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АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК:
«ЛІКАРНЯ НЕ ГОТОВА  

ДО СПАЛАХІВ  
ІНФЕКЦІЇ»

стор. 3

• НАРАЗІ ПОКИ  
НЕ ПОДАНО ОБҐРУНТОВАНИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ, ЯКИМ  
МАЄ БУТИ НОВИЙ 

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС. 
ЙОГО РОБОЧА НАЗВА  

«ВЕЛИКА СПОРТИВНА ЗАЛА».

• ТУТ ПЛАНУЄТЬСЯ БУДІВНИЦТВО

ПЕРШІ 500 тис. грн  
НА СПОРТИВНИЙ ОБ’ЄКТ

вул. Київський Шлях, 108
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900 ТИСЯЧ ДЛЯ ДЮСШ
 � Будівля Бориспільської 

дитячо-юнацької 
спортивної школи (ДЮСШ), 
якій понад 47 років, 
потребує оновлення і 
реконструкції.

Наталія ДОЛИНА
фото Сегій МАРЧЕНКО

25 лютого під час обговорення 
питання №4 шістдесят дев’ятої се-
сії Бориспільської міської ради Про 
внесення змін до рішення міської 
ради від 17.12.2019 «Про міський 
бюджет Борисполя на 2020 рік» ди-
ректор ДЮСШ Михайло Шкоруп за-
пропонував внести в бюджетну про-
граму ремонт холу приміщення. 

«Бориспільську спортивну школу 
відвідує 890 дітей, тут працюють 13 
спортивних секцій. А приміщення 
майже аварійне. Невже наші діти не 
заслуговують на краще?» — звер-
нувся Шкоруп до депутатів.

Міський голова Анатолій Федор-
чук сказав коротко: «Шукайте гро-
ші на ремонт».

Позицію директора спортшколи 
підтримав депутат Ігор Шалімов, 
зазначивши, що кошти на ремонт 
ДЮСШ дійсно потрібні, і їх потріб-
но виділити в цьому році.

«Моя пропозиція – перерозпо-
ділити гроші, що виділені на ре-
монт дороги вул. Паркової, на ка-
пітальний ремонт спортивної шко-
ли (йдеться про 900 тис. грн – ред). 
Будівлі майже 50 років, і її потрібно 
ремонтувати й думати про безпе-
ку і комфортні умови для наших ді-
тей. Я вважаю, що доцільніше буде 
використати кошти не на дорогу, а 

на спортшколу.  Що стосується ре-
монту вулиці Паркової, то там нор-
мальна дорога. А якщо так потрібен 
ремонт, то депутат округу може від-
ремонтувати її депутатськими кош-
тами», — сказав Шалімов.

Обранці погодилися з пропози-
цією Шалімова. Проте обговорення 
перетворилося на дискусію. Депу-
тат Євгеній Боженко кричав з три-
буни Михайлу Шкорупу: «Мені за 
вас соромно!» і закликав не голо-
сувати за ремонт школи, бо ремонт 
вулиці з кількома будинками вва-
жав важливим. Шкоруп у відповідь 
нагадував, що діти Боженка, як і 
сам він, теж відвідують спортшколу.

Але у підсумку депутати схили-
ся до пропозиції Шалімова. Рішен-
ня з цією правкою до бюджету бу-
ло прийнято 19 голосами «так». На 
ремонт спортшколи буде виділено 
900 тис. грн у 2020 році.

«Спасибі Шалімову 
за підтримку»

«Вісті» поцікавилися у 
Михайла Шкорупа його вра-
женнями від голосування за 
ремонт ДЮСШ.

«Я радий, що пропозицію 
Ігоря Шалімова колеги під-
тримали і вдячний йому, що 
зумів переконати зал. Але не-
приємно вразило, що прого-
лосувало лише 19 депутатів, 
адже йдеться про комфорт 
наших дітей. Правда, після 
сесії мені телефонували де-
путати, які голосували про-
ти, і вибачалися», — розпо-
вів Шкоруп.

На запитання, на що саме 
планується витратити виділені 
кошти, директор спортшколи 
відповів, що зроблять підло-
гу в холі закладу, встановлять 
нові двері, обладнають пандус, 
відремонтують туалети тощо.

Басейн, за словами Шкору-
па, після ремонту відкриється 
3 березня. 

Також Ігор Шалімов нагадав 
присутнім на сесії, що Бориспіль 
давно потребує нової спортшколи. 

Щоб реалізація не затягнулася 
на роки, запропонував розробити 
такий проект, щоб можна було бу-
дувати заклад секціями.

«Я розумію, що будівництво су-
часної спортшколи з просторими 
залами, басейном та кортами кош-
туватиме 250-300 млн грн, а це для 
бюджету непідйомна сума. Полі-
тична фракція «Наш край» пропо-
нує будівництво закладу в дві-три 
черги, секціями. При цьому одра-
зу проектувати єдиний комплекс, 
щоб були центр туризму, секції 

баскетболу, волейболу, боротьби 
тощо», — виступив Ігор Шалімов.

Також він нагадав, що наші бор-
ці, які завойовують медалі на 
престижних змаганнях, тренують-
ся сьогодні в підвалі, в приміщен-
ні бомбосховища і таких прикла-
дів багато.

У результаті спільним сесійним 
рішенням було виділити 500 тис. 
грн із міського бюджету на роз-
робку проекту нового сучасного 
об’єкту спортивної інфраструкту-
ри, який планується зводити на 
земельній ділянці, що на території 
міського Центру туризму та краєз-
навства учнівської молоді (побли-
зу колишньої школи №2). 

Наголошувалося, що повноцін-
на спортивна школа на тій тери-
торії не поміститься, тому офіцій-

ний Бориспіль обмежився рішен-
ням про спорудження меншого 
спорт об’єкту.

БУДУВАТИМУТЬ НОВИЙ СПОРТИВНИЙ ОБ’ЄКТ

ПРОБЛЕМНА 
«ВИШИВАНКА» 
Ірина КОСТЕНКО

Судячи з виступу на 
сесійному засіданні 
Бориспільської міськради 
представників ЖК 
«Вишиванка», що на вул. 
Бежівка, 31 у Борисполі, 
у мешканців квартир 
великі проблеми з 
електропостачанням.

П’ять років люди (у ЖК мешкає 
понад 500 осіб) живуть 
у будинках, які офіційно 
прийняті в експлуатацію, але 
для Київобленерго досі є 
будівельним майданчиком. 
«Голова правління ОСББ 
«Вишиванка» Яна Бабенко, 
яка повторно його очолила, 
виступила з трибуни: «Маємо 
невелику суму недоплати 
— стоїмо на відключення, 
якщо потрібно, щоб ми 
прийняли непопулярне для 
нас рішення — попередження 
про відключення. Тепер у нас 
намагаються відібрати землю 
під магазини, хоча території 
замало для повноцінного 
благоустрою двору. Три роки 
тому ми чули від забудовника 
Друзенка, що для будівництва 
підстанції необхідно розпродати 
цокольні приміщення в наших 
багатоповерхівках. Продали 
все, але підстанції мешканці 
не отримали. Тепер нам 
розповідають, що потрібно 
будувати ще магазини, бо 
гроші за продаж цокольних 
приміщень у Друзенка вкрадено 
і будувати трансформаторну 
підстанцію немає за що. 
Мешканці не мають впевненості, 
що після появи магазинів 
з’явиться ТП». 
Міський голова Анатолій 
Федорчук заявив, що 
попередній голова ОСББ 
«Вишиванка» хотів, щоб 
магазини будувалися. Через 
відсутність трансформаторної 
підстанції забудовнику не 
надавали містобудівні умови 
та обмеження на будівництво 
магазинів, але він подав до суду, 
виграв і апеляцію. 
Депутати внесли до порядку 
денного сесії питання про 
зупинення містобудівних умов 
та обмежень на будівництво 
магазинів, але рішення не 
набрало голосів.
Досягнуто домовленості, що 
впродовж тижня відбудеться 
зустріч усіх сторін конфлікту 
за участі міського голови або 
його заступників для пошуку 
компромісу й забезпечення 
мікрорайону якісним 
електропостачанням.

ОДНОРАЗОВИХ 
МАСОК У 
БОРИСПОЛІ 
НЕМАЄ 
Наталія ТОКАРЧУК

Бориспіль переживає 
спалах захворюваності 
на ГРВІ, міські школи 
вдруге на карантині. 
Також українці з острахом 
читають і слухають 
новини щодо ситуації 
з розповсюдженням 
світом коронавірусу. 
«Вісті» дізнавалися, чи є 
доступними для містян 
елементарні засоби захисту 
від інфекцій — одноразові 
медичні маски. 

Так, у аптеках мережі «Вітамін» 
медичних масок немає. 
Провізори кажуть, уже місяць 
як вони в дефіциті, їх немає на 
складах. Такою ж є ситуація 
в інших аптечних закладах 
Борисполя, в тому числі КП 
«Бориспільська центральна 
аптека № 24». Завідуюча 
аптеки Оксана Камінська в 
коментарі газеті підтвердила, 
що масок немає, а коли будуть 
— невідомо. За її словами, 
наразі маски в дефіциті, вони 
тимчасово зникли з продажу 
в Борисполі та інших містах 
України. «Ми надали запит на 
аптечний склад і досі чекаємо. 
Як тільки вони з’являться 
в Україні, бориспільські 
аптеки їх теж отримають», — 
прокоментувала Камінська .

• Михайло ШКОРУП, директор 
Бориспільської ДЮСШ,  
депутат міськради.

• Ігор ШАЛІМОВ ініціював виділення коштів на ремонт спортшколи.

• У холі спортшколи плануються заміна підлоги та ремонт роздягальні. Приміщення санітарної зони теж будуть оновлені.

ПРО ПІДСУМКИ ВІЗИТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО БОРИСПОЛЯ, ПРО 
ПЕРСПЕКТИВИ РЕМОНТУ В БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЛІКАРНІ ТА ГОТОВНІСТЬ МІСЦЕВОЇ МЕДИЦИНИ ДО 
СПАЛАХУ КОРОНАВІРУСУ «ВІСТІ» РОЗМОВЛЯЛИ З МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ АНАТОЛІЄМ ФЕДОРЧУКОМ.

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

— Анатолію Соловйовичу, чо-
му Президент Зеленський вже 
вдруге відвідує Бориспільську лі-
карню? Чи відчула місцева меди-
цина позитивні зрушення після 
візиту першої особи держави?

— Вважаю, що візит Президен-
та до нашої лікарні свідчить про 
те, що дане питання на контролі. 
Дійсно, подібних лікарень в країні 
багато, чому саме Бориспіль? Ду-
маю, це викликано тим, що Бори-
спіль знаходиться в стратегічно-
му місці, бо поряд міжнародний 
аеропорт, тому ми повинні бути 
готові до будь-яких викликів. Ра-
ніше ніхто на неї не звертав ува-
ги, за часів Незалежності жодної 
копійки не виділялося на капре-
монти та будівництво, а місцевим 
бюджетам це було не під силу. То-
му лікарня і опинилася в скрутно-
му становищі. Фактично лікарня 
– це функція держави. Зараз той 
момент, коли до проблем лікарні 
долучилася Київська облдержад-
міністрація, яка виділила 20 млн 
грн на капремонт.

— Як Президент оцінив вико-
нання ремонтних робіт?

— Переконався, що все йде за 
графіком. Є зауваження до компа-
ній, які виграли тендер і там пра-
цюють. Ці моменти будемо вирі-
шувати з районною владою. Одра-
зу після нашої розмови (26 люто-
го – ред.), я їду на зустріч з цього 
питання до очільника КОДА. На-
ше завдання – завершити ремонт і 
зробити лікарню зразковою.

Слід до 1 липня закінчити ро-
боти в інфекційному відділенні 
і центральному корпусі. Готов-
ність пологового переноситься 
на осінь, там розміститься і гі-
некологічне відділення. На йо-
го місці буде неврологічне, а на 
звільнені площі переїде терапе-
втичне відділення.

— Від перестановки доданків 
сума не змінюється. Чи зможе 
ротація відділень, замість бу-
дівництва нового корпусу, вирі-
шити проблеми лікарні?

— Ми з будівництвом запізнили-
ся як мінімум на п’ять років, коли 
була спільна воля і міста, і району, і 
області. Якби тоді не змінилося ке-
рівництво РДА, новий лікувальний 
корпус вже стояв би. Не хочу нази-
вати прізвище очільника. 

— Які стосунки у керівництва 
міста з новим головою РДА Во-
лодимиром Строканем?

— У нас є спільна мета – зробити 
сучасну лікарню. Ми працюємо в 
тандемі й мені поки імпонують всі 
дії голови райдержадміністрації .

— Ви неодноразово наголо-
шували, що новий корпус буде. 

Із чим пов’язана зміна вектору? 
Це рішення «згори»?

— Під час першого візиту Пре-
зидента Зеленського в Бориспіль 
я з трибуни говорив про необхід-
ність будівництва нового корпусу. 
Потім була нарада у голови КОДА 
Михайла Бно-Айріяна, де він за-
питав, а чи є у міста кошти? На той 
момент було 70 млн грн, а на бу-
дівництво потрібно 200 млн грн. 
Гарантувати, що при нестабільній 
ситуації в державі знайдемо реш-
ту, ми не могли. Збудувати корпус 
за один рік було можливо за умо-
ви спільного фінансування міста, 
району і області. Керівництво об-
ласті дало зрозуміти, що коштів 
на будівництво не дасть. Будува-
ти корпус самотужки – це роз-
тягнулося б на роки. Або всі гро-
ші кинути на це будівництво, не 
ремонтувати дороги, не будувати 
дитсадки і школи. До того ж, у за-
недбаному стані знаходилися іс-
нуючі території лікарні, які потріб-
но утримувати. Тому, вважаю, ре-
монт і приведення до ладу того, 
що є, було правильним рішенням. 

— Скільки коштів потрібно на 
ремонт лікарні?

— Місто виділило на пологове 
відділення 48 млн грн, а 1,5 млн 
на заміну ліфта. Більшу суму виді-
лив район. Скільки коштуватиме 

ремонт інфекційного, я сказати не 
готовий.  

— Чому затягнувся ремонт ін-
фекційного?

— Там фактично триває нове 
будівництво. Усе міняють, зали-
шать старі стіни. Опалення, освіт-
лення, вентиляцію замінять, об-
ладнають палати і бокси. Буде су-
часна будівля.

— Чи готова сьогодні Бори-
спільська лікарня до викликів ко-
ронавірусу?

— Лікарня до цього не готова. Бу-
демо вирішувати, що робити в цій 
ситуації. 27 лютого збираємо комі-
сію з надзвичайних ситуацій за уча-
сті головного лікаря ББЛІЛ. Будемо 
ставити завдання, щоб обладнати 
декілька палат в лікарні на випадок 
надзвичайної ситуації. Також виді-
ляємо кошти на закупівлю захисних 
костюмів і засобів безпеки для ліка-
рів. Остаточну суму можна назвати 
після засідання комісії, але думаю, 
що це буде не менше 100 тис. грн.

— 26 лютого в столиці меди-
ки вийшли на протест і вимага-
ли підвищення зарплат. Озвучу-
валася версія очільниці МОЗ Зо-
ряни Скалецької, що доплату лі-
карям вторинної ланки мають 
здійснювати органи місцевого 
самоврядування. Як ставитися 
до такої перспективи?

— Я не чув такої заяви від мі-
ністра охорони здоров’я, тому 
не можу це коментувати. Міська 
і районна влада зробили все, щоб 
проблем у лікарів не було. Місто 
виділяє 10 млн грн на закупівлю 
сучасного обладнання для лікар-
ні, щоб медична реформа була вті-
лена в життя і медики могли отри-
мувати за свою роботу кошти від 
НСЖУ. Я вдячний депутатам, які з 
розумінням поставилися до цього 
питання і одноголосно проголо-
сували за виділення цієї субвен-
ції на сесії міської ради 25 лютого. 
Район також виділив 10 млн грн 
на закупівлю обладнання.  

— Міська первинка і ББЛІЛ на-
перебій закуповують обладнан-
ня і впроваджують платні ме-
дичні послуги. Чи не стане це фі-
нансовим навантаженням для 
пацієнтів?

— Комунізму не буде! Треба ро-
зуміти, що перші кроки реформи є 
болісними, але зворотного шляху 
немає. Треба вчитися жити і працю-
вати в нових умовах. Я за те, щоб в 
нашому місті створювалося конку-
рентне середовище. Лікарі будуть, 
образно кажучи, воювати за паці-
єнта. Людина має вибір – піти до сі-
мейного лікаря, пройти обстежен-
ня в бориспільській лікарні або в 
клініці Києва. Чим більше буде ме-
дичних центрів, тим краще для лю-
дини, яка обиратиме їх за рівнем 
оснащення, кваліфікацією лікарів і 
вартістю медпослуг.

— Ходять чутки, що лікарню 
будуть закривати чи ущільню-
вати, а лікарів скорочувати. 

— Скорочувати і закривати лі-
карню ніхто не збирається, але 
будуть нові правила і вимоги до 
її функціонування. Якщо раніше 
кошти виділялися на ліжко-місця 
і лікарі були зацікавлені в запов-
нюваності лікарень, то зараз увага 
приділяється якості лікування. То-
му лікар зацікавлений, щоб надати 
якісну допомогу і виписати пацієн-
та в задовільному стані.

— Чи планується будівництво на 
місці колишнього тубдиспансеру?

— У майбутньому ми будемо ви-
користовувати цю територію, але 
зараз на це немає коштів. Раніше 
ми планували розмістити там буди-
нок для людей літнього віку, зараз 
районне керівництво запропону-
вало спільними зусиллями зроби-
ти такий на території району - роз-
глядаємо одну з лікарень, що на 
території районі, так буде дешев-
ше і раціональніше. Розумієте, не-
можливо за рахунок міського бю-
джету одночасно будувати, роби-
ти капремонти, виділяти кошти на 
обладнання, доплачувати лікарям. 
Будемо відвертими — як би ми не 
надували щоки, ми надзвичайно 
бідна країна.

«ЛІКАРНЯ НЕ ГОТОВА  
ДО СПАЛАХІВ ІНФЕКЦІЇ»

« БУДЕМО ВІДВЕРТИМИ — 
ЯК БИ МИ НЕ НАДУВАЛИ 

ЩОКИ, МИ НАДЗВИЧАЙНО 
БІДНА КРАЇНА»

КОДА 
ВИЗНАЧИЛА 
РЕЗЕРВ 
 25 лютого обласною 
протиепідемічною комісією 
при Київській ОДА було 
обговорено та ухвалено План 
протиепідемічних заходів 
щодо запобігання занесенню 
та поширенню на території 
Київської області гострої 
респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом 
2019-nCoV, а також затверджено 
основні алгоритми координації 
діяльності між закладами 
охорони здоров’я, місцевими 
органами влади на випадок 
виявлення інфікованої людини.

Так, до госпітальних баз із 
надання медичної допомоги 
хворим із коронавірусною 
інфекцією визначено п’ять 
закладів охорони здоров’я, 
як резерв першої черги 
надання медичної допомоги 
хворим із коронавірусною 
інфекцією, а саме:

 • Броварська 
багатопрофільна клінічна 
лікарня;

 • Баришівська ЦРЛ;
 • Переяслав-Хмельницька 

ЦРЛ;
 • Яготинська ЦРЛ;
 • Васильківська ЦРЛ.
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 � ЖИВЕМО ЯК МОЖЕМО  � РОБОЧА НАРАДА

ПРОВІНЦІЯ БОРИСПІЛЬ:
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ У МАФах

 � Увагу бориспільців і гостей міста привертає «базарний» 
вигляд Київського Шляху: безліч МАФів (малих архітектурних 
форм), різноколірні фасади будівель, розташовані близько 
до дороги нові ТЦ і маркети в похмурих кольорах. Чому не 
йдеться про єдиний архітектурний ансамбль головної вулиці 
транзитного міста, «Вісті» запитали у керівника відділу 
контролю за благоустроєм Рустама Хамракулова.

НА ЛОХОВЦІ СТАБІЛЬНО
Рустам Хамракулов погоджується, що незаконні МАФи — 
головний біль всього Борисполя, не лише центральної 
вулиці. «Нами було демонтовано 15 незаконних МАФів, 
рішення пройшли через виконком. Але незаконних споруд 
ще достатньо», — зазначив Хамракулов та навів приклад так 
званої Лоховки (територія через дорогу від старої пожежної 
станції), де з 90-х років працюють підприємці.
«Ці підприємці годували містян, коли супермаркетів не було. 
Тому по-людськи жаль виганяти їх звідти, треба шукати 
компроміс», — коментує Хамракулов. За його словами, 
це може бути нова будівля, де розмістилися б магазини 
підприємців. Інший варіант – збудувати магазин через дорогу, 
де зараз стоїть погруддя Чубинського, яке можна перенести, 
але підприємці відхилили ідею. Хамракулов каже, що багато 
років комунальною землею бізнесмени користуються 
безкоштовно (бо договори на оренду землі місто не 
продовжило). 
«Підприємці звідти добровільно не підуть, потрібні радикальні 
методи – рішення виконкому про демонтаж МАФів, — каже 
керівник. — Проблемною також є незавершена двоповерхова 
будівля, що поряд із МАФами». За його словами, власниця 
павільйону самовільно збудувала капітальну будівлю без 
дозволів,  спадкоємці намагаються узаконити її, тривають суди 
і доля споруди невідома». 
Варто згадати і МАФи біля кінотеатру «Європа», які теж 
працюють незаконно. 

ВИМОГ НЕМАЄ
«У Борисполі немає 
положення про єдині 
стандарти до фасадів 
будівель та МАФів 
— говорить Рустам 
Хамракулов. — Наш 
відділ розробляв проект 
Положення про міський 
благоустрій. Наприклад, 
в документі вказано, 
що МАФи можуть мати 
площу від 10 до 30 кв м і 
мають бути виготовлені в єдиному стандарті: з логотипом міста, 
однаковим стилем вивісок і кольором оздоблення. Здалеку, за 
кольором, має бути видно, що в МАФі реалізується. Розробили 
норми і для фасадів будівель вздовж центральної вулиці». 
Також комунальниками пропонувалося розробити концепцію для 
МАФів у спальних районах. «Місто за власний кошт має готувати 
майданчики (забетонувати, підвести світло, воду) для МАФів в 
оренду», — вважає співрозмовник. Але, за словами Хамракулова, 
ідея із Положенням зависла. «Відділ благоустрою подав проект 
Положення до міськради понад рік тому для обговорення і 
доповнення. Але проект загубився у владних кабінетах», — 
констатує керівник. 
Хамракулов нарікає, що відсутність Положення про вимоги 
обмежує комунальників у діях і наводить приклад. «Перед Новим 
роком підприємців, які ведуть бізнес вздовж Київського Шляху, 
просили прикрасити фасади будівель, щоб відрізок траси, що 
йде через місто, виглядав святково, але ідею проігнорували», — 
каже співрозмовник. Хоча відомо, що за прилеглою територією 
(до бордюру дороги або тротуару) має доглядати підприємець та 
утримувати її в належному стані. 

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

ШТРАФИ НЕ ДІЮТЬ
Хамракулов констатує, що раніше підприємці не укладали 
договори на вивезення сміття, а «підкидали» його до баків 
багатоквартирних будинків. «Ми складали протоколи, виписували 
штрафи й змусити укласти договори на вивезення сміття: нині 99% 
підприємців вздовж вул. Київський Шлях мають такі договори», 
— розповідає про успіхи Хамракулов, але визнає, що штрафи за 
порушення не діють. 
«Розміри штрафів — 350-700 грн з приватної особи та 750-1700 грн 
з підприємця, а виконавча служба не поспішає стягувати кошти з 
тих, хто не платить їх добровільно. За рік нами складено понад 400 
адмінпротоколів, із них 80% сплачені», — каже Рустам Хамракулов.

ЧОМУ ОБШАРПАНІ ЯТКИ
За словами Хамракулова, власники тих МАФів, де донедавна 
діяв гральний бізнес, тепер шукають нових орендарів, які 
й приведуть обшарпані фасади павільйонів до ладу. «Наш 
відділ з поліцією виїздив на ці об’єкти, зняли рекламу й 
вивіски, змусили власників прибрати навколишню територію. 
Була розмова з господарями, ті пояснили, що отримали 
передоплату від орендарів за кілька місяців наперед. Власники 
розраховують на нових орендарів, які зроблять фасади «під 
себе», — розповідає Хамракулов. 

Усі проблеми з естетичним виглядом Борисполя красномовно 
свідчать про великі недоліки у підходах до міського 

благоустрою; вирішити їх без чіткого комплексного плану й політичної 
волі міськради неможливо.

!

«КРАСА» БІЛЯ СІЛЬПО ЧЕРЕЗ ДЕПУТАТІВ
Спорудження чергового 
МАФу біля супермаркету 
Сільпо викликало обурення 
в соцмережах міста. За 
похмурий вигляд його 
нарекли «мавзолеєм» і «бюро 
ритуальних послуг». За словами 
Рустама Хамракулова, відділ з 
контролю за благоустроєм не 
знав, яким буде вигляд МАФу. 
«Ми склали адмінпротокол, 

коли заливався фундамент. 
Була комісія, підприємець 
Костянтин Струков (голова 
правління Бориспільського 
РСТ, якому належить будівля) 
сплатив штраф. Депутати 
проголосували за це 
будівництво, тому нічого не 
вдієш, — пояснює Хамракулов. 
— Так само раніше були 
встановлені інші МАФи біля 

Сільпо. Підприємець обіцяв, 
що будує театральну касу, а 
тепер продає каву. І до фасаду 
Сільпо багато зауважень. Рік 
тому ми складали протоколи за 
порушення благоустрою, тоді 
підприємець обіцяв вкласти 
2,5 млн грн у реконструкцію 
фасаду, замінити тротуарну 
плитку. Але минув рік – 
обіцянка не виконана».

