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 СТРІЛКИ НАЗАД  КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ ВЛАДА І ГРОМАДА

Тиждень

ПЕРШИЙ ПРИЙОМ У 
СЕРГІЯ БУНІНА

 22 жовтня у приміщенні виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради народний депутат України 
Сергій Буніна провів особистий прийом громадян. Це 
перший його прийом на виборчому окрузі № 98 від 
початку роботи в Парламенті у якості народного депутату.

Оксана КОБЗАР, фото автора

На діалог із представниками 
бориспільської громади нардеп 
від партії «Слуга народу» приїхав 
вчасно, об 11.00, як і планувалося; 
із ним були два помічники та ко-
лега по сесійній залі. На прийом 
записалися 26 осіб із Борисполя 
та району, але прийшло 32 люди-
ни. Через велику кількість бажаю-
чих поспілкуватися із Сергієм Бу-
ніним, він подовжив час прийому, 
сказав, що працюватиме до остан-
нього відвідувача. Тому прийом 
затягнувся, замість запланованих 
двох годин тривав три, що стало 
своєрідним рекордом для Бори-
споля (це відмітили працівники 
міськвиконкому). 

На прийомі люди з довірою і ос-
танньою надією ділилися з Буні-
ним своїми проблемами, більшість 
із яких – не пряма компетенція на-
родного депутата, тобто озвучені 
питання повинні були вирішити-
ся на рівні місцевих органів вико-
навчої влади або у правовій пло-
щині, але цього не сталося з низ-
ки причин.

Із чим прийшли на розмову. 
Більшість тем, які хвилювали лю-
дей, були особистого «точкового» 
характеру: непорозуміння через 
земельні ділянки, нарікання на ро-
боту комунальних служб, зокре-
ма КП «Бориспільтепломережа» 
та Бориспільського РП ПАТ «Київ-
обленерго» через спірні ситуації 
зі споживачами при нарахуван-
ні плати за послуги, також жалі-
лися на незадовільне обслугову-
вання багатоквартирних будинків 
управляючими компаніями, нена-
лежне функціонуванням ОСББ; бу-
ли прохання про допомогу в ліку-
ванні тощо. 

Бориспільці скаржилися на 
низькі пенсії і зарплати, просили 

нардепа ініціювати у Верховній Ра-
ді підняття соціального мінімуму. 

Пенсіонерка Марія Смик, ко-
лишній медик із 37-річним стажем, 
бідкалася, що її мізерної пенсії ні 
на що не вистачає. 

«Не тільки за себе прошу, а за 
всіх пенсіонерів, ви там у Раді ду-
майте, як підняти людям пенсії», — 
зі сльозами говорила вона.

Третина відвідувачів прийшла з 
питаннями, що стосуються певної 
групи людей. Так, інвестори-акти-
вісти довгобуду «Кінг-Конг», що на 
вул. Київський Шлях, 79, теж про-
сили у депутата допомоги і нових 
законопроектів, які б дисципліну-
вали забудовників.

Інвестори ЖК «Престиж» від  бу-
дівельної компанії ТОВ «Патрік-Буд» 
просили Сергія Буніна влаштувати 
їм тристоронню зустріч: між інвес-
торами, забудовником та міською 
владою, щоб пришвидшити здачу 
ЖК в експлуатацію. 

Щоб пояснити, чому досі такої 
зустрічі не відбулося, прийшов за-
ступник міського голови з буді-
вельних питань Дмитро Гопанчук.

Чи не єдиною, хто озвучив пи-
тання, яке стосується всієї грома-
ди, була представниця Бориспіль-
ського державного історичного 
музею пані Наталія. Вона заявила, 
що делегована активістами, які за-
хищають від знесення одну з най-
старіших будівель в місті – стару 
пожежну вежу.

«Стару пожежну вежу потрібно 
зберегти, зробити обстеження її 

технічного стану. Є фахова люди-
на, яка погодилася це зробити за 
символічну ціну й організувати в 
приміщення музей», — говорила 
представниця громади. 

Пані Оксана переймалася кри-
зовою ситуацією, що склалася у 
газовій сфері, де вона працює, і 
просила донести цю інформацію 
«у верхи».

«Працюють у нас одні пенсіоне-
ри, робочих рук не вистачає, зарп-
лати низькі – ситуація катастрофіч-
на», — констатувала вона.

Були також нарікання на прин-
ципи роботи державного підпри-
ємства міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», через які працівни-
ки почуваються невпевнено і не-
захищено. 

«Співробітники працюють 
тимчасово, за укладеним дого-
вором терміном на три місяці, 
після закінчення якого керівниц-
тво подовжує угоду і так рока-
ми. Якщо у працівника виника-
ють запитання чи претензії, він 
автоматично звільняється», — 
говорив відвідувач.

Порушувалися й питання без-
карності батьків, які ухиляються 
від сплати аліментів; була пропо-
зиція змінити законодавчу базу на 
користь дитини, яку виховує од-
на мати. 

Найчастіше звучали претензії 
щодо недосконалої судової сис-
теми, були пропозиції розпусти-
ти міську раду, бо окремі депутати 
«дерибанять» землю. 

У ПІДСУМКУ. У цілому зустріч пройшла у довірливій атмосфері, 
Сергій Бунін вислухав усіх, дав поради, куди звертатися, також реко-
мендував писати звернення на його ім’я й обіцяв вплинути на ті си-
туації, які турбували людей, якщо це буде у його силах.

Нардеп відмовився від коментаря на камеру після завершення зу-
стрічі. Наступні прийоми в нього заплановані в Яготині (23 жовтня) 
та Переяслав-Хмельницькому (24 жовтня).

ПЕРЕХОДИМО 
НА ЗИМОВИЙ 
ЧАС
Мотрона АПОНЮК

27 жовтня о 04.00 стрілки 
годинників в Україні будуть 
переведені на годину 
назад, бо вступає у дію 
зимовий час. 

Щорічна традиція переходу 
на зимовий час, як і на літній, 
регламентується відповідною 
постановою Кабінету міністрів 
України. Згідно з нею стрілки 
годинників потрібно перевести 
на годину назад в останню 
неділю жовтня о 4 годині 
ранку. 
Таким чином, у неділю, 27 
жовтня, уже можна спати 
на годину довше. Більшість 
сучасних гаджетів автоматично 
переводять годинники на 
новий час. А ось стрілки 
механічних годинників краще 
перевести перед сном, аби 
вранці не переплутати час. 

ВАЖЛИВО. Переводять 
годинники не лише в Україні, у 
світі також існує така практика, 
однак багато країн уже 
відмовилися від неї. Зокрема, 
більше не хочуть переводити 
годинники європейці. Країни 
Євросоюзу мають намір 
скасувати перехід на літній 
і зимовий час, починаючи з 
2021 року. В Україні раніше 
також спробували відмовитися 
від переведення годинників 
і восени 2011 року Верховна 
Рада ухвалила зробити літній 
час постійним, однак невдовзі 
скасувала своє рішення.
Як полегшити перехід на 
нові часові умови? Медики 
та науковці довели, що 
переведення годинників 
негативно впливає на здоров’я 
людини. Різка зміна часового 
режиму призводить до стресу, 
який може спричинити низку 
негативних симптомів. Аби 
добре почуватися після 
переведення годинників, 
фахівці виробили ряд простих 
рекомендацій. Так, за тиждень 
до переведення годинників 
рекомендується зменшити 
фізичне навантаження. Не слід 
затримуватися на роботі й не 
братися за важку працю,  щоб 
запобігти перевтомі. 
Також варто скоригувати 
режим сну заздалегідь: за 
тиждень до переходу на 
зимовий час лягати спати на 
15 хв пізніше, ніж зазвичай. 
Потрібно більше гуляти на 
свіжому повітрі, а перед сном 
провітрювати спальню. Варто 
стежити за раціоном — не 
вживати жирну їжу, алкогольні 
напої та уникати кави з 
кофеїном. Натомість краще 
пити трав’яний чай і  воду. 

БОРИСПІЛЬ 
РАХУЄ 
БЮДЖЕТ
Ірина КОСТЕНКО 

На засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської 
міської ради 21 жовтня 
заслуховували звіт за січень-
вересень, ІІІ квартал 2019 
року в ході виконання 
Програми соціально-
економічного та культурного 
розвитку міста Бориспіль на 
2015-2019 роки.

За інформацією, яка 
прозвучала на засіданні, 
протягом трьох кварталів 
поточного року бюджет 
виконано на 104,4%, і це 
чимале досягнення.
Доходи державного і 
спеціального фонду (з 
урахуванням трансфертів) 
склали 634, 3 млн грн.
Повідомлялося, що 59% 
загального фонду міського 
бюджету наповнюється 
завдяки податкам із доходів 
фізичних осіб, 25,6% складають 
місцеві податки і збори, 10,4% 
— акцизний податок.
Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук наголосив: 
«Зверніть увагу: акцизний 
податок (10,4%) у сумі 41,9 
млн грн. Це дуже багато. На 
наступний рік його планують 
вилучати із місцевих бюджетів. 
Раніше 75% ПДФО залишалося 
у міському бюджеті, потім 
15% забрали, натомість 
місцевим бюджетам передали 
акцизний збір і пайову участь. 
Тепер забирають акцизний 
збір та пайову участь, але 
жодних компенсаторів не 
передбачається. Пропонують 
збільшувати місцеві податки і 
збори, у тому числі податок на 
нерухомість, тобто «обдирати» 
людей». Підкреслювалося, 
що Бориспільською 
міською радою встановлено 
мінімальний податок на 
нерухомість, найменший із 
можливого, що рекомендують 
використовувати як резерв.

У БОРИСПОЛІ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ 
КІЛЬКІСТЬ 
ПРАЦЕЗДАТНОГО 
НАСЕЛЕННЯ. 
ЯКЩО У 2018 РОЦІ  
НАЛІЧУВАЛОСЯ 38,6 
ТИС. ОСІБ, ТО НИНІ 38,8. 
РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ ЗРІС 
ВІД 0,8 ДО 0,9%.

• На розмову записалися 26 осіб із Борисполя та району, але прийшло 32 людини. Народний депутат 
працював до останнього відвідувача.
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 УСЕ БЕЗ ЗМІН

Медицина

103 ДЛЯ ЕКСТРЕНОЇ
 Із 1 жовтня 2019 р. Бориспільська станція екстреної 

медичної допомоги стала підстанцією в складі Броварської 
філії екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 
Як працюватиме в нових умовах медичний заклад 
сьогодні? Газета висвітлювала проблеми медзакладу рік 
тому, що змінилося відтоді?

Наталія Долина, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Екстрена програла 
«первинці»

У 2018 р. в Борисполі було лікві-
довано службу невідкладної допо-
моги. Нині ця функція перекладе-
на на екстрену. Майже рік міська 
первинка і служба екстреної допо-
моги з’ясовували стосунки. Питан-
ня принципове: хто має цілодобо-
во надавати невідкладну допомо-
гу у випадках підвищення тиску або 
температури, загострення хроніч-
них захворювань. За фактом пе-
ремога залишилася за первинкою 
— невідкладну допомогу пацієнти  
сімейної медицини можуть отри-
мати лише в часи роботи амбула-
торій, куди дістатися можна само-
тужки (додому ані сімейний лікар, 
ані лікар з кабінету невідкладної 
допомоги не приїжджають). Уже 
тривалий час тема вважається ви-
черпаною, питання не порушуєть-
ся. Отже, як і раніше, на будь-який 
виклик 103 виїжджає бригада екс-
треної медичної допомоги.

«За нормами, екстрена повин-
на виїжджати на виклики, які за-
грожують життю: ДТП, інфаркти, 
інсульти. Але ми обслуговуємо і 
пацієнтів з підвищеним тиском, 
температурою, іншими непрофіль-
ними захворюваннями. За добу в 
нас до 18 викликів на одну брига-
ду. І це ще епідемії грипу немає», 

— розповідає заступник головно-
го лікаря з медичних питань Бори-
спільської підстанції КЗ КОР «Київ-
ський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медици-
ни катастроф» філія «Броварська 
станція екстреної медичної допо-
моги» Анатолій Скибун.

На перший погляд, така довга і 
солідна назва медзакладу свідчить 
про його статусність. Втім, насправ-
ді вона показує стан, в якому опи-
нилася Бориспільська екстрена. 
Вона належить всім і нікому кон-
кретно.

Аутсайдер 
медреформи

Із початком медичної реформи у 
Борисполі і районі відбуваються по-
зитивні зміни в сфері медобслугову-
вання населення. Місто будує і об-
лаштовує амбулаторії сімейної прак-
тики, район теж розвиває первинку, 
триває ремонт центральної лікарні. 
Також вдалося домогтися порозумін-
ня між міською і районною владою 
щодо співфінансування лікарні. Але 
стан екстреної медичної допомоги 
ні міську, ні районну владу не ціка-
вить, вона аутсайдер медичних змін.

На сайті Бориспільської РДА є ін-
формація щодо цього закладу.

«Підстанція охоплює населення 
м. Бориспіль із кількістю міського 
населення 58577 міського та при-
микаючі села з 19142 сільського на-
селення,  Бориспільський район з 

33582 сільського населення. У сумі 
складає 111301 осіб».

В.о. голови РДА Руслан Садов-
ський на запитання «Вістей» відпо-
вів, що екстрена медична допомога 
фінансується з обласного бюджету, 
район не має до цього відношення. 
Таку ж позицію займає і місто. По-
при те, що підстанція обслуговує 
населення і міста, і району, обидві 
гілки місцевої влади, подібно Пон-
тію Пілату, умили руки.

Як у фільмі жахів
Приміщення на Чехова, 2, де роз-

ташована підстанція Бориспіль-
ської екстреної допомоги, справ-
ляє жахливе враження.

Згідно із ДБН (державно-будівель-
ними нормами), базового докумен-
ту щодо забезпечення приміщення 
для персоналу станції екстреної до-
помоги, на одного працівника має 
бути не менше 8 кв. м площі. Наяв-
не приміщення не відповідає жод-
ним нормам. Працівники служби 
нарікають, що немає ні кімнати для 
зберігання медапаратури (медики 
змушені залишати її на дивані в ко-
ридорі) та обробки документації, ні 
гардероба (спецодяг персонал скла-

дає в мішки), ні нормальних кімнат 
для відпочинку, ні кухні. Приміщен-
ня станції тісне, без ремонту, на сті-
нах росте грибок, вікна потребують 
заміни.

«У таких гнітючих умовах працю-
ють люди, від професіоналізму яких 
залежить здоров'я і життя мешкан-
ців міста і району. І наших нарікань 
ніхто не чує», — сумно визнають 
медики.

«Раніше в цьому приміщенні 
була станція швидкої допомоги. 
У зв’язку з реорганізацією части-
ну приміщення передали в орен-
ду Київській обласній раді, решта 
належить Бориспільській міській 
раді. Три кімнати на першому по-
версі міська влада нам не повер-
нула, там повним ходом іде ремонт. 
Що планується зробити —невідо-
мо, ходять чутки, що міську амбу-
латорію сімейної практики, — ді-
литься наболілим Анатолій Скибун. 
Нещодавно місто відремонтувало 
нам підвал і дах, за що ми вдячні, 
але загальної картини умов праці 
це не міняє. Приміщення, в якому 
тісняться наші працівники, потре-
бує капремонту і додаткової пло-
щі, адже в таких умовах працювати 
цілодобово неможливо».

