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ПРО ОБ'ЄДНАННЯ 
ІВАНКОВА З БОРИСПОЛЕМ

• РОЗМОВА З ГОЛОВОЮ 
ІВАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ АНАТОЛІЄМ ТУРОМ

РОБОТА ЦЕНТРУ 
АДОПЦІЇ ТА 
СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
ДОМАШНІХ 
ТВАРИН
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�� ОФІЦІЙНО �� ЗНАЙ�НАШИХ!

�� МОЖЛИВО�СКОРО

�� У�ПРОЦЕСІ�РОЗПОДІЛУ

�� ДОРОЖНЯ�ІНФРАСТРУКТУРА

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
03 червня 2020 року
№ 163

Про скликання сімдесят шостої 
сесії міської ради VІІ скликання
Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням 
Бориспільської міської ради 
від 17 грудня 2015 року № 33-
2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, 
ч. 8 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати сімдесят 
шосту сесію міської ради 
VІІ скликання та провести 
пленарне засідання міської 
ради 30 червня 2020 року 
о 10 годині в актовій залі 
виконавчого комітету міської 
ради.

2. До порядку денного внести 
питання: 
2.1. Про внесення змін до 
рішення міської ради від 
17.12.2019 № 5139-67-VІІ 
«Про міський бюджет міста 
Борисполя на 2020 рік».
2.2.Про внесення змін 
до міської програми 
забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий 
діабет на 2020 рік.
2.3. Про надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги незахищеним 
верствам населення міста 
Борисполя, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.
2.4. Житлово-комунальні 
питання.
2.5. Земельні питання.
2.6. Різне.

3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження 
залишаю за собою.

Голова А.С.Федорчук

МІНРЕГІОН: ПРОЕКТИ МАЙБУТНІХ 
РАЙОНІВ КИЇВЩИНИ

Цей проект не є догмою. Ще вно-
ситимуться пропозиції, які будуть 
розглянуті і, якщо вони не супере-
читимуть критеріям, яким мають 
відповідати майбутні райони, бу-
дуть враховані. Про це повідомляє  
інтернет-ресурс decentralization.

«Ключове – майбутні райони по-
винні бути оптимальними за сво-
їми параметрами для того, щоб у 
них організувати ефективну систе-
му державного управління, зокре-
ма – формування на цьому рівні ді-
євих органів виконавчої влади», – 
прокоментував заступник міністра 
розвитку громад та територій В'я-
чеслав Негода.

На Київщині станом на 5 черв-
ня у проекті пропонується шість 
районів:

• Білоцерківський
• Бориспільський
• Бучанський
• Обухівський
• Переяславський
• Фастівський.

�� Міністерство�розвитку�
громад�і�територій�надіслало�на�
погодження�проект�постанови�
Верховної�Ради�України�щодо�
майбутніх�районів�в�Україні.�

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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КОЛИ В 
БОРИСПОЛІ 
ЗАПРАЦЮЮТЬ 
ФОНТАНИ

Ірина ГОЛУБ, фото автора 

Пряма мова першого заступника 
Бориспільського міського голови 
Миколи Корнійчука, заступника 
голови комісії ТЕБ та НС: 
«Фонтани готові до 
роботи. Спеціалісти КП 
«Бориспільводоканал» провели 
обслуговування та підготовчі 
роботи. Достатньо половини 
дня, щоб встановити форсунки 
та світлодіодне підсвічування, 
і можна вмикати фонтани. Але 
якщо вони запрацюють, то діти 
почнуть бігати у струменях води. 
У нинішній епідеміологічній 
обстановці це небезпечно. 
Обговорювалася дата запуску 
фонтанів — 22 червня. Але 
це не остаточно. Можливо, 
буде рішення відкрити сезон 
фонтанів раніше. Це залежатиме 
від того, якою буде ситуація з 
захворюваністю на коронавірус».  
Пряма мова директора КП 
ВКГ «Бориспільводоканал» 
Олександра Гануша: «Коли 
буде команда від міської влади 
ввімкнути фонтини — ми 
виконаємо її в той же день».

Незважаючи на спекотні 
дні, бориспільські фонтани 
на Європейській площі не 
дарують містянам прохолоду. 

ЯНА НОВОСЕЛЕЦЬКА 
– ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ 
ІМЕНІ ПАВЛА 
ЧУБИНСЬКОГО

02 червня 2020 року в 
Бориспільській міській 
раді відбулось засідання 
Комісії з розгляду питання 
щодо присудження Премії 
імені Павла Чубинського 
Бориспільської міської ради. 

Цього року закладами 
загальної середньої освіти 
міста на розгляд Комісії було 
подано матеріали трьох 
претендентів, а саме: учениці 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу 
«Ліцей «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського – 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів» Новоселецької 
Яни Едуардівни, учениці 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу 
«Гімназія «Перспектива» 
– загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха 
Шматкової Марії Валеріївни, 
учениці Бориспільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 8 Дубєнок Валерії 
Дмитрівни.
Лауреатом Премії імені Павла 
Чубинського Бориспільської 
міської ради у 2020 році 
визначено ученицю 11 класу 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу 
«Ліцей «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського – 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів» Новоселецьку Яну 
Едуардівну, яка відповідно до 
чинного Положення набрала 
найбільшу кількість балів.
Лауреату буде вручено 
спеціальний диплом і грошову 
премію у розмірі 5000 грн.
Вітаємо Новоселецьку 
Яну зі здобуттям звання 
лауреата Премії імені 
Павла Чубинського 
Бориспільської міської ради, 
висловлюємо вдячність 
її родині за підтримку 
творчого потенціалу дитини, 
педагогічному колективу 
Бориспільського навчально-
виховного комплексу 
«Ліцей «Дизайн-освіта» 
імені Павла Чубинського – 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів» за виявлення та 
розвиток інтелектуальної 
обдарованості школярів.

ПРОЕКТ 
«ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»

Влітку цього року буде завершено ремонт автомобільної дороги 
Київ – Ревне – Рогозів – Гора. Про це повідомляє  пресслужба Київ-
ської обласної державної адміністрації.

У рамках проекту Президента 
України Володимира Зеленського 
«Велике будівництво» на Київщині 
ведеться поточний ремонт дороги 
Київ – Ревне – Рогозів – Гора.
Капітальний ремонт автомобільної 
дороги загальною кошторисною 
вартістю 16,4 млн грн було 
розпочато у поточному році. Кошти 
на реалізацію об’єкту передбачено 
субвенцією з державного бюджету 
місцевим бюджетам за бюджетною 
програмою 3131090.
Станом на 29 травня по об’єкту 
встановлений бортовий 

камень, поширення та 
каналізація. Подальші роботи 
виконуватимуться згідно з 
графіком.
«При сприятливих умовах 
автодорогу введемо в 
експлуатацію в кінці червня – 
на початку липня поточного 
року. Крім того, всі проекти, 
які реалізуються за програмою 
«Велике Будівництво», плануємо 
реалізувати до кінця 2020 року. 
Незважаючи на карантині 
обмеження, роботи активно 
ведуться», – підкреслив очільник 
Київщини Василь Володін.
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�� ПОСЛУГИ�ХВОСТАТИМ

�� НОВІ�ПЛАНИ

�� ЗОНА�ВІДПОЧИНКУ

ПРО ЦЕНТР 
АДОПЦІЇ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
ДОМАШНІХ ТВАРИН

 � Новий заклад із робочою назвою «Притулок 
для тварин» у Борисполі не стане домівкою для 
чотирилапих. Про це розповів «Вістям» перший заступник 
Бориспільського міського голови Микола Корнійчук.

Ірина КОСТЕНКО

На запитання журналіста, коли і 
як почне працювати притулок для 
тварин у Борисполі, відкриття яко-
го переносили кілька разів впро-
довж двох років, Микола Корній-
чук повідомив: 

«Притулку для тварин не буде. Ми 
повинні забути про поняття притул-
ку як місця, куди звозитимуть зві-
дусіль безпритульних чотирилапих, 
щоб утримувати їх у клітках. У Бори-
сполі буде Центр адопції і стерилі-
зації домашніх тварин. Цивілізовані 
країни не практикують утримання 
тварин як у «концтаборі». 

Бродячу тварину потрібно від-
ловити, стерилізувати, зробити 
щеплення, грумінг (підстригти, до-
глянути, очистити) і запропонува-
ти бажаючим до утримання в до-
машніх умовах. Інформацію про 
тварину поширювати, демонстру-
ючи відео та фото. Якщо господаря 
не знайдеться, тварину необхідно 
повернути на її попереднє місце 
проживання.  Винятки можуть бу-
ти для хворих тварин», — пояснив 
Корнійчук. 

Нещодавно відбулася зустріч 
керівників Борисполя та пред-
ставників КП «ВУКГ» із гостею — 
Оксаною Кошак, завідувачкою 
притулком КП «ЛЕВ» із міста Львів. 
Цей заклад працює саме за прин-
ципом адопції.

Львівський притулок не біль-
ший, ніж у Борисполі, але прово-
дить величезну роботу і надає по-
слуги для власників тварин: сте-
рилізує, оперує, лікує улюбленців. 
Наголошувалося, що львівський 
заклад відчинений цілодобово, 
там працює 12-14 спеціалістів, їхня 
заплата – із міського бюджету. Ке-

рівник розширила штат ще на 20 
осіб за кошти, які заробляє Центр 
завдяки наданню послуг. 

«Після завершення каранти-
ну буде корисно делегації з Бо-
рисполя поїхати до Львова, щоб 
познайомитися з роботою їх-
нього закладу. Зараз юридич-
ною службою Бориспільської 
міської ради готуються установ-
чі документи для створення цен-
тру, щоб зареєструвати заклад 
на сесії та в органах державної 
реєстрації», — підсумував Кор-
нійчук. 

КНИШОВИЙ: КУЩІ, ЛАВОЧКИ І ТУАЛЕТ
Юлія ГАМАН, фото автора

Благоустрій території Книшо-
вого меморіального паркового 
комплексу триває. У планах міс-
цевої влади — озеленення, до-
даткові лавочки та туалет.

Не озелененням єдиним
«Працівники відділу озеленен-

ня КП «ВУКГ»  висаджують на Кни-
шовому молоді кущі бірючини, що 
при належному догляді перетво-
риться на зелену огорожу. Трива-
ють роботи з перетворення комп-
лексу на зону відпочинку, яка ста-

не найкращою в місті, — розпо-
відає Микола Корнійчук, перший 
заступник Бориспільського місько-
го голови. — Встановимо вздовж 
алей додаткові лавки зі смітнич-
ками поруч. У планах на місци-
ні поблизу гаражів, у віддалено-
му кутку комплексу, збудувати го-
сподарське приміщення для ВУКГ, 
щоб зберігалося робоче знаряддя 
та техніка, якою комунальники об-
слуговують Книшове. У перспек-
тиві – проведення водопроводу, 
встановлення туалету».

Екскременти – це проблема
Зі слів заступника директора КП 

ВУКГ Володимира Аврамчука, об-
слуговуванням Книшового комп-
лексу займається лише КП «ВУКГ». 
Прибирання та благоустрій поєд-
нуються з роботами, які викону-
ють комунальники на Європей-
ській площі міста. 

«Виникають проблеми зі сміт-
тям та собачими екскрементами, 
які доводиться збирати на терито-
рії Книшового, — говорить Аврам-
чук. Прикро, що бориспільці вигу-
люють своїх домашніх улюбленців 
на території комплексу, але не при-
бирають за ними, як це роблять у 
цивілізованих країнах».

Адопція тварин — це 
процес відповідальності за 
домашнього улюбленця, 
якого попередній власник 
покинув або віддав до 
притулку чи рятувальної 
організації. 
Поширеними варіантами 
для усиновлених домашніх 
тварин є притулки для 
тварин та рятувальні групи. 

�ДОВІДКА

ОЗЕРА ЗАРОСТАЮТЬ 
ВОДОРОСТЯМИ

Рішенням 73 сесії Бориспільської міської ради від 30 квітня 2020 
року озера на вулиці Поповича (поблизу ЗОШ № 7)у місті Бориспо-
лі, на яких два роки тривали роботи з капітального ремонту та бла-
гоустрою за кошти міського бюджету, були передані на баланс КП 
«ВУКГ». Вісті побували на оновлених озерах.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Рай біля води. Каскад озер на 
вулиці Поповича — це два озера, 
які після благоустрою з’єднують-
ся перепускними бетонними тру-
бами великого діаметру. Ближнє 
озеро пристосоване для пляжни-
ків. Навколо прокладено тротуар-
ну доріжку, є лавочки, обладнано 
пляж. Тепер у спеку на мілковод-
ді купаються діти, будують фігури 
з піску. 

Однак картину благоустрою 
псує засилля водоростей. Хтось із 
відпочивальників, очевидно, на-
магався очистити воду біля пля-
жу, про що свідчать купи засохлої 
водяної рослинності, що височі-
ють на березі. Відомо, що нещо-
давно водолазами було обстеже-
но дно озера. 

