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ВЕСНА ПЕРЕМАГАЄ

�� 8�травня�—�День�пам’яті�та�примирення.

�� 9�травня�—�День�перемоги�над�нацизмом�� � �
у�Другій�світовій�війні.��� � � � � �

Розповідь про двох героїв двох війн     
із однаковим прізвищем — Момот. стор. 6

�� 11�травня�—�послаблення�карантину.��� �
Для�відвідувачів�відкриють�зони�відпочинку,�
магазини�та�об’єкти�сфери�послуг.��� � �

Як безпечно повернутися до звичного життя — 
розмова з Євгенієм Черенком. стор. 4
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�� ВІТАННЯ�� РЕПОРТАЖ�ІЗ�БУДМАЙДАНЧИКА

�� КОМЕНТАРІ�З�ПРИВОДУ

�� ВІТАННЯ

ДОРОГІ НАШІ 
ВЕТЕРАНИ! 
ШАНОВНІ 
ЗЕМЛЯКИ!
У ці дні разом з Європою 
та світом ми відзначаємо 
День пам’яті та 
примирення і вшановуємо 
мужність,  відданість тих, 
хто з неймовірною жагою 
справедливості виборов 
Перемогу, зупинив Другу 
Світову війну, виніс вирок 
нацизму, приніс мир і  
надію на нашу землю. 
 
Священний обов’язок 
кожного з нас – бути гідними 
подвигу батьків і дідів та 
зробити все для того, щоб 
на мирній землі виховувати 
дітей, радіти сонцю…
Подвиг воїнів Перемоги 
сьогодні достойно 
продовжують наші 
солдати, захищаючи 
країну на східних рубежах. 
Низько вклоняємося 
ветеранам та захисникам 
Вітчизни, дякуємо за 
патріотизм і самопожертву 
заради незалежності та 
територіальної цілісності 
України, свободи нашого 
народу.
Цього дня ми схиляємо 
голови у щирому поклоні 
перед нині живими, 
запалюємо свічки пам'яті 
перед тими, хто не дожив до 
сьогоднішнього дня.
Пом'янімо всіх, хто боровся  
за волю України, хто 
віддав життя за  свободу 
держави, за бажання бачити 
рідну землю квітучою та 
щасливою. Миру всім, 
довголіття, міцного здоров'я, 
віри й оптимізму.

Владислав БАЙЧАС, 
голова Бориспільської 

районної ради

ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ, 
ШАНОВНІ 
БОРИСПІЛЬЦІ! 

Прийміть найтепліші 
та найщиріші вітання з 
великим днем в історії 
нашої держави – 75-річчям 
Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні! 

Ціна перемоги надзвичайно 
висока – це життя більше 
70 мільйонів людей усього 
світу, з яких близько 10 
мільйонів українців. Завдяки їх 
мужності і стійкості, героїзму 
та відвазі була так тяжко 
здобута мирна весна 1945 
року.  З кожним роком число 
тих, хто брав безпосередню 
участь в бойових діях чи 
пережив воєнні лихоліття 
Другої світової, невпинно 
зменшується. Нині у місті 
Борисполі залишилося 13 
учасників найкривавішої 
війни XX століття. Наша 
пам’ять і належна шана є 
найбільшим визнанням їхнього 
подвигу. Щороку 9 травня ми 
проводимо пам’ятні заходи, на 
які обов’язково запрошуємо 
ветеранів, дітей війни, їх 
нащадків. На жаль, цей рік стане 
виключенням. Через загрозу 
поширення коронавірусної 
інфекції вшанування пам’яті 
героїв Другої світової війни 
відбуватиметься з дотриманням 
карантинних заходів без 
залучення великої кількості 
людей. Але це не заважає 
кожному з нас згадати цього 
дня про рідних і близьких, 
які воювали, працювали в 
тилу, відбудовували країну 
після завершення воєнних 
дій, пом’янути загиблих та 
подякувати живим. Наш святий 
обов’язок знати і ніколи не 
забувати, що українці, разом 
з багатьма народами світу, 
зробили величезний внесок 
у здобуття  довгоочікуваного 
миру. Це наша історія, яка 
сповнена гіркими втратами, 
невимовними стражданнями, 
спаплюженими долями, 
втраченими життями, 
але, разом з тим, великим 
героїзмом, відданістю, 
мужністю, самопожертвою 
та любов’ю до Батьківщини. 
Ми з вдячністю схиляємо 
голови перед світлою пам’яттю 
загиблих на полях боїв 
Другої світової війни, тих, 
чиє життя обірвалося після її 
завершення. Бажаємо здоров’я 
та доброго самопочуття 
усім, хто пройшов страшні 
випробування та є прикладом 
сили духу для кожного з нас, а 
особливо для нинішніх воїнів-
захисників України в боротьбі 
проти окупантів. Слава вам, 
дорогі ветерани, і величезна 
вдячність від майбутніх 
поколінь! 

З повагою Бориспільський 
міський голова

Анатолій ФЕДОРЧУК

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

БУДІВНИЦТВО АМБУЛАТОРІЇ 
НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ

Ірина КОСТЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

«Вісті» побували на будмайдан-
чику з першим заступником місь-
кого голови Миколою Корнійчуком 
і головою правління ПрАТ «Агро-
будмеханізація» Володимиром 
Шалімовим, який провів екскурсію 
об’єктом. 

Будівля зсередини приємно вра-
жає, як і її фасад. Просторе фойє, 
великі вікна з п’ятикамерними 
енергозберігаючими склопакета-
ми. Амбулаторія на два поверхи, є 
функціональний підвал. Площа по-
верху — 300 кв. м. На перекрит-
тя будівлі, ширина якої 15 м, вико-
ристовували 9- й 6-метрові залі-
зобетонні плити. 9-метрові виготов-
ляли за спецзамовленням на БКБМ 
(ПрАТ «Бориспільський комбінат бу-
дівельних матеріалів», голова прав-
ління Ігор Шалімов — ред.)

Проектом передбачено на обох 
поверхах оглядові кабінети, сан-
вузли з урахуванням потреб лю-
дей з обмеженими можливостями. 
Є приміщення для серверної, апте-
ки, денного стаціонару. У частині 
кабінетів другого поверху розташу-
ється адміністрація Бориспільсько-
го міського центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги.

У будівлі передбачено електро-
опалення. Котел і щитова розміс-
тяться у підвалі. Як і у всьому примі-
щенні, там забезпечуватиметься су-
часна витяжна вентиляція, обігрів. 

 � Амбулаторію загальної практики — сімейної медицини у мікрорайоні Розвилка 
(на перехресті вулиць Київський Шлях та Покровська), що в Борисполі, зводить ПрАТ 
«Агробудмеханізація» (голова правління Володимир Шалімов). Роботи розпочалися у грудні 
2019 року, а нині двоповерхову будівлю медзакладу можна оглянути.

«ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ 
ДО 1 СЕРПНЯ»

Микола КОРНІЙЧУК:
— Вартість будівництва амбулаторії 

12 млн 700 тис. грн. Наразі місто опла-
тило забудовнику 3 млн 70 тис. грн. Ще, 
відповідно до актів виконаних робіт, 
підготовлено платіжки на 930 тис. грн. 
Робіт уже виконано на значно більшу 
суму. Забудовник виконуватиме і вну-
трішні опоряджувальні роботи, плану-
ється завершити їх до 1 серпня.

«УСЕ ЗА ГРАФІКОМ»
Володимир ШАЛІМОВ: 
— Уже закінчена цегляна кладка. Ро-

бимо покрівлю: ставимо стропила і крі-
питимемо металочерепицю. Виконують-
ся внутрішні роботи — працюють елек-
трики та сантехніки. Вода і каналізація 
передбачені у кожному кабінеті. На чер-
зі «мокрі» процеси: штукатурка і стяжка. 

Днями розпочинатимемо будівниц-
тво зовнішніх мереж — водопостачан-
ня і каналізацію. Прокладання мереж 
передбачає «прокол» попід трасою вул. Київський Шлях методом гори-
зонтального буріння — це важка і дороговартісна робота. Виконувати-
ме її ПМК-508, структурний підрозділ Агробудмеханізації, який очолює 
Володимир Крилач. Процес будівництва триває за графіком.
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�� ВІТАННЯ

ШАНОВНІ 
МЕШКАНЦІ 
БОРИСПОЛЯ!

Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди пам’ятної 
дати — 75 річниці перемоги 
над нацизмом у Другій 
світовій війні і Днем пам’яті 
та примирення!

Вже сімдесят п’ять років 
минуло на відтоді, як наша 
країна здобула Велику 
перемогу, але з часом ця 
подія не втрачає свого 
значення. Золотими 
літерами навічно вписано 
цей великий день у 
героїчний літопис Вітчизни. 
Сьогодні ми з любов'ю і 
вдячністю вшановуємо 
покоління переможців. 
Їхні подвиг, стійкість, 
любов до Батьківщини 
завжди слугуватимуть 
для нас високим 
моральним орієнтиром. 
Сьогодні Україну знову 
випробовують на стійкість і 
міцність. Знову доводиться 
ставати на захист рідної 
землі кращим синам та 
дочкам України. Низький 
уклін вам, наші славні 
захисники! 
Напередодні цього світлого 
дня хочеться побажати 
великого щастя, здоров’я, 
оптимізму та активного 
довголіття! Нехай у ваших 
родинах панують злагода 
і спокій, а оселі повняться 
достатком!

Із найкращими 
побажаннями голова 

правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської 

міської ради   
Ігор ШАЛІМОВ

�� В�ЕКСПЛУАТАЦІЮ�—�У�ВЕРЕСНІ

ЛІЦЕЙ ІЗ НОВОЮ ЇДАЛЬНЕЮ

 � Триває реконструкція з добудовою їдальні НВК «Ліцей 
«Дизайн-освіта» імені П. Чубинського» на 150 посадкових 
місць. Роботи виконує ПрАТ «Бориспільський комбінат 
будівельних матеріалів» (голова правління Ігор Шалімов)

Ірина КОСТЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Директор ліцею Надія Семчик 6 
травня зустрічала гостей, які про-
інспектували будівельні робо-
ти: заступників Бориспільського 
міського голови Миколу Корній-
чука та Людмилу Пасенко, голову 
правління ПрАТ «БКБМ» і забудов-
ника Ігоря Шалімова, начальника 
управління освіти та науки Тетяну 
Павленко. 

Відомо, що роботи розпочалися 
у серпні 2019 року, а зараз примі-
щення уже повністю готове. Купи-
ли столи, стільці, шафи, стелажі для 
кухні та цехів. У оновленому хар-
чоблоці кухня — особлива гордість 
«новобудови». Ігор Шалімов наго-
лосив, що усі комунікації та облад-
нання відповідають нормам ДБН, а 
проектом передбачено систему по-
жежогасіння. 