«Потрібно 
рятувати службу»
Головний лікар 
Броварської станції 
екстреної медичної 
допомоги Максим 
ІОНОВ: 

— Із 1 жовтня Броварську 
і Бориспільську станції 
об’єднали. Зараз я вивчаю 
«придане». Ситуація 
тривожна, в області всюди 
багато проблем. Днями 
п’ятеро співробітників 
написали заяви на 
звільнення, люди йдуть 
із цієї роботи: мізерна 
зарплата і жахливі умови 
праці, негатив під час 
виконання професійних 
обов’язків (напади, 
кримінал). Недавно 
я був на похоронах 
фельдшера, який загинув 
в ДТП, коли бригада 
їхала на виклик. Держава 
не звертає увагу на 
екстрену службу. Потрібно 
вирішити фундаментальні 
питання: умови й оплата 
праці, транспорт, захист 
працівників. Я буду стукати 
в усі двері, звертатися до 
Бориспільської районної 
і міської влади, голови 
КОДА. Коли станеться так, 
що нікому буде приїхати на 
смертельне ДТП, інфаркт 
чи інсульт, лише тоді всі 
зрозуміють, наскільки 
важлива ця служба.

Зарплата 3800 грн!
Нині в Бориспільській підстанції екстреної медичної допомоги пра-

цює 4 бригади, є 4 машини, дві з яких в ремонті.
Автору цих рядків недавно довелося викликати екстрену допомо-

гу для родича. Бригада приїхала швидко, надала допомогу, запропо-
нувала доправити в лікарню для госпіталізації. Поки їхали бориспіль-
ськими дорогами, двері машини постійно відчинялися. 

«У нас так: не знаєш, що робити — чи хворого на ліжку тримати, чи 
двері», — скаржився фельдшер.

Днями анонсувалася інформація, що Київська ОДА виділяє для бо-
риспільської екстреної допомоги нову машину. Втім, обіцяного досі 
немає, а коли буде, кажуть на місцях, невідомо.

Серед працівників — багато молоді. Уважні, професійні хлопці і ді-
вчата. Але чи довго протримаються вони на зарплаті фельдшера — 
3800 грн? Така платня і у водіїв.

 ПРЯМА МОВА
• Пліснява руйнує стіни закладу, а байдужість влади — бажання медперсоналу працювати. • Тріщини та облуплена штукатурка — звичне явище.

• У тісноті важко відпочити між викликами, яких 18 на одну бригаду.
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 РОБОТИ З БЛАГОУСТРОЮ

НОВИЙ СКВЕР 
БЕЗ МАРОНА
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Розпочалися роботи з 
реконструкції скверу на розі 
вулиць Київський Шлях та 
Робітнича, що в Борисполі. 

Перший заступник 
Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук 
повідомив, що тендер на 
ремонт скверу оголошено 
із сумою майже мільйон 
гривень. У тендері перемогло 
ТОВ ТПК «Деметра» — 
київське підприємство, яке 
спеціалізується на роботах із 
благоустрою із сумою 
800 тис. грн.  

Проектом передбачено доріжки 
з тротуарної плитки, лавочки, 
ліхтарі вуличного освітлення, 
і головне — реконструкцію 
бювету та альтанки над ним. 
Сквер виглядатиме так само, 
як і в проекті з пам’ятником 
Марону, тільки замість 
пам’ятника буде оновлена 
альтанка. Передбачено 
дитячий майданчик, але в 
роботи з реконструкції його 
вартість не входить. Корнійчук 
пообіцяв, що дитячу зону 
облаштовуватимуть після 
робіт із благоустрою. Хто, коли 
і за які кошти виконуватиме 
ці роботи — поки питання 
відкрите.

Ірина ГОЛУБ

Облаштування перехрестя 
вулиці Київський Шлях із Робіт-
ничою та Новопрорізною, що у 
Борисполі, на фінішній прямій. 

Дорожні роботи завершено: 
покладено асфальтове покриття, 
зроблено тротуари, запрацюва-
ли світлофори. Однак робота світ-
лофорів на пішохідних переходах 
не до кінця відрегульована.

Із 22 жовтня розпочались ро-
боти із нанесення розмітки на ву-
лиці Київський Шлях. Виконувати 
роботи планувалося ночами, але 
через сильні тумани від цієї ідеї 
відмовилися. 
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 ОСІННЯ ПОРА

У ПАРКАХ 
ЗГРІБАТИ ЛИСТЯ 
ЗАБОРОНЕНО

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора 

У пору листопаду комуналь-
ники мають трудомістку робо-
ту — прибирати листя. Чи пра-
вильно це?

Якщо змітання листя з доріжок 
та в громадських місцях зрозумі-
ле, то вигрібання його та виве-
зення із парків та скверів викли-
кає подив, адже перегниле листя 
є добривом для ґрунту і рослин.

Чи потрібно прибирати листя у 
зелених зонах міста, «Вісті» запи-
тали в експерта з озеленення та 
захисту рослин організації «Зеле-
на Клініка» Дмитра Радюка.

«Однозначної відповіді немає. 
Якщо йдеться про зону з клумбами 
чи цінними або екзотичними рос-
линами, листя згрібають, щоб за-
побігти хворобам рослин, які пе-
реносять шкідники, що зимують в 
опалому листі, — коментує спів-
розмовник. — У парках, скверах, 
де бідний трав’яний покрив і немає 
газонів, згрібати листя шкідливо». 

Радюк нагадав Правила утри-
мання зелених насаджень у на-
селених пунктах України, за-
тверджені наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та ЖКГ 
України в 2006 році, де йдеть-
ся: «Згрібати листя з-під групи 
дерев і чагарників у лісопарках, 
парках, гідропарках, скверах, са-
дах, за винятком ділянок загонів 
тощо, забороняється, тому що 
це призводить до винесення ор-
ганічних добрив, зменшення ізо-
ляційного шару для ґрунту, який 
запобігає випаровуванню ґрун-
тової вологи та промерзанню 

коріння. Листя має залишатися 
на зиму під деревами, а весною 
його можна неглибоко прикопа-
ти або з допомогою механізмів 
змішати з ґрунтом, що приве-
де до його мінералізації. Згріба-
ти листя слід лише тоді, коли 
воно негативно впливає на зов-
нішній вигляд (партерний газон, 
пам’ятники і меморіальні комп-
лекси, площі, дитячі майданчи-
ки, спортивні комплекси, головні 
алеї зелених насаджень, галяви-
ни, квітники тощо). (п. 9.1.19.
Правил)».

За словами пана Дмитра, євро-
пейські міста переважно не при-
бирають листя, його лише зміта-
ють з доріжок, але не чіпають на 
газонах та під деревами. 

«У Борисполі листя згрібають 
не тільки у скверах, а й в дворах 
багатоквартирних будинків, па-
кують його у целофанові мішки 
для сміття. Але листя – не сміття. 
Розкладаючись в ґрунті, воно жи-
вить його мінеральними і органіч-
ними речовинами, накопиченими 
за літо, структуруює ґрунт та по-
кращує його якість. Таким чином 
створюються умови для розвитку 
ґрунтової мікрофлори і фауни», — 
наголошує Дмитро Радюк.

Експерт звертає увагу і на стан 
міських дерев: багато з них спо-
творені непрофесійною обрізкою, 
тому хворіють. Каже, їм потрібне 
живлення, а листя може викону-
вати цю функцію. «Тож місця з об-
лаштованими газонами та квітни-
ками слід прибирати від листя, а 
під деревами в парку його вар-
то залишити. Але ні в якому ра-
зі не можна спалювати рослинні 
залишки», — дає пораду Дмитро.

Обіцяють новий завод
У Києві наступного року планується старт будівництва комп-

лексу з переробки органічних решток (опале листя, скошена тра-
ва та зрізані гілки), в результаті чого вироблятиметься біогаз. Таку 
інформацію оприлюднив депутат та голова постійної комісії з пи-
тань екологічної політики Київської міської ради Костянтин Яло-
вий на сторінці у Facebook. 

За його словами, відкриття комплексу дасть дві переваги: запо-
бігатиме спалюванню листя та надаватиме біогаз і добрива, що за-
лишаються після переробки органіки.

 ДО ТЕМИ

• Замість 10-метрової статуї буде 
невеличка затишна альтанка.

• Зелена зона зазнає суттєвоого оновлення. Ціна питання — 800 тис. грн

• У міському парку Борисполя традиційно прибирають листя.

Соціум
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 ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ АНШЛАГУ

• Організатори фестивалю та постійний відвідувач бібліотеки. • За задумом кінопокази мали б відвідати учні старших класів.

Культура

КІНО БЕЗ ДЕПУТАТІВ І 
«ФЕЙСБУЧНИХ» АКТИВІСТІВ

 Добіг кінця 
мандрівний фестиваль 
документального кіно 
Docudays UA, що проходив 
у Борисполі втретє. 
Протягом двох тижнів 
глядачі оцінювали кіно 
про соціально важливі 
проблеми: порушення 
прав людини, насильство, 
міграція, булінг, екологія та 
брак ресурсів, цифровий 
світ та інше. «Вісті» 
відвідали фестиваль, що 
проходив на базі міської 
бібліотеки, і поспілкувалися 
з організаторами.

«БЕЗ АНШЛАГУ, НЕ ВСІ ШКОЛИ ВІДГУКНУЛИСЯ» «ЗАПРОШУВАЛА УСІХ , АЛЕ ПРОІГНОРУВАЛИ»

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Організатор фестивалю 
Дарина ДЕНИСЕНКО 
розповідає: 

« Документальне кіно 
специфічне і коло людей, 

які можуть ним зацікавитися, 
менше, ніж у традиційного. 
Документалістика не є 
розважальною, «розкрученою», 
тому ми не чекали аншлагу. Як 
і в інших містах, в Борисполі 
було по-різному. У перший день 
показу, в п’ятницю та в вихідні 
зала була заповнена. У будні, 
бувало, приходили 6-7 осіб». 
За її словами, для учнів-
старшокласників школи №1 
були організовані окремі покази 
в бібліотеці, а учні школи №6 
та «Гімназії «Перспектива» 
дивитися фільми в навчальних 
закладах. Наступного року 
організатори планують охопити 
більшу кількість шкіл, адже в 
фільмах порушена важлива 
для дітей та підлітків тематика. 
Наприклад, в фільмі «Послухай» 
використані записи дзвінків 
дітей на гарячу лінію, йдеться 
про самотністьпідлітків. «Часто, 
маючи повні сім’ї, діти не мають 
із ким поговорити та поділитися 

наболілим.  Ще один із фільмів, 
«Дівчина проти гравітації», 
демонструє, як підліток, маючи 
складні життєві та родинні 
обставини, зміг досягти мети», 
— розповідає Денисенко.
Для педагогів провели закритий 
інформаційний захід за участю 
спікерів та юристів із Києва. 

Кінознавець, режисер доку-
ментального кіно Олена ШКРЕБ-
ТІЄНКО  пам’ятає фестиваль 
Docudays UA ще з інституту: «Сту-
денти відвідували його в Домі кіно. 
Тоді фестиваль ще не був мандрів-
ним, а проходив у Києві в березні. 
Зараз він передбачає не лише по-
каз фільмів, а й проведення виста-
вок, зустрічей та дискусій.  Поняття 
прав людини широке, тому органі-

затори щороку намагаються підби-
рати фільми, які виражають світові 
тенденції». 

За її словами, цього року фільми 
стосувалися теми громадської ак-
тивності та екології. Вони складали 
«обов’язковий пакет», а інші філь-
ми кожне місто обирало відповід-
но до своїх потреб чи проблем із 
більш широкого переліку, запро-
понованого організаторами. 

Олена каже, що унікальність 
Docudays в тому, що його фільми пе-
ребувають в закритому доступі, їх не 
можна подивитися в кінотеатрах чи 
і інтернеті. Через деякий час автори 
фільмів можуть викласти їх в мережу, 
але це може статися не скоро. 

«Права людини — це болючі  
питання, спільні для всього світу, 
тому географія фільмів та їх авто-
рів широка — США, країни Євро-
пи, сходу, є і України. Наші фільми 
змушують мислити широко», — го-
ворить Шкребтієнко. 

«ФІЛЬМИ УНІКАЛЬНІ І ЗМУШУЮТЬ МИСЛИТИ»

Директор Бориспільської 
міської централізованої 
бібліотечної системи Жанна 
КРУЧИНІНА задоволена 
співпрацею із Docudays. 
Вона розповіла, що крім 
показів фільмів два тижні 
фестивалю проходила 
виставка-інсталяція про 
правозахисників, які змушені 
були покинули рідні міста та 
країни через переслідування 
та загрозу життю — «Валізи 
правозахисників». Їхні дорожні 
валізи з речами, які вони 
взяли з собою, тікаючи з дому, 
вражають більше розповідей.  
У п’ятницю, після показу 
фільму «Ти, б…, рота закрий» 
пройшла зустріч з його 
творцями та героєм фільму, 
завітали і правозахисники. 
Глядачі дізналися, як виникла 
ідея фільму, як він знімався, 
могли познайомитися з його 
героєм — 18-річним Сергієм 
Чагаровим із с. Гатне Київської 
обл., який почав займатися 
громадською діяльністю, коли 
йому було 15. 
«Я здивована, — розповідає 
директор бібліотеки, — 
хлопець зовсім молодий, 

скромний, але його 
діяльність та пошуки правди 
й інформації про місцеві 
проблеми у владних інстанціях 
розлючували місцевих 
чиновників». 
За словами Жанни Кручиніної, 
вона анонсувала показ фільму 
(цього та інших) та зустріч із 
його героєм в соцмережах — і 
на своїй сторінці, і на сторінці 
популярного серед містян 
майданчику для спілкування 
«Бориспіль для всіх», де 
місцеві активісти чи не щодня 
ламають списи, обговорюючи 
місцеві проблеми, в т.ч. ті, 
що стосуються прав людини, 
надсилала інформацію та 
запрошення навіть в особисті 
повідомлення. «Але, на жаль, 
— каже Жанна Кручиніна, 
— жоден із активістів не 
завітав на жоден із фільмів. 
Оминули увагою фестиваль 
і місцеві депутати (вони теж 
отримали запрошення), а 
вони ж захисники прав своїх 
виборців. Зате прийшли 
люди, які займають активну 
громадську позицію житті, 
а не в соціальних мережах, 
яким не байдуже до того, 
що відбувається в країні та 
рідному місті». 

• Проходила виставка «Валізи 
правозахисників».

• Пані Дарина — переселенка 
зі сходу, вже п'ять років із 
родиною мешкає в Борисполі.
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«ДЕПУТАТИ ІГНОРУЮТЬ КРАЩИЙ 
ГЕНПЛАН ОБЛАСТІ»

 Великоолександрівська сільська рада у 2017 році 
замовила розробку нового Генерального плану села 
В.Олександрівка. Замовлення виконано вчасно, проте 
депутати сільради без вагомих на те причин проігнорували 
затвердження документації, чим загальмували розвиток 
села. Про це є інформація на сайті міськради.

Ольга ТИМЧЕНКО

9 лютого 2017 року Бориспіль-
ською РДА було видано розпо-
рядження про дострокове вне-
сення змін до Генерального пла-
ну Великої Олександрівки. У той 
же період село отримало теху-
мови на каналізаційні стоки від 
ПрАТ АК «Київводоканал», що да-
ло перший поштовх до потреби 
термінової розробки нового Ген-

плану з урахуванням водовідве-
дення стоків. 

9 березня 2017 року Великоолек-
сандрівською сільрадою прийнято 
рішення «Про початок проведення 
процедури дострокового внесен-
ня змін до Генерального плану та 
плану зонування території В. Олек-
сандрівки».

Того ж дня на ХІІІ сесії VII скликан-
ня депутати сільської ради підтри-
мали питання 

Антипова Г. І. ЗА
Бодряшова К.В. ЗА
Бузницький Д.М. НЕ ГОЛОСУВАВ
Данилова Л.А. ЗА
Карпенко А.О. ЗА
Кислий Р.В. ЗА
Отришко І.В. ЗА
Прудка Т.М. ЗА
Саблук Т.Й. ЗА
Фещенко О.А. ЗА
Шевченко Г.М. ЗА

Баркова Л.В. ВІДСУТНЯ
Бондаренко О.В ЗА
Власов Д.В. ВІДСУТНІЙ
Іващук О.І. НЕ ГОЛОСУВАВ
Квашук Г.Г. ЗА
Максименко Ю.П. ЗА
Петренко Н.Я ЗА
Рясенко О.В. ЗА
Стецюк А.М. ЗА
Хоперія В.Г. ЗА
Юрченко В.В. ЗА

«Про дострокове внесення змін до Генерального плану 
села Велика Олександрівка»

«ЗА» проголосували 18 із 20 присутніх депутатів.