Рибалкам на втіху. Друге озе-
ро, яке розділяє півострів, порос-
лий зеленню, вподобали рибалки. 
Вони кажуть, що ловляться карасі, 
бо водойми відновлюють екоси-
стему. Півострів заростає вербо-
лозом та іншими деревами, які не-
вдовзі зроблять береги тінистими; 
однак серед трави чимало осоту. 
Це озеро засмічується водорос-

тями інтенсивніше, ніж сусіднє. 
Проте відчувається рука людей, 
які дбають про чистоту. Залишені 
на березі мішки, у які народ скла-
дає сміття, щоб простіше було йо-
го вивезти. 

Без підводної косовиці. Кушир 
занурений — назва водорості, від 
якої потерпають і рибалки, і відпо-
чивальники. 

Свого часу такі ж водорості зас-
мічували міське Княжицьке озеро. 
Тоді депутат округу й голова прав-
ління ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов 
за власні кошти найняв спецтех-
ніку, яка викосила зарослі. На По-
повича ситуація гірша. 

Догляд за територією. До-
гляд за озером — віднедавна 
обов’язок КП «ВУКГ». Заступник 
директора підприємства Воло-
димир Аврамчук запевнив, що 
траву викошують регулярно, 
вивозиться сміття. «Не завжди 
вдається встигати за відпочи-
вальниками, які залишають не-
потріб. Прохання до бориспіль-
ців – дотримуватися чистоти й 
порядку на територіях міських 
зон відпочинку», — наголосив 
Аврамчук.

• Пляж після недавнього благоустрою

• Хтось із відпочивальників чистив водойму від водоростей

• На берегах багато очерету, висока трава і залишки сміття
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 ! «Вісті» розпочинають серію матеріалів про села району та сільради Бориспільщини, 
які виявили бажання приєднатися до міста і створити Бориспільську ОТГ. 
Перше знайомство – із селом Іванків.

Доїхати від міста можна швидко, 
дороги заасфальтовані, узбіччя 
чисті, село достойне.
Перше враження від Іванкова: 
просторо, свіже повітря і багато 
зелені, є озеро в центрі села. 
Дихається легко, не так, як у місті; 
здається, відступають турботи 
і проблеми. Але уявлення 
неквапливості сільського життя 
оманливе. Іванків розбудовується 
та благоустроюється. У селі 
асфальтуються дороги, 
оновлюється соціальна 
інфраструктура. 

 � На відстані шести 
кілометрів від Борисполя, 
уздовж автотраси Київ-
Харків розкинулося 
мальовниче село Іванків, 
яке має увійти до складу 
Бориспільської ОТГ.

Іванківська сільська рада — одна з недотаційних на Бори-
спільщині. Іванків оновлюється, розбудовується і 4 липня го-
тується святкувати своє 810-річчя.

У ШКОЛІ — 
РЕМОНТ

АМБУЛАТОРІЯ ПРАЦЮЄ

ГОРДІСТЬ СЕЛА – БК

ДИТСАДОК

ГОТОВИЙ ДО 
ВІДКРИТТЯ

У Іванківській 
загальноосвітній школі I-III 
ступенів 400 дітей, які зараз 
на канікулах. У коридорах 
запах фарби, ремонти. 
Директор школи зустрічає 

журналістів непривітно: 
мовляв, приходьте через 
місяць, коли ремонт буде 
завершено. Помітно, що 
частина класів готова 
до прийому школярів. 
Завершується ремонт 
великого спортзалу. 
Не кожна міська школа 
може похватилися таким 

спортмайданчиком. На 
другому поверсі класи 
для початківців — уже 
відремонтовані приміщення, 
нові меблі, є інтерактивна 
дошка. За словами 
сільського голови Анатолія 
Тура, її вартість – 20 тис. 
грн, сплачено завдяки 
Бориспільський РДА.

У приміщенні ДНЗ ремонт. 
Завідуюча Валентина Угро 
преси не боїться. Показує, 
що зроблено. Ігрові та 
спальні кімнати готові. Місця, 
щоб тримати встановлену 
карантинними умовами 
дистанцію, вистачає.
«Садочок відвідують 
120 діток. Поки садочок 
не відкриватимемо. За 
сприятливих умов він 
запрацює з 22 червня. 
Бориспільська РДА повністю 
забезпечила заклад меблями, 
інвентарем. Усі зараз думають 
– а чи буде при ОТГ таке гарне 
забезпечення?» – ділиться 
завідуюча.

У коридорі амбулаторії у 
черзі пацієнти. Приміщення 
відремонтоване. Сімейний лікар 
Наталія Мехед розповідає, що 
персонал забезпечений усім 
потрібним. 
Фізіокабінет не поступається за 
оснащенням багатьом міським 
і столичним. Отримувати 
процедури можуть одночасно 

декілька пацієнтів. Гордість 
кабінету – багатофункціональний 
апарат «Радіус».
Стоматологічний кабінет із 
імпортним обладнанням. За 
словами лікаря-стоматолога 
Валерія Деника, є ультразвукова 
і лазерна апаратура, що підвищує 
якість і скорочує терміни 
лікування.

Художній керівник сільського 
будинку культури Світлана 
Гаряча розповідає, що щойно 
закінчилася репетиція дитячого 
вокального ансамблю «Промінь».
«Працюємо на відстані, але 
репетиції проводимо. 4 липня 
виповнюється 810 років селу. 
Готуємося. Є жіночий вокальний 
ансамбль і драматичний театр, 
якому 26 років, в цьому році 
відбувся захист на звання 

«Зразковий дитячий театр». 
Є студія образотворчого 
мистецтва «Палітра». Ми 
хочемо, щоб люди цікавилися 
мистецтвом, історією села. Зараз 
працюємо над документальним 
фільмом, який присвячений 
100-річчю з дня народження 
директора школи Петра 
Михайловича Петруся. Недавно 
провели святкування дня 
народження поета та прозаїка 
Василя Швеця, який народився і 

виріс в Іванкові», — повідомила 
Світлана.
Те, що в селі таке різноманітне 
культурне життя, не дивно. 
Варто побачити Іванківський 
будинок культури. 
Кімнати для занять вокалом і 
образотворчим мистецтвом 
облаштовані із любов’ю і 
повагою до національної 
культури. Для молоді є диско-
зал із сучасною апаратурою 
та світлом. Глядацький зал 
просторий, з кріслами, 
величезна сцена з завісою.

Розповідь про культурно-
історичне виховання іванківців 
була б неповною без згадки про 
сільський краєзнавчий музей, 
який заснований в 1980 році. 
Нині це один з найкращих 
історичних музеїв Київщини. 
Експозиція поділена на 5 
тем, постійно діють виставки 
картин місцевих художників, 
представлені флора і фауна 
району. Серед цінних експонатів, 
що представляють доісторичні 
та стародавні часи, є частина 
скелета мамонта, уламки посуду 
й знаряддя праці далеких 
предків, гроші, знайдені 

на території села з часів 
Бронзового століття, періоду 
Черняхівської культури та 
Київської Русі, козацька зброя. 
Значна частина експозиції 
— предмети періоду Другої 
світової війни: зброя, нагороди, 
листи, листівки і 
газети тих часів. 
Представлена й 
сучасна історія 
– фотографії 
і нагороди 
військових, які 
брали участь у 
бойових діях на 
Сході України.

КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ: 
ВІД МАМОНТА ДО АТО

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергія МАРЧЕНКО
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• Лікар-стоматолог 
Валерій Деник
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• Директор сільського музею 
Петро Зінченко

• Завідувач амбулаторією 
ЗПСМ Георгій Ярмолович
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АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ НА ПОСАДІ ГОЛОВИ СЕЛА З 2006 РОКУ. ЗА ЯКИМИ ПРІОРИТЕТАМИ РОЗВИВАЛОСЯ 
СЕЛО, З ЯКИХ ДЖЕРЕЛ НАПОВНЮВАВСЯ БЮДЖЕТ, ЧОГО ОЧІКУЄ І ОСТЕРІГАЄТЬСЯ СІЛЬСЬКА ГРОМАДА ВІД 
ПРИЄДНАННЯ ДО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ – РОЗМОВА «ВІСТЕЙ» З ОЧІЛЬНИКОМ СІЛЬРАДИ.

АНАТОЛІЙ 
ТУР: 

Іванківський сільський голова

«МАЄМО НАДІЮ, ЩО СЕЛО ІВАНКІВ 
СТАНЕ ПАРТНЕРОМ МІСТА БОРИСПІЛЬ»
Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергія МАРЧЕНКО
 
— Анатолію Івановичу, со-

ціальна інфраструктура села 
справляє позитивне враження. За 
рахунок яких коштів її оновили?

— Перше, що я почав робити на 
посаді голови сільради 14 років то-
му, — шукати спонсорів для роз-
будови соцсфери, адже на той час 
сільська рада було дотаційною.  Ми 
уклали декілька інвестиційних до-
говорів на передачу в оренду зе-
мельних ділянок, які перебували в 
комунальній власності. За ці кош-
ти почали ремонтувати й будувати 
інфраструктуру. 

Мені тоді в очі говорили: наві-
що ви віддали ці ділянки і робите 
ремонт школи, краще б «нарізали» 
нам ділянки по 15 соток. Але це не 
державницький підхід. Школа на 
420 місць потребувала капіталь-
ного ремонту, якого не було 50 ро-
ків. У 2007 році ми відремонтува-
ли приміщення, зробили огорожу, 
заасфальтували подвір’я, облашту-
вали шкільну їдальню, добудували 
спортзал.  Але приміщення школи 
було замалим, діти навчалися в дві 
зміни. Тому ми ухвалили рішення 
віддати другий поверх будівлі сіль-
ради під школу. Зменшили кількість 
кабінетів, потіснилися, зате діти на-
вчаються в одну зміну. Після зроби-
ли капремонт дитячого садочку на 
120 місць, побудували ігрові май-
данчики, закупили меблі. Відремон-
тували амбулаторію, яка перебува-
ла в жахливому стані.

 
— І все за рахунок спонсорів?
— Так. Кошти з бюджету не ви-

трачали. Завдяки спонсорам – 
ТОВ «Агрофірма «Іванків» і заводу 
«Електричні кабельні системи» — 
облаштували стоматологічний ка-
бінет, закупили імпортне обладнан-
ня,  яке на 2007 рік коштувало 50 
тис. грн. Були в нас і інші підпри-
ємства, з якими ми уклали інвести-
ційні договори на оренду земель-
них ділянок. 

У 2008 році було проведено капі-
тальний ремонт будинку культури,  
добудували диско-залу. На друго-
му поверсі було проведено капре-
монт сільських музею та бібліотеки. 

— Чи є в Іванкові робочі місця?
— В основному жителі села їз-

дять на роботу в Бориспіль і Київ. 
Раніше тут була велика птахофа-
брика, яка забезпечувала роботою 
понад  500  працівників, було роз-
винуто тваринництво. Але на по-
чатку 2000-х зайшли столичні ін-
вестори, порахували, що це не-
вигідно. Будівлі на господарських 
дворах стоять пусткою. Поки не 
щастить нам із серйозними інвес-
торами, щоб створити потужні бю-
джетоутворюючі підприємства. Є 
господарчі приміщення, інфра-
структура, хороші дороги. Але за-
раз розбудовуються  села, які ближ-
чі до столиці. 

— Яким є сільський бюджет?
— 14 років тому наповнення бю-

джету становило 3 млн грн, цього 
було замало. На сесії сільради ми 
переглянули всі договори оренди 
землі. Замість ставки 1% встанови-
ли 7-8%. Вишукували нові джерела 
надходження коштів. Завдяки тому, 
що нам передали податок на акциз, 
в 2017 році  бюджет становив вже 
17 млн грн, а в 2020 році  збільшив-
ся до 20 млн грн. Громада є влас-
ником дитсадочка, школи, будинку 
культури, амбулаторії, але фінансу-
ється це з районного бюджету. Зав-
дяки цьому за ці два роки ми заас-
фальтували дороги, зробили вулич-
не освітлення, встановили цифрову 
АТС, провели інтернет.

У Іванкові працюють поштове 
відділення, відділення Нової по-
шти, встановлено банкомат.

У 2008 році Іванківська сільрада 
створила комунальне підприєм-
ство КГ «Іванківкомунсервіс», яке 
власною технікою збирає подворо-
во та вивозить побутове сміття. На-
даються послуги з водопостачан-
ня та водовідведення.

— Тобто Іванків може бути не-
дотаційним?

— Так, але тут є великий ри-
зик. Сьогодні в нас є бюджетона-
повнюючий податок — акциз. Як-
що держава його забере, ми зно-
ву станемо дотаційними. Були та-
кі розмови в Верховній Раді. Це 
буде катастрофою для місцевих 
бюджетів.