Серед обладнання — парокон-
вектомат, завдяки якому оптимізу-

ється процес приготування. Вра-
жає велика прямокутна сковорід-
ка, яка одночасно може обсмажити 
150 котлет. Повноцінною робочою 
зоною харчоблоку стало підваль-
не приміщення, де завершується 
капремонт із реконструкцією ме-
реж водопостачання і водовідве-
дення, опалення, системою ре-
куперації повітря. Там передбачені 
приміщення для м’ясного й рибно-
го цехів, заготівельного, овочево-
го цехів і складів, є холодильні та 
морозильні камери — відповідно 
до санітарних вимог. Встановлений 
технічний ліфт, яким продукція під-
німатиметься з підвалу. 

Із їдальні є вихід до трьох примі-
щень: для зберігання чистого по-
суду; приміщення для миття посу-
ду з кількома мийками з неіржаві-
ючої сталі та окремою ємністю для 
звільнення посуду від залишків їжі 
та великою посудомийною маши-
ною; треті двері — до кабінету мед-
сестри-дієтолога. 

«9,5 МІЛЬОНІВ ДЛЯ ЛІЦЕЮ»
Микола КОРНІЙЧУК:

— Раніше у приміщенні ліцею була обмежена площа для харчування 
дітей. Сьогодні виконані всі заплановані роботи з розширення 
приміщення, завезене сучасне обладнання. Вартість добудови і 
обладнання після тендерних торгів склала 9,4 млн грн. На тендер 
Бориспіль виходив із сумою понад 10 млн грн, освоєно майже 6 
млн грн, ще не завершені роботи на 3 млн грн. Перед забудовником 
стоїть завдання — закінчити роботи в липні, щоб із 1 вересня 
діти могли користуватися прекрасною їдальнею. У підвальному 
приміщенні будуть цехи для виготовлення напівфабрикатів, які 
технологічним ліфтом підніматимуться на кухню, де готуватимуться і 
подаватимуться в обідній зал. Використали підвал, щоб зекономити 
бюджетні кошти і не добудовувати приміщення ще на 150 кв.м. 

Ігор ШАЛІМОВ:

— Ми завершуємо реконструкцію 
їдальні НВК «Ліцей «Дизайн-
освіта» з добудовою їдальні на 
150 посадкових місць. Роботи 

виконуються згідно з проектом, 
який пройшов експертизу. 
У підвальному приміщення 
відбуватиметься технологічний 
процес приготування їжі. 
Там рибний і мясний цехи, 
приміщення для зберігання 
сухих продуктів, овочів тощо, 
холодильні та морозильні 
камери. Є кабінет для медсестри-
дієтолога, приміщення для 
миття та сушіння посуду. Будівля 
раніше була дитсадком, територія 
обмежена, тому, щоб зекономити 
площу, використали підвальне 
приміщення. Завдяки добудові 
ліцеїсти зможуть харчуватися 
якісно у сучасному просторому 
приміщенні їдальні.

ПРО РОБОТУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Ігор Шалімов розповів, що у період карантину робота БКБМ не 
припинялася. 

«Були вжиті необхідні протиепідемічні заходи для захисту 
співробітників, проводиться температурний контроль. Жодного 
випадку захворювання не трапилося. Люди працювали в закритому 
режимі. На роботу їх привозили окремими бригадами, проживання 
— в ізольованих приміщеннях. Налагоджено процес харчування 
за принципом кейтерингу», — пояснив Шалімов. Також, за його 
словами, підприємство не планує зменшувати заходи безпеки й після 
послаблення карантинних обмежень.

�� ПРЯМА�МОВА

�� ДО�ТЕМИ

«ЛІЦЕЇСТИ ОЦІНЯТЬ СУЧАСНЕ ПРИМІЩЕННЯ»
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Наталія ТОКАРЧУК 

— Для чого на деяких майдан-
чиках біля багатоповерхових бу-
динків встановлені нові великі 
червоні контейнери?

— Призначення цих контей-
нерів — збір великогабаритно-
го сміття, а саме: будівельне сміт-
тя, старі меблі, техніка, відходи від 
спилювання та обрізування дерев, 
скло, пластик, картон, текстиль то-
що. Заборонено кидати до кон-
тейнерів небезпечні відходи: лам-
пи, термометри, фільтри, батареї, 
електроніку, відходи життєдіяль-
ності тварин.

— Чому підприємство надало 
перевагу контейнерам саме та-
кої форми?

— Великогабаритне сміття не 
вміщається у звичайні контейнери. 
Люди звалюють його на сміттєвий 
майданчик, це виглядає неесте-
тично та забруднює територію. 
Для прибирання доводиться заді-
ювати техніку та кількох вантажни-
ків із прибиральницями. Нові кон-
тейнери вигідні та зручні: за до-
помогою спеціального пристрою 
встановлюються на контейнеро-
воз, а робота  вимагає лише водія 
та  вантажника, процес займає  5-7 
хвилин.

— За яким принципом обира-
лися місця для встановлення но-
вих контейнерів, чому вони сто-
ять не у всіх дворах?

— Ці контейнери у кількості 11 
штук  придбані 5 років тому, але 
не використовувалися. Провівши 
моніторинг, ми вирішили встано-
вити їх у «проблемних» дворах, 
куди масово звозять великога-
баритні відходи з приватних до-
могосподарств. Є кілька контей-
нерів, які будемо встановлюва-
ти на кілька днів у інших місцях. 
Наприклад, біля кладовищ у пе-
ріод поминальних днів тощо. По-
трібно закупити ще, буду писати 

звернення щодо цього до місь-
кої ради. Мушу визнати, що дея-
ким людям не подобається рішен-
ня встановити нові контейнери. 
Один, що на вул. Бежівка, 5, неві-
домі підпалили. Думаю, хтось не-
вдоволений тим, що до їх майдан-
чику звозять велике сміття з ін-
ших дворів.

— Чи планує ВУКГ встанови-
ти спеціальні інформаційні таб-
лички або стенди поблизу нових 
контейнерів?

— Встановлення табличок ви-
магає коштів. Тому ми вирішили 
виготовити трафарет і наносити  
інформацію на контейнери. Також 
вже виготовили тенти для накрит-
тя контейнерів, щоб унеможливи-
ти розлітання сміття в вітряну по-
году.

— Чи мають право мешкан-
ці приватного сектору, які укла-
ли договори на вивезення сміт-
тя, привозити відходи  до нових 
контейнерів?

— Так, це краще, ніж вивозити 

сміття у лісопосадку, поле чи на 
стихійне звалище.

— Куди вивозиться сміття з 
червоних контейнерів? Чи сор-
тується воно? 

— Відповідно до тендера, КП 
«ВУКГ» відвозить великогабаритне 
та будівельне сміття, в т.ч. картон, 
пластик, скло тощо на полігон. В ор-
ганізації, яка займається полігоном, 
є сортувальна лінія, але чи сортують 
вони сміття з Борисполя, невідомо. 
Наголошу, що за умовами укладено-
го договору сміття привозиться на 
полігон для захоронення. 

— Чи планує КП «ВУКГ» брати 
участь у конкурсі на збір відхо-
дів (папір, скло, пластик) із ме-
тою сортування та переробки?

— Зараз підприємство не має 
відповідних потужностей для цьо-
го. Потрібні  контейнери, сорту-
вальна лінія, навчений персонал 
тощо. Але це було б фінансово ці-
каво для міста за умови правиль-
ної організації. Тому в перспекти-
ві ми обдумаємо таку можливість.

Вітання

МИКОЛА ЛАМАШ ПРО НОВІ КОНТЕЙНЕРИ 
ДЛЯ ЗБОРУ ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО СМІТТЯ 

 � До редакції «Вістей» звернулися мешканці Борисполя з проханням роз’яснити деякі 
питання щодо  збору та утилізації в місті великогабаритного та будівельного сміття. На 
запитання читачів відповів Микола Ламаш, начальник дільниці санітарної очистки КП «ВУКГ».

�� КОМУНАЛЬНА�СФЕРА
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ЄВГЕНІЙ ЧЕРЕНОК 
ПРО ТРИ ПРАВИЛА В ПЕРІОД ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ

 � Карантин в Україні продовжено (з певними послабленнями) до 11 травня, однак 
уряд не відкидає перспективи соціальних обмежень до 22 травня. Натомість населення 
самовільно виходить з карантину уже зараз. Як убезпечитися від інфікування у процесі 
карантинної невизначеності, «Вістям» розповів директор КП «Бориспільський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Євгеній Черенок.

    Богдан РАК

— Зауважу, що карантин пови-
нен бути керованим. Але в нас за-
раз карантин діє лише на папері, а 
не реально. Те, що країну посадили 
на жорсткий карантин на два місяці 
– це не є правильним. Зараз на ву-
лиці можна побачити, що люди вто-
милися від ізоляції, від жорстких 
обмежень, тому спостерігаються 
масові порушення карантинну.

— А як було б правильно? Які 
рекомендації медиків?

— Фахівці радять ділити каран-
тин на три види: чорний, червоний 
та жовтий. Чорний — жорсткий; 

такий, на мою думку, треба було 
запроваджувати в Івано-Франків-
ській, Чернівецькій областях. Жов-
тий – з найменшими обмеження-
ми. Тобто уряд повинен був ініці-
ювати індивідуальний підхід до 
кожної області, але цього не ста-
лося. Ми виконуємо загальні для 
всіх розпорядження МОЗ. 

— Як поводитися людям у пе-
ріод виходу з карантину? Адже 
коронавірус нікуди не подівся. 

— По перше, дотримуватися 
безпечної дистанції 2 м на вули-

ці та в громадських місцях, тоді 
шанс захворіти наближається до 
нуля. По-друге, особиста гігієна. 
Дотримання правил гігієни убез-
печує людей не лише від коро-
навірусу, а й взагалі від багатьох 
хвороб.

— На вулицях і магазинах люди 
уже без захисних масок. Чи пра-
вильно це?

— На вулиці, за умови дотриман-
ня соціальної дистанції, можна хо-
дити без маски. Але зараз летить то-
полиний пух, тому маска може до-

помогти алергікам. Захисна маска 
обов’язкова  в магазинах, на рин-
ках, в інших громадських місцях — 
там, де є багато людей на невели-
кій площі. 

— У Києві вже дозволили від-
криття літніх терас, кав’ярень. Чи 
це безпечно?

—  При дотриманні всіх рекомен-
дацій щодо особистої безпеки це не 
буде загрозою. Джерелом поширен-
ня інфекції можуть стати ринки, де 
дуже важко забезпечити дотриман-
ня санітарно-епідеміологічних вимог.

— Які проблеми можуть при-
звести до погіршення ситуації піс-
ля послаблення карантину?

— Головна проблема українців — 
це самолікування. Люди з симптома-
ми захворювання не завжди звер-
таються до лікарів, або ж прихову-
ють хворобу. Мотивують це тим, що 
їх можуть звільнити з роботи чи від-
правити у відпустку, на лікарняний 
тощо. Це небезпечно. Адже достат-
ньо однієї хворої людини на підпри-
ємстві, аби там почався спалах ко-
ронавірусу.

— Підсумовуючи сказане, які ва-
ші основні поради бориспільцям 
у період послаблення карантину?

— Три правила: соціальна дистан-
ція, особиста гігієна і турбота про 
власне здоров’я. Дотримуйтеся цих 
трьох вимог — все буде добре. 

