триллер "Некерований"
1.15�"Жіночий квартал"

ІНТЕР
5.30,�12.00 "Орел і Решка. 

Перезавантаження"
6.10�Х/ф "Веселі Жабокричі"
7.30�Х/ф "Артист із Коханівки"

9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і Решка. Дива світу"
11.00�"Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
13.00�Х/ф "Заміж на 2 дні" (16+)
14.50�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
18.10�Х/ф "Патрік"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Гра Моллі" (16+)
23.10�Х/ф "Афера по-англійські" (16+)
1.00�"Вещдок"
3.20�"Орел і Решка. Шопінг"
4.00�"Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.00�Т/с "День Святого Валентина"
13.10�Т/с "Назавжди"
17.00�Т/с "На самій межі" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "На самій межі "(12+)
23.00�Т/с "я буду чекати тебе завжди" 1, 3 

с.

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "я буду чекати тебе завжди"
2.45�Х/ф "Служниця трьох панів"
4.15�Х/ф "Сусіди по розлученню"
5.40�Реальна містика

ICTV
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.20�Факти
5.45�Антизомбі. Дайджест
6.35�Громадянська оборона
7.20,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
14.45�Х/ф "Смертельна зброя" (16+)
16.40�Х/ф "Смертельна зброя-2" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Смертельна зброя-3" (16+)
22.45�Х/ф "Смертельна зброя-4" (16+)
0.55�Х/ф "Життя гірше звичайного"

НОВИЙ КАНАЛ
6.00�Таємний агент
7.20�Таємний агент.Пост-шоу
9.00,�11.20 Kids Time

9.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
9.30�М/ф "Ману"
11.25�М/ф "Королівський коргі"
13.00�Х/ф "Казки на ніч" (16+)
15.00�Х/ф "Дракон Піта"
17.00�М/ф "Ваяна"
19.00�Х/ф "Відьмина гора"
21.00�Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
23.50�Х/ф "Орбіта 9" (12+)
1.40�Х/ф "Пустун" (16+)

СТБ

6.45�Хата на тата (12+)
19.00�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00�Один за всіх (16+)
22.05�Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2"

6.00,�9.10 "Загублений світ"
7.50�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.50�"Шалені перегони 2018"
13.05�Х/ф "Орден дракона"

14.50�Х/ф "Король Артур і лицарі 
круглого столу"

16.20�Х/ф "Світ предків"
17.55�Х/ф "Останній легіон"
19.45�Х/ф "Міф"
22.00�Х/ф "Відморожені"
23.40�Т/с "Команда"
2.05�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.20�Х/ф "Допінг для ангелів"
6.55�"Страх у твоєму домі"
10.30�Х/ф "Дежа вю"
12.30�Х/ф "Вірні друзі"
14.20�Х/ф "Зіта і Гіта"
17.10�Х/ф "Чужий проти чужого" (16+)
19.00�Х/ф "Золоте теля"
22.15�Х/ф "Пастка 44" (18+)
0.10�Х/ф "Лінія" (16+)
2.00�"Легенди карного розшуку"

НЕДІЛЯ, 16 ЛЮТОГО

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

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

Їй поставили діагноз — асептичний некроз 
голівок обох стегнових кісток, ускладнений 
коксартрозом ІV ст., згинально-привідні 
контрактури, виражений больовий 
синдром, виражене порушення функції.    
Вона потребує дороговартісної операції: 
тотальне  ендопротезування обох кульшових 
суглобів. Сума 2-х операцій — 280 тисяч грн. 
Просимо всіх небайдужих допомоги, бо 
насправді сума для однієї людини просто 
неймовірна, самій Любі не впоратись з 
цією хворобою. Для Любові будь-яка ваша 
допомога — це порятунок.

SOS!!! 280000 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ — ЦІНА ЗДОРОВ'Я ЛЮБИ

Картка ПриватБанк 5168 7456 0170 8412 
Яценко Любов Михайлівна.

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
В ЦЕХ

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, Ольга

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльно-
сті, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропози-
цій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Реконструкція автозаправочного комплексу на 80 км автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ —Запоріжжя 

Переяслав-Хмельницького району Київської області
 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-

ща, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБАНСЕРВІС», код ЄДРПОУ 31982734, 08130, 

Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 2, +38 (044) 
494-31-11

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної осо-
би-підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду, паспортні дані (серія, но-
мер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 01004, м. Київ, вули-

ця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядати-

ме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією Укра-

їни; інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови, що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої 
діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля») 

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

Тривалість громадського обговорення становить 27 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань 
із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Перші громадські слухання відбудуться: 28.02.2020 року о 12:00 год у приміщенні актової зали Світанківської 
сільської ради за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н, с. Світанок, вул. Центральна, 22.  