— До Бориспільської ОТГ Іван-
ків увійшов добровільно?

— Так, ми провели загальні збо-
ри громади. Були люди, які голосу-
вали проти, і я їх розумію. Але біль-
шість — за приєднання до Бори-
споля, адже воно було неминучим. 
Тому вибрали потужну громаду, де 
є центральна лікарня, пенсійний 
фонд, управління соцзахисту, тоб-
то вся потрібна структура для са-
модостатньої ОТГ. 

Звичайно, мені незрозуміло, чо-
му так розділили Бориспільський 
район, а також те, на що сподіва-
ються ті села, які захотіли бути в 
інших ОТГ. Вони мають розуміти, 
що їм доведеться створювати всю 
структуру з нуля. Керівництво Бо-
рисполя вважає неправильним те, 
що до міста не приєдналися села 
Гора і Щасливе, і я з цим погоджую-
ся. Об’єднуватися треба за принци-
пом балансу бюджету, щоб район 
розвивався повноцінно. На жаль, 
в Бориспільському районі сталося 
по-іншому: бідні залишилися бідни-
ми, а багаті відокремилися. Бори-

спіль, до якого приєдналися дота-
ційні села, залишився з додатковим 
навантаженням на бюджет.

Сьогодні в Горі великі бюджетні 
надходження, але з них вилучати-
муться в державний бюджет май-
же 100 млн грн. Ці кошти могли бу-
ти використані на розвиток усіх сіл 
району.

— Яким ви бачите розвиток 
нинішніх об’єднаних територі-
альних громад Бориспільщини? 

— Сподіваюся, що буде держав-
ницький підхід і Верховною Радою 
будуть ухвалені зміни до закону 
щодо створення більш потужних 
ОТГ із урахуванням їх фінансових 
спроможностей. Такі приклади є – 
у Бородянському районі створено 
єдину ОТГ.  

— Із яким настроєм Іванків ди-
виться у майбутнє?

— Сподіваємося на краще. Ма-
ємо надію, що село Іванків стане 
партнером міста Бориспіль. Віри-
мо , що прийдуть нові інвестори, 
а це збільшить надходження до 
спільного бюджету та створить ро-
бочі місця.

Ми приречені на успіх — попри 
усі нинішні негаразди, проблеми, 
корупцію, війну на Сході, країна 
живе і працює. Тому впевнений, 
що разом переможемо. У нас ро-
ботящі, розумні люди, родюча зем-
ля, все це — величезний потенці-
ал країни.

«��У 2020 РОЦІ СІЛЬСЬКИЙ  БЮДЖЕТ 
ЗБІЛЬШИВСЯ ДО 20 МЛН ГРН»

«�Мені незрозуміло, 
чому так розділили 

Бориспільський 
район, а також те, 
на що сподіваються 
ті села, які захотіли 
бути в інших ОТГ. Їм 
доведеться створювати 
всю структуру з нуля»

ІВАНКІВ – село на 
Бориспільщині, 
розташоване поблизу траси 
Київ-Харків. 1400 га землі 
в межах села. Населення – 
3600 осіб. 
Основна діяльність – 
сільськогосподарська, 
вирощування зернових.
На території працюють 
підприємства: ТОВ 
«Агрофірма «Іванків», завод 
ДКС України, ТОВ «Київський 
завод бурової техніки», ТОВ 
«Гідротехбуд», ТОВ «Альянс-
дельта», ТОВ «Доктор шина», 
ТОВ «Вібстон Аеро», сім АЗС. 
Торгівельне обслуговування 
населення здійснюють СТ 
«Іванківське», ТОВ «Фора» та 
п’ять приватних магазинів. 
Працюють п’ять кафе. 
Щомісяця з сільського 
бюджету згідно з Програмою 
«Турбота» виділяється 
фінансової допомоги 
жителям села на загальну 
суму майже 100 тис. грн. 

ПЛАНИ�НА�
БУДІВНИЦТВО

ШКОЛА. Сільська рада 
розробила проект на 
будівництво нового корпусу 
школи на 250 місць. 
Вартість будівництва — 140 
млн грн. 
Ведуться перемовини щодо 
внесення даного об’єкта в 
урядову програму «100 шкіл». 
 
ОЗЕРО. Розроблений проект 
очищення озера в центрі села. 
Вартість робіт – 17 млн грн.
 
МАЙДАНЧИК. Оголошений 
тендер на будівництво 
спортивного майданчика в 
центрі села. 

�ДОВІДКА

�НА�МАЙБУТНЄ

 • Корови у селі є лише в приватних домогосподарствах. 
Із підприємствами, які займаються тваринництвом та 
птахівництвом, селу не пощастило, інвестора немає.
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�� СВОЇМИ�РУКАМИ

�� МОЛОДО,�ЗЕЛЕНО

 � Квітучі клумби у сквериках, на зелених зонах вздовж 
вулиць, біля пам’ятних місць Борисполя стали окрасою 
міста. Це — плоди праці дільниці зеленого господарства 
КП «ВУКГ», яку очолює Ольга Клименко.

ВОНИ РОБЛЯТЬ 
БОРИСПІЛЬ КВІТУЧИМ

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Тиждень після Троїцьких 
свят видався насиченим для 
працівників дільниці, які 
поспішали засадити квітники, 
доки у ґрунті є волога. Результат 
уже радує містян яскравими 
барвами.
Окрім начальника Ольги 
Клименко, за дільницею 
закріплено 23 працівники — 
8 «дівчат» та 9 «хлопців», 3 
трактористи, водій поливо-мийної 
машини, водії автопідіймача та 
автобуса. У колективі вважають, 
що штат замалий на все місто, яке 
щороку поповнюється новими 
зеленими зонами. 
У підпорядкуванні працівників 
дільниці зеленого господарства 
декоративні вази – це майже 20 
металевих конструкцій з кашпо, 
встановлених вздовж вулиці 
Київський Шлях, а також на 
Європейській площі: 6 пірамідок, 

9 круглих ваз, 30 прямокутних 
та 6 великих пірамідок перед 
міськвиконкомом. 
Ольга журиться, що через 
карантин їм не вдалося 
пофарбувати та полагодити 
конструкції з вазонами.

Шкідникам�–�бій!

Ольга Клименко розповіла, 
що найбільшим шкідником 
квіткової розсади є личинки 
хруща. Проти них діє «Антихрущ». 
Рослини перед висаджуванням 
вмочують у розчин хімікату, 
також ним поливають клумби. 
«Дуже заражена шкідником 
ділянка — «сердечко» біля 
відділення ДРАЦС, багато хрущів 
і на Книшовому. Живопліт із 
Книшового розсаджували на інші 
клумби; доки довезли, то на дні 
причіпа борезняки аж кишіли», — 
розповідає Ольга.

• НА ФОТО: Оксана Киях, Любов Дем’янова, Вікторія Розумнюк, Тетяна Приходько, Любов Онанко.

«У�теплицях�можна�купити�розсаду»
Ольга КЛИМЕНКО: 

— Відповідно до умов тендеру, заплановано висадити на території 
міста 40 тисяч однорічників і від 6 до 7 тисяч двохрічних квітів. Ми 
вирощуємо 55—60 тисяч одиниць розсади. Забезпечуємо запас 
квітів, стежимо, щоб не було «залисин» на квітниках. До середини 
вересня у теплиці завжди є запас рослин. Найпізнішій ремонт 
квітників відбувається напередодні Дня Борисполя.
Також ми реалізуємо розсаду. У теплиці її можуть купити з оплатою 
через касу. Господарство закуповує лише сурфінії та хризантеми, бо 
умови не дозволяють вирощувати ці рослини.

�ПРЯМА�МОВА�

�НЕЗАЛЕЖНА�ДУМКА

ПРОТИ КАТАЛЬП 
ПОГОДА ЧИ КРОНУВАННЯ?

 � У центрі Борисполя, вздовж вулиці Київський Шлях (біля ринку 
«Центральний») вигляд молодих катальп цього року викликає 
занепокоєння містян. Адже дерева не радують колишньою пишною 
кроною і щільною тінню. «Вісті» з’ясовували причини.

Оксана ПАВЛОВА, фото автора

Катальпи цього року дійсно мають 
жалюгідний вигляд: багато гілок досі 
голі, частина бруньок не розкрилися, 
листя у більшості дрібне і бліде, кро-
ни спотворені традиційним для Бо-
рисполя радикальним обрізуванням 
дерев до «скелетних» гілок.

Катальпи мають хворобливий ви-
гляд і досі не відновилися, не допо-
могла їм і дощова весна.

Однак керівник зеленого госпо-
дарства КП «ВУКГ» Ольга Климен-
ко дає оптимістичні прогнози: «Ка-
тальпи надолужать крону за два мі-
сяці, вони в процесі відновлення 
після кронування». 

За її словами, догляд за каталь-
пами раніше здійснювало дудар-
ківське садове товариство «Парк», 
але наразі місто відмовилося від їх-
ніх послуг. 

Володимир Аврамчук, заступник 
директора ВУКГ, не вбачає пробле-
ми у нинішньому стані катальп, вва-
жає їхній вигляд цілком природнім, 
а усі хвилювання — безпідставними. 

«Катальпи, як і інші дерева, по-
страждали через весняні нічні за-

морозки, адже вони родом із пів-
дня, тому чутливі до зниження тем-
ператури. Через місяць — другий 
крони катальп вкриються зелен-
ню», — прокоментував «Вістям» 
Володимир Аврамчук.

Також він наголосив, що відмова 
від послуг СТ «Парк» продиктова-
на низкою логічних причин, а робо-
ти з озеленення – справа рук спеці-
алістів ВУКГ.

Аврамчук «за» комплексні підхо-
ди до озеленення в місті, адже, ка-
же, каштани на центральній вулиці 
старіють і потребують заміни, як і 
дерева в міському парку культури 
та відпочинку. 

«У парку більшість акацій і то-
поль висаджені у післявоєнний пе-
ріод. Років через 3-5 їх потрібно ви-
корчовувати й висаджувати молоді 
липи, берези. Практика показує, що 
варто обирати рослини, які добре 
пристосовані до місцевих кліматич-
них умов, самі формують крону й 
не потребують додаткового догля-
ду. Каштани садити у межах міста 
— проблематично, бо вони хворі-
ють. Щодо катальп теж є запитан-
ня», — підсумував Аврамчук.

«Одна�з�причин�–�
пізня�вегетація»

Дмитро ФУТОРНИЙ, бори-
спільський еко-активіст:

— Щодо непривабливого 
вигляду катальп, то 
причин може бути кілька, а 
обрізування — не основна 
з них. Важливо знати, що 
катальпи мають пізню 
вегетацію, дерево формує 
листя пізніше за традиційні 
каштани, липи, клени, тому 
катальпи з весни тривалий час 
виглядають непривабливо, 
без зелені. Вони, за 
висновками столичних 
спеціалістів із озеленення, 
не підходять для масового 
міського озеленення, лише 
для змішаного. Борисполю 
слід обирати більш адаптовані 
сорти дерев. А ще дбати про 
якісне кронування й боротьбу 
зі шкідниками.

Катальпа — рід квітучих дерев родини Бігнонієвих. Його 
представники поширені у теплих та субтропічних регіонах Північної 
Америки, Карибів, Східної Азії. Катальпа росте до 12-18 м висоти 
та 6-12 м товщини. Відрізняється великими, серцеподібними або 
трилопатевими листками, білими або жовтими квітами в широких 
складних суцвіттях. Восени мають плоди довжиною 20-50 см, які 
нагадують тонку стручкову квасолю, наповнені невеликим пласким 
насінням. Завдяки великому листю катальпа є улюбленим місцем 
для птахів. Деревина катальпи є дуже м'якою.

�� ДОВІДКА

• Скелети дерев після кронування 
на вул. Київський Шлях.

• Розкішна катальпа без надмірного 
кронування на вул. Ботанічна.
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�� ІСТОРІЯ�КРАЮ�В�ОСОБИСТОСТЯХ

 � Село Сулимівка на Бориспільщині досі зберігає таємниці історії. Зокрема маєток Івана 
Сулими, гетьмана першої половини 17 ст., та побудовану ним у 1629 р. на перехресті 
шляхів церкву з давнім склепом під нею. Про життєвий шлях і героїзм Сулими написано 
багато, але дослідники зауважують — Іван Сулима був звичайною людиною, тому 
неідеальною, а деякі сторінки його біографії досі замовчуються, щоб не псувати героїчний 
образ гетьмана. 

Олег СИНИЦЯ, член Наці-
ональної спілки краєзнавців 
України (матеріал подається у 
скороченому вигляді)

Отримав�землю�за�
службу

Іван Сулима походив із дрібної 
шляхти. Маючи непогану освіту, він 
вступив на службу до гетьмана Ста-
ніслава Жолкевського, а згодом от-
римав підвищення по службі. Пер-
ша згадка про його службу у Жол-
кевського датується 1614 роком. 