Вітання

�� БУДЬТЕ�ЗДОРОВІ!
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�� ЗАХИСНИКИ�З�БОРИСПОЛЯ

ДВІ ВІЙНИ, ДВА ГЕРОЇ, 

ОДНЕ ПРІЗВИЩЕ 
МОМОТ

 � 9 травня 2020 року Україна відзначатиме 75 річницю 
великої Перемоги. У цей день згадуємо героїв, тих, хто 
воював на фронті та в тилу, хто повернувся додому, і 
тих, кому не судилося. 

Ілона НЕГОДА

День Перемоги для українців 
має гіркий «присмак», адже згаду-
ючи події Другої світової війни, ду-
маєш про війну сучасну на сході 
України, де мало не щодня трива-
ють обстріли, є втрати. 

У матеріалі «Вістей» — про двох 
воїнів минулого і сучасності, двох 

бориспільців-захисників із одна-
ковим прізвищем. І якщо іменем 
Володимира Момота названа ву-
лиця міста (колишня вул. Горько-
го), то герой Іван Момот маловідо-
мий бориспільцям. Про його життя 
розповів Ярослав Костін, заступник 
директора з наукової роботи Бори-
спільського державного історично-
го музею. 

«Я З ПЕРШОГО ДНЯ БУВ 
В ОТІЙ РОБОТІ…»

Розповідаючи про війну, Іван Ан-
дрійович казав:

«Якщо сподіваєтеся почути про 
щось героїчне, то цього не почуєте. 
Війна – це робота. Нехай такої робо-
ти нікому не буде. Буває, що до сьомо-
го поту. Часом на грані смерті, а то й 
з таким фіналом. І що дико й безглу-
здо – спрямована на те, щоб знищи-
ти й покалічити якомога більше лю-
дей, або зруйнувати, забрати надба-
не людським трудом. Парадокс… Я 
один з тих, хто з першого дня був в 
отій роботі…»

Ірина Момот, дружина Володимира:

«НУ ВСЕ, ІРО, Я ПІШОВ ПРАЦЮВАТИ…»
«Володя тривалий час не говорив, що літає на Схід, беріг мене. Він 

був порядною людиною, дбайливим та чуйним чоловіком і батьком. 
Досі пам’ятаю останню з ним розмову по телефону, ми домовлялися, 
що підемо з родиною у парк, коли він повернеться, потім його покли-
кали і останні його слова: «Ну все, Іро, я пішов працювати…». Більше 
ми його не побачили…

Дітям не вистачає батька, вони були близькі. Трагедія вплинула на 
вибір старшого сина Влада — він обрав для навчання військову справу, 
зараз навчається на 2-му курсі Житомирського військового інститу-
ту ім. С.П. Корольова, де готують фахівців протиповітряної оборони. 
Дівчатка ще навчаються в школі. 

Із часу загибелі чоловіка пройшло вже 6 років, а війна досі не закінчи-
лася, досі щодня помирають хлопці, хтось втрачає сина, батька, чо-
ловіка. Це пригнічує…»

�� СПОГАДИ�ПРО�ВІЙНУ

�� СПОГАДИ�РІДНИХ
Володимир�Момот:�
перерваний�політ�

Володимир Момот народився 
у Борисполі у 1975 році. Після вій-
ськової служби працював техніком 
радіолокаційної станції, інструкто-
ром, авіаційним механіком, пізні-
ше — старшим повітряним ради-
стом авіаційного загону транспорт-
ної авіаційної ескадрильї «Блакит-
на стежа» 15-ї бригади транспортної 
авіації Повітряних Сил ЗСУ (військо-
ва частина А2215). Із весни 2014 ро-
ку брав участь в антитерористичній 
операції на сході України. 

6 червня 2014 року літак-роз-
відник АН-30Б, до екіпажу якого 
належав прапорщик Момот, фо-
тографував місцевість над містом 
Слов’янськ Донецької області. На 
висоті 4050 м літак підбила раке-
та. Двигун пробило наскрізь, по-
чалася пожежа, вогонь переки-
нувся на праве крило. Літак почав 
різко втрачати висоту. Коли до па-
діння залишалися лічені секунди, 
командир Костянтин Могилко на-
казав команді покинути літак, а сам 
відвів його від житлових кварталів 

Слов’янська і впав північніше міста. 
Із членів екіпажу змогли врятувати-
ся лише троє, вистрибнувши з пара-
шутами. Володимир Момот стрибав 
четвертим, але висота вже була не-
достатньою, щоб парашут озкрив-

ся. Він впав у озеро та, заплутав-
шись у стропах, потонув. 10 червня 
2014 року Володимир Момот похо-
ваний на території Книшового ме-
моріально-паркового комплексу м. 
Бориспіль. 

Іван�Момот:�
від�Сталінграда�
до�Франції

Іван Момот народився у Борисполі 
у 1911 році. До війни працював воді-
єм у колгоспі ім. Кірова. Був мобілізо-
ваний до Червоної армії: транспорту-
вав зі складів до ешелонів боєприпа-
си та необхідні матеріали підрозді-
лам, далі працював водієм при штабі. 

У лавах Червоної армії дійшов до 
Сталінграда. Там зазнав поранення і 
потрапив до німецького полону. Від 
розстрілу врятували випадкові об-
ставини: затримали його румуни, а 
не німці, а жінки в хаті, куди його при-
вели до коменданта,  щоб урятувати 
хлопця, видали Івана за власівця, бо 
кілька з них якраз лікувалися в місце-
вому лазареті. Документи Івана зни-
щили, а його перевдягли в домашній 
одяг. Розповісти про обставини затри-
мання було нікому, бо очевидців су-
тички перевели на інше місце — так 
і залишився живим, зійшов за «сво-
го». У госпіталі залишався довго, рана 
не заживала. Разом з німцями потра-
пив до Ростова, потім до Польщі, далі 
у Францію, місто Альба. Із госпіталю 
давали перепустки у місто, де випад-
ково познайомився з шахтарем Міше-

лем (раніше — Михайло Федишин), 
емігрантом з західної України. Той до-
поміг Івану Момоту втекти у ліс, до 
партизанів французького Руху Опору.

Загін, до якого потрапив Іван, був 
інтернаціональним: росіяни, україн-
ці, чехи, поляки, румуни... Здійсню-
вали наскоки на німців, відбираючи 
зброю та боєприпаси. Із відкриттям 
у червні 1944 року другого фронту у 
Нормандії партизани розпочали ак-
тивну діяльність, стали перешкод-
жати відступу гітлерівських підроз-
ділів через гори до Іспанії. У Русі 
Опору «камраде Момот», як назива-
ли його товариші, перебув до кінця 
війни, після у Бориспіль. 

Органи НКВД неодноразово пе-
ревіряли та допитували чоловіка, 
як і кожного колишнього військо-
вополоненого, але підстав для йо-
го затримання та засудження не 
знайшлося. Після війни він працю-
вав у Сільгосптехніці, а в 1972-му 
вийшов на пенсію. Нагорождений 
медалями «За оборону Сталінгра-
да», «За бойові заслуги», орденом 
Великої Вітчизняної війни 1-го сту-
пеню.

У музеї зберігаються спогади Іва-
на Момота про воєнні роки, написа-
ні ним власноруч. Через складність 
прочитання (нерозбірливий почерк) 
їх поки не змогли розшифрувати. 

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НАФТА»

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ, або пріз-
вище, ім’я та по батькові 

код згідно з ЄДРПОУ: 32054607
фізичної особи – підприємця, іденти-

фікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізич-

них осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити пла-
новану діяльність та оцінку її впливу 
на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання 

Юридична адреса: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
буд. 209  (місцезнаходження юридичної 
особи або місце провадження діяльно-
сті фізичної

Контактний номер телефону: 
+380443538268

особи - підприємця (поштовий ін-
декс, адреса), контактний номер теле-
фону)

2. Планована діяльність, її характе-
ристика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Реконструкція нафтобази ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» по вул. Шевченка, 1а в с. 
Переяславське Переяслав-Хмельниць-
кого району Київської обл.

Нафтобаза призначена для прийо-
му світлих нафтопродуктів, що над-
ходять залізничним і автомобільним 
транспортом, зберігання їх в резерву-
арах-сховищах і відвантаження спо-
живачам в автоцистерни. Планованою 
діяльністю передбачається збільшення 
існуючої бази зберігання нафтопродук-
тів 4055 м3 до 19931 м3, а також влаш-
тування підсобно-виробничих і побуто-
вих будівель і споруд, що забезпечують 
її нормальну експлуатацію.

Технічна альтернатива 1.
Для збільшення бази зберігання на-

фтопродуктів передбачається додатко-
ве встановлення 3-х резервуарних груп 
загальним об’ємом V=15876 м3, а саме:

1. Група загальним об’ємом 600 м3: 
11 проміжних резервуарів по 50 м3 та 1 
двосекційний роздавальний резервуар 
об’ємом 25 м3 кожна секція;

2. Група загальним об’ємом 4350 м3: 
4 резервуара по 900 м3 та 10 резерву-
арів по 75 м3,

3. Група загальним об’ємом 10876 м3: 
10 резервуарів по 900 м3, 2 резервуара 
по 500 м3 та 12 резервуарів по 73 м3;

Також передбачається заміна існу-
ючих 3-х резервуарів (об’ємом 50 м3 
кожен) на двосекційні роздавальні ре-
зервуари (об’ємом 25 м3 кожна секція).

Кожен резервуар резервуарного 
парку встановлюється наземно на бе-
тонних фундаментах.

Також проектом передбачено вста-
новлення 2-х підземних резервуарів 
по 60 м3 для прийому та тимчасового 
зберігання відпрацьованих нафтопро-
дуктів, загальним об’ємом 120 м3.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи роз-

глядається варіант підземного розмі-
щення резервуарів бази зберігання 
нафтопродуктів.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

Реалізація діяльності ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» планується в межах 
існуючої нафтобази на земельній 
ділянці за адресою: Київська обл., Пе-
реяслав-Хмельницький р-н, с. Переяс-
лавське, вул. Шевченка, 1а. 

Вибір земельної ділянки проведено 
відповідно до розглянутих варіантів мож-
ливого розміщення підприємства з ураху-
ванням техніко-економічних міркувань, 
наявності інфраструктури (комунікаційні, 
інженерні, транспортні мережі та ін.), ра-
ціонального використання земельних ре-
сурсів, соціально-економічного розвитку 
регіону, а також дотримання санітарно-е-

підеміологічних обмежень. Дана ділян-
ка не належить до історико-культурних 
територій. На об´єкті, що проектується, 
заплановано використання сучасного 
технологічного обладнання.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не роз-
глядається, оскільки планована діяль-
ність здійснюватиметься в межах існу-
ючої нафтобази, де наявні інженерні 
комунікації, будівлі та споруди з необ-
хідною інфраструктурою для нормаль-
ного функціонування.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності 
продовжить розвиток підприємства 
ТОВ «БРСМ-НАФТА». Найбільш важли-
вим із соціально-економічних факторів 
є поповнення місцевого та державного 
бюджетів і поліпшення загальної соці-
ально-економічної ситуації в районі, 
забезпеченні енергоресурсами різних 
галузей промисловості, зайнятості міс-
цевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

Нафтобаза, для якої передбачається 
реконструкція, являє собою комплекс 
будівель, споруд та обладнання для 
приймання, зберігання та відпуску на-
фтопродуктів (різних марок бензину та 
дизельного палива). На нафтобазі вико-
нуються такі основні технологічні про-
цеси: приймання палива із залізничного 
транспорту; злив палива в базу збері-
гання; зберігання палива у резервуарах; 
відпуск палива споживачам в автоцис-
терни та більш меншу тару (бочки).