Алла БОГУШ, фото автора

Жителів Бориспільщини не-
покоїть проблема відключен-
ня енергопостачання. Скарги 
надходять від горян, гнідинців, 
процівців та жителів Бориспо-
ля. Аби розібратися у причинах 
і вирішити проблему, голова Бо-
риспільської районної ради Вла-
дислав Байчас ініціював нараду 
з керівниками Обленерго, сіль-
ськими головами та за участі ке-
рівництва міста. 

У кабінеті голови райради об-
говорювали нагальні питання за-
ступник голови районної ради 
Іван Недогибченко, перший за-
ступник Бориспільського місь-
кого голови Микола Корнійчук,  
в. о. начальника управління Дер-
женергонагляду в Київській об-
ласті Олександр Бабенко, керівник 
технічного департаменту «Київо-
бленерго» Олег Калюш, начальник 
Бориспільського РП ПАТ «Київо-
бленерго» Юрій Бриж, Гнідинський 
сільський голова Олександр Лаза-
ренко, Гірський сільський голова 
Роман Дмитрів, районний депутат 
Володимир Хворостянко. Пізніше 
до них приєднався народний де-
путат України Сергій Бунін.

«Багато 
безгосподарних 
мереж»

Олег Калюш наголосив, що у 
районі працює шість бригад Бо-
риспільського РП ПАТ «Київобле-
нерго», є й черговий персонал 
та мобільна вахтова бригада, яка 
працює за змінним графіком. Усі 
проживають на території району. 
Минулого тижня на Бориспільщи-
ні працювала бригада з Білоцер-
ківського району, оскільки через 
погодні умови обсяг робіт був ве-
ликий. Тож кадрові питання вирі-
шені, технікою і транспортом ра-
йонний підрозділ забезпечений. 

«У районі втричі більше мереж, 
ніж є на обліку. Люди роками при-
єднувалися до електромереж, а 
прописаних правил не було. У ра-
йоні маємо 558 трансформатор-
них підстанцій, які знаходяться у 
нас на балансі і які ми обслуговує-
мо, та майже 1,5 тис. підстанцій, на 
які не маємо впливу, тому працює-
мо над тим, аби їх передали нам на 
баланс. Приміром, у Горі із 69 під-
станцій лише 22 – Київобленерго. 
Стільки безгосподарних мереж, як 

у Бориспільському районі, немає у 
жодному районі Київщини», – ар-
гументував О. Калюш. 

Як у садових 
товариствах?

Проблему електропостачання 
в садових товариствах озвучив 
Олександр Лазаренко. На тери-
торії Гнідинської сільської ради їх 
найбільше. 

Олександр Бабенко поінфор-
мував, що в садових товариствах 
баланс між транформаторним лі-
чильником, який стоїть на підстан-
ції, і сумою споживачів від’ємний. 
Тому в садових товариствах і та-
риф відповідний.

«Ми вимагаємо замінити всі лі-
чильники у споживачів і навести 
лад в обліку, тоді ми візьмемо їх 
підстанції на баланс. Але голова 
садового товариства не зацікавле-
ний у цьому. Є і добросовісні спо-
живачі, але їх небагато», – наголо-
сив О. Бабенко.

Новий підхід
Цифрові технології дають змо-

гу оперативніше виявляти та лік-
відовувати аварії. У 2019 році вже 
відцифрували мережі в п’яти най-
більших районах області. Серед 
них і Бориспільський. Карти елек-
тромереж у районі стали доступні 

онлайн. Це спрощує процес при-
єднання до електромереж і ро-
бить відносини клієнта та енер-
гокомпанії прозорішими і кон-
структивнішими. Це дасть змогу 
споживачу розрахувати вартість 
приєднання, а потенційному ін-
вестору оцінити інвестиційну при-
вабливість об'єкта.

Цього року в області планується 
встановити 38 реклоузерів — висо-
ковольтних апаратів, завдяки яким 
працівники можуть швидко знай-
ти пошкоджену ділянку. Реклоузер 
можна використовувати як голов-
ний вимикач на розподільчих ме-
режах і пунктах. Також з його допо-
могою є змога підключення інших 
споживачів. Ще він може діагнос-
тувати помилки: швидко знаходить 
джерело пошкодження і блокує по-
дальші порушення прямо з «дис-
петчерської». 

Коли підстанції — 
комунальне майно

Керівники Бориспільщини звер-
нулися до народного депутата 
Сергія Буніна з проханням вивчи-
ти питання підстанцій, що перебу-
вають у комунальній власності. Та-
кі є і в районі, і в місті. За законом, 
на баланс приватної структури не 
можна передати комунальне май-
но, лише у господарське відання, 
проте Обленерго на це не йде.

ВИРІШУВАЛИ ПРОБЛЕМУ ЗІ 
«СВІТЛОМ» НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

Київобленерго розширює способи комуніка-
цій. Відтепер зателефонувати до кол-центру ста-
ло зручніше. Клієнти зможуть обрати, який спо-
сіб зв’язку для них краще: стаціонарний чи мо-
більний телефони.

 
У телефонному режимі можна передати покази лі-

чильника, подати заявку на його розпломбування, за-
лишити заявку на ремонт або приєднання до електро-
мереж, проконсультуватися з усього спектру послуг, 
які надає Київобленерго (оператор системи розподілу). 

Всі ці послуги тепер доступні і по мобільному но-
меру Київстар: (067) 495-70-40. Стаціонарні номери 
кол-центру (044) 459-07-40 (крім питань приєднань) 
та (044) 494-43-20 (лише з питань приєднань) працю-
ватимуть в звичному режимі.

Щомісяця кол-центр обслуговує близько 100 ти-
сяч дзвінків. При цьому один фахівець відповідає 
мінімум на 160 звернень щодня. Загалом майже два 
мільйона консультацій отримали клієнти Київобле-
нерго, звернувшись у кол-центр в 2019 році. 

У КОЛ-ЦЕНТРІ КИЇВОБЛЕНЕРГО ДІЄ НОВИЙ 
МОБІЛЬНИЙ НОМЕР ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ

• Малі архітектурні форми спотворюють вигляд пристоличного міста.

• Привести до ладу навколишню територію власника приміщення місцева влада не змушує.

• Із якого боку не глянь — біля «Сільпо» всюди безлад.

• Ятки з 90-х ніхто прибрати досі не наважується.

• За незаконну недобудову тривають суди.

• Керівники міста і району за столом перемовин.



6 7№7 (1015), 28 лютого 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» №7 (1015), 28 лютого 2020 р.

www.i-visti.com «ВІСТІ»
 � ГУЛЯЙ, НАРОД!  � НЯШКИ

 � ІДЕ ВЕСНА  � ПРАВИЛЬНО ЗРОБИЛИ

 � СЕЗОН ПЕРШИХ КВІТІВ 

Наші традиції Різне

ГОРІЛКА ДО ВАРЕНИКІВ, 
А П'ЯТНИЦЯ ДЛЯ ТЕЩІ

КО
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 � Коли зима добігає кінця, 
наш народ традиційно 
відзначає Масляну. Однак 
останні роки це народне 
свято в Україні стали 
вважати більше російським 
і подекуди замінили назву 
Масляної на Колодія, бо, 
мовляв, саме цей празник є 
давнім українським. Однак 
різниці між Масляною і 
Колодієм немає, окрім 
ідеологічного трактування. 
Є ще назви Масниця, 
Сиропусний тиждень.

Підготувала Оксана КОБЗАР

ПОЛІТИКА У 
НАРОДОЗНАВСТВІ

«Етнографи підкреслюють, що в 
Україні з давніх часів існувало своє 
свято — Колодій, у якого багато уні-
кальних традицій, а тому українцям 
слід поступово відходити від звича-
їв святкування Масляної», — пові-
домляє сайт Українські новини. Це 
типовий ідеологічний меседж укра-
їнських ЗМІ останніх років.

Але якщо відійти від політично-
го підтексту, нав’язаного сьогоден-
ням, і говорити про справжні тра-
диції українців тижня перед Вели-
ким постом, то вони показують об-
раз простого українця, зокрема 
жіноцтва, досить сильного і витри-
валого. Бо цей тиждень символізу-
вав відпочинок і розслаблення пе-
ред постом і весняною роботою.

Щодо Масляної і Колодія, то ці 
назви є синонімічними, бо тради-
ції свят спільні й відрізняються во-
ни лише регіонально. Цей тиждень 
має низку інших назв.

Так, знаний етнограф і наро-
дознавець Олекса Воропай у сво-
їй відомий книзі про народно-ка-
лендарні традиції «Звичаї нашого 
народу» вносить Масляну в під-
розділ «Весна» і говорить: «Масля-
на – це останній тиждень перед 
Великим постом». Автор детально 
описує розгульний і відомий зви-
чай масляного тижня українців — 
в’язання колодки. 

А не довіряти автору немає 
підстав, оскільки Воропай ма-
теріали для своєї праці збирав 
в Україні з 1937-го року, продо-
вжив у 1943, а потім з 1944-го по 
1948-й у Німеччині від людей, які 
разом з ним перебували у табо-
рах робітників і переміщених 
осіб; на основі записів, спосте-
режень і наукової літератури він 
у 1958 році видав книгу «Звичаї 
нашого народу».

ЯК НАШІ 
«КОЛОДУВАЛИ»

Тож Колодій — свято не стільки 
проводів зими, як розваг для  жі-
нок. Цілий тиждень, поки святку-
вали Колодія, чоловіки повинні бу-
ли беззаперечно слухатися жінок і 
терпіти їхні «веселі витівки».

Бо випивати і веселитися в цей 
тиждень могли тільки жінки, а чо-
ловіки робили це лише з дозволу 
представниць прекрасної статі.

«Заміжні жінки увесь цей тиж-
день справляють «колодку». У по-
неділок зранку вони збирають-
ся в корчмі «колодувати». Одна 
з них кладе на стіл невелике по-
ліно або палицю – колодку, — 
так описує давню традицію Во-
ропай. – Інші беруть її по черзі і 
вповивають шматками полотна. 
Це значить, що колодка народи-
лася. Купують горілку, сідають 
за стіл навколо колодки, п’ють 
і поздоровляють одна одну з  
народженням».

Потім жінки розходяться, а ко-
лодка лишається в шинку до на-
ступного дня. Так українці, пере-
важно жінки, пили щодня впро-
довж тижня до суботи, бо колод-
ка символізувала етапи людського 
життя від народження до смерті, 
тож причин випити вистачало.

На кінець тижня жінки співали:

Масляна, воротися!
До Великодня простягнися, 
Від Великодня до Петра, 
А від Петра до тепла…

Воропай пише: «Крім цього, в по-
неділок на Масляну заміжні жінки ще 
ходять по домах, де є дорослі хлоп-
ці або дівчата, і прив’язують матерям 
колодку на ноги. Це кара за те, що не 
оженили синів чи не повіддавали до-
чок впродовж останніх м’ясниць. Все 
це робиться із жартами, сміхом і го-
рілкою. Дівчата теж в’яжуть колодку, 
але тільки парубкам, і не до ноги, а 
до лівої руки. Як і молодиці, дівчата 
у цей день п’ють горілку і співають», 
— заявляє етнограф.

Також автор повідомляє, що ді-
вчача колодка оздоблена стрічка-
ми й за неї мають платити хлоп-
ці дівчатам намистом, хустками, 
грішми. 

Традиція колодування спонука-
ла молодих до створення сім’ї, про-
довження роду.

Також, за твердженням етногра-
фа, у четвер цього тижня господи-
ні збиралися компаніями, їли-пи-
ли, гуляли і не пряли, щоб «худоба 
водилася».

ПРОСИЛИ 
ПРОБАЧЕННЯ 
У неділю українці ходили 
до рідних та знайомих 
просити прощення за кривди, 
заподіяні протягом року. 
Казали: «Простіть мене!» Їм 
відповідали: «Бог простить!». 
Гріхом вважалося у цей день 
горілку пити, а слід було 
пригадувати, що зроблено не 
так і як виправитися. 