3 липня 2017 року між Великоолександрівською сільською радою, дер-
жавним підприємством «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕК-
ТНИЙ ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» («УКРНДПІЦИВІЛЬБУД») та 
житлово-будівельним кооперативом «Аеропорт Сіті» було підписано три-
сторонній договір на внесення змін до існуючого Генплану с. Велика Олек-
сандрівка. Відтак замовником виконання робіт виступала Великоолек-
сандрівська сільська рада, виконавцем ДП, а платником — ЖБК «Аеро-
порт Сіті». 

У даному випадку розробку проекту було оплачено не із бюджету сіль-
ради, як ведеться, а коштами приватного забудовника на суму 145 тис. 
грн. Все через бажання останнього збудувати на придбаних землях сіль-
ради житловий комплекс, а отже — вкладати інвестиції в розвиток села. 

За два місяці загалу було представлено новий проект Генплану, його ві-
дразу ж передали на розгляд до виконавчого комітету Великоолексан-
дрівської сільради. Проект пройшов громадські слухання, думка громади 
співпала із запропонованими проектантами змінами щодо розвитку села. 

Основними видами діяльності ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» є дослі-
дження та експериментальні розробки у сфері природничих та тех-
нічних наук, діяльність в сфері архітектури та інженерних комуніка-
цій. Дане підприємство із 1996 року в Україні виступає як найкраще 
серед розробників проектів генеральних планів населених пунктів.

ЖБК «Аеропорт Сіті» — це українська компанія, що спеціалізу-
ється на будівництві житлових та нежитлових споруд. В усіх кра-
їнах Європи практикуються подібні забудови в прилеглих до аеро-
портів населених пунктах. Будівництво саме такого ЖК передба-
чається у Великій Олександрівці після затвердження депутатами 
внесених змін до Генерального плану. 

Після окремих скоригованих зауважень 
та побажань від місцевих активістів 
новий Генплан наприкінці 2018 року 
було направлено до Департаменту 
містобудування та архітектури Київської 
ОДА. Там також не обійшлося без 
зауважень та уточнень, але проектанти 
швидко усунули проблемні питання. 
Під час засідання обласної містобудівної 
ради її членами було зазначено, що вказаний 
Генеральний план є найкращим в області, 

особливо розділ «Інженерні мережі». 
У ньому чітко прописано розміщення 
і функціонування водовідведення, 
каналізаційних мереж та шляхи вирішення 
назріваючої екологічної катастрофи через 
переповнені очисні споруди на території 
сільради. Нагадаємо, раніше «Вісті» 
неодноразово писали про проблему очисних 
споруд на території Великоолександрівської 
сільради.

Співзасновниця ЖБК «Аеропорт 
Сіті» Софія Долгова володіє трьо-
ма земельними ділянками (площею 
близько 7,2 га) в селі Велика Олек-
сандрівка. На цих та поруч вику-
плених землях після затвердження 
нового Генплану будівельна компа-
нія планує зведення окремого мі-
крорайону з багатоповерховою та 
багатоквартирною забудовою. Але 
питання на роки «зависло» в стінах 
сільради через небажання депута-

тів розглядати запропоновані змі-
ни до розробленого проекту. 

«Прилеглі до столиці населені 
пункти мають розвиватися, у нашо-
му випадку все навпаки. Ми зітк-
нулися з проблемою, коли окремі 
мешканці села розуміють необхід-
ність втілення нового Генплану, а 
ті, від кого залежить вирішення пи-
тання, ігнорують шанси розвитку 
села», — говорить про сільських 
депутатів Софія Долгова. 

Інвестор переконує, що зацікав-
леність забудовника ЖБК «Аеро-
порт Сіті» у розбудові села співпа-
дає із баченням місцевих мешкан-
ців. «Після втілення проекту ЖК до 
сільського бюджету надходитимуть 
податки та з’являться нові робочі 
місця для селян. Адже в ЖК пла-
нується функціонування торгово- 
розважального центру, амбулато-
рії, школи і садочка, SPA-салону, 
спорт-клубу та басейну», — пере-
конує співрозмовниця та додає, 
що завдяки розбудові до села при-
йдуть і нові бізнес-ресурси. 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛА

КРАЩИЙ ПРОЕКТ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Процедура розроблення генпланів населених пунктів регулю-
ється дотриманням ч.1 ст.16, ст.17 Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності, №3038-VI від 17.02.2011 р. п.1.4, 
розділ IV Порядку Наказу Мінрегіонбуд України «Про затверджен-
ня Порядку розроблення містобудівної документації» №290 від 
16.11.2011р. 

 ВАЖЛИВО

 ДЕТАЛЬНО

• Проект ЖБК «Аеропорт Сіті» в селі Велика Олександрівка.
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Безрезультатні 
голосування

СПРОБА №1
14 травня 2019 року на 49 

сесії VII скликання депутатами 
розглядалося рішення «Про 
затвердження містобудівної 
документації «Проект внесен-
ня змін до Генерального плану 
та плану зонування території 
села Велика Олександрівка»». 
Відповідно до голосування рі-
шення не прийнято. 

СПРОБА №2
15 травня голова села Га-

лина Шевченко скликає по-
зачергову сесію сільради, на 
розгляд якої знов виносить-
ся питання про затверджен-
ня нового Генерального пла-
ну даного населеного пункту. 
Рішення не прийнято, бо де-
путати здебільшого утрима-
лися від голосування. 

СПРОБА №3
Пленарне засідання призна-

чено на наступний день (16 
травня). 37-м у порядку ден-
ному йде питання про затвер-
дження генплану В. Олексан-
дрівки. Голосування негативне.

СПРОБА №4
20 червня 2019 р. на черго-

вому засіданні 49 сесії VII скли-
кання Великоолександрів-
ської сільради в черговий раз 
виноситься питання «Про за-
твердження містобудівної до-
кументації Проект внесення 
змін до Генерального плану 
та плану зонування території 
с. В. Олександрівка». 

Результати поіменного 
голосування: «ЗА» 

проголосувало лише 8 
обранців

Баркова Л.В. ВІДСУТНЯ 
Бондаренко О.В. НЕ 
ГОЛОСУВАВ
Бодряшова К.В. НЕ 
ГОЛОСУВАВ 
Бузницький Д.М. НЕ 
ГОЛОСУВАВ
Данилова Л.А. ПРОТИ
Іващук О.І. НЕ ГОЛОСУВАВ
Карпенко А.О. НЕ 
ГОЛОСУВАВ
Квашук Г.Г. ЗА 
Кислий Р.В. ЗА
Ковтун С.І. НЕ ГОЛОСУВАВ 
Максименко Ю.П. НЕ 
ГОЛОСУВАВ 
Отрошко І.В. ЗА
Петренко Н.Я ПРОТИ
Прудка Т.М. ВІДСУТНЯ
Рясенко О.В. ЗА
Саблук Т.Й. ЗА
Стецюк А.М. НЕ ГОЛОСУВАВ 
Фещенко О.А. ЗА
Форс В.О. УТРИМАВСЯ 
Шевченко Г.М. ЗА
Чижиков Ю.О. ЗА
Юрченко В.В. ПРОТИ

« На мій погляд, 
депутати сільради 

своїм саботажем 
позбавляють мешканців 
Великої Олександрівки 
можливості пити чисту 
воду, користуватися 
централізованою 
каналізацією, навчати 
дітей у сучасній школі та 
відпочивати у парках та 
торгово-розважальних 
косплексах», — говорить 
забудовник Софія ДОЛГОВА. 

Лист до сільради
1 жовтня 2019 року до Великоолександрівської 

сільської ради було направлено листа від директо-
ра ЖБК «Аеропорт Сіті» Катерини Аврамчук. У листі 
директор комплексу висловлює занепокоєння що-
до зволікання сільради у затвердженні містобудівної 
документації, а саме Проекту внесення змін до Гене-
рального плану зонування території села. Адже в За-
коні України «Про регулювання містобудівної діяль-
ності» визначено, що «Генеральні плани населених 
пунктів та зміни до них розглядаються і затверджу-
ються відповідними сільськими, селищними, міськи-
ми радами на чергових сесіях протягом трьох міся-
ців з дня їх подання». 

У даному випадку остаточні акти здачі-прийняття 
виконаних робіт «Про зміни до генерального пла-
ну села Велика Олександрівка» було підписано 11 
жовтня 2018 року в тристоронньому порядку (Ви-
конавець-Замовник-Платник) без претензій один 
до одного. Остаточне затвердження Проекту вне-
сення змін до Генплану та зонування території В.О-
лександрівки було подано на розгляд сесії сільради 
у травні 2019 року. Відповідно, його мали затверди-
ти не пізніше серпня того ж року. Однак питання до-
сі не вирішене.

«Таке зволікання має ознаки порушення цивіль-
но-правових зобовязань (ст.11 ЦК України) та озна-
ки кримінального правопорушення, що спрямоване 
на привласнення, розтрату майна або заволодіння 
ним шляхом зловживання службовим становищем, 
відповідальність за яке передбачена ст.191 КК Укра-
їни», — йдеться у листі до сільради. 

НАГАДАЄМО, даний план було розроблено у від-
повідності до тристороннього договору, де ЖБК ви-
ступав платником виконання робіт із розробки но-
вого генплану села. Оскільки з боку платника було 
здійснено оплату проектних робіт (145 тис. грн) у 
повному обсязі і дана сума не є власними коштами 
ЖБК, а є цільовими пайовими внесками членів Коо-
перативу, зволікання з рішенням щодо затверджен-
ня генплану тяне за собою порушення прав великої 
кількості пайовиків (фізичних та юридичних осіб). 

Відповідь досі не надана, хоча у листі йшлося про 
триденний строк з дня його отримання. У іншому ви-
падку ЖБК «Аеропорт Сіті» налаштований звернути-
ся до Київської обласної прокуратури.

Відповідь сільради
Голова Великоолександрівської сільради Галина 

Шевченко повідомила «Вістям», що лист від ЖБК «Ае-
ропорт Сіті» передано на розгляд бюджетної та зе-
мельної комісії. Після цього питання повторно може 
бути винесено на розгляд сесії. 

«У червні на сесії сільради депутат Петренко за-
пропонував зняти питання розгляду Генплану з по-
рядку денного, депутати підтримали. Це рішення 
депутатів і впливати на них я, як голова сільради, 
не можу і не буду», — зазначила Галина Шевченко. 

Також голова села уточнила, що нині діючий ген-
план В.Олександрівки прийнято в грудні 2013 ро-
ку, тож його можна і потрібно міняти. «Усі землі 
на території села перебувають в приватних ру-
ках, люди хочуть їх використовувати для прибут-
ку, а це можливо втілити, змінивши генплан. Але 
я повторюся, це привілегія депутатів», — зазна-
чила Шевченко.  

«Є ПОРУШЕННЯ»

«Людям потрібне 
житло, а селу — 
розвиток»

Григорій КВАШУК, учасник АТО, 
нині депутат Великоолександрів-
ської сільської ради, говорить, що 
прийняття нового Генплану є важ-
ливим, адже це дасть можливість 
розвитку.

«Людей турбує питання каналі-
заційних стоків. Я детально вивчав 
запропонований Генплан, тому мо-
жу запевнити, що питання з кана-
лізацією не виникне, — переконує 
депутат Квашук. — За мою каден-
цію (із 2015 року) на сесії сільра-
ди питання затвердження Генплану 
виносилося кілька разів, але депу-
тати не голосують, тим самим ігно-
руючи виконання своїх обов’яз-
ків», — вважає співрозмовник. Та-
кож чоловік додав, що будівниц-
тво ЖБК «Аеропорт Сіті» необхідне 
селу з економічної точки зору, ад-
же це пайовий внесок, нові робочі 
місця та розвиток інфраструктури. 
«10 учасників АТО поміняли свої зе-
мельні ділянки на квартири в май-
бутньому ЖК, людям потрібне це 
житло, а нашому селу — розвиток», 
— підсумував Квашук.

«Жити у 
процвітаючому селі»

Місцева активістка Наталія БА-
ЗИЛЬ вважає, що затвердження 
нового Генерального плану потріб-
не селу, а ЖК — це не лише квар-
тири, а й розвиток інфраструктури 
В.Олександрівки. 

«Я хочу жити у процвітаючому се-
лі, тому підтримую запропонований 
генеральний план та будівництво ЖК. 
Вважаю, що це дасть поштовх для 
розвитку села, адже зараз тут немає 
де відпочити, прогулятися з дитиною, 
навіть роботи в Великій Олександрів-
ці не знайти», — говорить пані Наталія. 

«Куди подіти 
нечистоти?»

Пані ОЛЬГА, місцева активіст-
ка, переконує, що затвердження но-
вого Генплану та розбудова села по-
трібні, але за її словами, для початку 
необхідно збудувати завод для пе-
реробки нечистот. 

«У Польщі перед початком зведен-
ня масштабної забудови будують за-
води, які перероблятимуть відходи. 
Натомість в Україні спочатку думають 
про власну вигоду, а тоді беруться за 

голову. Сьогодні ми всі п’ємо зараже-
ну воду, у нас багато сміттєзвалищ і не 
вирішено питання із каналізаційними 
стоками», — говорить жителька Вели-
кої Олександрівки. Жінка переконує, 
що при купівлі будинку в селі 10 ро-
ків тому її сім’я замовляла аналізи во-
ди. Тоді, каже, згідно з результатами 
питна вода з їх свердловини була не 
гірше очищеної, а зараз цю воду спо-
живати не можна.  

«Зараз часи, коли кожен живе сьо-
годнішнім днем. Люди, схаменіться, 
так не можна! Ми себе вбиваємо! Я 
не проти розбудови та розвитку се-
ла, але спочатку запитання: куди ді-
вати нечистоти? Я за те, щоб будува-
ти з розумінням», — каже жінка.

«Через новий ЖК 
будуть затори»

Депутат Великоолександрів-
ської сільської ради Микола ПЕ-
ТРЕНКО виступає противником бу-
дівництва ЖК та прийняття нового 
Генплану. Депутат переконує, що за-
мовником була голова села Галина 
Шевченко, а не депутати чи громада. 

«Ми надали згоду лише на моні-
торинг Генплану, і аж ніяк не на роз-
робку нового. У бюджеті села щоро-

ку є чималі залишки коштів, які мож-
на було б використати на розробку 
Генерального плану, і не замовляти 
його в рахунок майбутніх пайових 
внесків», — стверджує депутат, до-
даючи, що новий великий мікрора-
йон не потрібен там, де нема дефі-
циту робочих рук. «Всі жителі новоз-
будованих багатоповерхівок їхати-
муть на роботу до Києва, через що 
на виїзді з Олександрівки будуть за-
тори», — вважає Петренко.  

Також депутат звинувачує сільсько-
го голову у безвідповідальному та ха-
латному ставленні до обов’язків. 

За словами Петренка, на даний 
час єдиним завданням для голови 
сільської ради є затвердження но-
вого Генплану, а подальші проблеми 
людей її не турбують. «У ЖК перед-
бачаються власні очисні, але точки 
скиду очищеної води там нема. За-
будовник пропонував скидати воду 
на глибину 30 м у так званий Полтав-
ський горизонт. Але з цієї глибини 
більшість людей бере воду, тож уя-
вімо, що питимуть жителі Олексан-
дрівки та прилеглих сіл», — говорить 
Микола Петренко. Також він вважає, 
що більшість депутатів Великоолек-
сандрівської сільської ради діють, як 
«князьки» — кожен тягне собі ласий 
шматок, а про майбутнє не думає.