У «Актах Бориспольского мейс-
кого уряда» він згадується як ви-
конавець адміністративної вла-
ди: «сидел на службе в маєтно-
стях помошником урядника Бори-
спольских и Баришевских земель». 
Очевидно, гетьман Жолкевський 
цінував Сулиму, бо подарував то-
му значний наділ землі «за заслуги 
навічно, щоб він там господарю-
вав і збирав осілих людей до сво-
го підданства». У перечневій книзі 
актів на земельні володіння Сулим 
записано, що поселення Сулимів-
ка і Лебедин «уступлены» Івану Су-
лимі від Станіслава Жолкевського 
з зобов'язанням заплатити 600 зо-
лотих, якщо діти чи дружина геть-
мана надумали б відібрати у нього 
маєтність.

Отримана ділянка землі на той 
час була непрохідними болотами 
та лісами. Перші поселенці буду-
валися на нечисленних пагорбах 

і перелісках. Засновані ними села 
Лебедин і Кучаків, очевидно, от-
римали назви від першопоселен-
ців Лебедя і Кучака. Природні умо-
ви робили села малодоступними 
та ізольованими від зовнішнього 
світу, довгий час залишалися ма-
лолюдними. Наприклад, Лебедин 
був удвічі більший за Кучаків, а Су-
лиминці мали 14 дворів.

Від�бранця�до�слави
Прагнення випробувати влас-

ну долю підштовхнули Сулиму на 
Січ, його вабили морські походи. У 
одному з них в його чайку влучи-
ли османські гармати, козаки бу-
ли взяті в полон та на роки стали 
галерними бранцями. Під час бою 
біля Венеції йому дивом вдалося 
звільнитися самому та звільнити 
побратимів. Разом вони захопи-
ли бойову галеру разом із її екіпа-
жем (біля 300 яничарів) та приш-
вартувались в Римі. Це справило 
враження на місцевих, а чутки про 
подію дійшли до Папи Римського, 
який побажав зустрітися з відваж-
ним командиром. 

Перша згадка про гетьманство 
Івана Сулими відноситься до 1628 
року. У цей час запорожці, щедро 
підкуплені, були задіяні у міжу-
собних розбірках кримських ха-
нів Джанібека і Мухаммеда. Роз-
бірки закінчилися у травні смер-
тю козацького гетьмана Михайла 
Дорошенка. У такий тривожний 
час і був обраний у гетьмани Су-
лима. Так, у своєму листі до Хри-
стофора Радзивіла від 29 грудня 
1628 року він називається геть-
маном та просить клопотати пе-
ред королем у справі козаків з 
Шагін-Гіреєм. 

«Незручна»�сторінка�
Через рік Сулима залишив полі-

тичну діяльність та в 1629 році по-
вернувся на службу до «воєводини 
руської» — дочки Станіслава Жол-

кевського Софії Данилович, отри-
мавши посаду помічника урядника 
Бориспільських та Баришівських 
маєтків Яроша Глоговського. 

Дослідники зазначають, що того 
ж року він за наказом Глоговсько-
го брав участь у збройному нападі 
та розоренні села Тростянець, яке 
перебувало у власності київсько-
го Пустинно-Микільського монас-
тиря. Записи урядових книг жито-
мирського замку свідчать, що на-
стоятель та економ монастиря 
«жалісно та обтяжливо оповідали 
і протестували проти вельможної її 
милості Софії Жолкевської» та роз-
повідали, що бориспільський і ба-
ришівський урядник Ярош Кльо-
ковський (Глоговський), зібравши 
з жителів волості чимале військо, 
майже тисячу,  «піших і кінних з 
стрільбою огнистою великою і ма-
лою і з іншим розмаїтим оружжям 
до війни належним, з возами під 
тисячу числом, з усією великою ку-
пою людей, сам особисто як упра-
витель та з помічниками своїми, 
що перебували там в тих волостях 
на службі перебуваючими, зокре-
ма Бартоломеєм Трембіцьким, Іва-

ном Сулимою, Ілляшом Михайло-
вичом, Корманським та іншими, на 
світанку 27 квітня 1629 року напа-
ли на село Тростянець за дві милі 
від Борисполя і за три милі від Дні-
пра». Нападники схопили місцевих 
жителів Якова, Семена, Грицька 
Гладкого, Семена Івановича, Пав-
ла Наумовича, Івана 

Вороновича, Якова Мисковича 
та інших разом з місцевим управи-
телем, «мордували», а потім разом 
з сім'ями та іншим добром, яке не 
«розграбили», пішо й кінно повели 
на Бориспіль. Саме село нападни-
ки веліли зруйнувати, а те, що не 
змогли забрати, підпалити. 

Про матеріали судового процесу 
за цією подією згадував Михайло 
Грушевський. На противагу йому, 
багато дослідників воліють не ото-
тожнювати зазначені події з ім'ям 
гетьмана.

Був�виданий�своїми�
1630 рік Сулима провів на Січі, де 

взяв участь у поході на Крим. 1633 
року Сулима ходив із козаками про-
ти турок, йому вдалося взяти Азов.

Після зруйнування Кодацької 
фортеці в 1635 році козаки задля 
залагодження конфлікту видали 
Сулиму польським властям. Адам 
Кисіль (королівський комісар) пи-
сав, що присутність переяслав-
ського старости Лукаша Жолкев-
ського, небожа колишнього го-
сподаря Сулими і «шкатула гро-
шей розсипана майже в цілості 
моїми руками не тільки стрима-
ла козацьке свавілля, але й обер-
нулася проти Сулими». Надії на 
виправдання польським сеймом 
були марними. Не допомогли ні 
зусилля короля Владислава 4, 
коронного канцлера Якуба Жиз-
дика, сенатора Томаша Замой-
ського, ні інших знатних осіб, ні 
бажання Сулими прийняти като-
лицтво. 

Рішенням сейму гетьмана та де-
кількох його сподвижників було 
страчено на центральній площі 
у Варшаві: відрубано голови, по-
тім чвертовано, а частини тіл були 
розвішені на міських мурах Вар-
шави.

Підготувала 
Наталія ТОКАРЧУК

ТАЄМНА ІСТОРІЯ ГЕТЬМАНА ІВАНА СУЛИМИ

• Маєток гетьмана в с. Сулимівка Бориспільського району

• Іван Сулима — гетьман, який прославив запорожців на 
всю Європу



8 №18 (1026), 12 червня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Різне

Півень прикотив у курник 
страусине яйце:

Я не хочу вас критикувати, 
милі пані, але подивіться, як 
працюють інші!

• • •
Ви знаєте, на карантині 

вдома зовсім не нудно! Але 
як таке може бути, що в 1 кг 
пакету рису 2789 зерен, а в 
іншому — 2804?

• • •
— Люба, ми виходимо че-

рез дві години!
—Але я щойно вимила во-

лосся, воно не висохне...
—У нас є фен! В крайньо-

му випадку, праска! У най-
більш крайньому — ножиці!

• • •
Виробникам парасольок 

треба молитися на дощове 
літо.

Виробникам сандалій тре-
ба молитися на сухе літо.

Виробникам пива треба 
молитися на спекотне літо.

А виробникам горілки ні-
коли молитися, їм треба пра-
цювати!

• • •
Моя знайома блювала, 

щоб протверезіти. Потім, 
щоб схуднути. Тепер блює, 
тому що вагітна. Що за жит-
тя у людини…

• • •
Почувши оплески в салоні 

після посадки авіалайнера, 
втішений командир екіпажу 
негайно підняв літак у небо 
та виконав на біс петлю Не-
стерова, бочку і інші фігури 
вищого пілотажу.

• • •
— Знаєш, що може бути 

гірше за чоловіка, який не 
приходить вчасно додому?

— Що?
— Чоловік, який прихо-

дить невчасно.
• • •

Митник, заглядаючи у ва-
лізу пасажиру з прибулого 
рейсу:

— Отже, шановний, давай-
те визначимося, де тут ваші 
речі, а де — мої.

• • •
Переливання крові засто-

совується вже досить дав-
но... Коли ж почнуть пере-
ливати підшкірний жир? Я 
змогла б врятувати від вис-
наження невелике африкан-
ське село.

• • •
Так, я звір у ліжку. А точні-

ше — коала. Я можу спати по 
22 години на добу.

• • •
В дитинстві бабуся мене 

годувала, годувала, годува-
ла, примовляючи, що я са-
мий розумний і красивий. Те-
пер ніяк не можу знайти дів-
чину, яка любить товстунів і 
так само глибоко, як бабуся, 
розбирається в людях.

• • •
— Софа Львівна, а шо це 

ваша невістка Зося така ху-
да?

— Роза Мойсеївна, а де ж 
ви бачили, шоб на гадюк са-
ло наростало?!

• • •
Ніщо так не захищає від 

вагітності, як халат, бігуді та 
огіркова маска.

• • •
— Гей, сонько, вставай!
— Настю, ну дай ще поспа-

ти …
 — Я не Настя. Я її чоловік.

�� АНЕКДОТИ

�� ОНОВЛЕННЯ �� ПЕРЕМОЖЕЦЬ�КОНКУРСУ

�� СМАЧНОГО!

�� КАНІКУЛИ�НА�КАРАНТІНІ

ВХІД У КИЇВСЬКИЙ ЗООПАРК 
ОНОВИЛИ ТА ПЕРЕНЕСЛИ

Київська влада вирішили 
перенести вхід до Київського 
зоопарку, після ремонтних 
робіт він розташований на розі 
проспекту Перемоги та вул. 
Зоологічної. Біля нового входу 
встановили і нову скульптуру 
Зубра, відлиту в бронзі — 
копію бетонної скульптури, що 
прикрашала старий вхід та за 
багато років стала візитівкою 
столичного зоопарку. 
Цікаво, що нову скульптуру 
виготовляла разом зі своїм 
чоловіком Олександра Рубан, 
заслужений художник України 
та донька скульптора-анімаліста 
Юрія Рубана, який у далекому 
1968 році виготовив дві 
скульптурні композиції Левів та 
Зубра для Київського зоопарку. 
Пізніше вони були визнані 
витвором мистецтва. 
Олександра Рубан згадує, що 
батько любив природу, в їх домі 
було багато різних птахів та 
звірів. Коли у 1967 році йому 
запропонували розробити 
композицію входу до зоопарку, 
він без роздумів погодився. 
Композиції, які він запропонував, 
мали бути відлиті у бронзі, але 
не вистачило коштів. Вирішено 
було відлити скульптури в бетоні, 

а через кілька років скульптури, 
які вже стали популярними, 
огорнули мідними листами. 
За десятки років проводилося 
кілька реставраційних робіт, адже 
між мідними листами виникали 
тріщини, туди потрапляла вода, 
яка руйнувала бетон. Тому у 2020 
році було вирішено відлити нову 
фігуру Зубра, але зі збереженням 
первісного вигляду.
Олександрі Рубан та та її 
чоловікові Віктору Липовці, 
народному скульптору 
України, довелось створювати 
скульптуру буквально з 
нуля. Завдяки фотографіям 
і архівним документам, 
що зберігаються в родині, 
скульптори доопрацювали і 
відновили ті частини звірів, 
що були пошкоджені. Потім 
художня рада, що складалася з 
відомих майстрів, затвердила 
відповідність реставрованих 
скульптур первісному вигляду. 
Тільки після цього Зубра 
розпочали виливати з бронзи. 
Новий колір — зелена патина. З 
часом колір змінюватиметься на 
яскравий зелено-голубий.
За матеріалами видання 
«Вечірній Київ»

В ЄВРОПІ ВИБРАЛИ 
ДЕРЕВО РОКУ
У щорічному конкурсі 
Європейське дерево брали 
участь дерева зі всієї Європи. 
Фавориткою конкурсу 2020 
року стала 350-річна чеська 
сосна з регіону Чудобін, 
хранителька затопленого села. 
Місцеві жителі запевняють, що 
під цією сосною ночами сидить 
диявол і грає на скрипці. 
Друге місце дісталося 
242-річному дереву гінко з 
хорватського міста Дарувар.
На третьому — «самотня 
тополя» з Росії. Це дерево росте 
в Калмикії, йому 103 роки. 
Згідно з легендою, тополя була 
висаджена на початку XX століття 
буддійським ченцем, який привіз 
насіння з Тибету. «Самотня 
тополя» шанується в Калмикії як 
святиня.
Також у десятку потрапили 
Відьмине дерево з Нідерландів, 
Багатовікова ялиця з 
Румунії, Каштанове дерево 
з португальського Валеса, 
британський Аллертонський дуб, 
Дерево Свободи в Капошварі в 

Угорщині, Триногий іспанський 
дуб і Горобина садова зі 
Словаччини.
Конкурс Європейське дерево 
року проводиться з 2011-го. 
Його метою є привернення 
уваги до важливості збереження 
старих дерев та підкреслення 
їх значимості в природній і 
культурній спадщині країни.
За матеріалами видання 
«Кореспондент»

СОЛОДКІ ПИРІЖКИ ЗІ ЩАВЛЕМ
Інгредієнти: 0,5 кг листкового 
тіста, 1-2 пучка щавлю, 4 ст.л. 
цукру, 1 ст.л. меду, 0,5 ч.л. чорного 
чаю, щіпка куркуми. 
Приготування. У порізаний 
щавель додати цукор. Листкове 
тісто порізати на прямокутники. 
Викласти по 1 ст.л. начинки 
та складати, защипуючи краї. 
Змастити вироби сумішшю з 20 
мл завареного чорного чаю, 
меду та куркуми. Випікати при 
температурі 200 градусів.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 
ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ

ДИТЯЧІ САДОЧКИ ТА COVID-19: 
ЯК ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ

Юлія ГАМАН

Джерело: начальник 
управління освіти і науки 
Бориспільської міської ради 
Тетяна Павленко.