Існуючий резервуарний парк нафто-
бази складається з однієї резервуар-
ної групи загальним об’ємом 4055 м3. 
Злив нафтопродуктів із залізничних 
цистерн виконується на під’їзних ко-
ліях, обладнаних спеціальними злив-
ними пристроями, розрахованими на 
одночасний прийом 14 цистерн. Злив 
палива з цистерн в резервуарний парк 
виконує продуктова насосна № 1. Для 
перекачки палива по технологічним 
трубопроводам резервуарного парку 
та його наливу в автомобільний тран-
спорт через 2 наливні пристрої вико-
ристовуються продуктова насосна № 
2. Продуктова насосна № 3 забезпечує 
відпуск палива в автоцистерни (естака-
да автомобільне на 3 пости).

З метою розвитку підприємства, під-
вищення його виробничої можливості, 
ефективності роботи передбачається:

— збільшення об’єму резервуарного 
парку нафтобази на 15876 м3 за рахунок 
встановлення резервуарів вертикальних 
сталевих (РВС) об’ємом 900 м3 (14 шт.), 
500 м3(2 шт.), 400 м3 (2 шт.), 200 м3 (6 шт.); 
резервуарів горизонтальних сталевих 
(РГС) об’ємом 75 м3 (10 шт.), 73 м3 (12 шт.), 
60 м3 (5 шт.), 50 м3(12 шт.) та резервуарів 
горизонтальних сталевих (РГС) двосек-
ційних об’ємом 25 м3 кожна секція (4 шт.);

— реконструкція існуючої залізнич-
ної естакади для влаштування 14 постів 
зливу палива;

— встановлення додатково двох 
продуктових насосних, розливочної на-
сосної та блоку допоміжних приміщень;

— переоснащення існуючих налив-
них пристроїв автомобільної естакади 
на більш сучасні та краще захищені на-
ливні пристрої СВН-80;

— встановлення системи рекупе-
рації парів, що включає в себе газови-
рівнювальну систему з використанням 
еластичного газгольдера-компенсато-
ра ПЭГ-890 та компресорну установку 
2ГУ0,5-0,8/35;

— встановлення системи пожежо-
гасіння, що включатиме стаціонарну 
установку неавтоматичного пінного 
пожежогасіння;

— встановлення системи дощової 
каналізації з очисними спорудами 
Rainpark ПБМО-700-50 продуктивніс-
тю 50 л/с, що складається з піскоулов-
лювача, відстійника із коалесцентними 
фільтрами, відділення з пінополіурета-
новими фільтрами. 

Технологічна схема передбачає вста-
новлення відповідної запірної армату-
ри, приладів контролю та сигналізації, 
насосних агрегатів, лічильників палива 
для забезпечення надійної та безава-
рійної роботи нафтобази. Резервуари 

та трубопроводи використовувати-
муться із ізоляційним покриттям типу 
«посилене».

Після проведення реконструкції за-
гальна місткість резервуарного парку 
становитиме 19931 м3. Проектна по-
тужність об’єкту становить 180000 т 
нафтопродуктів на рік.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження плано-

ваної діяльності встановлюються згід-
но законодавства України з дотриман-
ням нормативів граничнодопустимих 
рівнів екологічного навантаження на 
природне середовище, технічних умов, 
містобудівних умов та обмежень:

— по забрудненню атмосферного по-
вітря – забезпечення дотримання нор-
мативів ГДВ на межі нормативної СЗЗ; 

— по акустичному впливу – допусти-
мі рівні шуму; 

— по поверхневих та підземних 
водах – забезпечення дотримання 
нормативних значень стану водного 
середовища;

— по поводженню з відходами – 
максимально можливе використання 
відходів повторно у виробництві; ути-
лізація на спеціалізованих підприєм-
ствах, що мають відповідну ліцензію; 
розміщення відходів у навколишньо-
му середовищі екологічно безпечним 
способом.

— дотримання правил пожежної 
безпеки.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтерна-

тиви 1.
щодо територіальної альтернативи 1
— територіальні обмеження, визна-

чені містобудівною, інженерно-тран-
спортною та промисловою інфра-
структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та 
поряд з нею;

— забезпечення меж санітарно-за-
хисної зони та допустимого рівня впли-
ву шкідливих факторів на цій межі;

— використання земельних площ в 
межах земельних ділянок, наданих у 
користування у відповідності з вимо-
гами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території 

включає планування майданчику під 
установку додаткового обладнання 
нафтобази з дотриманням норматив-
них розривів до існуючих інженерних 
комунікацій та споруд. 

Проектні рішення в період будівниц-
тва та експлуатації будуть забезпечува-
ти раціональне використання ґрунту та 
водних ресурсів, а також будуть перед-
бачені захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в 

період реконструкції і експлуатації, що 
забезпечуватиме раціональне викори-
стання природних ресурсів. Передба-
чити охоронні, захисні та компенсацій-
ні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливо-

го впливу на довкілля:
В процесі реконструкції та експлу-

атації об’єкту планованої діяльності 
можливі наступні види впливу на:

щодо технічної альтернативи 1
— клімат і мікроклімат – незначний 

вплив;
— повітряне середовище – за-

бруднення повітря викидами забруд-
нюючих речовин, рівень якого не 
перевищуватиме ГДК на межі санітар-
но-захисної зони;

— водне середовище – за умови до-
тримання проектних рішень вплив на 
водне середовище буде знаходитись 
в межах вимог діючого законодавства;

— ґрунт – зняття поверхневого шару 
ґрунту перед проведенням будівель-
них робіт, його тимчасове зберігання та 
наступне використання при озелененні 
території.

— геологічне середовище – не впли-
ває;

— рослинний та тваринний світ, 
заповідні об’єкти – об’єкт планованої 
діяльності розміщуватиметься у ме-
жах антропогенно-трансформованих 
територій, тому вплив на рослинний 
та тваринний світ буде мінімальний; 
об’єкти природно-заповідного фонду 
в зоні впливу об’єкту планованої діяль-
ності відсутні;

— навколишнє соціальне середови-
ще – створення нових робочих місць, 
надходження коштів у місцевий та дер-
жавний бюджет.

— навколишнє техногенне середо-
вище – не впливає.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
В проекті прийняті та враховані сані-

тарно-гігієнічні, протипожежні, місто-
будівні та територіальні обмеження 
згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльно-

сті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

Планова діяльність належить до другої 
категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля згідно із ст.3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»: ч.3 п. 4 
абз. 2. «Поверхневе та підземне зберіган-
ня викопного палива чи продуктів їх пе-
реробки на площі 500 квадратних метрів 
і більше або об’ємом (для рідких або га-
зоподібних) 15 кубічних метрів і більше».

10. Наявність підстав для здійснен-
ня оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та 
рівень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідно-
сті із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на до-
вкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р. та 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвер-
дження Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (дод. 4)

12. Процедура оцінки впливу на до-
вкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23.05.2017 р. Оцінка 
впливу на довкілля — це процедура, 
що передбачає:

—  підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля;

—  проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

— аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також ін-
формації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

— надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

— врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-

дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати прова-
дження планованої діяльності без оцін-
ки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля передбачає право і можливості гро-
мадськості для участі у такій процедурі, 
зокрема на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, а також на 
стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорен-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля 
протягом щонайменше 25 робочих 
днів громадськості надається можли-
вість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оп-
рилюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, заува-
ження і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкіл-
ля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду ваших 
зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планова-
ної діяльності буде 

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України;

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження планова-
ної діяльності або подовження строків  
її провадження (згідно пункту 9 статті 
9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до Департаменту 
екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А, e-mail: 
eco.koda@ukr.net

Тел. (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія 
Станіславівна
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрія
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія
12.20,�19.55 Д/ф "Дикі тварини"
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50�Наші гроші
17.30�Про що співає Європа
18.20�Тема дня
19.20�Д/ф "Боротьба за виживання"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15,�3.00 Т/с "Епоха честі"
0.00�Спільно

3.55�#ВУКРАЇНІ
4.25�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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 3.45 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп 6"
15.40�"Світ навиворіт 11: Китай"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Матусі 2"
22.30,�2.00 Х/ф "Особливо небезпечний"
0.20�Комедія "Татусі без шкідливих 

звичок"

ІНТЕР.
5.30,�23.00 "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�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.55,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.40�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 2.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)
0.45�Х/ф "Це було у розвідці"
3.50�"Щоденник вагітної"
4.10�"Навколо М"
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
11.20,�3.30 Реальна містика
13.30,�15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночі секрети" 5, 6 с. (16+)
23.30�Т/с "Раненое серце" 1, 2 с.
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Раненое серце"
4.45�Агенти справедливості (16+)

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

Костянтином Стогнієм
11.30,�13.15 Х/ф "Ворог біля воріт"
12.45,�15.45 Факти. День
14.15�Т/с "Пес" (16+)
15.25,�16.20 Т/с "Закляті друзі" (16+)
17.00�Х/ф "План втечі-2" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
21.20�Т/с "Один у полі воїн" (12+)
23.30�Т/с "Сильніше вогню"
3.00�Х/ф "Біла імла" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/с "Луні Тюнз"
7.20�Варьяти (12+)
9.30�Т/с "Грімм" (16+)
11.10�Х/ф "Крампус" (16+)

13.00�Х/ф "Будинок дивних дітей місс 
Сапсан" (16+)

15.20�Хто зверху? (12+)
17.10,�19.00 Суперінтуїція (12+)
20.50�Х/ф "Годзилла" 1998 г.
23.20�Х/ф "Моя дівчина - монстр" (12+)
1.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.10�Служба розшуку дітей
2.15�Зона ночі
4.20�Абзац

СТБ.
7.00�"Все буде добре!"
8.45�Т/с "Коли ми вдома"
11.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.40,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�"Хата на тата" (12+)
18.15�"СуперМама"
19.10,�20.15, 22.40 Т/с "Папаньки - 2"
23.00�Т/с "Майор і магія" (16+)
0.50�Х/ф "Ну, хто б казав 2"

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 1. "Ілюзія полювання-"
6.50�Х/ф "Морський піхотинець-2"
8.25,�18.15 "Спецкор"

9.05,�18.45 "ДжеДАІ"
9.40,�17.20 "Загублений світ"
13.15�"Помста природи"
13.50�Х/ф "Ніч у музеї-2"
15.45�Х/ф "Ніч у музеї-3"
19.15�Т/с "Опер за викликом-2"
20.10�Т/с "Брати по крові"
22.00,�23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.05�"Облом.UA."