ЖИЛАВИЙ 
ПОНЕДІЛОК
Перший день Великого 
посту називався жилавим 
понеділком. «Господині в 
перший день посту пекли 
житні коржі – «жиляники» і 
більше ніякої страви. Їдять 
тертий хрін з буряковим 
квасом та редьку. Хоч і пісна 
страва у цей день була, проте 
їли її, запиваючи горілкою», 
— так пише Олекса Воропай. 
Мовляв, так «полоскали зуби», 
щоб не лишилося в роті чогось 
скоромного.
Ше називали цей понеділок 
чистим, бо господині їсти 
не варили й усі горщики й 
глечики залишалися чистими. 

ІЗ ВІВТОРКА 
ПОЧИНАВСЯ  
ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
Набожні люди 
утримувалися 
від рослинної 
їжі, відвідували 
церкву, молилися, 
утримувалися від 
утіх, веселощів і 
гріха. Бо Великий піст 
– найважливіший 
період для християн, 
під час якого люди 
перевіряють і 
виховують себе. 
Віряни не просто 
дотримуються 
харчових обмежень, 
головною його метою 
є покаяння та духовне 
очищення.

ДЛЯ ТЕЩІ — ОСОБЛИВЕ ЧАСТУВАННЯ
Також Воропай описує взаємини зятів із тещами у масляний 
тиждень.
«В п’ятницю – частунок тещі. Колись на Україні був звичай двічі 
на рік частувати тещу – «щоб горло не пересохло». Хто женився 
в осінні масниці, той урочисто віз тещу до себе в гості на другий 
тиждень Різдвяних свят – якщо добра, на третій – якщо зла. Хто 
ж оженився в різдвяні м’ясниці, той возився з тещею в п’ятницю 
на Масляну. Разом із тещею запрошувалися ще й інші родичі. 
Частуючи гостей, зять говорив: «Пийте, люди добрі, по повній 
чарці, хай у моєї тещі горло не пересихає» (натяк на сварливість)», 
— пише Воропай.
Тещу садовили на почесне місце в хаті, на покуті під образами, 
як поважну гостю, догоджали їй, частували горілочкою, щоб не 
сварила зятя впродовж року.
Частувалися українці у масляний тиждень переважно 
варениками з різною начинкою у сметані та маслі, гречаними 
та пшеничними млинцями на смальці, а хліба не пекли. Казали: 
«Сяка-така варениця, але краща паляниці». Млинці на Масляну 
сьогодні в Україні прийнято вважати «російським впливом» і 
витісненням наших неперевершених вареників.
Однак подібні до млинців витвори печуть у масляний тиждень 
усі слов’янські народи, нагадує Воропай. «Цей звичай ведеться 
із давніх-давен, бо вже в Святому Письмі слов’янською мовою 
цар Давид народові «даяша по млину сковорідному», — пише 
етнограф.
Натомість Воропай не описує на Масляну традицію спалювання 
солом’яного опудала, яке нібито символізує зиму, — як це 
повсюди нині влаштовується у святкування Масляної.

У 2020 РОЦІ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ ЗА 
СІМ ТИЖНІВ ДО 

ВЕЛИКОДНЯ. ЦЬОГОРІЧ 
ПРАВОСЛАВНИЙ 
ВЕЛИКДЕНЬ ПРИПАДАЄ 
НА 19 КВІТНЯ, ТОЖ 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 
В ПОНЕДІЛОК, 
2 БЕРЕЗНЯ, А 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ В 
СУБОТУ, 18 КВІТНЯ, І 
ТРИВАЄ 48 ДНІВ.
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«УСЕ КОТУ МАСЛЯНА»
Наталія ТОКАРЧУК,  
фото автора

Домашня улюблениця без 
імені, а по-простому Киця-
Кицюня, переконалася, що «усе 
коту Масляна». Симпатична 
смугаста кішка без конкретного 
імені по-багатому відзначає 
Масляну-2020 в своїх 
господарів, до яких «переїхала» 
на постійне місце проживання з 
вуличного смітника. 

«Одного осіннього дня молода 
кішка з’явилася у дворі 
бориспільської багатоповерхівки 
— негарна, хвороблива, худа і 
нещасна, — розповідає її власниця 
Катерина, школярка-випускниця. 
— Я давно хотіла котика, але 

мама була проти, тому я взялася 
опікуватися тваринкою. Згодом 
кицька почала «ходити в гості» 
— піднімалася на третій поверх 
і нявкала під дверима квартири, 
потім «переїхала». Ніяке ім’я 
хвостатій не прижилося, окрім 
Киця-Кицюня».
Смугасту згодом стерилізували й 
відпускати на двір уже не захотіли, 
бо полюбили, а вона відповідала 
чемністю й грайливістю. 
Дівчина розповідає, що Киці-
Кицюні у теплу погоду не сидиться 
вдома, вона проситься гуляти на 
вулицю. Набігавшись на свіжому 
повітрі, чекає біля під’їзду, щоб 
впустили додому. 
Приклад дружби Каті з Кицюнею 
доводить, що варто бути гуманними 
та брати котиків із вулиці.

• У масляний тиждень жінки щодня чаркувалися, а чоловіки їм в 
усьому догоджали.

БОЛЮЧИЙ СЕЗОН 
ОБРІЗУВАННЯ 
Наталія Токарчук, фото автора

Нова «стрижка» верби, що у міському парку, викликає подив. 
«Вісті» звернулися до експерта з озеленення організації «Зелена 
клініка» Дмитра Радюка з запитанням щодо доцільності 
радикального «окультурення» дерева.

«Із естетичної точки зору таке обрізування — спірне питання. Дане 
дерево виду верба Матсудана. Якщо не обрізувати їх, то висота може 
досягти 8 м, а крона 10 м у діаметрі, коли вони ростуть у сприятливих 
умовах. Це невибагливе дерево, яке має високий рівень зимо- та 
посухостійкості. Щодо цієї верби — вона росте на штучно створеному 
насипному пагорбі, тому немає потреби в сильній обрізці», — 
прокоментував експерт.

НАГАДАЄМО, 25 червня 2019 року депутати проголосували за 
заборону «топінгу» (радикального обрізування дерев) терміном на 2 
роки. Ініціаторами виступили кандидат біологічних наук, бориспілька 
Оксана Футорна та її чоловік, активіст Дмитро Футорний. Дія 
мораторія не стосується лише аварійних дерев. Мала бути створена 
спеціальна комісія, що оцінювала б, які з дерев є проблемними. Чи 
працює вона, наразі невідомо, але обрізка триває старим способом. 

ТІЛЬКИ «ТЕПЛОМУ 
КОТУ» І НЕ ЩАСТИТЬ
Оксана ПАВЛОВА, фото Сергія МАРЧЕНКО

Бориспільські депутати проігнорували прохання представника кафе 
«Теплий кіт», що діє у міському парку й має широку літню терасу.

Питання № 45 порядку денного сесійного засідання «Про розгляд заяви 
щодо надання містобудівних умов і обмежень для проектування об'єкта 
будівництва та реконструкції нежитлового приміщення по вул. 1 Травня, 
2/1 у місті Бориспіль» не викликало зацікавленості в обранців. 
Представник «Теплого кота» переконував депутатів із трибуни у 
необхідності засклити існуючу широку літню терасу. Мовляв, нинишній 
вигляд тераси, креативно побудованої із піддонів, не є естетичним. 
Вихід виступаючий побачив у потребі перетворити її на капітальну 
прибудову й презентував слайди проекту.
Із зали містяни нарікали, що підприємці й без «Теплого кота» загарбали 
територію парку, вже ніде гуляти. Депутати у результаті питання не 
підтримали.

• До споруди з білим фасадом хотіли добудувати криту терасу.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Мешканка села Глибоке, що на Бориспільщині, Поліна Костенко обож-
нює квіти. Кожного весняно-літнього сезону її двір потопає у рослинно-
му різнобарв’ї. Творити красу в садку та на городі – її хобі, віддушина.

Відкривають квітковий сезон у пані Поліни скромні лісові підсніж-
ники. Жінка каже, що не пам’ятає, коли так рано цвіли перші весняні 
квіти, як цьогоріч.

Підсніжники розпустилися ніжними дзвониками і вже очікують під-
тримки сусідів — поряд на клумбі рясно піднімається листя тюльпа-
нів. «Уже весна стартувала», — усміхається господиня.
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 � ОФІЦІЙНО

 � ОФІЦІЙНО

30.01.2020 органами місцевого 
самоврядування спільно з Голов-
ним управлінням Держпраці у 
Київській  області в приміщенні 
Бориспільської міської ради про-
ведено засідання «круглого столу» 
на тему: «Детінізація зайнятості у 
сфері торгівлі товарами та надання 
послуг». 

Захід організовано з метою вико-
нання доручення Прем'єр-міністра 
України О. Гончарука від 22.01.2020 № 
2313/0/1-20, яке зобов’язує довести 
до відома суб’єктів господарюван-
ня, що проводять діяльність у сфері  
торгівлі, тимчасового розміщення та 
організації харчування, інформацію 
щодо неприпустимості допуску до 
роботи найманих працівників без 
оформлення трудових відносин.

 В засіданні прийняли участь  63 
суб’єкта господарювання, які здій-
снюють такий вид діяльності на те-
риторії м. Бориспіль.

За статистичними даними станом на 
01.01.2019  кількість зайнятого насе-
лення по м. Бориспіль становить 20864 
осіб ( у юридичних осіб – 15861 осіб, 
у ФОП – 5001 осіб). Проте, кількість 
працездатного населення  станом на 
01.01.2019 становить 37520 осіб. Різ-

ниця становить 16636 осіб.  Певний 
відсоток від цієї кількості складають 
студенти, близько 300 осіб мають офі-
ційний статус «безробітного»,  частина 
населення  працює на підприємствах, 
які зареєстровані в Бориспільському 
районі або в м. Київ. А решта осіб – це 
і є неоформлені працівники. Це озна-
чає, що з найманими працівниками не 
укладаються трудові договори згідно 
чинного законодавства. 

Які ж наслідки нелегальної праці? 
Для найманих працівників - це від-
сутність соціальних гарантій: права 
на пенсію при повному страховому 
стажі, права на отримання субсидії, 
права на відпустку (у тому числі, на 
час вагітності та пологів),  страхуван-
ня від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань, 
права на оплату листків непрацез-
датності. Громадяни також втрачають 
можливість отримання державної до-
помоги у разі втрати роботи. 

Така ситуація значно зменшує до-
ходи місцевого бюджету, бюджету 
Пенсійного фонду та Фонду соціаль-
ного страхування. Наслідком «тіньо-
вої» зайнятості є також погіршення 
бізнес-середовища та інвестиційного 
клімату через формування недобро-
совісної конкуренції.

Отже, з кожним найманим праців-
ником має укладатись трудовий дого-
вір в обов’язковому порядку!

 Трудовий договір може укладатись 
в усній або письмовій формі. Усна 
форма передбачає: заяву працівника 
про прийняття на роботу, наказ про 
прийняття на роботу, запис в тру-
довій книжці. При письмовій формі 
до цих документів додається ще сам 
трудовий договір (строковий або без-
строковий).

Якщо роботодавець має сумні-
ви на предмет якісного виконання 
обов’язків працівником, то трудове 
законодавство дозволяє встанов-
лення випробувального терміну для 
працівника. 

Умова щодо встановлення випро-
бування при прийнятті на роботу має 
бути зафіксована у заяві працівника, 
трудовому договорі (при укладенні 
його в письмовій формі), а також у 
наказі  про прийняття на роботу. 

Проте, встановлення випробуваль-
ного терміну не дає право роботодав-
цю не оформляти працівника! 

При звільненні необхідно посила-
тися на п. 11 ст. 40 КЗпП, яка нещодав-
но з'явилася в Кодексі і яка дозволяє 
звільнити працівника, якому встанов-
лено  невідповідність займаній поса-

ді або виконуваній роботі протягом 
строку випробування. Крім того, 
роботодавець  повинен письмово 
попередити працівника про звіль-
нення протягом випробувального 
строку — не пізніше, ніж за 3 дні до 
дати звільнення.

При звільненні виплата всіх роз-
рахункових сум проводиться в день 
звільнення і в цей день працівнику 
видається трудова книжка.

Особи, які перебувають на обліку 
в центрі зайнятості, на період випро-
бувального терміну мають право за-
ключити тристоронній договір про 
проходження стажування (роботода-
вець – працівник – центр зайнятості). 
Допомога по безробіттю в цей період 
не припиняється. 

У період випробувального термі-
ну на працівника поширюються всі 
вимоги і гарантії законодавства про 
працю, у тому числі й щодо оплати 
праці.

Пам’ятайте! Вимоги трудового 
законодавства поширюються як на 
юридичних осіб, так і на фізичних осіб 
– підприємців, незалежно від кілько-
сті найманих працівників!

Відповідальність несуть всі робото-
давці, як юридичні особи, так і фізичні 
особи-підприємці.

Згідно ст. 265 Кодексу законів 
про працю України встановлені такі 
штрафні санкції:

- 30 мінімальних заробітних плат 
за кожного працівника: за  фактич-
ний допуск працівника до роботи 
без оформлення трудового договору 
(контракту); оформлення працівника 
на неповний робочий час у разі фак-
тичного виконання роботи повний 
робочий час, установлений на під-
приємстві; виплата заробітної плати 
без нарахування та сплати єдиного 
соціального внеску;

- 10 мінімальних заробітних плат за 
кожного працівника: недотримання 
мінімальних державних гарантій в 
оплаті праці ( неоплата роботи в ніч-
ний час, роботи у вихідний або свят-
ковий день, понадурочної роботи та 
інші питання оплати праці);

- 3 мінімальні заробітні плати: по-
рушення встановлених строків ви-
плати заробітної плати працівникам, 
більш як за один місяць, виплата їх 
не в повному обсязі; інші виплати, 
передбачені законодавством про 
працю;

- 1 мінімальна заробітна плата: 
порушення інших вимог трудового 
законодавства, крім передбачених 
вище (невиплата розрахункових ко-
штів, несвоєчасне повідомлення до 
органу ДПС про працевлаштування 
тощо) .

Руденко Олена 
начальник відділу з питань праці 

УСЗН БМР

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

24 лютого 2020 року № 130

Про роботу спостережної комі-
сії виконавчого комітету

Бориспільської міської ради за 
2019 рік

Відповідно до рішення вико-
навчого комітету міської ради від 
21.07.2014 № 468 «Про спостережну 
комісію при виконавчому комітеті 
міської ради», постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 01.04.2004 № 429 
«Про затвердження положень про 
спостережні комісії та піклувальні 
ради при спеціальних виховних уста-
новах», Закону України «Про соціаль-
ну адаптацію осіб, які відбувають чи 
відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний 
строк», ст. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 
та з метою організації громадського 
контролю за дотриманням прав і за-
конних інтересів засуджених та осіб, 
звільнених від відбування покаран-
ня, надання допомоги у їх соціальній 
адаптації виконавчий комітет міської 
ради ВИРІШИВ:

1. Звіт про роботу спостережної 
комісії виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради за 2019 рік 
взяти до відома (додається).

2. Голові спостережної комісії при 
виконавчому комітеті міської ради ін-
формувати громадськість міста через 
засоби масової інформації про робо-
ту спостережної комісії виконавчого 
комітету за 2019 рік до 01.03.2020.

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на заступника 
міського голови Пасенко Л.В.

Міський голова А.С.Федорчук

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

міської ради 
24.02.2020  № 130

Звіт про роботу
спостережної комісії при вико-

навчому комітеті
Бориспільської міської ради за 

2019 рік

Рішенням виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради від 
21.07.2014  № 468 «Про спостережну 
комісію при виконавчому комітеті 
міської ради» створена спостереж-
на комісія при виконавчому комі-
теті міської ради (далі – Комісія) та 
затверджено Положення, а її склад 
оновлюється кожні три роки. 

Основними завданнями Комісії є: 
організація та здійснення громад-

ського контролю за дотриманням 
прав, основних свобод і законних 
інтересів засуджених осіб та осіб, 
звільнених від відбування покарання; 

сприяння органам і установам вико-
нання покарань у виправленні і ресо-
ціалізації засуджених осіб та створенні 
належних умов для їх тримання, залу-
чення до цієї діяльності громадських 
організацій, органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій неза-
лежно від форми власності та громадян; 

організація виховної роботи з осо-
бами, умовно-достроково звільненими 
від відбування покарання та громад-
ського контролю за їх поведінкою про-
тягом невідбутої частини покарання; 

надання допомоги у соціальній 
адаптації особам, звільненим від від-
бування покарання.

За звітний період надійшло 25 по-
відомлень від Бориспільського місь-
крайонного відділу з питань проба-
ції Центрального міжрегіонального 
управління з питань виконання кримі-
нальних покарань та пробації Міністер-
ства юстиції (далі – Відділ з питань про-

бації) до центру соціальної підтримки 
дітей та сімей служби у справах дітей 
та сім’ї міської ради (далі – Центр) щодо 
осіб, які звільнилися з місць позбавлен-
ня волі для проведення заходів з ресо-
ціалізації. Фахівцями Центру зроблено 
25 виїздів  за вказаними у повідомлен-
нях адресами, а саме: 

з 15-ма особами проведено 
роз’яснювальну та попереджуваль-
ну роботу 

щодо виключення повторного ско-
єння злочинів та правопорушень;

відносно 4-х осіб не встановлено 
фактичного місця проживання;

5-ть осіб відмовилися від надання 
фахової допомоги;

1-м громадянином було скоєно по-
вторний злочин (крадіжку), за що він 
перебуває у місцях позбавлення волі.

За звітний період відсутні подання Від-
ділу з питань пробації щодо заміни не-
відбутої частини покарання на виправні 
роботи мешканців міста Борисполя.

Члени спостережної комісії спільно 
з  представниками ГФ «Сектор безпе-
ки», ГО «Асоціація учасників АТО Бо-
риспільщини» здійснювали патрулю-
вання міста Бориспіль в нічний час, а 
спільно з службою у справах дітей та 
сім’ї міської ради проводили превен-
тивну роботу з особами схильними до 
вживання алкогольних та наркотич-
них засобів. 

Членами спостережної комісії здійс-
нювався громадський контроль за 
дотриманням прав, основних свобод 
і законних інтересів осіб, які направ-
ляються Відділом з питань пробації на 
підприємства та установи, де відбува-
ють покарання засуджені та порушни-
ки, на яких покладено адміністратив-
не стягнення у вигляді громадських 
робіт.

На засіданнях Комісії були заслу-
хані звіти комунальних підприємств 
міста, де проходили відбування пока-
рання порушники у вигляді громад-
ських робіт. Громадські роботи вико-

нувалися безоплатно, не більш як 4 
години на день у вільний від основної 
роботи час, згідно графіків виходу на 
роботу особи, до якої застосовано 
адміністративне стягнення та яка за-
суджена у вигляді громадських робіт.

Порушень трудової дисципліни у 
відбуванні покарання порушників, які 
були направлені на виконання гро-
мадських робіт, не було.

До комунального підприємства 
«Управляюче муніципальне кому-
нальне підприємство - 1» Відділом 
з питань пробації було направлено 
1-го порушника, на якого накладено 
адміністративне стягнення у вигляді 
громадських робіт, з кількістю відпра-
цьованих годин-80; до Комунального 
підприємства «Виробниче управлін-
ня комунального господарства» - 1-го 
порушника, яким відпрацьовано 100 
годин, до КНП Бориспільська бага-
топрофільна лікарня інтенсивного 
лікування» - 3 особи, які відпрацюва-
ли 180 годин, до КП «ЖРЕУ» - 1 особа, 
якою було відпрацювано 80 годин. 

На засіданнях Комісії було заслу-
хано інформацію представника юве-
нальної превенції сектору превенції 
Бориспільського відділу поліції ГУ НП 
у Київській області про проведені за-
ходи щодо соціальної адаптації осіб, 
які відбували покарання у вигляді 
позбавлення волі та перебувають під 
адміністративним наглядом, а саме:  

у 2019 році  (у порівнянні з 2018 
роком 15 осіб), відсутні мешканці мі-
ста Борисполя, які звільнені з місць 
позбавлення волі по умовно-достро-
ковому звільненню;

під адміністративним наглядом 
сектору превенції Бориспільського 
ВП ГУ НП у Київській області, не пе-
ребувають особи (у порівнянні з 2018 
роком – 4 особи), які повернулися з 
місць позбавлення волі. 

На засіданні Комісії заслухано 
звіт служби у справах дітей та сім’ї 
міської ради про додержання вимог 
законодавства щодо профілактики 

правопорушень та злочинів серед 
неповнолітніх у місті Бориспіль та 
зазначено, що протягом  2019 року 
відсутні злочини скоєні підлітками (у 
порівнянні з 2018 роком-1 злочин). 
Адміністративних правопорушень 
зафіксовано 88 (у порівнянні з 2018 
роком – 67), що на 19% більше.

Загалом на обліку у службі у спра-
вах дітей та сім’ї міської ради пере-
буває 16 осіб з числа неповнолітніх, 
які проживають у 11 сім’ях, де батьки 
не належним чином виконують свої 
батьківські обов’язки. 

Спеціалістами сектору з питань ве-
дення соціально-правової роботи, про-
філактики правопорушень та соціаль-
ного супроводу служби у справах дітей 
та сім’ї міської ради спільно з членами 
Комісії проводяться профілактичні бесі-
ди щодо попередження дитячої злочин-
ності, правопорушень та інших негатив-
них явищ у підлітковому середовищі. 

У рамках проведення «Єдиного дня 
профілактики правопорушень» члена-
ми Комісії спільно з службою у справах 
дітей та сім’ї міської ради проведені 
профілактичні заходи у загальноос-
вітніх навчальних закладах міста по 
попередженню дитячої злочинності, 
правопорушень, забезпечення прав 
дітей на життя і здоров’я. Управлінням 
культури , молоді та спорту  до участі 
у акціях культурного та спортивного 
спрямування залучаються підлітки які 
схильні до скоєння правопорушень.

Відповідно до інформації директо-
ра Бориспільського міськрайонного 
центру зайнятості про стан працев-
лаштування звільнених від відбування 
покарання  протягом 2019 року були 
відсутні звернення осіб, які звільни-
лись з місць позбавлення волі.

Заходи, які заплановані Комісією, 
протягом 2019 року виконані в пов-
ному обсязі.

Заступник міського голови, 
Голова спостережної комісії

Л.В.Пасенко
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www.i-visti.com«ВІСТІ» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 "Ремесло за призначенням"
12.30 "Аромати Мексики"
13.10 Енеїда
14.25 "Аромати Колумбії"
15.10 Король контрабанди
16.15 "Тваринна зброя"
17.25 Наші гроші
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 "Світ дикої природи"
19.55 "Особливий загін"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Бюджетники
22.15 Т/с "Епоха честі"
0.00 Святі та грішні
0.55 Розсекречена історія
1.45 Своя земля
3.30 Спільно

4.05 UA:Фольк. Спогади
5.25 #ВУКРАЇНІ

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

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Т/с "Мишоловка для кота"
22.45, 23.45, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
1.05 Мелодрама "Школа"

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

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

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Х/ф "Кохання та пристрасть. 

Даліда" (16+)
14.50, 15.40 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. Кінці 

у воду"
23.45 Т/с "Голос янгола" (12+)
0.50 Т/с "Банкірши"
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 5, 6 с. (12+)
23.30 Т/с "Ключі від минулого" (16+)

1.30 Телемагазин
2.00 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
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 з 

Костянтином Стогнієм
11.45, 13.20 Х/ф "Ігри патріотів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.55, 21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.15 Х/ф "Пряма та очевидна загроза" 

(16+)
0.50 Х/ф "Троє амігос"
2.35 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
9.10 Х/ф "50 перших поцілунків"
11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.20, 19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
23.20 Х/ф "Літак президента" (16+)
1.50 Т/с "Чаклунки" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.50 ЕксперименТИ (16+)
9.30 Т/с "Коли ми вдома"
12.20 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
13.15 МастерШеф (12+)
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всіх (16+)
20.00 Т/с "Спіймати Кайдаша"
22.40 Давай поговоримо про секс (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-4"
9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
11.50 "Помста природи"
12.20 Х/ф "100 000 000 до н.е."
14.00 Х/ф "Земля, забута часом"
15.30 Х/ф "Ера динозаврів"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.35 "Облом.UA."
3.50 20 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Олімпік"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Заграва" (16+)
7.50, 16.50, 20.50, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.25 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Чужі тут не ходять"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.40 Т/с "Закон і порядок" (16+)
2.25 "Таємниці кримінального світу"
4.05 "Правда життя"

СЕРЕДА, 4 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 "Аромати Мексики"
13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади
14.25 "Аромати Колумбії"
15.10 Енеїда
16.15 "Тваринна зброя"
17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ
18.25 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Спринт 7, 5 км. Жінки
20.00 "Особливий загін"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40, 1.30 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Т/с "Епоха честі"
0.00 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Спринт 7, 5км. Жінки
2.35 Розсекречена історія
3.30 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, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.05 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 21.45 Т/с "Мишоловка для кота"
22.30 "Право на владу 2020"
1.00 "Гроші 2020"
2.05 Мелодрама "Школа"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)

12.25 Х/ф "День матері" (16+)
14.45, 15.40 "Речдок"
16.30 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. Кінці 

у воду"
23.45 Т/с "Голос янгола" (12+)
0.45 Т/с "Банкірши"
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.15 Т/с "Ключі від минулого" (16+)
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти
4.55 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 з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00, 21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.10 Х/ф "Втікач" (16+)
0.40 Х/ф "Іграшкові солдатики" (16+)
2.30 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
9.00 Х/ф "Ласкаво просимо в рай!" (16+)

11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Суддя Дредд"
22.50 Х/ф "Командир ескадрильї"
0.50 Т/с "Чаклунки" (16+)
1.50 Служба розшуку дітей
1.55 Зона ночі
4.00 Абзац

СТБ
6.05 ЕксперименТИ (16+)
9.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.50 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
13.30 МастерШеф (12+)
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всіх (16+)
20.00 Т/с "Спіймати Кайдаша"
22.40 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-4"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"
13.50 "Помста природи"
14.00 Х/ф "Швидкий і жорстокий"
15.30 Х/ф "Обман"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.35 "Облом.UA."
3.50 20 тур ЧУ з футболу "Десна"- 

"Маріуполь"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.30 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
7.55, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Без права на провал"
10.35, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.00, 2.45 "Речовий доказ"
18.20, 4.15 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 5 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 "Аромати Мексики"
13.10 "Браво, шеф!"
14.25 "Аромати Колумбії"
15.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади
16.15 "Тваринна зброя"
17.25, 3.30 Схеми. Корупція в деталях
17.55 VoxCheck
18.20, 0.00 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Спринт 10 км. Чоловіки
20.00 "Особливий загін"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
1.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ
2.35 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, 4.35 

ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.20 "Світ навиворіт -10. Бразилія"
15.20 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25, 22.25, 2.15 "Ліга сміху 2020"
0.25 Комедія "Отже, війна"
5.20 "Світське життя. 2020"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Х/ф "Сабрина"
14.50, 15.40, 23.40 "Речдок"

16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 
багатство"

18.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг"
4.25 "Орел і решка. Перезавантаження"
5.15 "Чекай на мене. Україна"

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
11.20 Реальна містика
12.20 Т/с "Кришталева мрія" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Кришталева мрія" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.00 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Рідні серця" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Рідні серця" (12+)
3.45 Х/ф "Мама виходить заміж"
5.15 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.40 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 з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.10 Х/ф "Гарячі голови" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Гарячі голови-2" (16+)
14.50, 16.20, 22.50 "На трьох" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу (12+)
2.05 Х/ф "Бездоганна репутація" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)

8.40 Діти проти зірок
10.40 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
12.50 Х/ф "Суддя Дредд"
14.50 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Руйнівник" (16+)
23.20 Х/ф "24 години на життя" (18+)
1.10 Служба розшуку дітей
1.15 Зона ночі

СТБ

5.45, 18.00 Хата на тата (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
19.00, 22.40 Холостяк (12+)
23.45 Х/ф "Вид згори кращий"
1.20 Небачене Євробачення 2020 г.

КАНАЛ "2+2"

6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-4"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.20, 0.45 "Загублений світ"

13.50 "Помста природи"
14.05 Х/ф "Винищувачі"
15.35 Х/ф "Літак проти вулкана"
19.25 Х/ф "Інтерв'ю з вбивцею"
21.15 Х/ф "За лінією вогню"
22.55 Х/ф "Бейтаун поза законом"
2.20 "Облом.UA."
3.50 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
5.05, 4.55 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Тупик" (16+)
7.50, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00 Х/ф "У квадраті 45"
10.20, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.05, 2.45 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 6 БЕРЕЗНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 "Ремесло за призначенням"
13.10, 5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40, 3.30 Бюджетники
14.25 "Аромати Колумбії"
15.10 UA:Фольк
16.15 "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 "Світ дикої природи"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
0.00 Х/ф "Тебе ніколи тут не було" (18+)
1.30 Схеми. Корупція в деталях
4.05 UA:Фольк. Спогади

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

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 14.05 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.05 Т/с "Величне століття. Роксолан"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.40 Т/с "Мишоловка для кота"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.30 "Голос країни 10"
2.20 Мелодрама "Школа"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00, 19.00, 1.45 "Стосується 

кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
14.00 Х/ф "Код Червоний" (16+)
15.50 "Чекай на мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. Кінці 

у воду"
23.45 Т/с "Голос янгола" (12+)
0.45 Т/с "Банкірши"
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 1, 2 с. (12+)
23.30 Т/с "Ключі від минулого" (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Зоряний шлях

ICTV
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55 Громадянська оборона
6.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.20 Х/ф "Підривники" (16+)
12.35, 13.20 Х/ф "Біла імла" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
17.00 Х/ф "Викрадення" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.05, 21.30 Х/ф "Повітряний маршал" 

(16+)
22.20 Свобода слова
23.55 Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
5.00, 4.10 Абзац
6.00, 7.45 Kids Time
6.05 М/ф "Прогулянки з динозаврами 3D"
7.50 Варьяти (12+)
9.20 Діти проти зірок
11.20 Х/ф "Книга джунглів"

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

16.50, 19.00 Від пацанки до панянки 
(16+)

21.00 Х/ф "Я - робот"
23.10 Х/ф "Дитя робота" (16+)
1.20 Т/с "Чаклунки" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ
6.30 ЕксперименТИ (16+)
10.15 Т/с "Коли ми вдома"
12.10 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
13.10 МастерШеф (12+)
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55, 22.40 Один за всіх (16+)
20.00 Т/с "Спіймати Кайдаша"
23.40 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Шалені перегони 2018"
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.50 "ДжеДАІ"

11.15 "Загублений світ"
14.00 "Помста природи"
14.25 Х/ф "Королі вулиць"
16.25 Х/ф "Хітмен: Агент 47"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40 Х/ф "Королі вулиць-2"
2.05 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00, 16.50, 20.50, 3.05 "Випадковий 

свідок"
6.35 Х/ф "Невловимі месники"
8.05 Х/ф "Знову невловимі"
10.45 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.35 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00, 3.30 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Міст" (16+)
0.45 Х/ф "Контракт" (16+)
4.10 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 2 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30, 4.05 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45, 14.10 Телепродаж
12.00 "Ремесло за призначенням"
13.10 Сильна доля
14.25 "Аромати Колумбії"
15.10 Бюджетники
15.45, 3.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ
16.15 "Тваринна зброя"
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.20, 2.35 Тема дня
19.20 "Світ дикої природи"
19.55 "Особливий загін"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.10 Святі та грішні
0.00 "Зворотний відлік"
1.45 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, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.00, 14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Т/с "Мишоловка для кота"
22.45, 0.40 "Одруження наосліп"
2.20 Мелодрама "Школа"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Х/ф "Святковий переполох" (12+)
14.45, 15.40 "Речдок"

16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 
багатство"

18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. Кінці 

у воду"
23.45 Т/с "Голос янгола" (12+)
0.50 Т/с "Банкірши"
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.30, 3.15 Реальна містика
13.30, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Три сестри" 3, 4 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.15 Т/с "Ключі від минулого" (16+)
1.45 Телемагазин

ICTV
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15 Х/ф "Біла імла" (16+)
12.05, 13.20 Х/ф "Повітряний маршал" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00, 21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.15 Х/ф "Ігри патріотів" (16+)
0.25 Х/ф "Бездоганна репутація" (16+)
2.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.20 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.25 Варьяти (12+)
9.20 Х/ф "Безсоромна подорож" (16+)
11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00, 19.00 Хто проти блондинок (12+)

21.00 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
23.10 Х/ф "Четверо проти банку" (16+)
1.10 Т/с "Чаклунки" (16+)
2.10 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.35 ЕксперименТИ (16+)
9.25 Т/с "Коли ми вдома"
11.55 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
12.55 МастерШеф (12+)
16.30, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 Один за всіх (16+)
20.00 Т/с "Спіймати Кайдаша"
22.40 Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-4"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.40 "Помста природи"

13.10 Х/ф "У пошуках бурштинової 
кімнати"

15.20 Х/ф "Куленепробивний чернець"
19.25 21 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Колос"
21.25, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.50 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Вбивство у зимовій Ялті" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 3.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винуватити Клаву К."
10.30, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 Т/с "Закон і порядок" (16+)
2.25 "Таємниці кримінального світу"
4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 3 БЕРЕЗНЯ

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92
Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА 
ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ
ВОДІЯ КАТ. В,С,Д
ОХОРОНЦЯ (ПОЗМІННО)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТО НА СТО
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30 Енеїда
10.30, 14.30 Телепродаж
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.05 Х/ф "Король Дроздовик"
13.55 "Дикі тварини"
14.50, 23.50 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Естафета 4х6 км. Жінки
16.30 #ВУКРАЇНІ
17.05, 1.25, 5.00 Бюджетники
17.50, 2.20 Біатлон. Кубок світу.VII етап. 

Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
19.30 "Вижити в дикій природі"
20.25 "Світ дикої природи"
21.20 "Боротьба за виживання"
22.00 Х/ф "Кохання живе три роки" (16+)
3.50 Своя земля
4.10 Сильна доля

КАНАЛ "1+1"

6.05, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Бойовик "Команда А"
12.10 Бойовик "Найкращий стрілець"
14.15 Бойовик "Зроблено в америці"
16.35, 21.30 "Вечірній квартал"
18.30, 3.55 "Розсміши коміка"
19.30, 5.20 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Українські сенсації 2020"
23.30, 0.30 "Світське життя. 2020"
1.30 "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР

6.55 Х/ф "День матері" (16+)
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Бережіть жінок"
13.30 Х/ф "Суєта суєт"

15.00 Х/ф "Найчарівніша та 
найпривабливіша"

16.30 Х/ф "Дівчата"
18.30, 20.30 Т/с "Два серця" (16+)
20.00, 2.55 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Кохання та пристрасть. 

Даліда" (16+)
1.20 Х/ф "Сповідь Дон Жуана" (16+)
3.25 "Орел і решка. Дива світу 2"
4.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
5.00 "Орел і решка. Перезавантаження"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.05 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Чужі рідні" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Чужі рідні" (12+)
16.50 Х/ф "Весільна сукня" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Концерт "Роксолана"
23.10 Музична платформа
1.35 Телемагазин
2.05 Т/с "Коли на південь відлетять 

журавлі"

ICTV
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Особливості національної роботи
7.10, 3.35 Я зняв!
8.00 Х/ф "Немовля на прогулянці"
9.50 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.00 Х/ф "Втікач" (16+)
16.25 Х/ф "Служителі закону" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
20.55 Х/ф "Крокодил Данді-2" (16+)
22.55 Х/ф "Гарячі голови" (16+)
0.30 Х/ф "Гарячі голови-2" (16+)
1.55 Х/ф "Троє амігос"

НОВИЙ КАНАЛ
5.30 Стендап шоу
6.30, 23.50 Варьяти (12+)
10.20 Хто зверху? (12+)
14.15, 16.05 Kids Time

14.20 М/ф "Робинзон Крузо: Дуже 
населений острів"

16.10 Х/ф "Я - робот"
18.20 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)
1.50 Зона ночі

СТБ
6.05 Прокинься з Ектором!
8.00 Т/с "Спіймати Кайдаша"
15.00, 19.00 МастерШеф Професіонали 

(12+)
21.45 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.30 Іван Васильович змінює професію: 

невідома версія
0.25 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"

КАНАЛ "2+2"
6.00, 9.00, 1.20 "Загублений світ"
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
13.00 Х/ф "Атлантичний рубіж"

14.40 Х/ф "Атлантичний рубіж: 
Воскресіння"

16.10 Х/ф "Широко крокуючи"
17.35 Х/ф "Широко крокуючи-2"
19.25 Х/ф "Роман у джунглях"
21.30 Х/ф "Заручниця-3"
23.30 Х/ф "Кривавий орел"
2.45 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН
5.25 Х/ф "У квадраті 45"
6.45 Х/ф "Було у батька три сини"
9.20 Х/ф "Слухати у відсіках"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.45 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 3.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дівчина без адреси"
21.15 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
23.30 Концерт "Весна на Зарічній вулиці"
1.45 "Професії"
3.55 "Речовий доказ"
4.45 "Top Shop"

СУБОТА, 7 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30, 3.15 Енеїда
10.30, 12.15 Телепродаж
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.40, 23.50 Біатлон. Кубок світу. VII 

етап. Мас-старт 12, 5 км. Жінки
13.45 "Дикі тварини"
14.35, 0.50 Біатлон. Кубок світу. VII етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловіки
15.30 UA:Біатлон. Студія
16.00, 2.20, 5.00 Бюджетники
16.35, 2.45 #ВУКРАЇНІ
17.10, 1.40 Своя земля
17.25 Т/с "Епоха честі"
19.20 "Вижити в дикій природі"
20.25 "Світ дикої природи"
21.20 "Боротьба за виживання"
22.00 Х/ф "Брехати, щоб бути ідеальною"
4.10 Сильна доля

КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф
6.15, 7.10 "Життя відомих людей 2020"
8.05 "Сніданок. Вихідний"
9.05 Лотерея "Лото-забава"
9.50, 10.50 "Світ навиворіт 11: Китай"
11.50 Т/с "Мишоловка для кота"
19.30, 5.05 "ТСН-тиждень"
21.05 "Голос країни 10"
23.25 Бойовик "Найкращий стрілець"
1.25 "Світ навиворіт -10. Бразилія"

ІНТЕР

6.30 Х/ф "Сабрина"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Дива світу 2"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00 Т/с "Два серця" (16+)
16.00 Т/с "Не відпускай мою руку"

17.45, 20.30 Т/с "Мама буде проти" (12+)
20.00 "Подробиці"
22.15 "Ювілейний вечір Михайла 

Гуцерієва"
0.30 "Речдок"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00 Ранок на підборах
9.00 Т/с "Рідні серця" (12+)
12.45 Т/с "Веселка в небі" (12+)
16.30 Т/с "Беглянка 2" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Беглянка 2" (12+)
22.15 Великий весняний концерт
23.55 Концерт "7"
1.50 Х/ф "Мама виходить заміж"
3.20 Х/ф "Весільна сукня" (12+)

ICTV
5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!