Пряма мова Павленко: «У 
зв’язку із загрозою зараження 
коронавірусною інфекцією 
цього літа пришкільні 
табори не працюватимуть. А 
оздоровлення дітей пільгових 
категорій з Борисполя має 
бути. 

Підписано відповідні 
договори і буде проведено 
тендер на закупівлю 47-ми 
путівок для дітей пільгових 
категорій на оздоровлення 
у санаторій «Скадовськ» 
на загальну суму 353 тис. 
грн. Зараз спостерігаємо за 
епідситуацією. Якщо буде 
її покращення, то санаторії 
відкриються і ми зможемо 
здійснити заплановану поїздку 
в кінці липня – на початку 
серпня. Головне, щоб батьки 
погодилися відпустити дітей на 
відпочинок».

Богдан РАК

Коронавірус в Україні проникає 
в дитячі садочки. Вже три 
дошкільні навчальні заклади 
закрито на карантин, два з них в 
Київській області — в Броварах 
та Ірпені. Як убезпечити дитину 
під час відвідування дитячого 
садочка, «Вістям» розповіла 
начальник управління освіти і 
науки Тетяна Павленко.

Пряма мова начальника 
управління освіти і науки 
Тетяни Павленко: «Повністю 
виключити можливість 
проникнення вірусу в дитячий 
садочок неможливо. Ніхто зараз 

не скаже, хто приніс його в 
садочок — дитина чи вихователь. 
І ті, і інші десь ходять, гуляють. 
Ми бачимо, що люди на вулиці 
дуже розслаблені, майже ніхто не 
дотримується ані дистанції, ані 
інших заходів безпеки».
Бориспільські садочки на сьогодні 
працюють усі. Відвідують їх трохи 
більше 500 дітей, це 17% від 
повної кількості зарахованих. Всі 
вихователі пройшли інструктаж, як 
убезпечити від хвороби себе і дітей. 

Пряма мова Тетяни Павленко: 
«Усі дитячі садочки Борисполя 
в повному обсязі виконують 
рекомендації МОЗ. Всі забезпечені 
дезінфікуючими засобами. 
Дітей зараз ходить небагато, 
тому і дистанція дотримується. 
Ми сподіваємося, що ці заходи 
дадуть результат і хвороба омине 
Бориспільські ДНЗ».
Також Тетяна Павленко закликає 
батьків, діти яких відвідують 
дитячі садочки, з відповідальністю 
ставитися до їх здоров’я та не 
забувати про соціальну дистанцію 
і санітарні заходи безпеки під час 
прогулянок по місту.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ЮПІДЖІ»
Код ЄДРПОУ 38862560
(повне найменування юридичної особи, код 

згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають від-
мітку у паспорті) 

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

1. Інформація про суб’єкт госпо-
дарювання

Юридична і поштова адреса: 11500, 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Толстого, буд. 5

Контактний номер телефону 067 
440 9387

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характе-
ристика.

Планова діяльність передбачає бу-
дівництво АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв і пасажирів та  
АГЗП за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, Іванківська 
сільська рада

На проектованому АЗК передбача-
ється: здійснювати прийом, зберігання 
і відпуск пального для автотранспор-
ту, а саме: трьох марок бензину –А-92, 
А-95, А-98, двох марок дизельного 
пального та суміші скрапленого вуг-
леводневого газу (СВГ) пропан-бутан. 
Також передбачено сервісне обслуго-
вування водіїв та пасажирів з влашту-
ванням магазину з продажу супутніх 
товарів.

В будівлі АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів 
передбачається влаштування торгово-
го залу — магазину з продажу супутніх 
товарів промислової та продовольчої 
груп в розфасованій упаковці та мі-
ні-кафе – для швидкого харчування 
відвідувачів. 

Режим роботи АЗК — цілодобовий, 
в три зміни. Термін експлуатації бу-
динку АЗК з пунктом сервісного об-
слуговування водіїв та пасажирів — 60 
років. Термін експлуатації резервуарів 
— 40 років. 

Технічна альтернатива 1.
Технічною альтернативою 1 перед-

бачається будівництво АЗК середньої 
потужності на 250 заправок на добу 
нафтопродуктами та 100 заправок на 
добу СВГ пропан-бутан. Зберігання 
бензину і дизельного палива передба-
чено у двох підземних двостінних ме-
талевих резервуарах об’ємом 50+55 
м3, які поділені на секції, в т.ч. 5 м3 – 
резервна секція для аварійного зливу 
нафтопродуктів. Зберігання скрапле-
ного вуглеводневого газу передбачено 
в одному підземному резервуарі об’є-
мом 19,9 м3.    

Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою 2 може 

бути будівництво АЗК середньої по-
тужності з аналогічним обладнанням 
в комплексі з АГЗП з наземним резер-
вуаром зберігання скрапленого вугле-
водневого газу об’ємом 9,9 м3.    

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтерна-
тиви.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка, де передбачено будів-
ництво автозаправного комплексу з 
автогазозаправним пунктом знахо-
диться за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, Іванківська 
сільська рада. Проектований АЗК  
розташований біля транспортної 
магістралі М-03 Київ-Харків-Довжан-
ський, яка співпадає з європейським 
автошляхом Е40, тому будівництво 
автозаправного комплексу з авто-
мобільним газозаправним пунктом 
буде економічно доцільним для 
власників АЗК та зручним місцем 
розташування для власників  тран-
спортних засобів, які обслуговува-
тимуться на АЗК.

Площа земельної ділянки 2,0799 
га знаходиться у власності ТОВ 
«ЮПІДЖІ», згідно Витягу з Державно-
го реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власно-
сті від 25.05.2020р., індексний номер 

витягу 210103146. Кадастровий номер 
3220884000:04:003:0438. Цільове при-
значення земельної ділянки – «Для 
розміщення та експлуатації  об’єктів 
дорожнього сервісу». 

Санітарно-захисна зона для дано-
го об’єкту становить 50 м, та витри-
мується по відношенню до житло-
во-громадської забудови. Відстань 
від проектованої АЗК до найближчої 
житлової забудови становить понад 
300 м. 

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, у зв’язку з тим, 
що ділянка перебуває в приватній 
власності згідно з Витягом з Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно про реєстрацію права 
власності. Ділянка для розміщення 
АЗК погоджена з усіма зацікавленими 
організаціями.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Соціально-економічний вплив очі-
кується позитивний, в зв’язку з надан-
ням послуг по заправці автомобілів 
якісним пальним, створенням додат-
кових робочих місць для місцевих жи-
телів, збільшенням надходжень у міс-
цевий та державний бюджет, розвиток 
інфраструктури міста при дотриманні 
екологічних та санітарно-гігієнічних 
нормативів. 

5. Загальні технічні характеристи-
ки, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

Доставка пального здійснювати-
меться автотранспортом. Злив палива 
з автоцистерн передбачено крізь гер-
метичні зливні швидкороз'ємні муфти 
та спеціальні фільтри, які запобігають 
попаданню механічних сумішей в ре-
зервуар. 

Зберігання бензину і дизельного 
палива передбачено в 2-х підземних 
двостінних секційних металевих ре-
зервуарах загальним об’ємом 100 м3. 
Резервуари обладнані системою по-
вернення парів нафтопродуктів при їх 
заповненні, дихальною арматурою з 
клапанною системою, технічними при-
строями для запобігання переповнен-
ня ємкостей при зливі нафтопродуктів.  

Зберігання скрапленого вуглевод-
невого газу передбачено в одному 
підземному металевому резервуарі 
об’ємом 19,9 м3.

Для заправлення автомобілів 
нафтопродуктами передбачено 6 
двосторонніх паливо-роздавальних 
колонок (ПРК).

Будівля АЗК з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів 
запроектована одноповерховою, пря-
мокутною в плані розміром 18,70м х 
24,80м. Пункт сервісного обслугову-
вання водіїв та пасажирів передбачає 
сферу обслуговування з влаштуван-
ням кафе та магазину з продажу су-
путніх товарів. Загальна площа будівлі 
АЗК – 465,0 м3.

Загальна площа ділянки будівниц-
тва становить 2,0799 га. Ділянка має 
прямокутну форму в плані розміром 
197,0м х 105,5 м.

Річна реалізація палива становить: 
бензину — 1050м3, дизпалива — 1120 
м3, СВГ-1400 м3.

Інженерне забезпечення: водопо-
стачання – від проектуючої водоза-
бірної свердловини; водовідведення 
господарсько-побутових стоків від 
будівлі АЗК – очисні споруди біологіч-
ної очистки, водовідведення стічних 
вод з місць локальних забруднень 
нафтопродуктами на очисні споруди 
стічних вод (сепаратор нафтопродук-
тів). Електропостачання АЗК – від ЗТП. 
Пожежогасіння передбачено від двох 
пожежних резервуарів.

Транспортне забезпечення – заїзд з 
а/д М-03 Київ-Харків.  

Кількість тимчасових автостоянок 
для автомобілів – 18 шт.

Кількість створених робочих місць 
на об’єкті 25 осіб.

6. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за альтерна-
тивами:

 щодо технічної альтернативи 1:
— по забрудненню атмосферного 

повітря – значення гранично допусти-
мих концентрацій (ГДК) забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі насе-
лених пунктів;

— по ґрунту, поверхневих та  під-
земних водах — відсутність на них 
прямого впливу;

— по загальних санітарних нормах 
— санітарні розриви при забудові 
міських територій;

— по акустичному впливу — допу-
стимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
•  містобудівні умови та обмеження 

для проектування об’єкта будівництва;
•  розмір санітарно-захисної зони;
• протипожежні розриви між будів-

лями та спорудами;
щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв’язку з тим, 

що ділянка перебуває в приватній 
власності згідно з Витягом з Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно про реєстрацію права 
власності. Ділянка для розміщення 
АЗК погоджена з усіма зацікавленими 
організаціями.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
Інженерна підготовка території 

включає планування майданчиків та 
влаштування під’їзних доріг і шляхів 
до об’єкту будівництва. До початку 
будівництва проводяться земляні 
роботи та роботи по водопостачанні 
та електропостачанні будівельного 
майданчика. Згідно проектного рі-
шення на даній ділянці виконується 
виїмка землі.

Проектні рішення в період будів-
ництва та експлуатації будуть забез-
печувати раціональне використання 
ґрунту та водних ресурсів, а також бу-
дуть передбачені захисні та компен-
саційні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Ділянка для розміщення АЗК пого-

джена з усіма зацікавленими органі-
заціями та знаходиться у приватній 
власності. Забезпечується своєчасний 
вивіз сміття згідно договорів з метою 
попередження забруднення та для за-
хисту планованої території.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв’язку з тим, 

що ділянка перебуває в приватній 
власності згідно з Витягом з Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно про реєстрацію права 
власності. Ділянка для розміщення 
АЗК погоджена з усіма зацікавленими 
організаціями.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:
Джерелами потенційного впливу 

проектованого АЗК на довкілля є: тех-
нологічне обладнання АЗК — дихальні 
клапани підземних резервуарів для 
зберігання нафтопродуктів, заправ-
ний майданчик (паливороздавальні 
колонки), технологічні процеси з АГЗП 
(зливна струбцина, запобіжний клапан 
на резервуарі зберігання СВГ, заправ-
на струбцина газових колонок, про-
дувні свічки насосу), викиди при ро-
боті резервного дизельгенератора (на 
випадок відключення електроенергії), 
випари з очисних споруд, автотран-
спорт який маневрує територією АЗК.