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.00�М/ф "Казка про рибалку й рибку"
6.35�М/ф "Умка"
7.45�М/ф "Жив собі пес"
7.55,�16.50, 20.50 "Випадковий свідок"
9.00�Х/ф "Одруження Бальзамінова"
10.45�Х/ф "Далі нікуди"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.10 "Свідок"
12.50�"Будьте здоровi"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
0.15�"Склад злочину"
1.05,�2.50 "Речовий доказ"
3.50�"Правда життя"

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 11 ТРАВНЯ — 17 ТРАВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвітня історія
12.20�Д/ф "Боротьба за виживання"
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
17.30�Про що співає Європа
18.20�Тема дня
19.20�Д/ф "Світ дикої природи"
19.55�Д/ф "Дикі тварини"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45,�3.55 Схеми. Корупція в деталях

22.15,�3.00 Т/с "Епоха честі"
0.00�#ВУКРАЇНІ
4.25�Святі та грішні

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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 4.10 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп 6"
15.40�"Світ навиворіт 11: Китай"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Чистоnews 2020"
20.45�Комедія "Матусі 2"
22.30�"Право на владу 2020"
0.45�Мелодрама "З іншого боку ліжка"
2.15�Комедія "Татусі без шкідливих 

звичок"

ІНТЕР.

5.30,�23.15 "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�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.55,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.40�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 2.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Крейсер "Індіанаполіс": Історія 

мужності" (16+)
1.00�Х/ф "Секретний ешелон"
3.25�"Щоденник вагітної"
3.45�"Навколо М"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.20,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночі секрети" 7, 8 с. (16+)
23.20�Слідами

0.00,�2.00 Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
1.30�Телемагазин
2.40�Зоряний шлях
4.45�Агенти справедливості (16+)

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

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт
11.35,�13.15 Х/ф "Виклик" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.35,�16.20 Т/с "Конвой" (12+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі
21.20�Т/с "Один у полі воїн" (12+)
23.25�Т/с "Останній бронепоїзд" (16+)
2.55�Х/ф "План втечі-3" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/с "Луні Тюнз"

7.20�Варьяти (12+)
9.30�Т/с "Грімм" (16+)
10.40�Х/ф "Школа супергероїв"
12.20�Х/ф "Білий полон"
14.20�Х/ф "Білосніжка: Страшна казка" 

(16+)
16.20,�19.00 Хто зверху? (12+)
18.00�Ревізор. Карантин
20.50�Х/ф "Годзилла" 2014 г. (16+)
23.00�Х/ф "Вулиця Монстро 10" (16+)
1.00�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
1.50�Служба розшуку дітей

СТБ.
6.20,�8.45 Т/с "Коли ми вдома"
7.00�"Все буде добре!"
11.35�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.25,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�"Хата на тата" (12+)
18.15�"СуперМама"
19.10,�20.15, 22.40 Т/с "Папаньки - 2"
22.55�Т/с "Майор і магія" (16+)
0.45�Х/ф "Дивіться, хто тепер заговорив"

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 1. "Ілюзія полювання"

6.50�Х/ф "Ніч у музеї-2"
8.35,�18.15 "Спецкор"
9.15,�18.45 "ДжеДАІ"
9.50�"Рішала"
11.45,�17.20, 0.20 "Загублений світ"
13.40�"Помста природи"
14.10�Х/ф "Морський піхотинець-3: Тил"
15.50�Х/ф "Морський піхотинець-4: 

Рухома мішень"
19.15�Т/с "Опер за викликом-2"
20.10�Т/с "Брати по крові"
22.00,�23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.05�"Облом.UA."

НТН.
6.40�М/ф "Кіт у чоботях"
7.05�М/ф "Вій"
7.55,�16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
9.00�Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
10.50�Х/ф "Чінгачгук - Великий Змій"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.10 "Свідок"
12.50�"Вартість життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.25�"Правда життя. Професійні байки"
18.20,�3.50 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
0.15�"Склад злочину"

ЧЕТВЕР, 14 ТРАВНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
12.20�Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50�Схеми. Корупція в деталях
17.30�Про що співає Європа
18.20,�3.00 Тема дня
19.20�Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55�Д/ф "Дикі тварини"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт

21.45�Наші гроші
22.15�Святі та грішні
0.00�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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20, 4.00 "Життя відомих людей 

2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 13.10 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп 6"
15.40�"Світ навиворіт 11: Китай"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Матусі 2"
22.30�Х/ф "Той, що біжить лабірінтом: 

випробування вогнем"
0.45�Комедія "100 мільйонів євро"

ІНТЕР.
5.25,�23.00 "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�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.55,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.40�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�2.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)
0.45�Х/ф "Алегро з вогнем"
3.50�"Щоденник вагітної"
4.10�"Навколо М"
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, 3.45 

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.20,�4.05 Реальна містика
13.30,�15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночі секрети" 3, 4 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Чужа" 1, 2 с. (16+)
1.30�Телемагазин

2.00�Т/с "Чужа" (16+)
4.45�Агенти справедливості (16+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�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
10.20,�13.15 Х/ф "Врятування рядового 

Раяна" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.05�Т/с "Пес" (16+)
15.05,�16.20 Т/с "Закляті друзі" (16+)
16.45�Х/ф "План втечі" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
21.20�Т/с "Конвой" (12+)
0.55�Х/ф "Універсальний солдат-4" (18+)
2.50�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/с "Луні Тюнз"
7.20�Варьяти (12+)

9.30�Т/с "Грімм" (16+)
11.10�Х/ф "Ціна безсмертя" (16+)
13.20�Х/ф "Титан" (16+)
15.20�Хто зверху? (12+)
17.10,�19.00 Хто проти блондинок (12+)
21.10�Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
23.10�Х/ф "Останній мисливець на 

драконів" (12+)
1.10�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.00�Зона ночі
4.20�Абзац

СТБ.
7.00�"Все буде добре!"
8.45�Т/с "Коли ми вдома"
11.00�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.00,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�"Хата на тата" (12+)
18.15�"СуперМама"
19.15,�20.15, 22.40 Т/с "Папаньки - 2"
23.00�Т/с "Майор і магія" (16+)
0.50�Х/ф "Хто б казав"

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 1. "Ілюзія полювання"
6.50�Х/ф "Морський піхотинець"

8.20,�18.15 "Спецкор"
9.00,�18.45 "ДжеДАІ"
9.35,�17.20 "Загублений світ"
13.10�"Помста природи"
13.25�Х/ф "Робокоп"
15.15�Х/ф "Робокоп-2"
19.15�Т/с "Опер за викликом-2"
20.10�Т/с "Брати по крові"
22.00�Т/с "CSI: Місце злочину-10"
23.40�Т/с "CSI: Місце злочину-9"

НТН.
6.00�М/ф "Сірий вовк & Червона 

Шапочка"
6.35�М/ф "Ріккі-Тіккі-Таві"
7.25�М/ф "Капітошка"
7.50,�16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
9.00�Х/ф "Застава в горах"
11.00�Х/ф "Довіра" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.15 "Свідок"
12.50�"Свідок. Агенти"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.25�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
0.15�"Склад злочину"
1.05,�3.00 "Речовий доказ"

ВІВТОРОК, 12 ТРАВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 2.30, 5.20 

Новини
9.30,�3.00, 4.25 Енеїда
10.35�М/с "Чорний пірат"
12.15,�0.30 Телепродаж
12.45�Д/ф "Це цікаво"
13.15�Х/ф "Павел із Тарсуса" 2 с. (12+)
15.00�UA:Фольк
16.00�#ВУКРАЇНІ
16.30�Про що співає Європа
17.35�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ф "Чілі: Дика подорож"
20.25�Д/ф "Боротьба за виживання"
21.25,�23.55, 2.50, 5.40 UA:Спорт
21.35�"Зворотний відлік"
0.00,�3.55 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 19.30, 5.45 ТСН
9.25�"Світ навиворіт 11: Китай"

10.30�"Великі випуски з Антоном 
Птушкіним"

17.00�Бойовик "Термінатор: генезис"
20.15�Х/ф "Аліта:бойовий ангел"
22.30�Бойовик "Черепашки-ніндзя"
0.10�"Концерт Романа Скорпіона"
1.15�Мелодрама "Ідеальні незнайомці"
2.45�Мелодрама "Школа"
4.30�"Життя відомих людей 2020"

ІНТЕР.
3.55,�4.10 "Навколо М"
4.45�"Орел і решка. Дива світу 2"
5.30,�23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
9.45�Д/п "День Перемоги. Повернення. 

Рушковський"
10.00,�18.00, 2.15 "Стосується кожного"
11.50,�12.25 Х/ф "Перебіжчик"
15.50�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"

21.00�Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 
фронту" (12+)

0.45�Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
3.45�"Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.00�Сегодня. Підсумки з Олегом 

Панютою
6.50�Зоряний шлях
10.00�Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
12.20�Т/с "Поверни моє життя" 1, 2 с. 

(12+)
15.00,�19.00 Сьогодні
15.20�Т/с "Поверни моє життя" (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночі секрети" 1, 2 с. (16+)
23.10�Т/с "Дівчата мої" 1, 2 с.
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Дівчата мої"
3.10�Реальна містика
4.45�Агенти справедливості (12+)

ICTV.
5.15�Скарб нації
5.25�Еврика!

5.30�Служба розшуку дітей
5.35�Факти тижня
7.25�Х/ф "Єлена Троянська"
10.45,�13.00 Х/ф "Троя" (16+)
12.45�Факти. День
13.55�Х/ф "Стартрек: За межами Всесвіту" 

(16+)
16.00�Х/ф "Трансформери-5: Останній 

лицар" (12+)
18.45�Факти. Вечір
19.15�Х/ф "План втечі" (16+)
21.15�Х/ф "План втечі-2" (16+)
22.55�Х/ф "План втечі-3" (16+)
0.35�Х/ф "Сезон убивць" (18+)
2.00�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/с "Луні Тюнз"
7.20�Варьяти (12+)
9.20�Діти проти зірок
11.10�М/ф "Кунг-фу панда"
13.00�Х/ф "Темна вежа" (12+)
14.30�Х/ф "Білосніжка та мисливець" 

(16+)
17.00�Х/ф "Мисливець та Снігова 

королева"
19.00�Від пацанки до панянки (16+)

21.10�Х/ф "Дракула. Невідома історія" 
(16+)

22.50�Х/ф "Перевертень" (18+)
0.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.10�Служба розшуку дітей
2.15�Зона ночі
4.20�Абзац

СТБ.
4.35�Х/ф "Солдат іван бровкін"
6.25,�14.50, 19.20, 0.50 Т/с "Папаньки"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
20.15,�22.40 Т/с "Папаньки - 2"

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Опер за викликом"
8.20�"Спецкор"
9.00�"ДжеДАІ"
9.35�"Загублений світ"
13.05�"Помста природи"
13.40�Х/ф "Мисливці за скарбами"
15.45�Х/ф "Форсаж-5"
18.00�"Таємниці великих українців: Ганна 

Київська, Данило Галицький, 
Богдан Хмельницький, Михайло 
Грушевський."