Твердження Петренка щодо функціонування власних очисних 
споруд ЖК є, м'яко кажучи, хибним. Згідно із розробленим Ген-

планом, пропонується створення єдиної каналізаційної системи для всієї 
Великоолександрівкої сільради до Бортницької станції аерації. Окрім того, 
в новому Генеральним планом передбачено розділ «Інженерно-транспор-
ті споруди», де представлена організація нових виїздів та транспортних 
розв’язок із села в напрямку Києва, Броварів та Борисполя. Даний розділ 
розроблявся у відповідності до планів Укравтодору, він повністю відпові-
дає всім вимогам дорожньої служби (не проходячи через населений пункт). 

Також варто зазначити, що депутат Петренко свого часу голосував за 
підписання договору з ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» на внесення змін до ді-
ючого Генерального плану, тобто підтримав пропозицію його змін. Також 
він брав участь у громадських обговореннях. Що змінилося з того часу і 
його точку зору дізнатися не вдалося. 

Інвестори вважають, що депутати, які підтримали зміни до Генераль-
ного плану, а тепер гальмують затвердження містобудівної документа-
ції, роблять це навмисно, бо подібна ситуація має місце і у Чубинському 
(тієї ж Великоолександрівської сільської ради).

НОВИЙ ПІДХІД ДО СТОКІВ!

 ДУМКА ГРОМАДИ
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УКРАЇНА ОБГОВОРЮЄ БОЛЮЧЕ ПИТАННЯ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ: ВІДКРИВАТИ РИНОК ЧИ НІ. СУДЖЕНЬ БАГАТО, А 
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЛЯКАЄ. «ВІСТІ» ЗУСТРІЛИСЯ З ЛЮДИНОЮ, БІЗНЕС ЯКОЇ ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ЗЕМЛЕЮ І ВІД НЕЇ ЗАЛЕЖИТЬ. 
ЯКИМ Є БАЧЕННЯ АГРАРІЯ ЩОДО НОВОВВЕДЕНЬ, ЯКІ ОЧІКУЮТЬ КРАЇНУ З ВІДКРИТТЯМ РИНКУ ЗЕМЛІ?

ВАЛЕРІЙ 
МАРТИШКО: 

«ПРОДАТИ ЗЕМЛЮ — 
ЗНАЧИТЬ ПРОДАТИ УКРАЇНУ»

 РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

Сергій КРУЧИНІН

— Фермери нині проти від-
криття ринку землі. Чому?

— У фермерів є право відстоюва-
ти свою позицію щодо обігу земель 
сільськогосподарського призначен-
ня на державному рівні. Треба зна-
ти історію фермерського руху. Я був 
свідком, як все починалося на Бори-
спільщині, Переяславщині, Згурів-
щині, Яготинщині й взагалі в Украї-
ні. Люди-відчайдухи взяли в обро-
біток землю, яка нікому тоді була не 
потрібна і почали діяльність на свій 
ризик, не маючи нічого: розбиту тех-
ніку і покинуті приміщення. Їм дава-
ли найгірші землі, які не обробляли-
ся колгоспами. Далі колгоспи і рад-
госпи розпалися і земля «гуляла» із 
94 року і майже до 2003-го — у ті ча-
си можна було взяти землю в орен-
ду тисячами гектарів.

Я не ризикнув займатися фер-
мерством, поки не побачив, що в 
інших щось виходить. Люди жарту-
вали, що гроші безповоротно мож-
на витратити трьома способами — 
на себе, на жінок і на сільське гос-
подарство.

— Фактично, якщо земля буде 
продана комусь, то аграрії мо-
жуть лишитися без землі для 
свого виробництва?

— Так. Люди побудували успішні 
сільгосппідприємства і тому мають 
право відстоювати землю, що є в 
них в обробітку. Вона є основним 
засобом виробництва, а не това-
ром. Ми, аграрії, землю товаром 
не називаємо. Є земля — є вироб-
ництво. Тому сьогодні лякає, коли 
кажуть, що іноземці куплять землю. 
Чому вони не купували її в 97-му 
році? Я прийшов у Згурівку на ве-
лике господарство в 2003-му році. 
Це було підприємство, яке з 1996-
го обробляло з 2500 га лише 700. Я 
ризикнув і витратив усе зароблене 
— в нас тільки кукурудзи було по-
сіяно 1200 га, і я ледве витягнув на-
вантаження. Але ми змогли отри-
мувати врожаї й почали рости. 

— В українських середніх фер-
мерів є кошти купити землю, як-
що вона буде продаватися?

— Я вкладаю гроші в землю з 
2000 року. Люблю жартувати: в ме-
не грошей немає — вони або в зер-
ні, або в землі. Коли щось продали, 
то на виручені кошти купуємо тех-
ніку, міндобрива, платимо податки, 
закуповуємо насіння — це круго-
обіг в бізнесі; незавершене вироб-
ництво займає третину валових ви-
трат. Ризик є завжди. Посіяли ози-
мину, дощ пройшов — зверху сухо 
на 4 см, потім 12-15 см мокро, а да-
лі сухо. І от якщо знизу висохне — 
все, пшениці немає. 

— Що потрібно нашим аграрі-
ям для розвитку галузі?

— Коли перемогла нова влада, 
я сказав — зараз сільське госпо-
дарство отримає гарний старт, бо 
прийшли нові люди, вони дадуть 
доступ до фінансових ринків — 
того, чого нам не вистачає, щоб 
купити кращу техніку, задіяти но-
ві технології, розвивати тварин-
ництво. Це великі витрати — тре-
ба брати кредити, а немає де. Сьо-
годні кредит під 25-30% — це без-
глуздо. Фірми-виробники техніки, 
насіння, пестицидів погоджують-
ся на лізинг чи на товарний кре-
дит і ми один одного підтримує-
мо. Думав, влада поставить наші 
банки на місце і ми заживемо. А 
ні! Я чую, що з-під нас навіть зем-
лю хочуть продати!

Агровиробники, які 25 років об-
робляли землю, зараз опинилися 
перед стіною. Ми не знаємо, що 
буде і куди йти. Сьогодні зупине-
но закупку техніки і будівництво. 
Моє підприємство хотіло хороший 
трактор в лізинг брати, ще наванта-
жувач треба і нову свиноферму бу-
дувати — все зупинено. Мізки ста-
ли! Як це так — працювали, а тут ка-
жуть, що хтось цю землю викупить! 
Як ми зможемо брати участь в аук-
ціонах, коли у більшості не виста-
чає оборотних коштів? В Україні ні-
хто не дотує фермерів, як в Польщі 
чи Чехії, нам ні копійки не дає дер-
жава. Тому ми кажемо «ні» прода-
жу землі.

— Хто, на вашу думку, ку-
пить землю у випадку старту її 
продажу?

— Ми проти продажу землі іно-
земцям. За зелені папірці вони ку-
плять Україну. Не треба ні завойо-
вувати, ні кидати атомну бомбу, ані 
йти новітніми арміями, не треба ні-
яких «градів», ні! Просто прийти і 
купити землю. Нам предки переда-
ли цю землю. Люди добрі, отямтеся! 
Цього не можна робити!

Як громадянин я категорично 
проти продажу земель с/г при-
значення. Як у фермера, в мене є 
мрія потихеньку, з часом, цю зем-
лю викупити у тих, з ким я пра-
цюю і хто хоче її продати, але 
більшість власників паїв не хочуть 
їх продавати.

— Хто ж має вирішувати та-
ке важливе для України питання?

— Правильно винести питання 
обігу земель на Всеукраїнський ре-
ферендум. Якщо народ вирішить, 
що продавати, тоді потрібен чіткий 
закон. Треба прописати, щоб не бу-
ло підставних осіб, які мають бути 
обмеження. І на аукціон допуска-
ти людей, які працюють або про-
живають в цій громаді, і щоб вони 
могли купити 200-500 га без права 
перепродажу мінімум на 10 років. 
От в Польщі спекулянти не змог-
ли влізти.

— Як поляки мінімізували ризи-
ки щодо землі?

— Їхній ринок землі ми називає-
мо «польським варіантом» — поляки 
чітко визначили покупця, який є гро-
мадянином Польщі, працює не мен-
ше певної кількості років, із доказо-
вою базою, де він взяв гроші на ку-
півлю, та із забороною перепродажу 
землі протягом 10 років. І спекулянти 
«відхлинули». А в українських ділків 
— завдання скупити землю і пере-
продати іноземцям тисячами га.

Я є членом Всеукраїнської аграр-
ної ради (ВАР), з нами працює Асо-
ціація фермерів України, бо в нас 
спільна біда. Ми провели кілька ак-
цій і під ВР, і на трасах робили пі-
кети, вели перемовини, домогли-
ся зустрічі наших представників із 
Президентом України. Сьогодні за-
кон на розгляд ВР не внесено, хо-
ча він на обговоренні в Аграрно-
му комітеті.

— Чи багато аграріїв активно 
відстоює спільну позицію?

— Не всі. Частина їх не приймає 
участь у боротьбі. Наприклад, Бо-
риспільщина займає пасивну пози-
цію. Може, аграрії Бориспільщини 
хочуть посперечатися на аукціонах 
із арабськими шейхами, але місце-
вих фермерів на заходах не видно. 
Дай Боже, щоб в них були статки 
протистояти китайському бізнесу 
та нафтодоларам арабів. 

Коли ми були бідніші, були друж-
ніші, часто бачилися, зверталися за  
допомогою. Хтось комусь щось по-

 • Член Всеукраїнської 
аграрної ради (ВАР).

 • Обробляє 1400 га 
земель, які орендує на 
Згурівщині.

 • Займається 
свинарством (тримає до 
тисячі голів свиней).

 • На підприємстві працює 
30 осіб.

 • Має фірмовий 
«Фермерський магазин» 
в Борисполі.

 • Депутат Бориспільської 
міської ради.

 ДОСЬЄ

«В УКРАЇНІ НІХТО НЕ ДОТУЄ 
ФЕРМЕРІВ, ЯК В ПОЛЬЩІ ЧИ ЧЕХІЇ, 

НАМ НІ КОПІЙКИ НЕ ДАЄ ДЕРЖАВА.»

• «Думав, влада поставить наші банки на місце і ми заживемо. А ні! З-під нас навіть 
землю хочуть продати!»

Гість номера
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 СЕЛО І ЛЮДИ

 ЗАДЛЯ БЕЗПЕКИ

зичить, посіє, збере — так ми ви-
живали. Потім розбагатіли і кожен 
має можливість вести справи сам. 
Але земля має нас об’єднати. Тре-
ба нам кидати свої набиті зерном 
комори і брати участь у політич-
ному житті країни! Якщо ми не бу-
демо відстоювати свої права, зав-
тра приймуть Закон про ринок 
землі, іноземці зайдуть — і все. 
Особисто мені шкода своєї праці. 
Скільки років на майбутнє відваж-
но працювали в надії, що колись 
буде краще. І от, як тільки селян-
ство вийшло на хороший рівень, 
нам сюзприз!

— Як фермери доносять свою 
позицію до влади?

— Сподіваюся, що зустріч із 
Президентом В. Зеленським дасть 
плоди, що він почує нас. Також ми 
провели зустріч із нашим депута-
том Сергієм Буніним у Переяславі 
8 жовтня. Він пообіцяв відстоюва-
ти наші погляди. Там були присут-
ні фермери Баришівського, Яго-
тинського, Згурівського, Переяс-
лавського районів, але представ-
ником Бориспільщини був лише я 
один, хоча землі мої на Згурівщи-
ні. Держава — це і є земля, на якій 
ми працюємо, адже 72% земель 
України сільськогосподарського 
призначення.

Продати землю — значить про-
дати Україну. Тоді який сенс руху 
на Донбасі? А землі тимчасово 
окуповані кому будуть належа-
ти? Вони теж будуть продавати-
ся? А землі Криму? Чи це вже не 
Україна?

Державні мужі нарікають, що 
бардак в оренді державних зе-
мель. То наводьте порядок! На-
приклад, я до державних земель 
не маю відношення, 95% — це паї 
людей, які я орендую. І лише 50 
га мені дала держава для веден-
ня господарства, я за них плачу 
оренду.

— Як ви вважаєте, чи до-
статньо власники паїв отри-
мують від агровиробників за 
те, що віддають паї в оренду?

— Вартість оренди паїв відріз-
няється залежно від місцевості, 
якості грунту. За 1 га платиться 
десь 100—200 доларів на рік. На-
приклад, на Херсонщині, де па-
йовики мають по 15 га, їм платять 
100 доларів за 1 га. Є паї по 1 га, 
то там платять більше, щоб лю-
дям було вигідно. Податок держа-
ві, податок на оренду і сама орен-
да — виходить десь 200 доларів. У 
Польщі така ж ціна, і в Прибалти-
ці, але ж там дотації, яких в нас не-
має, а рентабельність знижуєть-
ся щороку.

— Що обіцяють аграріям у ви-
падку відкриття ринку землі?

— Обіцяють кредити для ку-
півлі землі під 15-17% річних і 
держава нібито частину буде 
відшкодовувати — я вірю дер-
жаві, але не настільки, щоб роз-
раховувати на неї і на банки. Да-
вайте порахуємо. Ціна, яка мо-
же бути реально — 2000 дол/га. 
Якщо я з цього гектара буду пла-
тити 15% річних, то це 300 дола-
рів — це тільки відсотки і вже 

більше, ніж оренда, а ще ж тіло 
кредита! Навіть на 10 років — 
це 200 доларів. Тобто 500 дола-
рів із гектара ми повинні запла-
тити в рік — і так 10 років. Але 
ми стільки не заробляємо! Від-
криття ринку на цих умовах для 
нас уже смерть, бо за 10 років 
ми здохнемо.

Прийшла нова влада і сьогодні 
успішну галузь, с/г виробництво, 
заганяють у глухий кут. Сьогодні 
бюджети районів формуються за 
рахунок агровиробників. 

— Ви спілкуєтеся з власника-
ми паїв, ці люди мають намір 
продавати землю?

— Багато пайовиків працюють 
на своїй землі і вони теж проти 
продажу. Для прикладу, працює 
в мене чоловік, якому 55 років. 
Питаю, чи Петро буде продавати 
пай? Ні, каже. А якщо дадуть 5 тис. 
доларів за гектар? «Ні, бо земля — 
це назавжди», — відповідає. 

Якщо комусь стає проблема 
продати пай, то дайте окремим 
законодавчим актом можливість 
громадам купувати в людей паї 
за пристойну ціну. Бувають ситу-
ації, коли є необхідність терміно-
во знайти гроші. Але це поодино-
кі випадки. Зніміть напругу, дайте 
можливість громаді купити в того, 
хто хоче продати землю. Ця зем-
ля залишиться в Україні, в грома-
ді. Держава прокредитує, громада 
купить пай і здасть у оренду, гаси-
тиме кредит і заробить. 

— Наскільки справедливим 
є те, що хтось продаватиме 
землю, а хтось — ні, бо не має 
паю?

— Ми не чіпаємо розпаюван-
ня. Наприклад, в мене немає паю, 
хоча все життя працюю на зем-
лі. І містянин каже: «А чого селя-
нин буде продавати землю? Вона 
ж належить народу України». Роз-
паювали, дали в користування, 
обробляй, здавай в оренду. Чого 
продавати? Кому продавати? Зем-
ля належить народу України. 

Тому фермери говорять — да-
вайте винесемо питання на рефе-
рендум і хай народ вирішує. Але 
ті, хто організував гвалт із зем-
лею, бояться, бо український на-
род скаже «ні» розпродажу укра-
їнських чорноземів. Бо земля на-
лежить всім нам — і тобі, і мені, 
ми всі громадяни України.

— Земля годує нас. Тобто є 
стратегічний аспект у випад-
ку продажу землі.

— Ті, хто лобіюють Закон про 
ринок землі, нічого не говорять 
про продовольчу безпеку укра-
їнського народу. Не можна зали-
шитися без землі, бо будемо без 
хліба. 

Я їжджу на Схід як волонтер — 
Боже, яка Україна прекрасна: пол-
тавські степи, широколана Дні-
пропетровщина, схили Донеччи-
ни, безмежжя харківських полів 
— це така краса! Це все ми може-
мо втратити. І взагалі — питання 
продажу землі надумане, не на 
часі, його створили штучно спе-
кулянти, які хочуть на цьому на-
житися!

« ДЕРЖАВА — ЦЕ І Є ЗЕМЛЯ, 
НА ЯКІЙ МИ ПРАЦЮЄМО, 

АДЖЕ 72% ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ»

На часі

ЩАСЛИВЕ: НОВИЙ ГЕНПЛАН 
І ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

15 жовтня 2019 року на сайті пу-
блічних закупівель ProZorro Щаслив-
ська сільська рада уклала договір із 
ДП «Науково-дослідний і проектний 
інститут містобудування» на виконан-
ня містобудівної документації «Онов-
лення та внесення змін до Генераль-
ного плану с. Щасливе Бориспіль-
ського району Київської області». 

Поза конкурсом
Згідно з двостороннім догово-

ром, вартість робіт для сільського 
бюджету становитиме 199 тис. 453 
грн. Обрання виконавця послуги 
проводилося поза конкурсом, на 
сайті закупівель було розміщено 
лише кінцевий результат. Голова 
села Микола Шмаюн пояснює це 
тим, що закупівлі допорогові, тому 
обрали без конкурсу того, хто має 
хороші відгуки серед замовників та 
запропонував найнижчу ціну. 

До кінця 2019 року виконавець 
проекту має надати замовлену до-
кументацію щодо змін у Генплані 
Щасливого. 

Новий Генплан 
Генеральний план — це ос-

новний містобудівний документ 
населеного пункту, що розробля-
ється раз на п’ять-сім років. 

«Генплану Щасливого майже 10 
років, тому є підстави на його корегу-
вання чи зміну. Важливим аспектом 
у розробці нового плану є земельні 
питання», — роз’яснює Шмаюн, Ща-
сливський сільський голова. 

За його словами, новим Ген-
планом передбачатиметься об-
меження житлової забудови в 
Щасливому. Яким шляхом це вті-
люватиметься, поки не відомо. 
Шмаюн пояснив, що розгляда-
ється два варіанти такого обме-
ження: площею або поверховістю 
(діючий Генплан дозволяє зведен-
ня будинків до 8 поверхів, а пла-
нується обмеження «висоток» до 
5 поверхів).

«Щастя не в кількості 
населення»

За словами Миколи Шмаюна, у 
Щасливому є потреба в розвитку 
виробництва, соціальних об’єк-
тів, а саме лікарень, освітніх за-
кладів. «Щодо дефіциту і проблем 
у комунікаціях, каналізації, елек-
троенергії, то урбанізація нас роз-
чавить. Ми відчуваємо стрімке 
зростання населення Щасливого, 
але нам не вистачає навчальних 
закладів, інших соціальних об’єк-
тів. Над цим потрібно працювати», 
— говорить голова Щасливської 
сільської ради.

 До кінця 2019 року має бути готовий проект змін 
до Генерального плану села Щасливе Бориспільського 
району. Договір на виконання робіт укладено поза 
конкурсом. «Вісті» дізнавалися подробиці й цікавилися 
прогнозами впливу нового документу на розвиток села.

ДЕТАЛЬНО. ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобу-
дування» створено в 1993 році. За останні 10 років держпідприємство 
уклало 211 договорів загальною вартістю майже 100 млн грн. 

• Микола ШМАЮН, голова 
Щасливської сільської ради.

• Будуть нові вимоги до розбудови престижного села.

БІЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛОЩІ ЗУПИНКУ 
ЗАБОРОНЯТЬ
Ірина ГОЛУБ

Йдеться про встановлення 
дорожнього знаку «Зупинку 
заборонено» на розі 
вулиць Ватутіна і Київський 
Шлях, який заборонятиме 
автомобілям зупинятися 
на відрізку від Ватутіна до 
«Сільпо». 

Рішення «Про надання дозволу 
Бориспільському КП ВУКГ  на 
встановлення дорожнього знаку 
«Зупинку заборонено» по вул. 

Київський Шлях від вул. Ватутіна 
в місті Борисполі» було прийнято 
на засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради 21 жовтня для безпеки 
дорожнього руху.
Знак заборони зупинки на 
згаданому відрізку дороги 
напрошувався давно, але 
поява перед поворотом на 
вулицю Ватутіна супермаркету 
«Фора» та у перспективі — 
поряд ще й «Хесбургеру» 
прискорили вирішення 
питання. 
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 СМАЧНОГО!

 АНЕКДОТИ СПОРТИВНА ХРОНІКА ДО СВЯТА
Кравчука — Геть!

Кучму — Геть!

Ющенка — Геть!

Януковича — Геть!

Порошенка — Геть!

Зеленського — Геть!

Саме тому в Україні 
головнокомандуючого 
називали ГЕТЬМАН...

• • •
Заставши чоловіка з коханкою, 
Таня скандалити не стала.

Сказала : «Сядьте поближче 
один до одного, я вас 
сфотографую на пам'ятник»...

• • •
Політики — вони, як голуби! 
Коли вони внизу — їдять у вас 
з рук, а коли злітають наверх — 
гадять вам на голову.

• • •
Прокинувся зранку, весь 
обкладений квітами. Думаю, 
все, капець, поховали. 
Піднімаю голову: а, ні, клумба, 
все добре.

• • •
— Я з самого весілля ще не 
розмовляв з дружиною.

— Посварилися?

— Ні, не хочу її перебивати.

• • •
— Альо, воєнкомат ?

— Так . 

— А ви можете мене забрати 
зараз в армію?

— Можемо, де ви знаходитеся? 

— Я в тюрмі.

• • •
— Добрий день, куме, що 
п'єте?

— Українське мохіто.

— Ром та м'ята?

— Та ні, горілка та петрушка.

• • •
Слово психотерапевт чомусь 
лякає людей. Давайте назвемо 
його «менеджер зі зв'язків із 
реальністю».

• • •
Старі і хворі меми йдуть 
вмирати в «Одноклассники».

• • •
Сходив у рідному місті в зал, 
зустрів там чуваків, які в 
школі зі мною вчилися... вони 
здивувалися, що я більше не 
емо, я здивувався, що вони 
досі живі.

• • •
— Ізя, я був в Ізраїлі, пройшов 
курс лікування! Таки дорого, 
3.000 $ заплатив!..

— Мойша, за такі гроші ви 
могли б у нас в Бердичеві 
лікуватися цілий рік!!..

Навіть на похорон би 
вистачило!!!..

• • •
— У мене криві ноги!

— Та що ви знаєте про криві 
ноги.

— А ви що? Сидите тут собі в 
позі лотоса.

— Я не сиджу, я стою.

• • •
Кожен раз, коли дівчина 
відмовляє в побаченні 
хорошому хлопцеві, десь у світі 
народжується кошеня, яке буде 
жити у неї після сорока. 

САЛАТ «ОСІННІЙ»
ІНГРЕДІЄНТИ:
варене м'ясо птиці — 300 г, 

шампіньйони — 200 г, цибуля, 
морква — по 1 шт., мариновані 
огірки — 2 шт., яйця — 2 шт., ма-
йонез, зелень.

 

ПРИГОТУВАННЯ:
Гриби обсмажити з цибулею і 

морквою до готовності. Огірки, 
м'ясо, варені яйця нарізати куби-
ками. Салат скласти шарами. Пе-
ремазати майонезом. Прикраси-
ти зеленню.

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Тонка мотузка. 5. Правитель «на 

годину». 9. Відповідь до завдання. 11. 
Пілот високого класу. 13. Майстер хліб 
випікати. 14. Комедія «...-банк». 15. Жур-
ба, сум. 17. Священний птах єгиптян. 19. 
Студійний альбом української співачки 
Ірини Білик. 22. Несподіване почуття 
страху. 23. Обкладинка для стін. 27. 
Нове слово. 29. Музичний інструмент. 
31. Згода. 33. Те саме, що юність (поет.). 
35. Країна на південному заході Азії. 38. 
Зуб між різцями й передкореневими 
зубами в кожній половині верхньої та 
нижньої щелеп людини й ссавців. 39. 
Кілометр. 40. Дикий гірський баран, по-
ширений у Центральній Азії. 43. Між-
народна одиниця електричного опо-
ру. 44. Той, хто займається польотами, 
авіацією. 46. Вівчар. 47. Везіння.

За вертикаллю:
1. Відрізана або відірвана частина 

тканини, паперу, шкіри і т. ін. 2. Вер-
ховний король Ірландії. 3. Коренеплід 
з казки. 4. Дев'ятнадцята літера вірмен-
ської абетки. 5. Червоно-жовта фарба. 

6. Ім'я Барбюса. 7. Нота. 8. Невдача, про-
вал. 10. Старовинна французька монета. 
12. Радість (ант.). 14. Одна з волосинок, 
що вкривають краї повік. 16. Гачок для 
спуску зведеного курка вогнепальної 
зброї. 18. Дитина, що народилася одно-
часно з іншою в однієї матері. 20. ... кра-
си. 21. Спортивна гра з м'ячем овальної 
форми. 24. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Центр, департамент Ендр і Лу-
ара. 25. Товстий загострений з одного 
кінця металевий стрижень, яким лама-
ють, розбивають що-небудь тверде. 26. 
...-де-Жанейро. 28. Той, хто втікає, втік 
звідкись. 30. Цінна промислова риба ро-
дини лососевих з м'ясом рожевого ко-
льору. 32. Автоматизоване робоче місце. 
34. Неопізнаний літаючий об'єкт. 36. На-
пій. 37. Юшка з риби. 38. Цар Іудеї, якого 
зображено в Біблії дуже жорстоким. 41. 
Ріка в Німеччині, що протікає землею 
Бранденбург. 42. Команда собаці. 44. Ав-
тоблокування. 45. В давньоєгипетській 
релігії — бог Сонця, творець світу.

За горизонталлю:
1. Шкерт. 5. Халіф. 9. Рішення. 11. Ас. 13. Пекар. 14. Ва. 15. Туга. 17. Ібіс. 19. Ома. 22. Ляк. 23. 

Шпалери. 27. Неологізм. 29. Тромбон. 31. Так. 33. Юнь. 35. Ірак. 38. Ікло. 39. Км. 40. Архар. 43. 
Ом. 44. Авіатор. 46. Чабан. 47. Удача.

За вертикаллю:
1. Шматок. 2. Ер. 3. Ріпа. 4. Тше. 5. Хна. 6. Анрі. 7. Ля. 8. Фіаско. 10. Екю. 12. Сум. 14. Вія. 16. 

Гашетка. 18. Близнюк. 20. Салон. 21. Регбі. 24. Пор. 25. Лом. 26. Ріо. 28. Утікач. 30. Сьомга. 32. 
Арм. 34. Нло. 36. Кава. 37. Уха. 38. Ірод. 41. Рін. 42. Ату. 44. Аб. 45. Ра.

ПЕРЕМОЖЦІ СПАРТАКІАДИ 
ДОПРИЗОВНИКІВ

 Дев’ять закладів 
загальної середньої 
освіти м. Бориспіль взяли 
участь у щорічній міській 
Спартакіаді серед молоді 
допризовного віку.

Віта ЄФРЕМОВА

Цей патріотично-спортивний за-
хід традиційно проводить управ-
ління освіти і науки міської ради 
разом з центром спорту та фізич-
ного здоров’я населення. Ареною 
баталій, які розгорнулися 18 жовт-
ня та 21 жовтня серед амбітних ко-
манд юнаків допризовного віку, 
стали спортивні майданчики ЗОШ 
№ 1, стадіон «Колос» та стрілець-
кий тир ГО «СК «Бориспіль-Спорт». 

Кожен навчальний заклад пред-
ставляли десять допризовників. У 
перший день Спартакіади юнаки 
змагалися з метання спортивної 
гранати на дальність, підтягуванні 
на гімнастичній перекладині, у бігу 
на 100 м та легкоатлетичному кро-
сі. Після чотирьох видів програми 
Спартакіади лідерство впевнено 
захопили гімназисти. Не втратили 
позицій вони і в другий день захо-
ду, коли допризовники змагалися 
з кульової стрільби з пневматич-
ної гвинтівки. 

У підсумку головний трофей 
спартакіади — спортивний кубок 
— у НВК «Гімназія «Перспектива». 
А ось заклади, що були у перший 
день змагань на другому-третьо-
му місцях (НВК «Ліцей «Дизайн-о-
світа» ім. П. Чубинського та ЗОШ № 
6), у п’ятому виді програми Спарта-
кіади, кульовій стрільбі, виступили 
невдало і пропустили вперед до-
призовні дружини ЗОШ № 1 та НВК 
ім. К. Могилка (школа № 5). Остан-
ня зробила ривок із сьомого міс-
ця на третє. 

Абсолютним чемпіоном міста се-
ред молоді допризовного віку за 
сумою балів з п’яти видів програ-
ми заходу став гімназист Владис-
лав Главицький. У минулому році 
він був срібним призером. На дру-
гому місці — Іван Мельник дев'я-
тикласник НВК ім. Костянтина Мо-
гилка. А представник ЗОШ № 8 Та-
рас Заболотний виборов бронзову 
нагороду змагань. Переможці от-
римали пам’ятні сувеніри, дипло-
ми та медалі. Дипломами організа-

тори Спартакіади нагородили трій-
ки призерів в особистому заліку з 
кожного виду програми змагань. А 
перші місця тут вибороли згадані 
вище Владислав Главицький (підтя-
гування на перекладині), Тарас За-
болотний (легкоатлетичний крос), 
Юрій Ніструга (біг 100 м), Костян-
тин Вербицький (кульова стрільба) 
та Максим Пирогов (метання спор-
тивної гранати на дальність).

У ПІДСУМКУ. У Спартакіаді всі 
були на рівні. Звісно, не все гаразд 
із фізичною підготовкою юнаків, 
особливо з бігових видів. Уже сім 
років чекають на Спартакіаду Київ-
щини серед молоді допризовного 
віку. Раніше вона успішно прово-
дилася на військової базі у м. Бі-
ла Церква.

Щира подяка волонтерам спор-
тивно-патріотичного заходу, 
спортивним суддям, працівникам 
управління освіти і науки міської 
ради, міського центру спорту та 
ФЗН та самим учасникам.

ОДЯГ ДЛЯ 
ХЕЛОВІНА 
ЗІ СТАРИХ 
РЕЧЕЙ
Еко-активісти з 
Великобританії вважають, 
що зараз найстрашніше 
в Хеловіні — це пластик, 
який іде на виготовлення 
різноманітніх аксесуарів 
для свята. 

Так, активісти організації The 
Fairyland Trust підрахували, 
що костюми та аксесуари для 
Хеловіна (пластикові гарбузи, 
капелюхи відьом і фальшиві 
скелети), що продаються 
великими магазинами до 
31 жовтня, будуть містити в 
собі еквівалент 83 мільйонів 
пластикових пляшок.
Дослідження 324 моделей 
одягу, проданих 19 
роздрібними торговельними 
мережами, показало, що 
83% матеріалу в костюмах — 
це пластиковий полімер на 
масляній основі (polyester).
Як показали дослідження 
екологічної благодійної 
організації Hubbub і 
природньої благодійної 
організації The Fairyland Trust, 
моторошні костюми додадуть 
до 2000 тонн пластикових 
відходів у Великобританії в 
цьому році.
Замість цього еко-активісти 
заохочують створювати 
страшні вбрання зі своїх 
власних старих речей.
Вони також закликають 
виробників і роздрібних 
торговців переосмислити 
асортимент продукції для 
сезонних свят і поліпшити 
маркування, щоб допомогти 
клієнтам вибрати екологічно 
чисті варіанти.

Підготувала 
Мотрона АПОНЮК



ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
В ЦЕХ

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

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

Тел.: (099) 339-26-58

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

КАЛІБРУВАЛЬНИКІВ
натуральної оболонки

Г/р 5/2 з 9:00 до 17:00, 
офіційне працевлаштування, з/п 10000 грн.