5.40 Факти
6.05 Антизомбі. Дайджест
7.00 Громадянська оборона
7.50 Секретний фронт. Дайджест
8.45, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Підняти перископ"
14.55 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
16.45 Х/ф "Крокодил Данді-2" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Люсі" (16+)
22.05 Х/ф "Привид у броні" (12+)
0.00 Х/ф "Дилер" (18+)
1.35 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

5.00 Стендап шоу
7.00 Діти проти зірок
9.00, 10.45 Kids Time
9.05 М/ф "Робинзон Крузо: Дуже 

населений острів"

10.50 Х/ф "Диявол носить Prada"
13.00 Х/ф "Чого хочуть жінки"
15.40 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)
18.20 Х/ф "Пірати Карибського моря 5: 

Помста Салазара" (12+)
21.00 Х/ф "Містер і місіс Сміт" (16+)
23.20 Х/ф "Секс - відео" (18+)
1.20 Зона ночі

СТБ
5.50 Х/ф "Вид згори кращий"
7.20 Прокинься з Ектором!
9.15 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
11.05 Хата на тата (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.50 Детектор брехні

КАНАЛ "2+2"
6.00, 9.00 "Загублений світ"
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
12.55 Х/ф "І гримнув грім"

14.45 Х/ф "Мисливці за скарбами"
16.40 Х/ф "По сліду"
18.40 Х/ф "Той, що біжить лабіринтом"
20.45 Х/ф "Облівіон"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 Т/с "Зустрічна смуга"
2.35 "Облом.UA."
4.40 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН

5.45 Х/ф "Ключі від неба"
7.10 "Страх у твоєму домі"
10.45 Х/ф "Дівчина без адреси"
12.25 Х/ф "Садко"
14.00 Х/ф "Танцюрист диско"
16.45 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
19.00 Х/ф "Висота"
20.50 Х/ф "За сірниками"
22.45 Х/ф "Жіноча робота з ризиком для 

життя"
1.05 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 8 БРЕЗНЯ

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

1. Інформація про суб’єкта господарювання.
ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», юридична адре-

са: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кре-
менецька, буд. 38, контактний номер телефону 
+380332787811.

(місце знаходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної особи під-
приємства (поштовий індекс, адреса), контак-
тний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція власного складу нафтопро-

дуктів об’ємом 11300 м. куб., в частині облаш-
тування системи пожежогасіння та встановлення 
електронних рівнемірів.

Технічна альтернатива 1 
Облаштування комплексу сухих трубопро-

водів системи пожежогасіння з надземним про-
кладанням трубопроводів. Конструктивно сухот-
руб являє собою систему горизонтальних труб, 
на яких розміщені дренчерні або спринклер-
ні розпилювачі і запірні механізми. До засувок 
підводяться вертикальні трубопроводи, які по-
дають до зрошувачів воду з пожежних водойм 
або ємностей. Таким чином, при появі загорян-
ня вся територія, охоплена полум'ям, заповню-
ється вогнегасною речовиною і полум'я швидко  
придушується.

Технічна альтернатива 2 
Облаштування системи пожежогасіння з під-

земним прокладанням металевих трубопрово-
дів. Переміщення води від джерела до осеред-
ку пожежі є функцією підземних протипожежних 
трубопроводів. Зварні з'єднання гарантують гер-
метичність системи.

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи.

Територія нафтобази ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП», розміщена за адресою: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 9. 

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 1.

У зв’язку з необхідністю проведення рекон-
струкції системи пожежогасіння на території уже 
існуючої нафтобази, територіальна альтернати-
ва не розглядається. Розташування об’єкту обу-
мовлено транспортною схемою, технологічними 
вимогами, умовами безпеки руху, інженерного 
забезпечення, виконанням протипожежних норм.

Місце провадження планованої діяльності: те-
риторіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності.

Реалізація планованої діяльності дасть мож-
ливість зміцнити паливно-енергетичну базу 
України, забезпечити енергоресурсами населен-
ня та промисловість, збільшити надходження в 
місцевий та державний бюджети, що сприятиме 
розвитку державних, соціальних, господарських 
програм.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо).

Бориспільська нафтобаза ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП» спеціалізується на прийманні світлих на-
фтопродуктів (бензину та дизельного пального) 
із залізничних цистерн, зберіганні їх у ємностях 
резервуарного парку та реалізації споживачам 
через мережу АЗС.

Річна виробнича потужність становить:
- дизельного пального –  67 634 м3;
- бензину марки А-92 – 15 988 м3;
- бензину марки А-95 – 40 244 м3.
Основне обладнання нафтобази: 
1) резервуарний парк: резервуар №1 - РВС - 

400  м3 – ДП; резервуар №2 - РВС - 200 м3 –  не 
експлуатується; резервуар №3 - РВС -  200 м3 – 
не експлуатується; резервуар №4 - РВС - 200 м3 
– не експлуатується; резервуар №5 - РВС -  400 
м3 – бензин А-95; резервуар №6 - РВС - 400 м3 – 
бензин А-95; резервуар №7 - РВС - 200 м3 – бен-
зин А-95; резервуар №8 - РВС - 200 м3 –  бензин 
А-95; резервуар №9 - РВС - 400 м3 –  бензин 
А-95; резервуар №10 - РВС 1000 м3 – ДП; резер-
вуар №11 - РВС - 700 м3 – ДП; резервуар №12 
- РВС - 1000 м3 – бензин А-92; резервуар  №14 
- РВС - 2000 м3 – бензин А-95; резервуар №15 
- РВС - 2000 м3 – бензин А-95; резервуар №16 - 
РВС - 2000 м3 – ДП;

2) зливо-наливна залізнодорожна естакада;
3) автоналивна палива в цистерни автомобілів.
6. Екологічні та інші обмеження планова-

ної діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1:
Основними обмеженнями є:
- дотримання меж землевідведення;
- дотримання значень гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в ат-
мосферному повітрі населених пунктів;

- забезпечення санітарних норм шумового 
тиску на границі найближчої житлової забудови;

- організація спеціально відведених та відпо-
відно обладнаних місць для тимчасового збері-
гання кожного окремого виду відходів згідно з їх 
характеристикою небезпеки та відповідно до ви-
мог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з 
подальшою передачею спеціалізованим підпри-
ємствам відповідно укладених угод;

- забезпечення організованого збирання та від-
ведення дощових, талих вод з території об’єкта;

- дотримання розміру санітарно-захисної зони;
- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2 – ті самі, що і 

для технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 – не роз-

глядається.
щодо територіальної альтернативи 2 – не роз-

глядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготов-

ка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
У зв’язку з наземним влаштуванням систе-

ми пожежних трубопроводів, проведення еколо-
го-інженерної підготовки, капітального будівниц-
тва та захисту території не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2  
Передбачається зняття твердого покриття, 

ґрунтово-рослинного шару та проведення зем-
ляних робіт для прокладання трубопроводів. 
Захист території під час проведення планова-
ної діяльності повинен забезпечувати заходи по 
раціональному використанню ґрунту, відновлю-
вальні та захисні природоохоронні заходи.

щодо територіальної альтернативи 1 – не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

8. Сфера, джерела та види можливого 
впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Основними видами впливу планової діяль-

ності на навколишнє середовище можуть бути: 
вплив на повітряне середовище, шумове наван-
таження, водне середовище, утворення відходів. 

Вплив на атмосферне повітря: викиди за-
бруднюючих речовин від резервуарів при при-
йомі зі залізничного транспорту, зберіганні та 
відвантаженні нафтопродуктів в автоцистерни.

Шумове навантаження: очікується шумовий 
вплив на прилеглу територію, зумовлений робо-
тою двигунів автомобілів та залізничного тран-
спорту, що маневрують територією об’єкту, на-
сосного обладнання.

Утворення відходів: в результаті планованої 
діяльності будуть утворюватися тверді побутові 
відходи та виробничі відходи (залишки очищен-
ня резервуарів, пісок, забруднений нафтопро-
дуктами, промаслене ганчір’я). Передбачений 
повний збір, роздільне зберігання на спеціаль-
но обладнаних майданчиках та передача відхо-
дів спеціалізованим організаціям відповідно до 
укладених договорів.

Вплив на водне середовище: вплив на вод-
не середовище буде здійснюватися внаслідок 
використання води на господарсько-побутові 
та протипожежні потреби, відведення господар-
сько-побутових та поверхневих дощових стічних 
вод.

щодо технічних альтернатив 2 – такий са-
мий, як і при обраному варіанті, а також здійс-
нення впливу на ґрунти, зумовлене проведен-
ням земляних робіт при підземному прокладанні 
трубопроводів для облаштування системи по-
жежогасіння. 

щодо територіальної альтернативи 1 – не роз-
глядається.

щодо територіальної альтернативи 2 – не роз-
глядається.

9. Належність планованої діяльності до 
першої 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 по зберіганню продук-
тів переробки викопного палива на площі 500 м2 

і більше належить до другої категорії видів пла-
нованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля згідно із пунктом 4 частиною 
3 статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля». 

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати знач-
ного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля немає. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу 
планової діяльності на повітряне середовище, 
водне середовище, геологічне середовище та 
ґрунти, рослинний та тваринний світ, техноген-
не та соціальне середовище під час експлуата-
ції об’єкту.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 
та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяль-
ність може мати значний вплив на довкілля і, 
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відпо-
відно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це проце-
дура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення пла-
нованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, ін-
шої інформації; 

надання уповноваженим органом мотивова-
ного висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього пові-
домлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля упов-
новажений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допу-
стимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на до-
вкілля та отримання рішення про провадження 
планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповнова-

женим органом поданого суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості надаєть-
ся можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти участь 
у громадських слуханнях. Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в оголо-
шенні про початок громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає 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 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вка-
жіть реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності в Єди-
ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений на першій сторінці цього повідомлення). 
Це значно спростить процес реєстрації та роз-
гляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-
зицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, 
що надають зауваження і пропозиції, своїм під-
писом засвідчують свою згоду на обробку їх 
персональних даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впливу на до-
вкілля зобов’язаний врахувати повністю, вра-
хувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, нада-
ні у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої 
діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про 
провадження даної планованої діяльності буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видаєтьсяДепартаментом Державної архітек-
турно-будівельної інспекції України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до Міністерства енергетики 
та захисту довкілля України, управління оцінки 
впливу на довкілля та стратегічної екологічної 
оцінки, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35, gladun@menr.gov.ua; OVD@
menr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 248-23-43, 
Гладун Євгеній Євгенійович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 
код ЄДРПОУ 34524327

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

На виконання статті 28 частини 3 Бюджетного КодексуУкраїни виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради інформує  про виконання бюджету м.Бориспіль за  2019 рік

Код

Найменування доходів згідно 
із бюджетною
класифікацією Затверджено 

на 2019 рік з 
урахуванням 
внесених змін

Фактичне 
виконання за  

2019 рік

Відсоток 
виконання

Фактичне 
виконання 
за 2018 рік

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 450264600 526440730 116,9 414776987

11000000
Податки на доходи, податки 
на прибуток

275804600 329932494 119,6 247878498

11010000
Податок на доходи фізичних 
осіб

275604600 329692655 119,6 246182857

14000000
Внутрішні податки на товари 
та послуги

54800000 56074034 102,3 51818512

14030000
Акцизний податок з ввезених 
на митну територію України 
підакцизних товарів (пальне)

26700000 25654221 96,1 24713184

14040000
Акцизний податок з реалізації 
через роздрібну торговельну 
мережу підакцизних товарів

21500000 24188140 112,5 21058958

18000000 Місцеві податки 119660000 140402780 117,3 115066234

18010000 Плата за землю 47000000 53214077 113,2 47071790

18050000 Єдиний податок 67500000 79347493 117,6 63034296

 Інші податки та збори 0 31422 0,0 13743

20000000 Неподаткові надходження 17958000 23880694 б.200 36484860

22000000

Адміністративні збори 
та платежі, доходи від 
некомерційної господарської 
діяльності

14235000 14490488 101,8 11824858

 Інші неподаткові надходження 3723000 9390206 б.200 24660002

 Разом доходів 468222600 550321424 117,5 451261847

40000000 Офіційні трансферти 260940449 259030948 99,3 297323643

 
Всього доходів загального  
фонду

729163049 809352372 111,0 748585490

 Спеціальний фонд     

10000000 Податкові надходження 65000 60403 92,9 49010

20000000 Неподаткові надходження 31123491 42330712 136,0 29920396

25000000
Власні надходження 
бюджетних установ

17573491 22380497 127,4 21078429

 Інші неподаткові надходження 13550000 19950215 147,2 8841967

 Разом доходів 31188491 42391115 135,9 29969406

40000000 Офіційні трансферти 4768335 0 0,0 1749400

 
Всього доходів спеціального 
фонду

35956826 42391115 117,9 31718806

 
Всього доходів (загальний і 
спеціальний фонди)

765119875 851743487 111,3 780304296

     Видатки (загальний фонд)     

0100 Державне управлiння      68 486 217   67293837 98,3 51468521

1000 Освіта, всього     235 810 627   228 715 168 97,0 191319721

2000 Охорона здоров’я        7 909 800   7268087 91,9 5836508

3000
Соцiальний захист та 
соцiальне забезпечення

    122 005 410   120055217 98,4 170457267

4000 Культура i мистецтво      12 234 936   11875718 97,1 10247756

5000 Фізична культура і спорт      13 428 938   13131704 97,8 11354761

6000
Житлово-комунальне 
господарство

     57 317 071   54253310 94,7 34838731

7461

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету

     37 597 392   37093773 98,7 39234105

7693
Інші заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

            20 000   9300 46,5 0

8410
Фінансова підтримка засобів 
масової інформації

          267 152   226670 84,8 187625

8110

Заходи із запобігання та 
ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

       1 086 845   1057875 97,3 661206

8220
Заходи та роботи з 
мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

            55 000   54938 99,9 54920

8230
Інші заходи громадського 
порядку та безпеки

          196 000   160544 81,9 436547

9110 Реверсна дотація      15 343 600   15343600 100,0 16567500

8700 Резервний фонд        4 230 695   0 0,0 0

8600
Обслуговування місцевого 
боргу

0 0 0,0 7026

9410

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок 
коштів медичної субвенції

     44 299 800   44299800 100,0 47640200

9800

Субвенція з місцевого 
бюджетудержавному 
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного розвитку 
регіону

          491 400   491372 100,0 556039

9770 Інші субвенції                   -       238408

 
Разом видатків (загальний 
фонд)

    620 780 883     601 330 912   96,9
     581 106 

842   

   Видатки (спеціальний фонд)     

0100 Державне управлiння           761 174   701382 92,1 1116779

1000 Освіта      59 538 849   52663313 88,5 43542388

2000 Охорона здоров’я        5 132 075   5027316 98,0 11604178

3000
Соцiальний захист та 
соцiальне забезпечення

       6 325 658   6298465 99,6 5670920

4000 Культура i мистецтво        1 181 715   1125884 95,3 1337973

5000 Фізична культура і спорт        3 978 889   3798787 95,5 3437750

6000
Житлово-комунальне 
господарство

     31 910 508   21046692 66,0 15718834

7130
Здійснення заходів із 
землеустрою

12000 12000 100,0 6000

7321
Будівництво1 освітніх установ 
та закладів

     51 835 054   14383078 27,7 125998767

7322
Будівництво1 медичних 
установ та закладів

     30 922 845   3740345 12,1 3860099

7324
Будівництво установ та 
закладів культури

0 0 0,0 36 000

7350

Розроблення схем 
планування та забудови 
територій (містобудівної 
документації)

       1 346 708   173587 12,9 390532

7363

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-
економічного розвитку 
окремих територій

       2 892 000   0 0,0 0

7366

Реалізація проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної 
програми для відновлення 
України

       4 768 335   0 0,0 0

7461

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету

     51 962 626   37602044 72,4 45052472

7463

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок трансфертів з інших 
місцевих бюджетів

0 0 0 5965900

7670
Внески до статутного 
капіталу суб’єктів 
господарювання

     29 583 508   25212227 85,2 18441948

7691

Виконання заходів за 
рахунок цільових фондів, 
утворених Верховною Радою 
Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади і 
фондів, утворених Верховною 
Радою Автономної 
Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування

       2 253 419   480118 21,3 1716425

8110

Заходи із запобігання та 
ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

          494 230   494230 100,0 938496

8340
Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

     25 159 873   21308242 84,7 29753140

8410
Фінансова підтримка засобів 
масової інформації

          333 825   329644 98,7 399999

9710

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 
об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію 
негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного 
користування

     15 000 000   3000000 20,0 0

9800

Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного розвитку 
регіонів

          355 000         342 579   96,5 216939

 
Разом видатків (спеціальний 
фонд)

    325 748 291   197739932 60,7 315205539

 
Всього видатків по 
загальному та спеціальному 
фонду 

    946 529 174   799070844 84,4 896312381

 Кредитування     

8882

Повернення коштів, наданих 
для виконання гарантійних 
зобов'язань за позичальників, 
що отримали кредити під 
місцеві гарантії

-500 000 -500 000 100,0 -500 000
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

БУДИНКИ

Баришівка

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, кори-
дор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’яні з ре-
шітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, са-
рай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 соток, 
750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Бориспіль

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

Старе с., 70 кв.м, дерев’яний, обшитий плоским 
шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, коридор, с/в у 
будинку, газ, світло, централізоване водопостачан-
ня, вигрібна яма, 12 соток, погріб, сарай, літня кух-
ня, 367500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Тарасівка с., дерев’яний, 63 кв.м, пічне опалення, 
вода у дворі, сарай, погріб, 40 соток, 2 держакти, 
господар. Тел.: 0 97 8863452.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев’яний, обкладений цег-

лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 245000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 29 КВ.М., З ПІДВАЛОМ 

29 КВ.М. РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ , 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 0556411.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

7558661.

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

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

Куплю
Бориспіль

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

1-к. кв., терміново у господаря. Тел.: 0 67 8677535, 
0 95 7275230.

Будинок, від м. Київ до 50 км, 100 кв.м, 1990-95 рр. 
забудови, з усіма зручностями, до 450000 грн. Тел.: 
0 68 9636640.

Здам
Бориспіль

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

1-к.кв., центр. Тел.: 0 50 5456870.
2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-

ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

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

Оголошення та реклама

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

093-702-58-42
096-188-18-18
095-140-09-12

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè
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³

îäðàçó

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Оголошення та реклама

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Обігрівачі електричні еконі, енергозберігаючі, 

конвектори нового покоління, тепла підлога (се-

редньодобова споживана потужність 100 Вт/ч 

на 1 кв.м), виробник — чеська компанія «Еко 

Енерго Теплотехніка», м. Бориспіль econi.com.

ua. Тел.: 0 50 3574386.

РІЗНЕ

Бориспіль

Велосипед «Україна»; каністри залізні, 20 л; 

труби нержавіючі, харчової сталі, діамотр 19/14; 

холодильник «Саратов»; електрична плита 

«Весна»; стінка, 4 м, колір — горіх. Тел.: 0 68 

3636778.

Інвалідне крісло-коляска, модель «Ар-

тем-201». Положення приводних коліс і нахил 

регулюються. Ширина — 44 см, глубина — 41 

см, висота — 32,5 см, відстань від сидіння до 

підлокітників — 16 см. Максимальне наванта-

ження — 100 кг. Тел.: 0 93 3442077.

Круглі та квадратні килимки ручної роботи. Ко-

лір від яскраво червоного до спокійного сірого. 

Можливо застосовувати на стільці, крісла, на 

підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготовити на 

замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним 
особам: ведення обліку, супровід, підготовка та по-
дання звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієн-
та. Тел.: 0 67 4037993.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Зрізання та видалення дерев. Тел.: 0 67 
3779593, Олександр.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво ПТУ-4, серія КХЛ №24166094, 
видане на ім’я Кулика Віталія Миколайовича Дудар-
ківською школою 22.06.2004 р., вважати недійсним.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 63 
4839278, (4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

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

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

ОСББ «ВАТУТІНА-99» запрошує на роботу приби-
ральницю. Заробітна плата 6000,00 грн. Тел.: 0 67 
4288887, звертатися до Голови правління.

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

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівци. Офіційна та гід-
на праця, безкоштовні вакансії, надаємо житло. 
Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.: 0 93 
0165413(вайбер), 0 67 1744429.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-
ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

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

Пропоную приміщення з трьох кімнат у приватно-
му будинку, які потребують ремонту. З вашої сторо-
ни ремонт, з моєї — тепла оселя. Хозяйка. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.

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 при-

ватний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремон-
ту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» запро-
шує на роботу: кухаря-універсала, бармена-офіці-
анта, покоївку, готувача білизни, водія кат. В,С,Д, 
охоронця (позмінно), слюсаря з ремонту авто на 
СТО. Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 
0 50 3521592.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: кухаря-універсала, офіціанта 
в ресторан; охоронця (позмінно); водія кат. «Д»; 
слюсаря з ремонту авто на СТО. Забезпечуємо 
житлом та харчуванням Тел.: 0 50 3574386, Ана-
толій Володимирович.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіа-
торів». Офіційне працевлаштування, можлива орен-
да місця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 
8655604.

Запрошуємо кухаря, г/р 2/2 з 11.00 до 23.00, 
д/р обов’язково, з/п 7000-12000 грн, додому від-
возимо. Тел.: 0 63 3108360.

Запрошуємо на роботу офіціанта, с. Проліски, 
г/р 2/2, з/п 8000 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

Запрошуємо на роботу прибиральниць, двірника, 
з/п 7000 грн/15 змін; пресувальника макулатури, з/п 
10000 грн/15 змін, спецодяг, соц.пакет. Робота у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.
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ОВНА. Вчіться цінувати 
свій час, але не забувай-
те і про живе спілкуван-

ня з близькими. Постарайтеся за-
йвий раз не зачіпати інтереси ді-
лових партнерів та колег.

ТЕЛЕЦЬ. Поталанить у 
справах, у яких необхід-
но виявити ініціативу, 

напористість і рішучість. Може 
з'явитися шанс перетворити су-
противників на союзників.

БЛИЗНЮКИ. Добре не 
тільки будувати плани 
на майбутнє, а й поти-

хеньку починати їх реалізовувати. 
Вдасться навіть те, про що давно 
мріяли, але вже втратили надію.

РАК. Постарайтеся не 
витрачати зайві сили на 
суєту й порожні розмо-

ви та обіцянки. Вам необхідно до-
вести до завершення розпочату 
важливу справу і відпочити.

ЛЕВ. Зараз важливо мен-
ше говорити й більше ді-
яти, втілювати задумане в 

життя. І не сперечайтеся з началь-
ством. Якщо вас попросять про 
допомогу, не відмовляйте.

ДІВА. Імовірно, відкри-
єте для себе нові сфери 
діяльності й познайоми-

теся з людьми, які стануть для вас 
партнерами та навіть друзями. Ві-
тер змін сприймете з радістю.

ТЕРЕЗИ. Вам потрібна 
незалежність у всьому: і в 
думках, і в справах, і в ді-

ях, а найголовніше – у розв'язках. 
Але якщо будете занадто безком-
промісні, то ймовірні конфлікти.

СКОРПІОН. Ваші заду-
ми та фантазії можуть за-
вести вас досить далеко. 

Прислухайтесь до інтуїції, дійте за 
реальною ситуацією, і будете за-
доволені собою.

СТРІЛЕЦЬ. Зберігайте 
свої ідеї та далекогляд-
ні плани поки що у таєм-

ниці, щоб вони реалізувалися без 
перешкод. Бажано рівномірно 
чергувати роботу й відпочинок.

КОЗОРІГ. Можуть ви-
никнути напружені си-
туації, тому проявляйте 

розумну обережність. Не давайте 
відразу остаточну відповідь, візь-
міть якийсь час на роздуми.

ВОДОЛІЙ. Готуйтеся до 
непередбачених пово-
ротів подій, які розкри-

ють ваші найкращі якості. Імовір-
ні події та зміни, до яких ви психо-
логічно не підготовлені.

РИБИ. Розшириться коло 
спілкування, виникнуть 
нові обов'язки, з'явиться 

бажання осягнути неосяжне. У ви-
хідні намагайтеся зберігати спокій 
і добре відпочиньте.

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2 — 8 БЕРЕЗНЯ