22.00�Т/с "CSI: Місце злочину-10"
23.40�Х/ф "Нульовий прообраз"
1.10�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Парасолька"
6.30�М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
6.40�М/ф "Енеїда"
8.00,�16.40, 2.50 "Випадковий свідок"
9.05�Х/ф "Золоте теля"
12.15�Х/ф "Опікун"
13.50�Х/ф "Наречений з того світу"
14.50�Х/ф "Далі нікуди"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.00,�2.15 "Свідок"
19.30�Х/ф "Міцний горішок"
20.55�Х/ф "Засуджений"
22.30�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
0.15�"Склад злочину"
1.05,�3.00 "Речовий доказ"
4.00�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 11 ТРАВНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Адгебра
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
12.20�Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50,�3.55 Перша шпальта
17.25�VoxCheck
17.30�Про що співає Європа
18.20�Тема дня
19.20�Д/ф "Світ дикої природи"
19.55�Д/ф "Тваринна зброя"

21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45�Наші на Євробаченні
0.00,�4.25 Схеми. Корупція в деталях
3.00�Т/с "Епоха честі"
4.50�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.25 

ТСН
9.25,�10.20, 2.30 "Життя відомих людей 

2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 13.10 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп 6"
15.40�"Світ навиворіт 11: Китай"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Чистоnews 2020"
20.45,�1.15 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.05�"Вечірній квартал"
23.50�Пригоди "Фокстер і Макс"
5.25�"Світське життя 2020 дайджест"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.55,�14.45, 15.40, 23.50 "Вещдок"
16.40�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.10�"Жди меня. Україна"
4.45�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.20,�4.30 Реальна містика
13.30,�15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�Гучна справа
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Бабка" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Стрекоза" (12+)

6.00�Зоряний шлях

ICTV.
4.55�Скарб нації
5.05�Еврика!
5.10�Служба розшуку дітей
5.15�Факти
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�Анти-зомбі
11.10,�13.15 Х/ф "Троя" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.35,�16.15, 22.40 Т/с "Вижити за будь-

яку ціну"
17.25,�20.05 Дизель-шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
23.40�"На трьох" (16+)
1.40�Т/с "Сильніше вогню"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/с "Луні Тюнз"
7.20�Варьяти (12+)

8.30�Діти проти зірок
10.20�Х/ф "Останній мисливець на 

драконів" (12+)
12.20�Х/ф "Годзилла" 1998 г.
15.00�Х/ф "Годзилла" 2014 г. (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
20.50�Х/ф "Водний світ"
23.20�Х/ф "Білий полон"
1.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.20�Служба розшуку дітей
2.25�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Папаньки"
14.15,�14.50, 18.15, 19.00 "Холостяк - 10" 

(12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
22.40�"СуперМама"

КАНАЛ�"2+2".
6.00�Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 1. "Ілюзія полювання"
6.50�Х/ф "Небезпечний елемент"
8.30,�18.15 "Спецкор"
9.10,�18.45 "ДжеДАІ"
9.45�"Помста природи"
13.20�Х/ф "Ва-банк"

15.25�Х/ф "Ва-банк-2"
17.20�"Загублений світ"
19.15�Х/ф "Форсаж-6"
21.30�Х/ф "Команда вісім: У тилу ворога"
23.20�Х/ф "Сусіди на стрьомі"
1.00�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.50�М/ф "Василина Микулівна"
6.15�М/ф "Чиполліно"
7.25�М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.50,�16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
9.00�Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
11.00�Х/ф "Апачі"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.15 "Свідок"
12.50,�3.45 "Правда життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
0.15�"Склад злочину"
1.05,�3.15 "Речовий доказ"
4.45�"Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 15 ТРАВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ  11 ТРАВНЯ — 17 ТРАВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.30, 5.35 

Новини
9.30�Енеїда
10.35�М/с "Чорний пірат"
12.15,�0.30 Телепродаж
12.45,�16.00, 21.20 Про що співає Європа
13.15�Х/ф "Ромео і Джульєта" 1 с.
15.00�Країна пісень
17.00�Пісенний конкурс Євробачення - 

2016 г. Фінал
22.00�Євробачення: Європо, запали 

світло
2.50�Розсекречена історія. Кенгір
3.45�"Українська Гельсінська спілка-

вектор визначено"
4.45�Розсекречена історія. Адвокат 

диявола

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
13.05�Бойовик "Черепашки-ніндзя"
14.55�Х/ф "Аліта:бойовий ангел"
17.15�Комедія "Кухня"
19.30,�5.10 ТСН
20.20�"Чистоnews 2020"
20.30�"Вечірній квартал"
23.10�"Світське життя 2020 дайджест"
0.00�Мелодрама "Катерина"
3.15�Драма "Будинок з башточкою"

ІНТЕР.
5.15�Х/ф "Фініст-Ясний сокіл"
6.30�"Слово Предстоятеля"
6.35�Х/ф "Кухарка"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"

11.00�Х/ф "Кохана жінка механіка 
Гаврилова"

12.30�Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
15.05�Х/ф "Солодка жінка"
17.00,�20.30 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
20.00,�2.10 "Подробиці"
22.00�Концерт "Моя душа..."
0.30�Х/ф "Навіщо ти пішов" (16+)
2.40�Д/п "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
3.35�Х/ф "Секретний ешелон"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.00 Зоряний шлях
9.00�Т/с "Жіночі секрети" 1, 6 с. (16+)
15.20�Т/с "Жіночі секрети" 7 с. (16+)
17.00�Т/с "Ніколи не буває пізно" 1, 2 с. 

(12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Ніколи не буває пізно" (12+)
23.00�Т/с "Поверни моє життя" 1, 3 с. 

(12+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Поверни моє життя" (12+)
3.25�Реальна містика

ICTV.
4.50�Скарб нації
5.00�Еврика!
5.05�Факти
5.35�"На трьох" (16+)
6.55�Перше, друге і компот!
7.55�Перше, друге і компот! Прем'єра
8.45�Т/с "Закляті друзі" (16+)
11.50,�13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45�Факти. День
16.20�Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.15�Х/ф "Ґладіатор" (16+)
22.00�Х/ф "Робін Гуд" (16+)
0.30�Х/ф "Сезон убивць" (18+)
1.55�Х/ф "Виклик" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time

6.05�М/с "Луні Тюнз"
7.20�Варьяти (12+)
10.20�Суперінтуїція (12+)
12.10�Хто зверху? (12+)
15.50�М/ф "Кунг-фу панда 2"
17.20�М/ф "Заплутана історія"
19.10�М/ф "Як приборкати дракона"
21.00�Х/ф "Тор" (16+)
23.10�Х/ф "За подих від тебе" (16+)
0.50�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.30,�9.20 "Неймовірна правда про зірок"
7.25,�11.00 Т/с "Папаньки - 2"
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
22.00�"Євробачення 2020"
0.05�Х/ф "У моїх мріях" (12+)

КАНАЛ�"2+2".
6.00,�8.10, 0.45 "Загублений світ"
7.45�"ДжеДАІ 2019"
13.00�Х/ф "Пік Данте"

15.00�Х/ф "Посилка"
16.45�Х/ф "Форсаж-6"
19.00�Х/ф "Бронежилет"
20.40�Х/ф "Меркурій в небезпеці"
22.40�Х/ф "Відплата"
1.30�"Помста природи"
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.45�Х/ф "Посейдон" поспішає на 

допомогу"
6.50�Х/ф "Морський характер"
8.40�Х/ф "Протистояння"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�3.30 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�3.00 "Свідок"
19.30�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."
21.10�Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
23.30�Х/ф "Галвестон" (16+)
1.20�"Жорстокий спорт"
4.05�"Речовий доказ"

СУБОТА, 16 ТРАВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.30, 5.35 

Новини
9.00�Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва

11.00,�12.01 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.00�ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: ПАМ'ЯТІ 
ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ

12.30�Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30�Х/ф "Ромео і Джульєта" 2 с.
15.15�"Малевич. Український квадрат"
16.05,�0.30 Телепродаж
16.35�"Весна 68"
17.35�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ф "Чілі: Дика подорож"
20.25�Д/ф "Боротьба за виживання"

21.20�"Крим. Окуповані: історії кримчан 
за 5 років окупації"

22.15�Д/ф "Процес: російська держава 
проти Олега Сенцова" (16+)

23.40�#ВУКРАЇНІ
2.50�Розсекречена історія. Чому 

насправді передали Крим Україні?
3.45�Розсекречена історія. Яка 

Кримськотатарська історія 
потрібна Україні?

4.40�Розсекречена історія. Крим. 
Киримли. Повернення

КАНАЛ "1+1".
6.00�М/ф
6.15,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�4.00 "Світ навиворіт"
15.40,�0.45 Мелодрама "Горизонти 

кохання"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"

21.00�Драма "Чорний ворон"
23.00�Бойовик "Ефект колібрі"

ІНТЕР.
5.00�"Україна вражає"
5.55�Х/ф "Текумзе"
8.00�"Удачный проект"
9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і Решка. Дива світу 2"
11.00�"Орел і Решка. Божевільні вихідні"
12.00�"Орел і Решка. Карантин"
13.00�"Круче всех. Краще"
14.50�Х/ф "Граф Монте-Крісто"
18.10�Х/ф "Перемагаючи час"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "В полоні стихії"
22.20�Х/ф "Багрові ріки" (16+)
0.20�Д/п "Секретні файли нацистів"
2.20�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
8.35�Т/с "Ніколи не буває пізно" (12+)

12.30�Т/с "Стрекоза" (12+)
17.00�Т/с "Час йти час повертатися" 1, 2 

с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Час йти час повертатися" (12+)
23.00,�2.15 Т/с "Хірургія. Територія 

любові" (12+)
1.45�Телемагазин
3.20�Сегодня. Підсумки з Олегом 

Панютою

ICTV.
5.10�Секретний фронт
6.00�Громадянська оборона
7.40�Т/с "В полоні у перевертня" (16+)
10.55,�13.00 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
12.45�Факти. День
13.30�Х/ф "Робін Гуд" (16+)
15.55�Х/ф "Ґладіатор" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Примарний вершник" (16+)
22.35�Х/ф "Примарний вершник-2: Дух 

помсти" (16+)
0.15�Х/ф "Морган" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.10�Таємний агент
6.20�Х/ф "Я вбиваю велетнів" (12+)
8.10�Ревізор. Карантин
9.10�Від пацанки до панянки (16+)
11.10�Х/ф "Крампус" (16+)
13.10�Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
15.10�Х/ф "Дракула. Невідома історія" 

(16+)
16.50�Х/ф "Тор" (16+)
19.00�Х/ф "Тор 2: Царство темряви" (16+)
21.00�Х/ф "Тор 3: Раґнарок" (12+)
23.20�Х/ф "Титан" (16+)
1.10�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)

СТБ.
6.05�"Все буде смачно!"
9.00�Х/ф "Осінній марафон"
10.45�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
13.35�Т/с "Майор і магія" (16+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.00�"Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Загублений світ"
12.35�Х/ф "Зворотна тяга"
15.00�Х/ф "Солдат Джейн"
17.15�Х/ф "Сльози Сонця"
19.25�Х/ф "Гонщик"
21.30�Х/ф "Прибрати Картера"
23.25�Х/ф "Віртуальна революція"
1.00�Т/с "Опер за викликом"