 Навчання за рахунок підприємства
м. Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 7/7 або позмінно

ШЕФ-КУХАРЯ
ОФІЦІАНТІВ
МИЙНИКА ПОСУДУ В РЕСТОРАН

Тел.: (050) 332-87-07, Ніна Іванівна

Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» оголошує черговий набір абітурієнтів на навчання. Запрошуємо 
випускників 11-х класів на навчання  без сертифікату ЗНО через Україно-Польський 

проект за середнім балом атестата про повну загальну середню освіту; також молодших 
спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів для отримання  ОКР бакалавр, магістр, різних 

галузей знань за відповідними та невідповідними напрямами: 
 • фінанси, банківська справа та страхування; 
 • економіка; 
 • облік та оподаткування;
 • право;
 • антикорупційна діяльність; 
 • господарське та трудове право;
 • менеджмент;
 • медичний та фармацевтичний менеджмент; 
 • маркетинг; 
 •  психологія;
 • державна служба 

та  інші спеціалізації.

ФОРМА НАВЧАННЯ – ЗАОЧНА, ДИСТАНЦІЙНА. 
ЗНИЖКА  ЗА НАВЧАННЯ 20% у День відкритих дверей   19.10. та 16.11.2019 р.

Навчання платне,  від 600 грн/міс.
АДРЕСА: м. Березань, вул. Дородніцина, 8а, район ЗОШ №4.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (04576) 6-42-64.

www.i-visti.com№39 (999), 25 жовтня 2019 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Повідомлення для участі 
зацікавлених осіб! 

31.10.2019 р. о 12.00 за участі зем-
лемірів буде проведено виніс в натурі 
меж земельної ділянки на вул. Софі-
ївська, 6 у м. Бориспіль. Для участі 
погодження меж земельної ділянки 
необхідно прибути 30.10.2019 р. о 
12.00 за вищевказаною адресою. 



12 №39 (999), 25 жовтня 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» код згідно з ЄДРПОУ 
20572069, інформує про намір провадити плано-
вану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання 
08300, Київська обл., Бориспільський район, село 
Гора, вулиця Бориспіль -7,  
тел. (044) 281-78-54; факс (044) 281-71-22; (044) 
281-74-62.

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи 
Планована діяльність, її характеристика:
Склад паливно-мастильних матеріалів (далі 
склад ПММ) ДП МА «Бориспіль» призначений для 
прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів: 
авіаційного палива марок РТ, JET A1, автомо-
більних бензинів марок А-92, А-95 та дизпалива. 
Планова діяльність складу ПММ представлена 
наступними технологічними процесами:
- приймання (зливання) авіаційного палива з за-
лізничних цистерн в наземні резервуари;
- приймання (зливання) автомобільного бензину, 
дизпалива та авіаційного палива з автомобільних 
цистерн в підземні резервуари;
- зберігання нафтопродуктів в наземних та під-
земних резервуарах;
- видача нафтопродуктів з наземних та підземних 
резервуарів на пункти наливу в паливозаправники;
- перекачка авіаційного палива за наземних ре-
зервуарів складу ПММ в наземні резервуари 
складу централізованої заправки літаків (далі 
склад ЦЗЛ).

Технічна альтернатива 1:
Для наземного зберігання авіаційного палива 
передбачено будівництво 14 резервуарів типу 
РВС-5000 (резервуар зі стаціонарною кришею 
без понтону об’ємом 5000 м3). Для зменшення за-
бруднення навколишнього середовища при вико-
нанні операцій наливу резервуарів, а також для 
зменшення витрат нафтопродукту внаслідок ви-
паровування при підвищенні температури навко-
лишнього середовища передбачено обладнання 
резервуарів РВС-5000 дихальними клапанами.  

Технічна альтернатива 2:
Для зменшення забруднення навколишнього се-
редовища при виконанні операцій наливу резер-
вуарів, а також для зменшення витрат нафтопро-
дукту внаслідок випаровування при підвищенні 
температури навколишнього середовища перед-
бачено підключення всіх резервуарів РВС-5000 
до газовирівнювальної системи, що являє собою 
систему трубопроводів, з’єднуючих газові про-
стори резервуарів, зі скиданням надлишку парів 
на свічку розсіювання.

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи:
Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.
Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» розташоване на південному заході 
від м. Бориспіль Київської обл.
Склад ПММ ДП МА «Бориспіль» розташований в 
м. Бориспіль, по вул. Запорізька 16а, поза межа-
ми території аеропорту.
Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються. 
Планована діяльність провадиться на території 
існуючого складу ПММ ДП МА «Бориспіль».

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності:
Реконструкція складу ПММ, що полягає в збіль-
шенні його потужності (збільшується місткість ре-
зервуарних парків для зберігання нафтопродук-
тів і, відповідно, збільшується потужність зливної 
естакади, насосної станції тощо), покращить тех-
ніко-економічні показники діяльності підприєм-
ства що, в свою чергу, дозволить виділяти більшу 
частину коштів на вирішення соціальних питань 
та збільшить розмір відрахувань в місцевий бю-
джет. Крім того, будівництво і введення в експлу-
атацію нових об’єктів дозволить створити нові ро-
бочі місця.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо):
Реконструкція складу ПММ передбачає:
- будівництво 14 резервуарів РВС-5000 для збері-
гання авіаційного палива марок РТ і JET A-1; 
- будівництво 12 підземних резервуарів РГС-75 
для зберігання автомобільного палива (4 резер-
вуару для дизпалива, по 2 резервуари для збе-
рігання бензину марок А-92 і А-95, 2 резервуари 
для авіаційного палива і 2 резервуари з можли-
вістю заповнення як автомобільним паливом, так 
і дизпаливом, і авіапаливом);
- демонтаж існуючих 6-ти резервуарів РВС-2000, 
15-ти існуючих резервуарів РГС-75 та 6-ти під-
земних резервуарів РГС-60;
- демонтаж існуючих пунктів наливу автомобіль-
ного і авіаційного палива;
- будівництво нових пунктів наливу авіаційного 

палива (5 установок для нижньої заправки авто-
цистерн. Продуктивність заправки Q=2000 л/хв);
- будівництво нового пункту наливу автомобіль-
ного палива (1 установка для нижньої та верхньої 
заправки автоцистерн. Продуктивність нижньої 
заправки Q=1000л/хв, продуктивність верхньої 
заправки – Q=500 л/хв.);
- розширення залізничної зливна естакади для 
прийому і зливу авіаційного палива (до 38 прила-
дів нижнього зливу);
- демонтаж будівлі та устаткування існуючої на-
сосної станції;
- будівництво нової насосної станції, у складі якої 
10 фільтраційних насосних станцій, що забезпе-
чують одночасне виконання операцій зливу авіа-
ційного палива з залізничних вагоно-цистерн, 
наливу палива у паливозаправники та транспор-
тування палива на склад ЦЗС з врахуванням 2-х 
сортів палива (РТ і JET A-1), а також 2 насоси для 
аварійної перекачки нафтопродуктів;
- трубопроводи для транспортування нафтопро-
дуктів.
 - будівництво нової системи пожежогасіння (на-
сосної станції пожежогасіння, вузла піногасіння, 
резервуарів запасу води, кільцевих трубопрово-
дів пожежогасіння);
- будівництво нових очисних споруд виробни-
чо-дощових стоків.
Нове будівництво планується на існуючому пром-
майданчику  площею 11,52 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Обмеження планованої діяльності:
1. Дотримання розмірів СЗЗ та дозволених обся-
гів викидів у атмосферне повітря від стаціонар-
них джерел: значення гранично допустимих кон-
центрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі 
СЗЗ, житлової забудови, рівні гранично допусти-
мих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання.
2. Акустичне забруднення, розрахунковий гра-
нично допустимий рівень якого в житловій забу-
дові менше допустимого рівня шуму на території 
населених місць.
3. Безпечна експлуатація відповідно до діючих в 
Україні нормативних документів, інструкцій з екс-
плуатації, технологічних регламентів.
4. Відповідна структура керування, кваліфікація 
обслуговуючого персоналу.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Планована діяльність провадиться на території іс-
нуючого складу ПММ ДП МА «Бориспіль», де уже 
визначені територіальні зони обмеження. 
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Територіальна альтернатива 
відсутня. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і 
захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні ви-
шукування будуть виконані згідно ДБН А.2.1-1. 
Відходи, що утворюватимуться при демонтажних 
та будівельних роботах, не будуть зберігатися на 
майданчику будівництва. Передбачається пере-
дача спеціалізованим організаціям для подаль-
шого поводження з відходами. 
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Весь комплекс робіт виконується в межах діючо-
го проммайданчику. Додаткова еколого-інженер-
на підготовка не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Територіальна альтернатива 
відсутня. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу 
на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планової діяльності на довкілля 
включають:
Клімат і мікроклімат: реконструкція складу палив-
но-мастильних матеріалів ДП МА «Бориспіль» не є 
діяльністю, в результаті якої мають місце значні ви-
ділення тепла, вологи, газів, що мають парниковий 
ефект і інших речовин, викиди яких можуть впли-
нути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.
Повітряне середовище: викиди забруднюючих 
речовин на період проведення будівельних ро-
біт: робота будівельної техніки та автотранспор-
ту, проведення зварювальних та фарбувальних 
робіт; викиди забруднюючих речовин при експлу-
атації: з організованих джерел викидів (дихаль-
ні клапани на резервуарах) та з неорганізованих 
джерел викидів (обладнання, фланцеві з’єднання 
та арматура трубопроводів).
Водне середовище:  не впливає.  
Водопостачання об’єктів реконструкції і нового 
будівництва здійснюється від існуючих і нових 
систем водопостачання. 
Водовідведення зворотних (дощових та талих) 
стічних вод буде здійснюватися закритою каналі-

заційною мережею і стічні води направляться на 
нові локальні очисні споруди (ЛОС).
Вплив на ґрунт та земельні ресурси: вплив на 
ґрунти носить локальний характер і здійснюється 
тільки в частині, пов'язаній з виконанням плану-
вальних робіт.
Природно-заповідний фонд: у межах розташу-
вання підприємства відсутні території та об'єкти 
природно-заповідного фонду. Шкідливий вплив 
відсутній.
Рослинний, тваринний світ:
Рослинність - прямі загрози, які можуть сприяти 
порушенню ґрунтового та рослинного покриву, 
відсутні.
Тваринний світ - шкідливий вплив відсутній.
Навколишнє соціальне середовище (населення): 
позитивний вплив на місцеву економіку, залучен-
ня інвестицій в економіку району, створення но-
вих робочих місць.
Навколишнє техногенне середовище: планована 
діяльність не спричиняє порушення навколиш-
нього техногенного середовища за умов комп-
лексного дотримання правил експлуатації. 
Відходи: передбачається утворення будівельних 
та побутових відходів на період проведення бу-
дівельно-монтажних робіт; передбачається утво-
рення наступних відходів виробництва: відпра-
цьовані мастильні матеріали, що застосовуються 
при експлуатації насосного обладнання, матері-
али обтиральні зіпсовані, пісок, забруднений на-
фтопродуктами, шлам від очистки технологічного 
обладнання, відпрацьовані паранітові прокладки 
та спецодяг, відпрацьовані фільтраційні елемен-
ти, що використовуються на пунктах наливу.
Поводження з відходами, що утворюватимуться 
під час будівництва та планової діяльності об’єк-
ту, буде здійснюватися у відповідності до Закону 
України «Про відходи» та інших підзаконних актів 
у сфері управління відходами.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Розміри СЗЗ відповідають вимогам Державних 
санітарних правил планування та забудови насе-
лених пунктів, затверджених наказом Міністер-
ства охорони здоров’я України №173 від 19.06.96. 
Впливи планованої діяльності на довкілля анало-
гічно впливам технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Територіальна альтернатива 
відсутня. 

9. Належність планованої діяльності до пер-
шої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)
Планована діяльність відноситься до другої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (п.4 ч. 3 статті 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому 
числі наявність значного негативного тран-
скордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (за-
чеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля  немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст.6 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 23 травня 2017 року.
До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть вклю-
чені з достатньою деталізацією наступні планові 
показники:
- опис місця провадження планованої діяльності 
та цілі планованої діяльності, опис основних ха-
рактеристик планованої діяльності;
- опис поточного стану довкілля та факторів до-
вкілля;
- оцінка впливу планованої діяльності на геологіч-
не середовище, атмосферне повітря, поверхневі, 
підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний 
світ, техногенне середовище, соціальне середо-
вище;
- опис передбачених заходів, спрямованих на запо-
бігання, відвернення, уникнення, зменшення, усу-
нення значного негативного впливу на довкілля, у 
тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;
- зауваження та пропозиції, які надійдуть в ре-
зультаті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-
лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля 
у рішенні про провадження планованої діяльності, 
зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповнова-
жений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження пла-
нованої діяльності та визначає екологічні умови її 
провадження.
Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у та-
кій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у громад-
ських слуханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля буде повідомлено в оголошенні про по-
чаток громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-
ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має пра-
во надати уповноваженому органу, зазначено-
му у пункті 15 цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля. 
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть ре-
єстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності в Єдиному реє-
стрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 
У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження даної планованої діяльності буде Доз-
віл на виконання будівельних робіт (вид рішення 
відповідно до частини першої статті 11 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»), що 
надається Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України (орган, до повноважень якого 
належить прийняття такого рішення) та інші доз-
вільні документи, передбачені законодавством, 
для впровадження запланованої діяльності.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України
Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Лип-
ківського, 35, Київ, 03035.
Пошта для направлення зауважень і пропозицій, 
для процедур ОВД, що здійснюються Міністер-
ством енергетики та захисту довкілля України: 
eia@menr.gov.ua.
Громадська приймальня: факс (044) 206-33-02, 
(044) 206-31-39.
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@
menr.gov.ua, тел.: (044) 206-20-89.
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впли-
ву на довкілля Шимкус Марина Олександрівна.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 2.00, 5.20 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.35, 13.50 Телепродаж
12.00, 19.55 Д/ф "Іспит на людяність" 

(12+)
13.10 "Голодомор. Світ знав, але мовчав"
13.35 100 років української історії за 100 

хвилин. 1940 г. -ві роки
14.05, 15.15 Т/с "Мисливці на нацистів"
17.45, 5.00 Пліч-о-пліч
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Перша шпальта
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Х/ф "Вбити Гітлера" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Розсекречена історія
4.25 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, 12.00, 16.45, 19.30, 0.40, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 5"
21.45 Т/с "Сидоренко-сидоренко
22.45 "Гроші 2019"
0.00 "Дубінізми" -": Політичні, суб'єктивні 

підсумки тижня від олександра 
дубінського"

0.20, 0.50 "Танці з зірками 2019"
3.50 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00, 19.00 "Стосується кожного"

11.15, 12.25 Х/ф "Ульзана"
13.40 Х/ф "Білі вовки"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.55 Т/с "Розвідники" (16+)
0.50 Х/ф "Загнані" (16+)
3.20 "Добрий вечір на Інтері"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 23.30 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 9, 10 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Не дай себе обдурити
11.00, 13.20 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Джон Вік-2" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.20 Т/с "Пес-5" (16+)
22.30 Свобода слова
0.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
1.50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.05 Зона ночі
5.10 Абзац
6.00, 7.45 Kids Time
6.05 М/ф "Мінлива хмарність, часом 

фрікадельки 2"
7.50 Х/ф "Ейс Вентура - детектив з 

розшуку домашніх тварин" (16+)

9.20 Х/ф "Ейс Вентура: Поклик природи" 
(16+)

11.20 Х/ф "Книга джунглів"
13.10 Х/ф "Після заходу сонця" (16+)
15.10 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
17.40 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент. Пост-шоу
2.00 Служба розшуку дітей

СТБ
6.10 "Наречена для тата" (12+)
8.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.00 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.35, 19.00, 23.45 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.55, 18.15 "Спецкор"
10.30, 18.50 "ДжеДАІ"
11.05, 19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" 

(16+)

14.50 Х/ф "Люта планета" (16+)
16.40 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)
21.35 Т/с "Касл-8" (16+)
23.10 Х/ф "Батальйон" (16+)
1.05 "Облом.UA."

НТН
5.10 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Жива вода"
7.40, 11.50, 17.45, 3.10 "Випадковий 

свідок"
8.15 Х/ф "Москаль-чарівник"
9.55 Х/ф "У зоні особливої уваги"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.55 "Таємниці світу"
14.05 "Речовий доказ"
16.55 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
22.00 Т/с "Міст" (18+)
23.45 Х/ф "Діамантові пси" (18+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
4.15 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 28 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.35, 14.15 Телепродаж
12.00 Енеїда
12.30 "Тайська кухня"
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 "Аромати Греції"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. США. Національний 
парк Гранд Каньйон"

17.10, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30 Cпільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 "Боротьба за виживання"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

22.15 "Особливий загін"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Схеми. Корупція в деталях
4.30 Перша шпальта

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, 0.40, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 5"
21.45 Т/с "Сидоренко-сидоренко
22.45, 0.50 "Міняю жінку - 14"
2.30 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.55 Т/с "Розвідники" (16+)
0.50 Х/ф "22 кулі: Безсмертний" (16+)
3.35 "Добрий вечір на Інтері"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 11, 12 с. (16+)

23.20 Контролер
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.20 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.00 Антизомбі. Дайджест
10.50, 13.25 Х/ф "Хто я?" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35 Х/ф "Іноземець" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Т/с "Схованки" (16+)
1.20 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 7.05 Kids Time

5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
12.50, 17.00, 19.00, 23.00 Хто проти 

блондинок (12+)
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
1.10 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
9.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.35 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Наречена для тата" (12+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.45 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.50 "Помста природи"

13.15 Х/ф "Саботаж"
15.15 Х/ф "Куленепробивний чернець" 

(16+)
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 Х/ф "Життя на межі" (16+)
2.25 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Циганка Аза"
7.55, 17.45, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.05, 3.40 "Речовий доказ"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.10 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Будьте здоровi"
22.00 Т/с "Міст" (18+)
23.45 "Склад злочину"
1.30 "Таємниці кримінального світу"
4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.35, 14.15 Телепродаж
12.00 Енеїда
12.30 "Тайська кухня"
13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ
13.45, 17.10, 5.00 Пліч-о-пліч
14.30 "Аромати Перу"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.10 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. Гаваї"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в деталях
19.55 "Боротьба за виживання"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.15 "Особливий загін"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія

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, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 5"
21.45 Т/с "Сидоренко-сидоренко
22.45, 0.00, 0.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
1.10 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.55 Т/с "Розвідники" (16+)
0.50 Х/ф "Ворон" (18+)
3.25 "Навколо М"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 13, 14 с. (16+)

23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 13.20 Х/ф "Троє амігос"
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Хто я?" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.35 Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.10 Абзац
6.00, 7.15 Kids Time

6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
23.40 Т/с "Сирена" (16+)
1.10 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.10 Т/с "Коли ми вдома"
9.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.10 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.35 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30 "Викна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.00 "Вікна-Новини"
23.45 "Зважені та щасливі" (12+)
2.10 "Ток-шоу "Зважся!" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"

10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
13.10 Х/ф "Рожева пантера" (16+)
15.00 Х/ф "Втеча" (16+)
19.25 КУ 1/8 фіналу "Динамо"- "Шахтар"
21.25 Т/с "CSI: Місце злочину" (16+)
23.15 Т/с "Касл-8" (16+)
1.00 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Перший поверх"
6.45 Х/ф "Чоловічі історії"
7.50, 17.45, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Убити "Шакала" (16+)
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 3.45 "Речовий доказ"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Вартість життя"
22.00 Т/с "Міст" (18+)
23.45 "Склад злочину"
1.30 "Таємниці кримінального світу"
4.15 "Правда життя"

СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ

 СУМУЄМО
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.15 Телепродаж
12.00, 15.15 Енеїда
12.30 "Тайська кухня"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 "Аромати Перу"
16.20 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина.США. Національний 
парк Еверглейдс: Ламантини 
кришталевої річки"

17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 "Боротьба за виживання"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Особливий загін"

0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Разом
4.00 Перша шпальта
4.30 Спільно
5.00 52 вікенди

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, 0.55, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.40 Комедія "Свати - 5"
21.40 Т/с "Сидоренко-сидоренко
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Драма "Авіатор"
4.45 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.55 Т/с "Розвідники" (16+)
0.50 Х/ф "Оселя проклятих" (16+)
3.30 "Навколо М"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)

16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 
(16+)

18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 15, 16 с. (16+)
23.20 слідами міського Голови. Дніпро 

(Україна)
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.25 Х/ф "Темний меридіан" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35 Х/ф "Згадати все" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
22.35 Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
4.50 Абзац
5.45, 7.00 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
10.00 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.50 Т/с "Сирена" (16+)
1.20 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.35 Т/с "Коли ми вдома"
9.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.35 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.50 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Зважені та щасливі" (12+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Рожева пантера-2"
15.40 Х/ф "Ікар" (16+)
19.25 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину" 

(16+)
1.00 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "А життя продовжується" (16+)
7.50, 17.45, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Чортів п'яниця"
10.30, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.05, 3.40 "Речовий доказ"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20, 4.10 "Правда життя"
22.00 Т/с "Міст" (18+)
23.45 "Склад злочину"
1.25 "Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 1.00, 3.50, 5.10 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.35, 14.15 Телепродаж
12.00 Енеїда
12.30 "Тайська кухня"
13.10 "Морська кухня"
14.30 "Аромати Перу"
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.20 Д/ф "Острови." Карибські острови: 

Занурення з акулами"
17.25 Схеми. Корупція в деталях
17.55 VoxCheck
18.25, 1.45 Тема дня
19.30, 4.15 Розсекречена історія
20.30 "Боротьба за виживання"
21.25, 1.20, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф "Реальність" (16+)
2.45 #ВУКРАЇНІ
3.15 Своя земля

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, 4.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.25, 22.25 "Ліга сміху 2019"
0.25 Драма "Авіатор"
5.15 "Світське життя 2019"

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 Т/с "Надія на порятунок" 
(16+)

13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20, 23.50 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.10 "Жди меня. Україна"
4.35 "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 Х/ф "Курка"
13.30 Т/с "Компаньйонка" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Компаньйонка" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Будинок, який..." 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Будинок, який..." (12+)
4.00 Реальна містика
5.40 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.50 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 14.20, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с "Юрчишини" (16+)
16.25, 22.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" 

(12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу (12+)
2.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.10 Служба розшуку дітей
3.15 Зона ночі
4.30 Абзац
5.15, 6.15 Kids Time
5.20 М/с "Том і Джеррі"
6.20 Х/ф "Доктор Дуліттл"
8.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"

9.40 Т/с "Будиночок на щастя"
14.00, 21.40, 23.20 Екси (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
1.50 Х/ф "Море спокуси" (18+)

СТБ
5.55 Т/с "Коли ми вдома"
9.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.40 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.35 "Хата на тата" (12+)
17.25, 21.55 "Відлік часу"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
22.45 "Х-Фактор"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Ласкаво просимо в джунглі" 

(16+)
15.25 Х/ф "Загнаний" (16+)
19.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)

23.10 Х/ф "Зубастий торнадо: Час 
прийшов" (16+)

0.55 Х/ф "Морські котики проти зомбі" 
(16+)

2.20 "Облом.UA."
4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.00 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
7.50, 17.45, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "У квадраті 45"
10.25, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 "Свідок"
12.50, 4.05 "Правда життя"
14.05, 3.10 "Речовий доказ"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
22.00 Т/с "Міст" (18+)
23.45 "Склад злочину"
1.15 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 1 ЛИСТОПАДА

1. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», бетоняр, з/п 
10000,00 грн.

2. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», арматурник, з/п 
10000,00 грн.

3. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», штукатур, з/п 
10000,00 грн.

4. ТОВ «БФ Завод», бляхар, з/п 10000,00 грн.
5. ТОВ «Фіге Україна», водій навантажувача, з/п 

14400,00 грн.
6. ДП «ФМ Ложістік Дніпро», контролер-приймальник, 

з/п 7000,00 грн.
7. ДП «ФМ Ложістік Дніпро», вантажник, з/п 8000,00 

грн.
8. ДП «ФМ Ложістік Дніпро», контролер-приймальник, 

з/п 7000,00 грн.
9. ФОП Жульєв М.С., перукар, з/п 4173,00 грн.
10. ТОВ «Лан Трейс», монтажник мереж зв’язку, з/п 

11000,00 грн.
11. Іванківська ЗОШ, вчитель математики, 

з/п 5370,00 грн.

12. ФОП Кобзар С.Г., продавець продовольчих това-
рів, з/п 6000,00 грн.

13. ТОВ «Експансія», продавець продовольчих това-
рів, з/п 8600,00 грн.

14. ТОВ «Експансія», фахівець із сертифікації, з/п 
7500,00 грн.

15. КНП «Бориспільський міський центр первин-
ної медико-санітарної допомоги», юрисконсульт, 
з/п 8346,00 грн.

16. КНП «Бориспільський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги», фахівець із публічних 
закупівель, з/п 6260,00 грн.

17. Міський Територіальний центр, інспектор з кадрів, 
з/п 5013,00 грн.

18. Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних 
досліджень, бухгалтер, з/п 4173,00 грн.

19. Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних 
досліджень, лаборант, з/п 5000,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 22.10.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66

Переможцем конкурсу, який відбувся 

22 жовтня 2019 року на право укладення 

договору оренди нерухомого майна кому-

нальної власності територіальної громади 

м. Бориспіль, що знаходиться за адресою: 

вул. Головатого, 15 площею 109,1 кв. м 

стала фізична особа підприємець Паук 

Ксенія Сергіївна.

Переможцем конкурсу, який відбувся 

22 жовтня 2019 року на право укладення 

договору оренди нерухомого майна кому-

нальної власності територіальної громади 

м. Бориспіль, що знаходиться за адресою: 

вул. Київський Шлях, 27 площею 32,8 кв. 

м стала фізична особа підприємець 

Якушева Катерина Іванівна.

У КОНДИТЕРСЬКИЙ МАГАЗИН ЗАПРОШУЄМО

графік 3/3, з/п 7500 грн, спецодяг, соц.пакет

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

Тел.: 067-242-98-08
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Оголошення про підсумки відкритого 
архітектурного конкурсу для визна-

чення кращої проектної пропозиції на 
встановлення пам’ятника Павлу Чубин-

ському
Рішенням від 02.09.2019 № 666 виконав-

чий комітет Бориспільської міської ради 
оголосив відкритий архітектурний конкурс 
для визначення кращої проектної пропо-
зиції на встановлення пам’ятника Павлу 
Чубинському (далі – Конкурс).

Тема конкурсу: увіковічення пам’яті Павлу 
Чубинському на території Книшового мемо-
ріального паркового комплексу за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 33-б.

Метою проведення Конкурсу є визначен-
ня кращого ескізного проекту пам’ятника 
Павлу Чубинському для увіковічення пам’я-
ті уродженця міста Борисполя.

Предметом Конкурсу є ескізний проект 
пам’ятника Павлу Чубинському, який буде 
в подальшому впроваджуватися.

Конкурс проводився 09 жовтня 2019 року. 
Рішення із Програмою та умовами проведен-
ня конкурсу були оприлюднені на офіційному 
порталі Бориспільської міської ради та газеті 
«Трудова Слава» від 06.09.2019 № 32 (992).

Від учасників Конкурсу в установлений 
термін 07.10.2019 замовнику конкурсу 
було надано 4 проектні пропозицій під ко-
дами: 123123; 000100; 545454; 888888 згід-
но із встановленими умовами.

Журі конкурсу у складі: Бойко В.В. (се-
кретар журі Конкурсу, без права голосу), 
Гопанчук Д.О. (голова журі), Йова Н.В. (за-
ступник голови журі), Запривода В.І., Ко-
стюченко С.І., Кулик Є.С., Толкач В.М., Ша-
піро Б.А. підбили підсумки.

Усі проектні пропозиції були допущені до 
участі у Конкурсі. Встановлено, що проектні 
пропозиції під кодами 545454, 888888 не пов-
ністю відповідають Програмі і умовам Конкур-
су, а проектна пропозиція під кодом 000100 не 
відповідає одному із завдань умов Конкурсу.

Вирішено. Більшістю голосів членів журі 
відкритим голосуванням перше місце при-
суджено конкурсній пропозиції під кодом 
123123, автор проекту Пергаменщик Олек-
сій Вікторович, скульптор, член НСХУ, який 
представляє Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Пожпрофілактик».

Тел.: 099-387-46-95

Ресторанно-готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПОКОЇВКУ
д/р, зміни
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30 Енеїда
10.30 Хто в домі хазяїн
11.00 Відкривай Україну з Суспільним
11.30, 14.45 Телепродаж
11.45 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Поруч з Ісусом: Йосип з 

Назарета"
15.10 "Тайська кухня"
16.05 #ВУКРАЇНІ
17.00 Пліч-о-пліч
17.15 "Мегаполіси"
17.45 Д/ф "Природа"
18.55 "Супер-Чуття"
19.55 Розсекречена історія
21.25 "Спільноти тварин"
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 UA:Фольк. Спогади

3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100 2019"
11.15 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
12.10 Т/с "Сидоренко-сидоренко
16.40, 21.30 "Вечірній квартал 2019"
18.30, 4.05 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 4.50 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
23.25, 0.25 "Світське життя 2019"
1.25 "Ліга сміху 2019"

ІНТЕР
4.50 Х/ф "Всього один поворот"
6.00 "Слово Предстоятеля"
6.10, 1.35 Х/ф "Алегро з вогнем"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"

10.00 "Спецпроект до 75-річчя 
визволення України"

11.10 Д/п "Жуков. Перший Український" 
Прем’єра

12.00, 23.35 Х/ф "Ати - бати, йшли 
солдати..."

13.50 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
20.00, 3.15 "Подробиці"
20.30 Концерт "Победа. Одна на всех"
3.45 "Орел і решка. Морський сезон"
4.30 "Орел і Решка. Дива світу"
5.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.40 Зоряний шлях
8.50 Т/с "На твоєму боці" 9, 14 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" 15, 16 с. (16+)
17.00 Т/с "Жива вода" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Жива вода"
23.00 Х/ф "Зворотний квиток" (16+)
1.00, 2.15 Х/ф "Нічна фіалка" (16+)
1.45 Телемагазин
3.10 Реальна містика

ICTV
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Особливості національної роботи
7.30 Я зняв!
9.15 Т/с "Юрчишини" (16+)
10.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" (12+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.35 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джек Річер" (16+)
21.40 Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай!" 

(12+)
23.50 Т/с "Ронін"
2.00 Т/с "Менталіст" (16+)
2.55 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.50 Служба розшуку дітей
3.55 Зона ночі
5.45, 6.45 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
6.50 Таємний агент
8.10 Таємний агент. Пост-шоу
10.10 Діти проти зірок
12.00 Хто проти блондинок (12+)
14.00 Хто зверху? (12+)

16.00 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 
цариця" (16+)

17.30 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
краю світу" (16+)

21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
дивних берегах" (16+)

23.50 Х/ф "Ліки від щастя" (18+)
2.50 Х/ф "По той бік дверей" (16+)

СТБ
5.45 "Хата на тата" (12+)
7.20 "Прокинься з Ектором!"
8.20 "Зважені та щасливі" (12+)
10.20 "Зважся!" 12 +"
11.20 Т/c "Місто закоханих"
19.00 "Х-Фактор"
22.00 "МастерШеф" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Загублений світ"
13.55 13 тур ЧУ з футболу "Карпати"- 

"Шахтар"
16.00 Х/ф "Політ Фенікса" (16+)
18.05 Х/ф "Універсальний агент" (16+)
19.55 Х/ф "Битва драконів" (16+)
21.45 Х/ф "Захисник" (16+)

23.20 Х/ф "Деяка справедливість" (18+)

1.15 Х/ф "Франкенштейн" (18+)

2.40 "Облом.UA."

4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.00 "Top Shop"

6.00 "Легенди карного розшуку"

6.35 Х/ф "Чорний трикутник"

10.25 Х/ф "Каблучка з Амстердама"

12.00 Т/с "Закон і порядок" (16+)

15.35, 2.20 "Випадковий свідок"

18.00 "Переломні 80-ті"

19.00, 1.50 "Свідок"

19.30 Х/ф "Без року тиждень"

21.00 Х/ф "Проект А" (16+)

22.50 Х/ф "Проект А - 2" (16+)

0.40 "Реальні злочинці"

3.10 "Речовий доказ"

4.10 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30, 2.25 Енеїда
10.35 "Кухня По"
11.35, 14.45 Телепродаж
11.50 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Спляча красуня"
15.00 "Тайська кухня"
15.25, 21.55 Бюджетники
16.00 UA:Фольк
17.00 Перший на селі
17.30 #ВУКРАЇНІ
17.55 Д/ф "Вивчаючи природу"
19.05 "Світ дикої природи"
20.05 Д/ф "Левиний рик" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)

0.00 Телепродаж Тюсо
3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Громада на мільйон. Спеціалісти"
11.00, 12.15, 3.20 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
15.05 Комедія "Свати"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2019"
23.50 "Ліга сміху 2019"
1.40 "Квартал і його команда"
5.00 ТСН

ІНТЕР
6.05 Х/ф "Міміно"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00 "Круче всех. Новий сезон"
14.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
16.10 Х/ф "Графітове серце"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Охоронець для доньки" (16+)
22.35 Х/ф "Все можливо"
0.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Жива вода"
12.50 Т/с "Будинок, який..." (12+)
16.45 Т/с "Штамп у паспорті" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Штамп у паспорті" (12+)
23.15 Т/с "Ляльки" 1, 3 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ляльки" (16+)
3.20 Х/ф "Зворотний квиток" (16+)
4.45 Реальна містика

ICTV
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30 Секретний фронт
6.20 Громадянська оборона
7.10 Антизомбі. Дайджест
8.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.40, 13.00 Х/ф "Згадати все" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Джек Річер" (16+)
16.35 Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай!" 

(12+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Падіння Лондона" (16+)
22.20 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
0.40 Т/с "Менталіст" (16+)
2.30 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
4.40 Зона ночі
5.50 Стендап Шоу
6.45, 9.00 Kids Time
6.50 М/с "Том і Джеррі"
7.10 М/ф "Агент Марні"
9.05 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)
10.30 Х/ф "Казки на ніч" (16+)

12.30 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
краю світу" (16+)

16.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
дивних берегах" (16+)

18.50 Х/ф "Робін Гуд" (12+)
21.00 Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
23.40 Х/ф "Справа №39" (16+)
1.50 Х/ф "Ліки від щастя" (18+)

СТБ
5.50 Х/ф "Коли ми вдома"
7.15, 12.55 "Хата на тата" (12+)
9.00 "Прокинься з Ектором!"
9.55 "МастерШеф" (12+)
17.00, 1.10 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(16+)
18.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.00 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.15 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.15 "ДжеДАІ 2019"
10.15 Т/с "Звонар" (16+)
13.10 Х/ф "Битва драконів" (16+)

15.00 Х/ф "Великий переполох у Малому 
Китаї" (16+)

16.55 13 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Львів"

19.00 Х/ф "На межі" (16+)
21.00 Х/ф "Американець" (16+)
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."

НТН

5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди карного розшуку"
6.35 Х/ф "Порт"
8.00 "Страх у твоєму домі"
11.40 Х/ф "Без року тиждень"
13.05 Х/ф "Вірні друзі"
14.35 Х/ф "Танцюрист диско"
17.15 Х/ф "Проект А" (16+)
19.10 Х/ф "Проект А - 2" (16+)
21.10 Х/ф "Тривожна неділя"
22.45 Х/ф "Вій" (16+)
1.50 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА

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

Продам

Бориспіль

Форд Скорпіо, 1990 р.в., об’єм двигуна 2,0 
л., бензин, на ходу, ціна договірна. Тел.: 0 96 
4621727.

Фольксваген транспортер Т-4, 1,9, 2001 р., ціна 
договірна. Тел.: 0 95 6298952.

ЗАЗ-968М, 1992 р., пробіг 35 тис.км, все рідне, 
білого кольору, 7000 грн. Тел.: 0 96 8803630, 0 
66 1406595.

Волга-3110 КПП, стартер ЗІЛ-130, Волга стар-
тер; випиский газопровід (колектор), Газель 
блок, новий, гальмівний барабан 3110. Тел.: 0 67 
1956205.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

К.Шлях вул., р-н гімназії «Перспектива», но-
вий будинок, 16/20, 70 кв.м., після будівельників, 
702000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

3-к. КВАРТИРИ

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

нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1134000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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.

БУДИНКИ

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

коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’я-
ні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналі-
зація, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кух-
ня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

Бориспіль
Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда 

із цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ 
цегляні, фруктові дерева, 25 соток, 375000 грн, 
торг; 14 соток з виходом на поле, під забудову, 
125000 грн. Тел.: 0 97 8797832.

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

біля будинку свердловина, сад, літня кух-
ня, 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.

Оголошення та реклама

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

145700 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.
Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні. 

Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

Капітальний, цегляний гараж, 24 кв.м, підвал 24 
кв.м, кооп. «Стріла», за магазином «ЕКО», ціна 
договірна. Тел.: 0 98 2931610.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Глибоке с., центр, 18 соток, держ.акт, під 

забудову, комунікації поруч, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 66 1764885.
Полтава

Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемо-
ги вул., під будівництво, 10 соток, 140 км 
від м. Київ, 15 хв. від залізничного вокзалу, 
по вулиці є світло, газ, 70000 грн. Тел.: 0 66 
3507891, 0 67 7356009.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

Здам
Бориспіль

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

Будинок, Іванків с., 3 кімнати, меблі, холодиль-
ник, вода в будинку, с/в на вулиці, пічне опален-
ня, 2000 + комунальні. Тел.: 0 67 4503318.

Найму
Бориспіль

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

Міняю
Бориспіль

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на 
приватний будинок у м. Бориспіль, можливо 
без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

БЕТОНЯРІ ТА АРМАТУРНИКИ в компанію 
«ЮНІБІЛД». Офіційне працевлаштування, ме-
дичне страхування. З/п від 22000 грн. Всі соці-
альні гарантії відповідно до КЗпП України. Гур-
тожиток для іногородніх. 0 50 4490844, Альона 
Сергіївна.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ
Телефон 

для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

Телефон 
для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

ОФІЦІАНТИ

В кондитерський цех потрібні вантажники, 
механік, старша зміни, пекаря, кондитери, 
г/р позмінний, з/п за домовленістю, є роз-
возка, надаємо житло (гуртожиток). Тел.: 0 
67 5089723.

В салон краси «Апраксин» потрібні перукарі та 
майстри манікюру. Бережемо тих, хто хоче осво-
їти нову професію, проводимо навчання. Тел.: 0 
68 6848964.

Водій кат «С». Робота по Україні, з/п договір-
на, д/р далекобійника обов`язковий. Телефо-
нувати з 09.00 до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 
1517798.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, 
позмінно або 7/7; шеф-кухаря; офіціанта; 
мийника посуду в ресторан. Іногороднім на-
даємо житло. З/п та графік роботи при спів-
бесіді. Тел.: 0 50 3328707, Ніна Іванівна.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
пропонує роботу: адміністратор в готель; бухгал-
тера-ревізора; енергетика-електрика; водія кат. 
В.С.Д.; покоївку у готель, 2/2 або 1/3; охоронець, 
1/3. Іногороднім надаємо житло. З/п та графік ро-
боти при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592.

Запрошує кухаря, д/р від 1 року, г/р 2/2 з 
11.00 до 23.00, додому відвозимо, з/п 7000-
10000 грн. Тел.: 0 63 3108360.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРОДАВЦЯ В ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРОДАВЦЯ В 
ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ЗРУЧНИЙ Г/Р, З/П ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ЗРУЧНИЙ Г/Р, З/П 
ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 5452055.ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 5452055.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-
ДАВЦЯ У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІН-ДАВЦЯ У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІН-
НО, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 4453306.НО, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 4453306.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо 
на постійну роботу прибиральницю службо-
вих приміщень, кухонного працівника, робіт-
ника по обслуговуванню службових примі-
щень, сторожа (доба/три). Тел.: 0 67 4570661, 
0 93 8601014.

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

На роботу потрібен продавець в продукто-
вий магазин. Тел.: 0 50 6080538, Наталія.

На роботу у с. Проліски потрібен завгосп, 
г/р 2/2, з/п 8700 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

Потрібен робітник складу-вантажник. Про-
дукти. Г/р з 8.00 до 17.00, з/п висока. Тел.: 0 66 
3165781.
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Потрібні охоронці на вахту у м. Київ. Вахта у 

ГШР з посвідченням водія, 450-550 грн/добу. 

Тел.: 0 67 2169290. Вахта по Київу від 420 грн/

добу. Тел.: 0 67 4680274, 0 66 0871473.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-

НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУКАРЯ, НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУКАРЯ, 

МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В ЦЕНТРІ МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В ЦЕНТРІ 

КРАСИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ПОСТІЙНИЙ КРАСИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ПОСТІЙНИЙ 

ПОТІК КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗА ПОТІК КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗА 

РАХУНОК САЛОНУ, МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ РАХУНОК САЛОНУ, МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ 

НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 67 2344440.САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 67 2344440.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні вантаж-

ник, з/п від 11050 грн; продавці-консультанти, 

г/р 4/4, з/п 10500 грн; охоронець, г/р 3/3, з/п 

11050 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібні продавці, г/р 2/2 з 7.00 
до 22.00, з/п 8500-9000 грн; адміністратор, з/п 
15000 грн. Тел.: 0 68 7902345.

ТОВ «Роял Кейтерінг», с. Гора, запрошує на 

роботу кухарів та кондитерів, д/р не обов’язко-

во. Тел.: 0 67 4451659, Ірина Миколаївна.

Київ

Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 
9000 грн. Харчування, проживання за рахунок 
підприємства. Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

Покоївка (з/п 8000 грн), кухар (з/п 10000 грн) 

на роботу в готель «Русь». РОБОТА в м. КИЇВ! 

Графік позмінний. Можливе проживання. Тел.: 

0 44 2894515.

Потрібні працівники для роботи в ОХОРОНІ. 
Вахта в Київ. Житло надаємо безкоштовно. Тел.: 
0 95 2015733, 0 97 7824413.

Працівники по догляду за тваринами у приту-

лок для тварин (50 км від Києва). Житло нада-

ється. Деталі за тел.: 0 67 6567098.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу по прибиранню офісу, 
будь-якого службового приміщення, неповна 
зайнятість (3-4 год./день), порядна та добро-
зичлива. Тел.: 0 97 5499921.

ПРОДАМПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 

СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Поросята, порода «дюрок», с. Сошників. 

Тел.: 0 67 9088678.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Сіно з проса цьогорічного врожаю, ціна до-

говірна. Тел.: 0 96 3768237.

РІЗНЕ

Бориспіль
Акордеон «Вольтместер Стела», червоного 

кольору, 2500 грн, торг; телевізор «LG», діаго-
наль 50, гарний стан, 1600 грн, торг. Тел.: 0 97 
3286785.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова — 
300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, ко-
ричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 
0 67 4179396.

Бригада будівельників виконує абсолютно 
усі види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; 
бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 
покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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Послуги мінітрактора. Оранка, фрезирування, 
вирівнювання грунту. Тел.: 0 67 4941949.

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Пе-
репланування. Будівництво — будинки, прибу-
дови, павiльони, гаражи, навiси, альтанки. Банi, 
паркани. Покрівельні роботи пiд ключ. Ман-
сарднi дахи. Утеплення, облицювання будинкiв. 
Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія УБД № 088049, видане на ім’я Терещенка 
В’ячеслава Анатолійовича командуванням ВДВ 
ЗСУ 16 лютого 2016 року, вважати недійсним.

Фізична особа-підприємець Кодь В.В. повідом-
ляє, що 26.10.2019 року о 09.00 будуть прове-
денні роботи із закріплення межовими знаками 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
за адресою: вул. Різдвяна, 23, місто Бориспіль, 
Київська область. Тел.: 0 50 9597550.

Фізична особа-підприємець Кодь В.В. повідом-
ляє, що 26.10.2019 року о 10.00 будуть прове-
денні роботи із закріплення межовими знаками 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
за адресою: вул. Стадіонна, 7-а, місто Бориспіль, 
Київська область. Тел.: 0 50 9597550.

Ресторанно-готельний комплекс запрошує 

на роботу покоївку, з/п висока, д/р, зміни. 

Тел.: 0 99 3874695.

РОБОТА в м.Бориспіль. Майстер ЕМС, вантаж-

ники, складальники-пакувальники, комплекту-

вальники, засипальники сировини, з/п висока, 

стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ЕНЕРГЕТИКА-ЕЛЕКТРИКА
ВОДІЯ кат. «B», «C», «D»         ОХОРОНЦЯ, 1/3
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ,  2/2 або 1/3

Тел.: (050) 352-15-92, Наталія

Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді
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ОВЕН. Можливо, доля буде ви-
пробовувати вас на міцність, однак 
ви подолаєте багато перешкод, як-
що не будете звертати уваги на пліт-
ки, чутки й критичні зауваження.

ТЕЛЕЦЬ. Вдало пройдуть діло-
ві зустрічі й переговори. Постарай-
теся не відмовляти у допомозі тим, 
хто її потребує. А ще не розкидайте-
ся грішми та обіцянками.

БЛИЗНЮКИ. У всьому варто до-
тримуватися золотої середини. Не 
сумуйте та не квапте події, тоді все 
складеться найкращим для вас чи-
ном. У вихідні не лінуйтесь.

РАК. Можливо, доведеться роз-
биратися з нагромадженням невід-
кладних справ. Не варто планувати 
важливі ділові зустрічі – вам можуть 
завадити й навіть зашкодити.

ЛЕВ. Те, до чого ви прагнете, мо-
же виявитися протилежним тому, 
що вам необхідно. У неділю варто 
як слід відпочити. Не забудьте й про 
потреби близьких людей.

ДІВА. Здолаєте практично всі 
труднощі, що виникають на вашо-
му шляху. Постарайтеся виконувати 
свої обов'язки та обіцянки. У спірній 
ситуації краще промовчати.

ТЕРЕЗИ. Час енергійних дій, смі-
ливих рішень. Будьте завбачливі, не 
приймайте поспішні рішення. Вихід-
ні присвятіть родині, подорожам, 
маленьким життєвим радощам.

СКОРПІОН. Знайдете блискучий 
вихід з будь-якої ситуації. Буде гарна 
нагода, щоб зайнятися підвищенням 
кваліфікації. Вам можуть запропону-
вати досить вигідну роботу.

СТРІЛЕЦЬ. Рішення, від яких за-
лежить ваше майбутнє, приймайте 
самостійно, адже ваш випадок не-
стандартний. Знизьте трохи темп і 
обсяг роботи, трохи розслабтесь.

КОЗЕРІГ. Не поспішайте, і Фор-
туна буде на вашому боці, тим біль-
ше що у вас зараз гарний період для 
розкриття свого потенціалу. Але не-
обхідно доводити справи до кінця.

ВОДОЛІЙ. Імовірна неоднозна-
чна ситуація у взаєминах з колегами 
чи партнерами. Доведеться прийма-
ти серйозні рішення, тож спочатку 
думайте, а потім дійте.

РИБИ. Усе буде виходити легко, 
ніби саме собою. Задоволення при-
несе навіть рутинна частина життя, 
яка завжди вас дратує. У вихідні не 
обіцянкам вічного кохання.
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