Громадські слухання другі відбудуться: не заплановано
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує до-

ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 01004, м. Київ, вули-

ця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 

зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 01004, м. Київ, вули-

ця Басейна 1/2А, e-mail: eco.koda@ukr.net, телефон 044-2790158 Киреєва Вікторія Станіславівна
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у аб-

заці другому пункту 5 цього оголошення. 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 108 арк. та Додатки.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-

не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. Приміщення АЗК ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» за адресою: 80 км автошляху Бориспіль- Дніпропетровськ-За-
поріжжя Переяслав-Хмельницького району Київської області, контактна особа – Волошина Тетяна Миколаївна, 
тел. +380 67-500-45-75

2. Приміщення Світанківської сільської ради, за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький р-н, с. 
Світанок, вул. Центральна, 22, контактна особа – Гороб Наталія Василівна, тел. +380 93-636-12-72.
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, 
кладова, ламінат, балкон не засклений, 600000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 
км від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 
від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 
3507891.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 

окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон 
та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

Мирне с., 2/2, 45 кв.м, індивідуальне опалення, 
432000 грн. Тел.: 0 50 2409031, Світлана.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, кори-

дор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’яні з ре-
шітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, са-
рай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 соток, 
750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 со-
ток, газ під двором, 450000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із 
цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегля-
ні, фруктові дерева, 25 соток, 300000 грн; 14 соток 
з виходом на поле, під забудову, 100000 грн. Тел.: 0 
97 8797832.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, біля 

будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, 
сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 
8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-

ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло в 
будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 286000 грн. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

Магістральна вул., 10 соток, 187000 грн. Тел.: 0 66 
7558661.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 

під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 50000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.

Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 

0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

Оголошення та реклама

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

Здам

Бориспіль

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

1-к кв., 56 кв.м., вул. Шевченка, 145/1 (ЖК «Ле-
вада»), всі зручності. Ціна 7400+ комунальні. 
Тел.: 0 63 2877772.

1-к.кв., школа №3 р-н. Тел.: 0 50 5456870.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
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На постійну роботу потрібен помічник керівни-
ка, г/р 15-16 робочих днів/міс., з/п 8700 грн+пре-
мія. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 

фізичній формі. Офіційне працевлаштуван-

ня. Наявність медичної довідки та довідки про 

несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 

0 63 4839278, (4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 

3288818, .

На постійну роботу у м. Бориспіль запрошується 
охоронець, г/р доба/дві, оплата ставка та преміальні. 
Тел.: 0 67 7341607.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Оголошення та реклама

Потрібні працівники для роботи в охороні. Вахта. 
Житло надаємо безкоштовно. З/п без затримок, два 
рази на місяць. Тел.: 0 95 2015733.

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ У САЛОН МО-
БІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ VODAFONE ,НАВЧАЄМО, 
СТАЖИРОВКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ, БАЖАНО З 
Д/Р У ТОРГІВЛІ, З/П ВІД 10000 ГРН (ОКЛАД+БО-
НУС), ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 
99 3600232, АНДРІЙ.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 
ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-
СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

РОБОТА з постійним проживанням на заміскій 
садибі для ПРАЦІВНИЦІ(ка) . Вимоги: досвід та 
навички роботи по дому, саду, городу (30 со-
ток). Робота в Київській обл. Надаємо житло! 
З/п + бонуси. Тел.: 0 68 1242420.

Терміново потрібна прибиральниця в при-
ватний будинок, 2 рази на тиждень, з д/р та 
вмінням прасувати, з/п 700 грн/день. Тел.: 0 50 
4443129.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

М/п вікно (глухе), двері гаражні, металеві; сходи за-
лізобетонні; цегла вогнетривка, труби азбестові, все 
б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

РІЗНЕ

Бориспіль
Буржуйку; швелер; арматуру. Тел.: 0 97 3012661.
Дрова, недорого. Тел.: 0 97 3635036.
Інвалідне крісло-коляска, модель «Ар-

тем-201». Положення приводних коліс і нахил 
регулюються. Ширина — 44 см, глубина — 41 
см, висота — 32,5 см, відстань від сидіння до 
підлокітників — 16 см. Максимальне наванта-
ження — 100 кг. Тел.: 0 93 3442077.

Інкубатор курочка ряба о-мега на 100 яєць; маска 
зварювальна «Хамелеон»; мотопила «Мінськ-450»; 
електродрель; зернодробилка. Тел.: 0 50 5251579.

Круглі та квадратні килимки ручної роботи. 
Колір від яскраво червоного до спокійного сі-
рого. Можливо застосовувати на стільці, кріс-
ла, на підлогу. Ексклюзивні. Можливо вигото-
вити на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

Ліжко дитяче, телевізор, стіл розкладний, все б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Протипролежневий мартац «Roho Prodigy», 
91,5х206 см, розроблений для профілактики 
та лікування пролежнів І-ІІ ст. В комплектацію 
входить 3 секції матраца, насос, ремонтний 
набір. Матрац підійде для реабілітації хворих 
вагою до 136 кг. Тел.: 0 93 3442077.�

Сіно в тюках, солома в тюках, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 1590197.

КУПЛЮ
Бориспіль

Двері до холодильника, в-во СРСР, «Донбас-9, 
10», з чорною або сірою ручкою вгорі; «Мінськ-6, 11, 
16»; «Асперон». Розгляну вся пропозиції. Тел.: 0 50 
6665692.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з жит-
лом, розвозка та дорога сплачується. З/п від 6000 
до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 97 
9446264, 0 50 6970533.

НА РОБОТУ У С. ПРОЛІСКИ ПОТРІБНА ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЯ, ВІДПОВІДАЛЬНА, БЕЗ Ш/З, Г/Р 2/2, 
З/П 7000 ГРН+ПРЕМІЯ. ТЕЛ.: 0 66 5977710, 0 95 
4119089.

Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 10500 грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 грн/
міс. (16 змін); молодшого приймальника това-
рів (вантажника), 11050 грн/міс. (16 змін); при-
биральницю, 8400 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 
4137236.

Начальники зміни та робітники на виробни-
цтво продукції з гуми. З/п від 10 000 грн. Мож-
ливо без д/р (навчаємо). Г/р позмінний (можли-
во вахта). Надаємо харчування та житло (при 
необхідності). Робота в с. Любарці Бориспіль-
ського р-н. Тел.: �0 67 4011396.

ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! НАДА-
ЄМО ЖИТЛО в Київській області. Вимоги: дос-
від обслуговування заміських садиб (дім, сад, 
город 30 соток). Бажання жити і працювати за 
містом. З/п + бонуси. Тел.: 0 68 1242420.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 
9125199.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П 
ВИСОКА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 
66 3965185.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

кімната в 3-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, 
техніка, для однієї дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, 
салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бори-
спіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909.

Найму

Бориспіль

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

НАЙМУ КВАРТИРУ для себе, сім’я з двох осіб. 
Терміново! Тел.: 0 67 4432652.

Міняю

ПРОПОНУЮ РОБОТУ

Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу офіці-
антів, кухарів, автомийників, автослюсарів, адміні-
стратора на автомийку і автосервіс, касира. Тел.: 0 
67 9040777.

Запрошуємо на роботу офіціанта, с. Проліски, 

г/р 2/2, з/п 8000 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на 
постійну роботу кухарів, робітника по обслуго-
вуванню службових приміщень, сторожа, 1/3. 
Тел.: 0 67 4570661, 0 93 8601014.

МЕДСЕСТРА. КИЇВ, м. «Позняки». Заробітна пла-
та від 7500 грн. Іногороднім надається койко-місце. 
Тел.: 0 67 8841771.

На постійну роботу запрошується прибиральни-
ця, г/р 5/2 з 9.00 до 18.00, з/п 6000 грн. Тел.: 0 67 
7341607.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
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ОВЕН. Ваші сили, вміння 
та здібності потрібні бага-
тьом. Але ви трохи загру-

зли в щоденній рутині. Розбирай-
теся зі справами поступово, трудо-
ві подвиги тільки виснажать.

ТЕЛЕЦЬ. Доведеться 
щось міняти - або у сто-
сунках з близькими людь-

ми, або у взаєминах з колегами та 
діловими партнерами. Постарайте-
ся уникати конфліктів та негативу.

БЛИЗНЮКИ. Напруже-
на робота здатна обер-
нутися перевтомою, і хоч 

фінансові результати все виправ-
дають, варто трохи знизити темпи 
й викроїти час для відпочинку.

РАК. Сприятливий, про-
дуктивний тиждень, на-
віть мінімальні зусилля 

принесуть непогані результати. У 
вихідні, можливо, доведеться під-
тримати близьких друзів.

ЛЕВ. Сприятливий пе-
ріод для нових справ та 
проєктів. Єдине, що мо-

же вплинути на ваш настрій, - це 
запізнення й непорозуміння у 
громадських місцях.

ДІВА. Вдалий час для 
компромісів, примирень 
та здійснення цілком ре-

альних бажань і планів. Щирість, 
доброта і душевна щедрість - це 
те, що наблизить успіх.

ТЕРЕЗИ. Тиждень про-
гресу в професійній сфе-
рі й у бізнесі. Не будьте 

занадто критичні до себе. А ще 
краще промовчати, ніж з'ясову-
вати стосунки та шукати винних.

СКОРПІОН. Сприятли-
вий період для реаліза-
ції багатьох починань. Ви 

будете енергійні, активні, винахід-
ливі. Справи підуть легко, голов-
не – налаштуватися на позитив.

СТРІЛЕЦЬ. З'являться 
натхнення та нові сили. 
На вас чекає значне про-

сування у справах. Зможете досяг-
ти того, про що давно мріяли. У су-
боту бажано не конфліктувати.

КОЗОРІГ. Якщо ви праг-
нете великого успіху, му-
сите визначитися з прин-

ципами й чітко з'ясувати, чого ба-
жаєте та на яких умовах. У вихід-
ні не забувайте про свою родину.

ВОДОЛІЙ. Зараз не вар-
то тупцювати на місці, ру-
хайтесь уперед. Якщо на 

роботі продемонструєте свою не-
замінність, можете розраховувати 
на приємну винагороду.

РИБИ. Цей тиждень, бу-
де менш напруженим, 
аніж минулий. З'явиться 

й вільний час, і можливість тро-
хи відпочити й розвіятися. Дивіть-
ся на життя простіше й веселіше.
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