НТН.
5.35�Х/ф "Заручники страху"
7.00�"Слово Предстоятеля"
7.05�"Страх у твоєму домі"
10.35�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."
12.15�Х/ф "Це було в розвідці"
14.00�Х/ф "Сила закону" (12+)
16.35�Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
19.00�Х/ф "Справа Румянцева"
20.55�Х/ф "Чорна стріла"
22.40�Х/ф "Нокаут" (16+)
0.25�Х/ф "Галвестон" (16+)

НЕДІЛЯ, 17 ТРАВНЯ

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96
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Управління капітального будівництва оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста 

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради відповід-
но до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самовряду-
вання» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста– 1 штатна одиниця;
Вимоги до учасників конкурсу:
- вища освіта за освітньо–кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста 

за напрямком «Правознавство»;
- досвід роботи з правового забезпечення та аналізу господарської діяль-

ності;
- наявність комунікативних, організаторських здібностей;
- вільне володіння українською мовою;
- впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
- досвід роботи за фахом на посадах в державних органах та органах міс-

цевого самоврядування не менше трьох років, або на підприємствах і в ор-
ганізаціях приватного права не менше п’яти років.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
вул. Київський Шлях, 27, м. Бориспіль, телефон 6-36-61.
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визна-

чення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді: папір та 
картон, полімери, скло) на території  
міста Борисполя з контейнерних май-
данчиків від багатоквартирних житло-
вих будинків, гуртожитків

Лот № 1
1. Найменування, місцезнаходжен-

ня організатора конкурсу: Виконавчий 
комітет Бориспільської міської рада, 
08301, Київська область,       м. Бори-
спіль, вул. Київський Шлях, 72.

2. Підстава для проведення конкурсу: 
Рішення виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради від «02» березня 
2020 № 159 «Про проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг з виве-
зення побутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) на території 
міста Борисполя».

3. Місце і час проведення конкурсу, 
прізвище та посада, номер телефону 
особи, в якої можна ознайомитися з 
умовами надання послуг з вивезення 
побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бо-
риспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 
305, тел. (04595) 6-18-28.

Час:11:00 за київським часом «11» 
червня 2020 року.

Прокопчук Лариса Петрівна – секретар 
конкурсної комісії, головний спеціаліст 
відділу з питань комунальної власності 
та житлово-комунального господарства 
головного управління житлово-комуналь-
ного господарства виконавчого комітету 
міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників 
конкурсу:

4.1. Наявність матеріально-техніч-
ної бази, технічний стан якої дозволяє 
забезпечити зберігання та охорону 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів для вивезення побутових відхо-
дів, здійснювати щоденний контроль за 
технічним станом транспортних засобів 
власними силами, виконання регла-
ментних робіт з технічного обслугову-
вання та ремонту спеціально обладна-
них транспортних засобів, підтримання 
належного санітарного стану спеціаль-
но обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з виве-
зення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території Укра-
їни з надання послуг з вивезення побу-
тових відходів.

4.4. Наявність та кількість працівни-
ків відповідної кваліфікації.

4.5. Забезпечення контейнерами для 
роздільного збирання побутових від-
ходів, об’ємом від 1,1 м3 до 1,5 м3 на 
всіх контейнерних майданчиках міста 
Бориспіль, а саме:

4.5.1. синій контейнер з написом «Па-
пір та картон»;

4.5.2. жовто-зелений контейнер з на-
писом «Полімери та Скло».

5. Характеристика території де по-
винні надаватися послуги з вивезення 
побутових відходів:

5.1. Послуги з вивезення побутових 
відходів (тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) повинні надаватись на те-
риторії міста Бориспіль з контейнерних 
майданчиків.

5.2 Протяжність міських доріг 269 км, 
із них 258 км з твердим покриттям.

5.3. Місце поводження з відходами 
(видалення відходів та їх захоронення) 
на території міста відсутні.

5.4. Найближчий полігон із захоро-
нення відходів знаходиться на землях 
Глибоцької сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області на від-
стані 4-7 км від міста Борисполя.

6. Характеристика об’єктів утворення 
побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побутових 
відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки, 
з них: 

1. Від 1- го до 4-х поверхів 153
2. Загальна кількість будинків, у тому 

числі будинки з п’ятьма і більше поверха-
ми, кількість мешканців таких будинків. 
Загальна кількість будинків 332

Кількість мешканців 33 300
3 Відомості про багатоквартирні бу-

динки.
ОСББ – 36
ЖК – 9
ТОВ «ЖЕК-53» - 9
ДП «ЖЕП «Агробудмеханізація –жит-

лосервіс» - 1
філія "135 Домобідівельний комбі-

нат" ДП МОУ "Укрвійськбуд" – 3
КП «ЖРЕУ» - 131
УМКП- 1 - 92
ТОВ «Компанія Рембудшлях» - 4
Інші - 47
4.  Кількість (контейнерних майдан-

чиків) для зберігання та  збирання різ-
них побутових відходів.

Контейнерних майданчиків – 180
Підприємства, установи та органі-

зації: 
1. Загальна кількість та перелік  під-

приємств, установ та організацій, їх 
характеристика (бюджетні або інші 
споживачі, наявність каналізації, цен-
трального опалення, водо- та газопо-
стачання),місцезнаходження, кількість, 
об'єм, місцезнаходження та належність 
контейнерів.

Підприємства – 290
Лікарні – 1
Поліклініки – 6
Заклади освіти, ДНЗ – 22
Вокзали – 1
Підприємства торгівлі:
- магазини – 78
- кіоски – 27
Підприємства громадського харчу-

вання – 5
Аптечні заклади – 25
Автозаправні станції – 12
Ринки - 4
Примітка: 
у разі потреби отримання додатко-

вих роз’яснень щодо характеристики 
багатоквартирних будинків (за адреса-
ми) залежно від наявності видів їх бла-
гоустрою, учаснику конкурсу необхідно 
звернутися з письмовим клопотанням 
до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та 
може змінюватись протягом дії догово-
ру на надання послуг;

графіки вивозу побутових відходів 
погоджуються з Замовником при укла-
данні договору.

7. Характеристика, включаючи по-
тужність, та місцезнаходження об’єктів 
поводження з побутовими відходами 
(об’єкти перероблення, сортування, 
утилізації, видалення відходів, об’єкти 
поводження з небезпечними відхода-
ми у складі побутових відходів тощо) 
відповідно до правил благоустрою те-
риторій населеного пункту, розробле-
них з урахуванням схеми санітарного 
очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти 
поводження з побутовими відходами.

7.2. Визначення місця поводження 
з відходами здійснюється виконавцем 
самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий строк 
подання конкурсних пропозицій:

8.1. Спосіб подання конкурсних про-
позицій – особисто або надсилаються 
поштою.

8.2. Місце подання конкурсних про-
позицій – 08301, Київська область,         
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 
каб. 406. Конкурсні пропозиції прийма-
ються щоденно понеділок – четвер з 
08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 
год. до 16:00 год. крім вихідних ( субо-
та, неділя) та святкових днів, обідня пе-
рерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкур-
сних пропозицій – до 09 год. 00 хв. за 
київським часом 11 червня 2020 року.

9. Способи та місце отримання кон-
курсної документації:

9.1.Спосіб: конкурсна документація 
надається особисто, поштою протягом 
3-х робочих днів після надходження від 
учасника заявки про участь у конкурсі. 
або електронними засобами зв’язку 
(E-mail:).

9.2. Місце: 08301, Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 
406, понеділок – четвер з 08:00 год. до 
17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, неділя) та 
святкових днів, обідня перерва з 13:00 
до 14:00.

Лот № 2
1. Найменування, місцезнаходжен-

ня організатора конкурсу: Виконавчий 
комітет Бориспільської міської рада, 
08301, Київська область,       м. Бори-
спіль, вул. Київський Шлях, 72.

2. Підстава для проведення конкурсу: 
Рішення виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради від «02» березня 
2020 № 159 «Про проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг з виве-
зення побутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) на території 
міста Борисполя».

3. Місце і час проведення конкурсу, 
прізвище та посада, номер телефону 
особи, в якої можна ознайомитися з 
умовами надання послуг з вивезення 
побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бо-
риспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 
305, тел. (04595) 6-18-28.

Час:15:00 за київським часом «11» 
червня 2020 року.

Прокопчук Лариса Петрівна – секре-
тар конкурсної комісії, головний спе-
ціаліст відділу з питань комунальної 
власності та житлово-комунального 
господарства головного управління 
житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету міської ради, тел. 
(04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу:

4.1. Наявність матеріально-техніч-
ної бази, технічний стан якої дозволяє 
забезпечити зберігання та охорону 
спеціально обладнаних транспортних 
засобів для вивезення побутових відхо-
дів, здійснювати щоденний контроль за 
технічним станом транспортних засобів 
власними силами, виконання регла-
ментних робіт з технічного обслугову-
вання та ремонту спеціально обладна-
них транспортних засобів, підтримання 
належного санітарного стану спеціаль-
но обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з виве-
зення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території Укра-
їни з надання послуг з вивезення побу-
тових відходів.

4.4. Наявність та кількість працівни-
ків відповідної кваліфікації.

5. Характеристика території де по-
винні надаватися послуги з вивезення 
побутових відходів:

5.1. Послуги з вивезення побутових 
відходів (тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) повинні надаватись на те-
риторії міста Бориспіль та охоплювати 
індивідуальні житлові будинки приват-
ного сектору.

5.2 Протяжність міських доріг 269 км, 
із них 258 км з твердим покриттям.

5.3. Місце поводження з відходами 
(видалення відходів та їх захоронення) 
на території міста відсутні.

5.4. Найближчий полігон із захоро-
нення відходів знаходиться на землях 
Глибоцької сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області на від-
стані 4-7 км від міста Борисполя.

6. Характеристика об’єктів утворення 
побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побутових 
відходів Показник

Житлові будинки приватного сек-
тору: 

1. Загальна кількість будинків, 
кількість мешканців таких будинків 

Загальна кількість будинків – 10254
Кількість мешканців- 30800
2. Наявність, кількість (контейнерних 

майданчиків) для збирання різних по-
бутових відходів Контейнери для 
збору та зберігання сортованих побу-
тових відходів - відсутні

3 Характеристика під’їзних шляхів
Покриття доріг асфальтобетон, щебе-

неве покриття, ґрунтові дороги
Примітка: 
у разі потреби отримання додатко-

вих роз’яснень щодо характеристики 
багатоквартирних будинків (за адреса-
ми) залежно від наявності видів їх бла-
гоустрою, учаснику конкурсу необхідно 
звернутися з письмовим клопотанням 
до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та 
може змінюватись протягом дії догово-
ру на надання послуг;

графіки вивозу побутових відходів 
погоджуються з Замовником при укла-
данні договору.

7. Характеристика, включаючи потуж-
ність, та місцезнаходження об’єктів пово-
дження з побутовими відходами (об’єкти 
перероблення, сортування, утилізації, 
видалення відходів, об’єкти поводження 
з небезпечними відходами у складі побу-
тових відходів тощо) відповідно до правил 
благоустрою територій населеного пунк-
ту, розроблених з урахуванням схеми са-
нітарного очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти 
поводження з побутовими відходами.