Коротка характеристика впливів 
при будівництві та  експлуатації 
об’єкту:

• на геологічне середовище – мож-
ливо незначний, тимчасовий;

• на повітряне середовище – вики-
ди парів бензину, вуглеводнів фракції 
С12-С19 , оксиду вуглецю, діоксиду 
азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену, 
парів пропан-бутану;

• на клімат та мікроклімат – можли-
во незначний, тимчасовий;

• на водне середовище – утворення 
господарських, побутових та зливових 
стоків;

• на техногенне середовище – від-
сутній, частина споруд підлягають 
демонтажу;

• на соціальне середовище – вивча-
ється через механізм публікації в ЗМІ 
та громадських обговорень;

• на рослинний та тваринний світ: 
на рослинний світ – вплив відсутній, 
зелені насадження на ділянці відсутні, 
заповідні об’єкти в зоні впливу відсут-
ні, цінних насаджень на території не 
виявлено; на тваринний світ – вплив 
відсутній. Шляхи міграції тварин та 
птахів відсутні;

• на ґрунт – незначним джерелом 
забруднення може стати будівельне 

сміття та паливно-мастильні матеріали 
від роботи будівельних механізмів. З 
метою запобігання негативного впли-
ву на грунт проектом передбачається 
оснащення майданчика контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх на полігон побутових від-
ходів. При експлуатації об’єкту вплив 
можливий у випадку аварії.

щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1
щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля можливі на тери-
торії ведення господарської діяль-
ності, за адресою: Київська область, 
Бориспільський район, Іванківська 
сільська рада. Санітарно-захисна зона 
для даного об’єкту становить 50 м, та 
витримується по відношенню до жит-
лово-громадської забудови. Викиди 
від проектуючого АЗК, рівні шуму, ві-
брації, ультразвуку, електромагнітних 
та іонізуючих випромінювань на межі 
СЗЗ не перевищують гігієнічні норма-
тиви.

Об’єкти природно-заповідного 
фонду, пам’ятки архітектури, історії і 
культури відсутні. 

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається, у зв’язку з тим, 

що ділянка перебуває в приватній 
власності згідно з Витягом з Держав-
ного реєстру речових прав на неру-
хоме майно про реєстрацію права 
власності. Ділянка для розміщення 
АЗК погоджена з усіма зацікавленими 
організаціями.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії ви-
дів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність з будівниц-
тва автозаправного комплексу з ав-
тогазозаправним пунктом належить 
до другої категорії видів планованої 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля згідно із 
ст.3 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля” ч.3 пункт 4, абзац 2 .

10. Наявність підстав для здійс-
нення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наяв-
ність значного негативного транскор-
донного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати 
значного негативного транскордонно-
го впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля

Відповідно ст. 6 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля 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 Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля — це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарюван-
ня звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом зві-
ту 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 резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про прова-
дження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, визначає до-
пустимість чи обґрунтовує недопусти-
мість провадження планованої діяль-
ності та визначає екологічні умови її 

провадження.
Забороняється розпочинати про-

вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отриман-
ня рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
а також на стадії розгляду уповнова-
женим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та пла-
нованої діяльності, а також взяти 
участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідом-
лено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає вклю-
ченню 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 нада-
ти уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, 
зауваження і пропозиції до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваження 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 заува-
жень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, 
своїм підписом засвідчують свою 
згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати 
повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

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

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт 

згідно статті 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»

(вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

що видається
Державною архітектурно-будівель-

ною інспекцією України
15. Усі зауваження і пропозиції 

громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до 
Департаменту екології та природних 
ресурсів 

Київської обласної державної адмі-
ністрації

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2А. 
E-mail: eko.koda@ukr.net

Тел. (044) 279-01-58, факс (044) 234-
96-15

Контактна особа – Шевчук Катерина 
Анатоліївна 
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Повідомлення про оприлюднення 
проекту містобудівної документа-
ції Генерального плану та плану зо-
нування села Кийлів Головурівської 
сільської ради Бориспільського ра-
йону Київської області, звіту про 
стратегічну екологічну оцінку (роз-
діл «Охорона навколишнього при-
родного середовища») та про поча-
ток процедури розгляду та враху-
вання пропозицій громадськості 

На виконання ст.ст.19, 21 Закону 
України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахуван-
ня громадських інтересів під час роз-
робки проектів містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні», затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року №555, рі-
шення №539-19-IIV від 24 жовтня 2017 
року «Про розробку Генерального пла-
ну та плану зонування в селі Кийлів Го-
ловурівської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області», Зако-
ну України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» Головурівська сільська рада 
проводить громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів під 
час розробки Генерального плану та 
плану зонування села Кийлів Голову-
рівської сільської ради Бориспільсько-
го району Київської області та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку (розділ 
«Охорона навколишнього природного 
середовища») (надалі – проект містобу-
дівної документації).

Проекти містобудівної документації с. 
Кийлів Головурівської сільської ради Бо-
риспільського району Київської області 
розроблені з метою визначення проек-
тних рішень по організації та забезпе-
чення максимально сприятливих умов 
проживання громади, сталого розвит-
ку населеного пункту, вирішення еколо-
гічних, транспортних проблем та інше.

Основні техніко-економічні показ-
ники проектів містобудівної докумен-
тації: існуюча площа населеного пунк-

ту становить 1250 га. Існуюча кількість 
населення – 720 жителів. Кількість 
дворів – 410.

Проектними рішеннями Генераль-
ного плану передбачається включен-
ня в межі населеного пункту терито-
рій рекреаційного призначення, сіль-
ськогосподарського призначення, лі-
сових насаджень тощо. Незабудовані 
території пропонується освоювати з 
урахуванням планувальних обмежень, 
наявних тенденцій розвитку та потреб 
населеного пункту.

Основну частину житлових терито-
рій пропонується розвивати в півден-
ному напрямку. 

В їх складі передбачається розташу-
вання територій громадського при-
значення, зелених насаджень загаль-
ного користування. 

Для забезпечення життєдіяльнос-
ті населеного пункту передбачається 
централізоване водопостачання, гос-
подарсько-побутове та дощове кана-
лізування, газо- та електропостачання 
з розосередженим розташуванням ін-
женерних мереж та споруд.

В складі Плану зонування терито-
рії передбачено зонування населено-
го пункту відповідно до проектних рі-
шень Генерального плану. Також пе-
редбачено встановлення регламентів 
забудови для визначених зон.

Заплановано проведення громад-
ських слухань по матеріалах проек-
тів містобудівної документації та Зві-
ту про стратегічну екологічну оцінку 
(розділ «Охорона навколишнього при-
родного середовища») із наступним 
порядком: 

— орган, що прийматиме рішення 
про затвердження документа держав-
ного планування: Головурівська сіль-
ська рада Бориспільського району Ки-
ївської області;

— передбачувана процедура гро-
мадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснен-
ня процедури:

Громадське обговорення почина-
ється 15.06.2020 р. і завершується 
17.07.2020 р.

б) способи участі громадськості (на-
дання письмових зауважень і пропози-
цій, громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону Укра-
їни «Про стратегічну екологічну оцін-
ку» громадськість у межах строку гро-
мадського обговорення має право по-
дати замовнику в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) за-
уваження і пропозиції до проекту мі-
стобудівної документації — Генераль-
ний план с. Кийлів, плану зонування с. 
Кийлів та Звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку (розділ «Охорона навко-
лишнього природного середовища»). 

Пропозиції, подані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення за-
планованих громадських слухань:

Заплановано прилюдну презента-
цію матеріалів проектів містобудів-
ної документації за участі замовника 
та розробника у приміщенні залу за-
сідань Головурівської сільської ради 
14.07.2020 р. о 10-00 годині за адре-
сою: с. Головурів вул. Героя Радянсько-
го Союзу Гарфункіна, 15.

г) орган, від якого можна отримати ін-
формацію та адресу, за якою можна оз-
найомитися з проектом документа дер-

жавного планування, звітом про страте-
гічну екологічну оцінку та екологічною 
інформацією, у тому числі пов’язаною зі 
здоров’ям населення, що стосується до-
кумента державного планування:

Ознайомитись із проектом Гене-
рального плану с. Кийлів, планом зо-
нування с. Кийлів та Звітом про страте-
гічну екологічну оцінку (розділ «Охо-
рона навколишнього природного се-
редовища») можна в Головурівській 
сільській раді Бориспільського району 
Київської області за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Головурів, 
вул. Героя Радянського Союзу Гарфун-
кіна,15 в робочі дні з 08:00 до 17:00. 

Проект документу державного пла-
нування та звіт про стратегічну еколо-
гічну оцінку також розміщено на сайті 
сільської ради.

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій: Головурівська 
сільська рада Бориспільського району 
Київської області.

Адреса для подання зауважень та 
пропозицій у письмовій формі: Київ-
ська область, Бориспільський район, 
с. Головурів, вул. вул. Героя Радянсько-
го Союзу Гарфункіна,15, в робочі дні з 
08:00 до 17:00 та на електрону адресу: 
rada@holovuriv-rada.gov.ua

Зауваження і пропозиції прийма-
ються з 15.06.2020 р. і завершується 
17.07.2020 р.

Розгляд пропозицій завершується 
17.07.2020 року. 

Відповідальна особа – землевпо-
рядник сільської ради Руденко Віктор 
Миколайович

д) місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, у тому числі пов’я-
заної зі здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного плану-
вання: Головурівська сільська рада Бо-
риспільського району Київської області 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Го-
ловурів, вул. Героя Радянського Союзу 
Гарфункіна, 15.

Проведення транскордонних кон-
сультацій не потребує.

Замовником містобудівної докумен-
тації та звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку (розділ «Охорона навколиш-
нього природного середовища») є Го-
ловурівська сільська рада, розробни-
ком – ТОВ «Адванс Інвест».

Склад та зміст містобудівної до-
кументації відповідає та не супере-
чить вимогам законодавства Украї-
ни, включаючи ст. 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Плану-
вання та забудова територій» та інші 
нормативні акти. 
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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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Полдарк" (16+)
10.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30�"Дикі тварини"
17.30,�4.25 #ВУКРАЇНІ
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-Чуття"
21.40�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
0.00�Спільно
4.00�Енеїда

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, 4.50 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05,�14.30 "Одруження наосліп - 3"
15.50�"Світ навиворіт 10"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.45,�2.35 Комедія "Дівчина без 

комплексів"
1.05�Мелодрама "З іншого боку ліжка"

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+)

13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Концы в 

воду"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Т/с "Таїсія" (12+)
3.20�"Орел і Решка. Шопінг"
4.35�М/с "Пригоди капітана Врунгеля"
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�Місія: краса
10.30,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Інша" 15, 16 с. (16+)
23.20�Зоряний шлях. вечір
0.00�Т/с "Відчайдушний домогосподар" 1, 

2 с.
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Відчайдушний домогосподар"

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

Костянтином Стогнієм
11.50,�13.20 Х/ф "Крикуни" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.25 Х/ф "Крикуни-2: Полювання" 

(16+)
16.50�Х/ф "Вулкан"
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25�Х/ф "Легіонер" (16+)
1.15�Х/ф "Універсальний солдат-4" (18+)
3.00�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ�канал.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20,�1.00 Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.40�Х/ф "Сталеве серце" (16+)

13.40�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
20.50�Х/ф "Розбірки в Бронксі" (16+)
22.30�Х/ф "Денні пес" (16+)
0.10�Т/с "Загублені" (16+)
2.15�Служба розшуку дітей
2.20�Зона ночі

СТБ.
4.45,�20.15, 22.40 Т/с "Та, що бачить 

завтра" (16+)
7.00�"Все буде добре!"
8.45�"МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.45,�14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.25,�15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
19.10�"Один за всіх" (16+)
23.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)
0.55�Х/ф "Дивіться, хто тепер заговорив"

КАНАЛ�"2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "ДжеДАІ"
7.00�Х/ф "Чорний яструб"
9.40�"Помста природи"

9.50,�17.10 "Загублений світ"
13.25�Х/ф "Найкращі серед найкращих"
15.15�Х/ф "Найкращі серед найкращих-2"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.20�Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.20�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
0.00�Т/с "CSI: Місце злочину-11"
2.25�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Дванадцять місяців"
7.15�М/ф "Ну, постривай!"
7.55,�16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00�Х/ф "На війні як на війні"
10.45,�22.30 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.20�"Склад злочину"
1.15,�3.15 "Речовий доказ"
4.05�"Правда життя"

СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15 ЧЕРВНЯ — 21 ЧЕРВНЯ

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

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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Полдарк" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30�"Дикі тварини"
17.30�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-Чуття"
21.40�#ВУКРАЇНІ
22.15�Святі та грішні
0.00�Перша шпальта
4.00�Спільно

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, 4.40 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп - 4"
15.30�"Світ навиворіт 10"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.45,�2.35 Комедія "Сестри"
1.00�Бойовик "Сек`юріті"

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+)
13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.55 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Концы в 

воду"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Т/с "Таїсія" (12+)
3.25�"Орел і Решка. Шопінг"
4.35�М/с "Пригоди капітана Врунгеля"
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, 4.15 

Сьогодні
9.30�Місія: краса
10.30,�4.35 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Інша" 13, 14 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Прости" 1, 2 с. (16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Прости" (16+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти

4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�20.15 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Х/ф "Перехресний вогонь" (16+)
12.00,�13.20 Х/ф "Хлопчики-нальотники" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.35,�16.25 Х/ф "Едектра" (16+)
16.50�Х/ф "Шибайголова" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25�Х/ф "Другий у команді" (16+)
0.55�Х/ф "Убий їх всіх" (16+)
2.35�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20,�1.30 Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
12.00�Х/ф "Щелепи" (16+)
13.20,�19.00 Аферисти в мережах (16+)
21.00�Х/ф "Сталеве серце" (16+)
23.00�Х/ф "Білий слон" (18+)
0.40�Т/с "Загублені" (16+)
2.20�Зона ночі

СТБ.
4.45,�20.15, 22.40 Т/с "Та, що бачить 

завтра" (16+)
7.00�"Все буде добре!"
8.45�"МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.35,�14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.30,�15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
19.10�"Один за всіх" (16+)
23.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)
0.55�Х/ф "Ну, хто б казав 2"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "ДжеДАІ"
7.00�Х/ф "Ворота пітьми"
8.45�Х/ф "Катастрофа на авіалінії"
10.25�"Помста природи"
11.10,�17.15 "Загублений світ"
14.00�Х/ф "Бюро людяності"
15.45�Х/ф "211"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.45�Т/с "CSI: Місце злочину-11"
2.05�"Облом.UA."

НТН.

5.00�"Top Shop"

6.00�М/ф "Сірий вовк & Червона 

Шапочка"

7.00�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"

7.55,�16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"

8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"

9.00�Х/ф "Довга, довга справа..."

10.50,�22.30 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)

12.50�"Свідок. Агенти"

14.15�"Таємниці кримінального світу"

15.20�"Правда життя. Професійні байки"

18.20�"Будьте здоровi"

19.30�"Легенди карного розшуку"

0.20�"Склад злочину"

1.15,�3.25 "Речовий доказ"

4.10�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ

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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Полдарк" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон
15.10,�21.25, 23.55, 1.45, 3.50, 5.40 

UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30�"Дикі тварини"
17.30,�18.55 "Світ дикої природи"
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-Чуття"
21.35�"Зворотний відлік"
0.00,�4.00 Бюджетники

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, 3.50 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп - 4"
15.35�"Світ навиворіт 10"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.20�Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
2.10�Казка "Три горішки для попелюшки"

ІНТЕР.
3.15,�3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.25,�4.40 М/с "Пригоди капітана 

Врунгеля"
5.00,�4.55 "Телемагазин"
5.30,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20,�18.00, 19.00, 1.55 "Стосується 

кожного"
11.10,�12.25 Х/ф "Ательє Фонтана - 

сестри моди"
15.55�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Концы в 

воду"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Т/с "Таїсія" (12+)

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�Місія: краса
10.30,�4.45 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Інша" 10, 11 с. (16+)
23.30�Т/с "Інша" 12 с. (16+)
0.20�Т/с "Шукаю тебе" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Шукаю тебе" (12+)

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
4.55�Служба розшуку дітей
5.00�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50�Громадянська оборона
6.40�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�13.25 Т/с "Поганий хороший коп" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.45,�16.20 Х/ф "Сікаріо" (16+)
16.30�Х/ф "Сікаріо-2: Проти всіх" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.05,�21.20 Х/ф "Вулкан"
22.35�Свобода слова
23.55�Х/ф "Випробування вогнем"
2.05�Х/ф "Смертельний список" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.10 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20�Варьяти (12+)
10.20�Improv Live Show (12+)
12.10�Х/ф "Синя безодня" (16+)

14.00�Х/ф "Синя безодня 2" (16+)
15.30�Х/ф "Я номер чотири" (16+)
17.20�Х/ф "Телепорт" (16+)
19.00�Таємний агент
20.20�Х/ф "Шпигун по сусідству"
22.00�Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)
23.55�Х/ф "Шалений Будапешт" (16+)
1.55�Служба розшуку дітей
2.00�Зона ночі

СТБ.
5.25�Т/с "Сліпа" (12+)
9.55,�14.50 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15�"СуперМама"
19.10�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.40 Т/с "Та, що бачить завтра" 

(16+)
23.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)
0.55�Х/ф "Хто б казав"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "ДжеДАІ"
7.00�Т/с "Опер за викликом-2"
7.55,�19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
9.45�"Помста природи"

10.05�"Загублений світ"
13.50�Х/ф "Ультиматум Борна"
15.55�Х/ф "Спадок Борна"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.00�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.40�Х/ф "Хижак"
1.40�Т/с "CSI: Місце злочину-11"
2.20�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Таємниця третьої планети"
7.05�М/ф "Ну, постривай!"
7.55,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
9.05�Х/ф "Одиночне плавання"
10.55�Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.05 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.20�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
0.25�"Склад злочину"
1.15,�3.25 "Речовий доказ"
4.05�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 15 ЧЕРВНЯ
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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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30�"Дикі тварини"
17.30�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-Чуття"
21.40,�4.25 Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
0.00�#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, 5.20 
ТСН

9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 3.55 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп - 3"
15.25�"Світ навиворіт 10"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Між нами, дівчатами"
21.45�"Право на владу 2020"
0.30�Бойовик "Шафт"
2.10�Мелодрама "З іншого боку ліжка"

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+)
13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.50 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Концы в 

воду"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Т/с "Таїсія" (12+)
3.20�"Орел і Решка. Шопінг"
4.30�М/с "Пригоди капітана Врунгеля"
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�Місія: краса
10.30,�3.50 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Інша" (16+)
23.20�Слідами
0.00�Т/с "Доля на ім'я Любов" 1, 2 с. 

(12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Доля на ім'я Любов" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!

4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.55,�13.20 Х/ф "Інтимний словник" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.35,�16.20 Х/ф "Хлопчики-нальотники" 

(16+)
17.00�Х/ф "С.В.О.Т.: В облозі" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25�Х/ф "Не відступати і не здаватись" 

(16+)
1.15�Х/ф "Смертельний список" (16+)
2.40�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20,�1.50 Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
12.00�Х/ф "Розбірки в Бронксі" (16+)
13.40�Заробітчани
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)

21.00�Х/ф "Іноземець" (16+)
23.00�Х/ф "Пасажир" (16+)
1.00�Т/с "Загублені" (16+)
2.40�Служба розшуку дітей
2.45�Зона ночі

СТБ.
4.45,�20.15, 22.40 Т/с "Та, що бачить 

завтра" (16+)
7.00�"Все буде добре!"
8.45�"МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(16+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50�"МастерШеф. Кулінарний 

випускний" (12+)
15.35�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
18.15�"СуперМама"
19.10�"Один за всіх" (16+)
23.00�Т/с "Анна-детектив" (12+)
0.55�Х/ф "Знову вдома" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "ДжеДАІ"
7.00�Х/ф "Незбагненне"
8.55�"Помста природи"
9.10�"Рішала-2"
11.05,�17.20 "Загублений світ"

14.05�Х/ф "Найкращі серед найкращих-3"
15.50�Х/ф "Найкращі серед найкращих-4"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.15�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.55�Т/с "CSI: Місце злочину-11"
1.40�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.20�М/ф "Чиполліно"
7.20�М/ф "Ну, постривай!"
7.55,�16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Із життя начальника карного 

розшуку"
10.45,�22.30 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20,�3.55 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.20�"Склад злочину"
1.15,�3.05 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ

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, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30,�20.30, 21.40 "Дикі тварини"
17.25�VoxCheck
17.30,�4.25 Перша шпальта
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Супер-Чуття"
22.15�Світова медицина. Камбоджа - 

клініка Тонлесап
22.45�Світова медицина. Камбоджа - 

останній з КРУ
0.00�Схеми. Корупція в деталях
4.00�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.20 

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

ми переїжджаємо"
13.45�"Одруження наосліп - 3"
15.35�"Світ навиворіт 10"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.00�"Вечірній квартал 2020"
23.20�Бойовик "Облога"
1.30�"# Гуднайтшоу Валерія Жидкова"
5.20�"Світське життя. 2020"

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

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

12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50,�14.45, 15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.05�"Жди меня. Україна"
4.30�"Орел і Решка. Шопінг"
5.15�"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,�4.00 Реальна містика
11.00�Т/с "Будь що буде" (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10�Гучна справа
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Я тебе знайду" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Я тебе знайду" (12+)

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�0.45 Факти

4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Анти-зомбі
11.00,�13.15 Х/ф "Не відступати і не 

здаватись" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Х/ф "Легіонер" (16+)
15.10,�16.20 Х/ф "Другий у команді" (16+)
17.25,�20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
22.50�"На трьох" (16+)
1.05�Х/ф "Інтимний словник" (16+)
2.55�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20,�1.00 Варьяти (12+)
10.30�Половинки (16+)
12.20�Топ - модель по-українськи (16+)
17.20�Х/ф "Шпигун по сусідству"
19.00�Х/ф "Карате - кід" (16+)
21.50�Х/ф "Медальйон"

23.30�Х/ф "Вбивці на заміну" (18+)
2.25�Служба розшуку дітей
2.30�Зона ночі

СТБ.
4.45,�20.50, 22.40 Т/с "Та, що бачить 

завтра" (16+)
7.00,�19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
8.50,�14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"

КАНАЛ�"2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "ДжеДАІ"
7.00�Х/ф "Декіру: Три камені"
8.35�Х/ф "Самоволка-72"
10.00�"Помста природи"
10.10,�17.20 "Загублений світ"
14.05�Х/ф "В ім`я Бен-Гура"
15.50�Х/ф "Король Артур і лицарі 

круглого столу"
19.15�Х/ф "Американець"
21.10�Х/ф "Джейсон Борн"
23.30�Х/ф "Хижак-2"
1.30�"Облом.UA."
4.05�"Цілком таємно-2017"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.50�М/ф "Пригоди Буратіно"

7.20�М/ф "Ну, постривай!"

7.55,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"

8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"

9.00�Х/ф "Каблучка з Амстердама"

10.45,�22.30 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)

12.50,�3.55 "Правда життя"

14.15�"Таємниці кримінального світу"

15.20�"Правда життя. Професійні байки"

18.20�"Таємниці світу"

19.30�"Легенди карного розшуку"

0.15�"Склад злочину"

1.05,�3.05 "Речовий доказ"

4.45�"Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 15 ЧЕРВНЯ — 21 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�11.40 М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 2.30, 5.30 Новини
9.30�Х/ф "Марія Терезія" (16+)
12.30�Прем`єра. Ще більше про діджитал
13.30�Світова медицина. Камбоджа - 

клініка Тонлесап
14.00�Світова медицина. Камбоджа - 

останній з КРУ
14.30�Телепродаж
15.00�Країна пісень
16.00�Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
18.00�"Історії вулканів"
18.30�"Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
19.30�"Боротьба за виживання"
20.00�Д/ф "Острови: Азорські острови. 

Азорські острови. Відкривачі, 
кити, вулкани"

21.20�"Супер-Чуття"

22.00�Х/ф "Велика краса" (18+)
0.30�Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00,�2.30 "Світ навиворіт"
17.30�Комедія "Таксі"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�"Вечірній квартал"
23.10,�0.10 "Світське життя. 2020"
1.05�"Ліга сміху. Дайджест 2020"

ІНТЕР.
6.40�"Слово Предстоятеля"
6.50�Х/ф "Не було б щастя"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"

11.00�Х/ф "Закоханий за власним 
бажанням"

12.40�Х/ф "Вийти заміж за капітана"
14.30�Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
16.00�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
17.50,�20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00,�2.10 "Подробиці"
22.40�"Концерт Христини Орбакайте 

"Безсоння"
0.20�Х/ф "Двічі в одну ріку" (16+)
2.40�Д/п "Таємниці пірамід"
3.15�"Орел і Решка. Шопінг"
4.25�"Орел і Решка. Дива світу"
5.10�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�3.15 Реальна містика
7.50�Т/с "Інша" 10, 16 с. (16+)
15.20�Т/с "Інша" (16+)
16.45�Т/с "Здрастуй, сестра" 1, 2 с.
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Здрастуй, сестра"

23.15�Т/с "Будинок на холодному ключі" 
1, 3 с. (16+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Будинок на холодному ключі" 

(16+)

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Факти
5.30�"На трьох" (16+)
6.15�Перше, друге і компот!
7.10�Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.35,�13.00 Т/с "Невиправні" (16+)
12.45�Факти. День
14.35�Х/ф "Одинак" (16+)
16.40�Х/ф "Чорна діра" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
21.15�Х/ф "Примарний патруль" (16+)
23.00�Х/ф "47 ронінів" (16+)
1.05�Х/ф "Перехресний вогонь" (16+)
2.50�Х/ф "Універсальний солдат-4" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.25 Kids' Time
6.05�М/ф "Книга життя"
7.30�Таємний агент
8.50,�2.00 Варьяти (12+)
10.10�Хто зверху? (12+)
14.00�Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)
16.00�Х/ф "Карате - кід" (16+)
18.40�Х/ф "Людина - павук: Повернення 

додому" (12+)
21.00�Х/ф "Людина - павук: Далеко від 

дому" (12+)
23.30�Х/ф "Денні пес" (16+)
1.10�Т/с "Загублені" (16+)
2.45�Зона ночі

СТБ.
4.45�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
7.10�Т/с "Коли ми вдома"
9.05�"Неймовірна правда про зірок"
10.00�Т/с "Папаньки - 2" (12+)
15.10�"СуперМама"
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"ДжеДАІ 2019"
8.15,�1.00 "Загублений світ"
13.10�Х/ф "День, коли Земля зупинилась"
14.50�Х/ф "Спогад"
16.20�Х/ф "Сталевий світанок"
18.15�Х/ф "Орел Дев`ятого легіону"
20.20�Х/ф "Велика стіна"
22.10�Х/ф "Хижак"
0.05�Т/с "CSI: Місце злочину-11"

НТН.
5.45�Х/ф "Нічний патруль"
7.30�Х/ф "Хазяїн тайги"
9.00�Х/ф "Зникнення свідка"
10.40�Х/ф "Скринька Марії Медічі"
12.20�"Легенди карного розшуку"
15.40,�3.20 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.50 "Свідок"
19.30�Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
21.10�Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
23.20�Х/ф "Нічна бригада" (18+)

СУБОТА, 20 ЧЕРВНЯ

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, 2.30, 5.30 Новини
9.00�Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва

11.00�Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.30�Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30�Світові чемпіонати. Огляд
14.30�Телепродаж
15.00�UA Фольк
16.00�Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
17.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00�"Історії вулканів"
18.30�"Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
19.30�"Боротьба за виживання"

20.00�Д/ф "Острови: Мальдівські 
острови: дивовижні підводні 
світи"

21.20�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�Х/ф "Сільвіо та інші" (18+)
0.40�Сильна доля
1.30�UA:Фольк. Спогади
2.50�Бюджетники
3.45�#ВУКРАЇНІ
4.35�Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�1.00 "Світ навиворіт"
16.50�Драма "Ігри розуму"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�Бойовик "Джон Уїк"
22.50�Жахи "Багряний пік"

ІНТЕР.
6.00�Х/ф "Смертельна помилка"
8.00�"Удачный проект"
9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і Решка. Дива світу"
11.00�"Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00�Х/ф "Лев" (12+)
14.10�Т/с "Побачити океан" (12+)
17.50�Х/ф "Справа Колліні"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Квіти війни"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Місія краса
9.00�Т/с "Мій кращий ворог" (12+)
13.00�Т/с "Я тебе знайду" (12+)
17.00�Т/с "Квочка" 1, 2 с.
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Квочка"
23.00�Т/с "Клянуся любити тебе вічно" 1, 

3 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.50�Скарб нації
5.00�Еврика!
5.10�Факти
5.35�Анти-зомбі
6.25,�8.10 Громадянська оборона
7.15�Секретний фронт
9.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Х/ф "Чорна діра" (16+)
14.55�Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
17.00�Х/ф "Примарний патруль" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Водій для копа" (16+)
22.15�Х/ф "Кровний батько"
23.55�Х/ф "Випробування вогнем"
2.00�Х/ф "Убий їх всіх" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
6.50�Аферисти в мережах (16+)
8.45,�10.15 Kids' Time
8.50�М/ф "Реальна білка 2"
10.20�Х/ф "Куленепробивний чернець" 

(16+)
12.10�Х/ф "Медальйон"

14.00�Х/ф "Людина - павук: Повернення 
додому" (12+)

16.30�Х/ф "Людина - павук: Далеко від 
дому" (12+)

18.40�Х/ф "Людина - павук: Далеко від 
дому" (16+)

21.00�Х/ф "Погоня" (16+)
23.00�Х/ф "Білий слон" (18+)
0.40�Т/с "Загублені" (16+)
1.30�Варьяти (12+)

СТБ.
4.45�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
7.00�Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
8.45�Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
10.30�"Хата на тата" (12+)
16.35�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.20�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)
1.50�"Вагітна у 16" (16+)

КАНАЛ "2+2".

6.00�"ДжеДАІ 2019"
7.15,�0.40 "Загублений світ"
12.10�Х/ф "Андроїд-поліцейський"
13.50�Х/ф "Атлантичний рубіж"
15.20�Х/ф "Атлантичний рубіж: 

Воскресіння"
17.00�Х/ф "Охоронець"
19.00�Х/ф "Гра на виживання"
20.45�Х/ф "Код доступу "Кейптаун"
22.50�Х/ф "Американський йєті"

НТН.
5.20�Х/ф "Грачі"
7.00�"Слово Предстоятеля"
7.10�"Страх у твоєму домі"
10.45�Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
12.20�Х/ф "У небі "Нічні відьми"
13.55�Х/ф "Кохання, кохання, кохання"
16.50�Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
19.00�Х/ф "А зорі тут тихі..."
22.40�Х/ф "Страховик" (16+)
0.45�Х/ф "Нічна бригада" (18+)
2.25�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 21 ЧЕРВНЯ

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ВОДІЯ КАТ. «Д»  
ПОВАРА-УНІВЕРСАЛА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ШВЕЙЦАРА

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЦЕНТР АГРОКУЛЬТУРА», код ЄДР-
ПОУ 40075506 повідомляє усіх заінтере-
сованих, що у відповідності до ст. 104, 
106 та 107 Цивільного кодексу України та 
ст. 50 Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальні-
стю» від 6 лютого 2018 року №2275-VIII, 28 
травня 2020 року було прийнято рішен-
ня про початок процедури припинення 
Товариства з обмеженою відповідальні-
стю «ЦЕНТР АГРОКУЛЬТУРА», код ЄДРПОУ 
40075506 в результаті його реорганізації 
шляхом приєднання до Товариства з об-
меженою відповідальністю «АГРО-РЕГІОН 
БОРИСПІЛЬ», код ЄДРПОУ 37747547.

Вимоги кредиторів направляти на ад-
ресу: Україна, 08303, Київська обл., місто 
Бориспіль, вулиця Київський Шлях, буди-
нок 14.
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Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
РЕМ р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, 

кладова, ламінат, балкон не засклений, 675000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія

БУДИНКИ

Бориспіль
Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 

соток, газ під двором, 450000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Глибоке с., цегляний, газифікований, 4 кімнати 
не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будів-
лі, або обмін на 1-к.кв. у м. Бориспіль, власник. 
Тел.: 0 96 2430438, 0 67 1684856.

Іванків с., 30 км. від м. Київ, дерев'яний, 60 
кв.м+12 кв.м, веранда із цегли, газ, колодязь, 
сарай, погріб, с/в та душ цегляні, фруктові де-
рева, 40 соток, 405000 грн, господар. Тел.: 0 97 
8797832, 0 66 3805527.

Любарці с., 89 кв.м, дерев’яний, обкладений 
цеглою, 4 кімнати, с/в у будинку, газ, світло, 
свердловина, 55 соток, гараж, літня кухня, 2 
сарая, 2 погреба і т.д. Загальна площа побудов 
300 м.кв. 945000 грн. Тел.: 0 93 4163066 (Viber) 
Артур. Документи, фото і відео скину на Вайбер.

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., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 
8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 200000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Вороньків с., 20 соток, держакт, всі комунікації, за-

селений район, під забудову, ціна договірна, влас-
ник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт,  господар. Тел.: 0 67 9064255.

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 Києва. 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 власника. 
Тел.: 0 67 4040137.

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

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль 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. 

1-к.кв., район школи №3. Тел.: 0 50 5456870.
3-к.кв., новий будинок, початок вул. Головатого, 

житловий стан, меблі, побутова техніка, 8000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ

Бориспіль
В кав'ярню «Теплий кіт» потрібна прибиральни-

ця, г/р вівторок, четвер, субота, неділя з 7.00 до 
12.00, з/п 4000 грн. Тел.: 0 63 31083600, 63 5711153. 

На постійну роботу у м. Бориспіль запрошуєть-
ся водій-працівник по господарству, (д/р катего-
рія водія «В», «С», сантехніка, електрика та інші 
господарські роботи), охоронець(г/р доба/дві). 
Оплата та умови роботи при співбесіді. Тел.: 0 
67 7341607.

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

Підприємству на роботу потрібен бухгалтер (част-
кова зайнятість). Тел.: 0 67 4434421.

Підприємству у м.Бориспіль на постійну роботу по-
трібна прибиральниця. Тел.: 0 98 4048002.

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

Потрібні працівники: токар; автослюсар на 
СТО; зварювальник на кузню. Тел.: 0 50 5740251, 
0 63 3771787.

Київ
Мулярі (каменярі) потрібні для будівництва багато-

поверхових будинків в м. Київ. Вартість за 1 куб. м. 
кладки - 750-800 грн., вартість за 1 кв.м. - 150 грн. 
Офіційне працевлаштування та заробітна плата. 
Тел.: 0 96 5453888.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу садівником (хозробітником), інже-
нер-механік, впораюся з будь-якою технікою, крім 
електроніки, маю д/р по догляду за ділянкою 28 со-
ток. Тел.: 0 95 7047706.

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.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

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

Бджолосім'ї, система лежак-дадан, можна набра-
ти пакети. Тел.: 0 66 4142910, 0 68 5081649.

ТВАРИНИ

Бориспіль
КОБИЛУ МОЛОДУ 4 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ'ЇЖ-

ДЖЕНА, РАЗОМ З СІДЛОМ ВУЗДЕЧКОЮ І НЕ-
ДОУЗДКОМ, Є ВЕТ.ПАСПОРТ ТА ЩЕПЛЕННЯ, 
20 000 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Козине молоко. Тел.: 0 95 2427490.
Подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. Тел.: 0 66 

6462947.

ПРОДАЄТЬСЯ ПЕРЕГНІЙ КІНСЬКИЙ, 1 МІШОК 
— 50 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137.

Продам БДЖОЛОСІМ'Ї. Тел.: 0 98 2149011.

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.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 
95 0122275. 

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Ба-
рабаша Юрія Петровича, вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Самотній чоловік, 62 роки, познайомиться з са-
мотньою жінкою, вдовою, 60-62 р., котрій потрібний 
помічник по господарству в своєму будинку у Бори-
сполі чи районі. Тел.: 0 98 8204826.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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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
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ОВЕН.   Ви можете одер-
жати привабливу ділову 
пропозицію. Імовірні зна-

йомства з корисними людьми. Як-
що ви будете досить зосередже-
ні та уважні, то вам забезпечений 
успіх у професійній сфері.

ТЕЛЕЦЬ. Приділяйте осо-
бливу увагу спілкуванню з 
протилежною статтю. Вас 

може порадувати несподіване ви-
знання ваших професійних послуг. 

БЛИЗНЮКИ.  Терпіння, 
спокій і віра в краще допо-
можуть вам добитися бажа-
ної мети. Просто робіть те, 

що приносить вам задоволення, і усі 
перешкоди зникнуть.

РАК.  Покажіть навколи-
шнім свої найкращі якості, 
їх неодмінно оцінять. Ваша 

непередбачуваність чарівна, але во-
на іноді може бути стомлюючою.

ЛЕВ.  Не зневажайте 
дрібницями, рішення зда-
валося бнезначних пи-

тань може дати несподіваний по-
зитивний результат. Бажано пере-
стати розчинятися в потоках емо-
цій та взятися до справи.

ДІВА.   Краще менше гово-
рити та більше робити. Вас 
може підстерігати добре за-

маскований обман. Прийдеться діяти 
спонтанно, постарайтеся не втрачати 
голови.

ТЕРЕЗИ. Тиждень спо-
кійним не буде, вам дове-
деться миттєво реагувати 

на швидко мінливу ситуацію. Будь-
те мобільнішими, не бійтеся змін. 
Вкрай важливо постійно бути на 
зв'язку й не спізнюватися.

СКОРПІОН. Вдалий пе-
ріод. Ваша інтуїція дозво-
лить вам знайти корис-

ні зв'язки, зробити важливий про-
фесійний вибір. Ви зможете знайти 
щиросерду рівновагу.

СТРІЛЕЦЬ.   Ваша ініці-
атива й наполегливість 
дозволить вам подолати 

усі підводні камені. Не виключена 
плутанина й зміна пріоритетів.

КОЗОРІГ. Вас обрадують 
гарні події. На роботі кра-
ще бути непомітним і не 

залучати до себе уваги. Постарай-
теся зайвий раз не попадатися на 
очі начальству.

ВОДОЛІЙ. Імовірні істот-
ні, але переборні трудно-
щі. Непередбачені затрим-

ки й немислимі запізнення будуть 
здатні понизити ваш авторитет, а 
пояснення нічим не допоможуть.

РИБИ.  Включаючись у ро-
боту над реалізацією не сво-
їх планів, вам слід адекватно 

розраховувати сили й можливості, 
та й свій інтерес. Ви будете схильні їх 
привселюдно перебільшувати.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�15�—�21�ЧЕРВНЯ