7.2. Визначення місця поводження 
з відходами здійснюється виконавцем 
самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий строк 
подання конкурсних пропозицій:

8.1. Спосіб подання конкурсних про-
позицій – особисто або надсилаються 
поштою.

8.2. Місце подання конкурсних про-
позицій – 08301, Київська область,         
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 
каб. 406. Конкурсні пропозиції прийма-
ються щоденно понеділок – четвер з 
08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 
год. до 16:00 год. крім вихідних ( субо-
та, неділя) та святкових днів, обідня пе-
рерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкур-
сних пропозицій – до 13 год. 00 хв. за 
київським часом 11 червня 2020 року.

9. Способи та місце отримання кон-
курсної документації:

9.1.Спосіб: конкурсна документація на-
дається особисто, поштою протягом 3-х 
робочих днів після надходження від учас-
ника заявки про участь у конкурсі. або 
електронними засобами зв’язку (E-mail:).

9.2. Місце: 08301, Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 
406, понеділок – четвер з 08:00 год. до 
17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, неділя) та 
святкових днів, обідня перерва з 13:00 
до 14:00.

Код Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1 2 4 5 6 7
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 544130000 138622500 137540144 99,2 109608694

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток

339450000 87030000 87073810 100,1 70883173

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 339200000 86970000 87012626 100,05 70847114

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 57300000 13490000 12738051 94,4 5578597

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів
(пальне) 26500000 5350000 4953603 92,6 0

14040000

Акцизний податок з реалізації через 
роздрібну торговельну мережу 
підакцизних товарів 24500000 6590000 6252251 94,9 5578597

18000000 Місцеві податки 147350000 38097500 37724720 99,0 33137204
18010000 Плата за землю 54000000 12700000 12702735 100,02 12471738

18050000 Єдиний податок 85500000 23300000 23108832 99,2 19032197
Інші податки та збори 30000 5000 3563 71,3 9720

20000000 Неподаткові надходження 14970000 4382600 6795214 155,0 4031207

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господарської 
діяльності 14285000 4001000 3802089 95,0 3869510
Інші неподаткові надходження 685000 381600 2993125 б.200 161697
Разом доходів 559100000 143005100 144335358 100,9 113639901

40000000 Офіційні трансферти 151255863 39602000 39602000 100,0 68554594
Всього доходів загального  фонду 710355863 182607100 183937358 100,7 182194495

Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 70000 22700 16386 72,2 21559

20000000 Неподаткові надходження 21213371 6319136 12837086 203,1 8141992

25000000 Власні надходження бюджетних установ 17663371 5462036 6182927 113,2 5218006
Інші неподаткові надходження 3550000 857100 6654159 776,4 2923986
Разом доходів 21283371 6341836 12853472 202,7 8215387

40000000 Офіційні трансферти 13999687 0 0 0,0 0
Всього доходів спеціального фонду 35283058 6341836 12853472 202,7 8215387
Всього доходів (загальний і спеціальний 745638921 188948936 196790830 104,2 190409882
    Видатки (загальний фонд)

0100 Державне управлiння 75 412 222    16 704 607    15 396 107 92,2 11932305
1000 Освіта, всього 291 606 561  69 331 320    53 821 118 77,6 52721238
2000 Охорона здоров’я 9 424 562      5 852 600      3 581 633 61,2 640604

3000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення 16 974 300    5 115 869      4 475 594 87,5 37482510

4000 Культура i мистецтво 12 291 773    3 298 413      2 891 642 87,7 2507958
5000 Фізична культура і спорт 14 345 825    3 844 090      3 158 343 82,2 2879728
6000 Житлово-комунальне господарство 56 462 246    7 458 543      5 663 163 75,9 5456725
7130 Здійснення  заходів із землеустрою 184 000         0 0 0,0 0

7461

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету      15 928 000           3 184 000   258 380 8,1 370484

7693
Інші заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю

0 0
0 0,0 1000

8410
Фінансова підтримка засобів масової 
інформації 208 000         59 000           26 714 45,3 32237

8110

Заходи із запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха           813 000                  6 000   0 0,0 196303

8230
Інші заходи громадського порядку та 
безпеки           169 500              128 100   118 727 92,7 85074

8312 Утилізація відходів           149 996   0 0 0,0
9110 Реверсна дотація      27 921 300           6 980 400   6 980 400 100,0 3835800
8700 Резервний фонд 30 619 000    0 0 0,0 0

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

На виконання статті 28 частини 3 Бюджетного КодексуУкраїни виконавчий комітет Бориспільської міської ради 
інформує  про виконання бюджету м.Бориспіль за  І квартал 2020 року                                                             грн.

Затверджено 
на 2020 рік з 
урахуванням 

внесених змін

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2020 

року

Відсоток 
виконан

ня

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2019 

року

Затверджено на 
І квартал 2020 

року з 
урахуванням 

внесених змін

Код Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1 2 4 5 6 7

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Затверджено 
на 2020 рік з 
урахуванням 

внесених змін

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2020 

року

Відсоток 
виконан

ня

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2019 

року

Затверджено на 
І квартал 2020 

року з 
урахуванням 

внесених змін

9410

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров’я за рахунок коштів 
медичної субвенції 10 509 100    10 509 100    10 509 100 100,0 11075300

9800

Субвенція з місцевого 
бюджетудержавному бюджету на 
виконання програм соціально-
економічного розвитку регіону 370 000         370 000         370 000 100,0 431400

9770 Інші субвенції 4 040 500      3 240 500      2 040 500 63,0 0
Разом видатків (загальний фонд) 567 429 885  136 082 542  109 291 419  80,3 129648666
  Видатки (спеціальний фонд) 0,0

0100 Державне управлiння 1 818 450      802 050         188 449 23,5 182273
1000 Освіта 17 044 676    16 126 871    5 071 755 31,4 6950971
2000 Охорона здоров’я 8 961 700      0 0 0,0 79650

3000
Соцiальний захист та соцiальне 
забезпечення 75 647           75 647           53 139 70,2 1246598

4000 Культура i мистецтво 526 905         526 905         301 125 57,1 318982
5000 Фізична культура і спорт 1 765 209      1 586 280      517 462 32,6 847559
6000 Житлово-комунальне господарство 31 402 838    6 888 899      5 609 259 81,4 0

7321
Будівництво1 освітніх установ та 
закладів 143 717 176  22 001 536    3 556 025 16,2 454477

7322 Будівництво1 медичних установ та 
закладів

13 225 360    2 375 000      2 297 493 96,7 1821999

7323
Будівництво установ та закладів 
соціальної сфери 3 915 460      0 0 0,0 0

7324 Будівництво установ та закладів 
культури

3623590 50000 0 0,0 0

7325
Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту 2131546 0 0 0,0 0

7330
Будівництво1 інших об`єктів 
комунальної власності 5700000 0 0 0,0 0

7350

Розроблення схем планування та 
забудови територій (містобудівної 
документації) 1 100 000      0 0 0,0 0

7363

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій 2 892 000      0 0 0,0 0

7366

Реалізація проектів в рамках 
Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України 13 999 687    0 0 0,0 0

7461

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 75 654 849    3 000 000      1 617 461 53,9 328925

7670
Внески до статутного капіталу суб’єктів 
господарювання 10 183 000    3 492 000      3 492 000 100,0 4800000

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 2 154 961      579 961         31 501 5,4 114777

8110

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха 1 521 267      0 0 0,0 197799

8340
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 70 000           22 700           0 0,0 705233

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 59 500 000    33 000 000    1 216 000 3,7 0

9800

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 630 000         630 000         630 000 100,0 100000
Разом видатків (спеціальний фонд) 401 614 321  91 157 849    24581671 27,0 18 149 243  
Всього видатків по загальному та 
спеціальному фонду 969 044 206  227 240 391  133873090 58,9 147797909

Код Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1 2 4 5 6 7

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Затверджено 
на 2020 рік з 
урахуванням 

внесених змін

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2020 

року

Відсоток 
виконан

ня

Фактичне 
виконання за І 
квартал 2019 

року

Затверджено на 
І квартал 2020 

року з 
урахуванням 

внесених змін

Кредитування 0,0

8861
Надання бюджетних позичок, суб'єктам 
господарювання 6000000 0

0 0,0 0

8862
Повернення бюджетних позичок, 
наданих суб'єктам господарювання -6000000 0

0 0,0 0

8882

Повернення коштів, наданих для 
виконання гарантійних зобов'язань за 
позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії -500 000 0 0 0,0 -500 000

На виконання статті 28 частини 3 Бюджетного КодексуУкраїни вико-
навчий комітет Бориспільської міської ради інформує  про виконання 
бюджету м. Бориспіль за  І квартал 2020 року             грн.

Начальник фінансового управління                           С.М.Заєць
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БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

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

коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна де-
рев'яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, 
сигналізація, сарай, гараж, погріб, більярдна, 
літня кухня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Бориспіль
Старе с., 70 кв.м, дерев'яний, обшитий пло-

ским шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, ко-
ридор, с/в у будинку, газ, світло, централізо-
ване водопостачання, вигрібна яма, 12 соток, 
погріб, сарай, літня кухня, 367500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 190000 
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.

Куплю
Бориспіль

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

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Ки-
їва. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку під забудову у влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. 
Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

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

Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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. 

Терміново потрібна прибиральниця,  2 рази/
тиждень,  в приватний будинок з д/р та вмінням 
прасувати,  без ш/з.  З/п 700 грн/день.  Тел.: 0 
50 4443129.

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.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМП-
ЛЕКТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИ-
НИ, ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П 
ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Zanusi» (ZRT 23100 WA), 2-ка-

мерний, б/в, 1500 грн. Тел.: 0 63 1819032.

ТВАРИНИ

Бориспіль
КОБИЛУ МОЛОДУ 3,9 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ’ЇЖ-

ДЖЕНА, 20000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім'ї на диданівській рамці, суш на диданів-

ській рамці та багатокорпусній, м. Бориспіль. Тел.: 0 
66 6149267.

РІЗНЕ

Бориспіль
Круглі та квадратні килимки handmade. Зро-

блені з любов'ю. Створять затишок у вашій осе-
лі. Колір від яскраво червоного до спокійного сі-
рого. Можливо застосовувати на стільці, крісла, 
на підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготовити 
на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

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.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 

паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 

також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 

4791140, Олександр. 

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 

фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 

виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-

крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 

2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Головне управління житлово-ко-
мунального господарства повідом-
ляє, що в газеті «Вісті» № 12(972) від 
05.04.2019 в оголошенні про намір 
передати в оренду майно кому-
нальної власності територіальної 
громади м. Борисполя за адресою 
вул. Київський Шлях, 75 нежитло-
ве підвальне приміщення площею 
406,3 кв. м була допущена помилка 
в характеристиці об’єкта. В зв’язку з 
цим, площу об’єкта оренди за адре-
сою вул. Київський Шлях, 75 в вище-
зазначеному оголошенні просимо 
читати як «408,3 кв.м».
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ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ


