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П'ЯТДЕСЯТ 
ВІДТІНКІВ 
СІРОГО

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

ВРАЖЕННЯ ОБИВАТЕЛЯ. Бо-
риспіль належить до тих рідкісних 
міст України, яке має понад тисячо-
літню історію, але не може похва-
литися наявністю історичних буді-
вель, а пам’ятками архітектури — й 
поготів. Типовий радянський буді-
вельний спадок не радує вишука-
ністю. Однак за роки незалежнос-
ті України місто не спромоглося 
окреслити й визначити своє архі-
тектурне обличчя. Нові об’єкти со-
ціального і громадського призна-
чення в Борисполі досі не мають 
єдиної композиційної основи ні у 
формі, ні у кольорі. А останнім ча-
сом центр міста став перевантаже-
ним новими спорудами маркетів, 
які невигідно підкреслили і без то-
го очевидні архітектурні прогалини 
у містобудуванні. Усе в комплексі 
надає пристоличному Борисполю 
провінційного вигляду. 

 � Бориспіль заполонили 
будівлі з сіро-чорними 
фасадами. Зокрема, на 
вулиці Київський Шлях:  
супермаркети ФОРА, АТБ, 
новий ЖК «Графіт» і ЦУМ, 
приміщення колишньої 
Сільгосптехніки, низка 
МАФів, будується фастфуд 
«Хесбургер». «Вісті» 
вивчали причини нових 
архітектурних тенденцій 
міста.
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Перший заступник 
Бориспільського міського 
голови Микола КОРНІЙЧУК: 
— Фасади міських шкіл та 
дитсадків різнобарвні, приємних 
кольорів. Концепцію яскравих 
фасадів міська влада втілює при 
оформленні амбулаторій. Додають 
барв місту багатоповерхівки 

окремих забудовників — трест 
«Бориспільсільбуд» на вул. 
Робітничій (директор Олександр 
Сич), ПрАТ «Агробудмеханізація» 
(голова правління Володимир 
Шалімов). 
Щодо кольорової гами фасадів 
магазинів, то на це місто 
впливати не може. На вулиці 
Київський Шлях яскравих фасадів 
мало, а нові споруди зводяться 
в стилі «металік» — це зараз 
модно, але від такої архітектури в 
захваті не всі.
Щоб нейтралізувати темні 
кольори будівель, у місті 
викладаються тротуари 
кольоровою плиткою. Це робить 
громадський простір приємним, 
особливо у негоду чи осінньо-
зимову пору.

 

Архітектор, голова 

ГО «ЗОДЧИЙ» Борис ШАПІРО: 

— Першу Фору в Борисполі 
на вул. Момота проектувало 
наше архітектурне бюро, і вона 
не чорна, але фірмовий стиль 
мережі змінився. Потрібно 
розуміти, що архітектура 
торгових закладів має бути 

не дорогою, а економічною і 
функціональною. Тож будівлі 
Фора і АТБ – це економ-формати.
Зазначу, що більшість торгівельних 
об'єктів за остані роки не були 
представлені забудовниками 
громадськості. 
Наприклад, АТБ в центрі не є 
ідеальною будівлею, але той ескіз, 
який пропонували інвестори 
раніше, отримав зауваження 
від членів містобудівної ради 
і пропозицію зробити його 
сучаснішим. У результаті ця будівля 
виглядає як фонова забудова. 
Кожен замовник має своє  бачення. 
Було б добре, якби об’єкти, що є 
акцентами в місті, архітектурними 
домінантами, проектували 
міські архітектори. У Борисполі 
є три архітектурні майстерні, які 
надають повний спектр послуг. 

«Металік�—�це�модно»

«Архітектура�—�мистецтво,�
кожен�його�бачить�по-своєму»�

ПРО МІСТОБУДІВНУ РАДУ БЕЗ ДУМКИ АРХІТЕКТОРА
Борис ШАПІРО розповів про роботу 
містобудівної ради: 

— Містобудівну раду Борисполя 
очолює головний архітектор, до неї 
входять керівники міських служб, 
практикуючі архітектори міста 
та представники громади в особі 
депутатів.
Значимі об’єкти (магазини, житлові 
будинки тощо) на головних вулицях 
Борисполя — Київський Шлях, 
Головатого — повинні проходити через 
обговорення на містобудівній раді. 

Якщо замовник має ділянку відповідного 
цільового призначення і намір будуватися, 
і якщо це відповідає Генеральному плану 
й Зонінгу, ніхто не може заборонити. 
Але містобудівна рада має право 
надавати поради, настанови щодо 
бачення території. Проте, якщо йдеться 
про корпоративний стиль об’єктів 
національної чи міжнародної мережі, то 
вплинути важко.
Було б добре, щоб перед винесенням 
на виконком питання про надання 
містобудівних умов та обмежень 
на будівельний об’єкт, пропозицію 
розглядала містобудівна рада. 

«Вісті» з’ясовували, як 
працює архітектурно-
містобудівна рада у 
Борисполі та які має 
повноваження. 
Склад містобудівної 
ради у кількості 20 осіб 
затверджено рішенням 
виконкому №192 від 16 
березня 2020 року. Очолює 
її головний архітектор 
Борисполя Яніна Скрипачук. 
Однак посадовець 
відмовилася давати будь-
які коментарі, натомість 

порекомендувала читати 
«ЗАКОН УКРАЇНИ Про 
регулювання містобудівної 
діяльності». 
«ЗАКОН» вивів на 
«ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про 
архітектурно-містобудівні 
ради», у якому, зокрема 
йдеться:
«2.2. При розгляді 
містобудівної та проектної 
документації рекомендації 
надаються на підставі їх 
оцінки відповідно до вимог 
законодавства, державних 

будівельних норм, 
особливостей містобудівної 
ситуації (архітектурно-
планувальних рішень, 
техніко-економічних 
показників та архітектурної 
виразності).
2.3. Результати розгляду 
Радою проектів 
містобудівної документації 
враховуються під 
час подальшого 
доопрацювання та 
затвердження таких 
проектів».

КОЛИ ВІДКРИЄТЬСЯ 
HESBURGER
Юлія ГАМАН, фото автора

Про відкриття ресторану 
світової мережі фастфудів, 
що будується поряд з Форою 
на вул. Київський Шлях у 
Борисполі, говорять давно. 
Але далі зведення «коробки» 
приміщення робота на 
будмайданчику не йде. Про 
причини затримки дізнавалися 
«Вісті».

Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови, 

пояснив: « Hesburger не 
може знайти спільної мови 
із керівництвом Фори щодо 
підключення до їхніх мереж. Адже 
прокладати свої мережі місто їм 
не дозволило через надмірну 
складність процесу для території 
центральної частини Борисполя».

Ймовірно, однією з причин, 
чому Hesburger пригальмував 
будівництво ресторану, є світова 
криза, пов’язана із пандемією 
COVID-19. Адже відкриття 
ресторанів фірми призупинилося 
в інших країнах світу.

В Україні Hesburger представ-
лений трьома ресторанами. Два 
з них в Києві, і один – у Вишне-
вому. У меню – класична лінійка 
страв, рецептура яких не зміню-
ється понад 20 років. Hesburger 
зберіг у закладах елементи скан-
динавського дизайну.

Пошуковцям із м. Калінінград (РФ) вдалося знайти інформацію в 
німецьких архівах про бориспільця Губарєва Андрія Остаповича, 
1921 р.н., який вважається безвісти зниклим із жовтня 1941 року 
(потрапив в німецький полон в Росії в районі Вязьми). 

Відомо, що родина бійця мешкала на вул. Рози Люксембург (нині 
Бориса Гмирі), буд. 4. Батько родини — Остап Петрович Губарєв.

Пошуковці звернулися до газети «Вісті» з проханням допомогти 
розшукати родичів Губарєва. 

Якщо комусь відома інформація про родину Губарєвих, просимо 
повідомити за телефоном: 095 3713566 

або завітати в редакцію: вул. Київський Шлях, 69 а, 2-й поверх (на 
території міського парку).

Знайдена інформація про бійця поки є конфіденційною, але можливо 
буде опублікована в газеті за згодою родичів. 
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Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишай-
те свої коментарі, пропозиції, беріть 

участь в обговоренні матеріалів.
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ШАНОВНІ�МЕДИЧНІ�
ПРАЦІВНИКИ�
БОРИСПІЛЬЩИНИ!

Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди вашо-
го професійного свята 
— Дня медичного пра-
цівника, і дозвольте по-
дякувати за щоденну 
виснажливу працю — не-
впинну боротьбу за здо-
ров’я та життя кожного 
українця. 

Немає професії жертовнішої 
та гуманнішої, ніж професія 
медика. Проте медичну галузь 
по-різному оцінюють у суспіль-
стві: від шанобливої вдячності 
до найжорсткішої критики. 
Незважаючи ні на що, для ме-
дичного працівника понад усе 
є пацієнт — його здоров’я і пов-
ноцінне життя.

Попри низку проблем, які в 
останні роки намагається подо-
лати система охорони здоров’я 
України, а зараз ще й поширен-
ня коронавірусної інфекції, ви, 
як істинні професіонали, завж-
ди готові прийти на допомогу 
незнайомій людині, виявляючи 
відданість своїй справі, ігнору-
ючи особисті плани і проблеми, 
часто наражаючись на профе-
сійну небезпеку та ризикуючи 
власним життям.

Сьогодні наша лікарня зазнає 
численних змін. Я вірю, що ці 
зміни будуть не лише завдяки 
візуальному осучасненню мед-
закладу. Адже вже зараз ви всі 
працюєте над покращенням 
своїх навиків та вмінь. У ваших 
руках — складна і відповідаль-
на справа. Вірю, що ви й надалі 
з високою відповідальністю та 
сумлінням виконуватимете по-
ставлені перед вами завдання, 
дбатимете про нові професійні 
здобутки, а  ваші зусилля вина-
городжуватимуться повагою і 
вдячністю від суспільства. 

Низький уклін вам за невтом-
ну працю та щире і відкрите 
серце. Завдяки вашій турботі 
та професійній майстерності у 
кожного пацієнта з’являється 
віра та надія на одужання, і це 
— найголовніше.

Сердечно бажаю вам та ва-
шим родинам здоров’я, щастя, 
добра і благополуччя, неви-
черпної енергії та нових профе-
сійних здобутків в ім’я України. 
Нехай благословенними будуть 
ваші дороги, радують друзі, ко-
леги, надихають нові справи, зі-
гріває родинне тепло. Зі святом, 
дорогі медики!

З повагою директор 
НКП «Бориспільська 

багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 

Олександр ЩУР

ШАНОВНІ�МЕДИЧНІ�
ПРАЦІВНИКИ!
Від імені Бориспільської 
міської ради та її 
виконавчого комітету щиро 
вітаю вас з професійним 
святом — Днем медичного 
працівника! 

Здоров’я – головне багатство 
кожної людини, без якого 
неможливе щасливе і 
повноцінне життя, тому 
ваша праця завжди важлива 
і потрібна у суспільстві. 
Щодня через ваші руки та 
ваші душі проходять десятки 
людей, які потребують уваги 
та допомоги, і ви, у тяжкі для 
цих людей моменти, даруєте 
їм віру, надію і повертаєте 
здоров’я. Сьогодні, коли весь 
світ потерпає від пандемії 
коронавірусної хвороби 
COVID-19, авторитет лікарів 
та медичного персоналу 
один із найвищих у 
суспільстві. Нині ви, так само 
як наша армія, перебуваєте 
на передовій у боротьбі з 
поширенням хвороби. У 
важких умовах, наражаючи 
себе на небезпеку, ви 
продовжуєте щоденно 
надавати людям медичні 
послуги, стояти на варті 
нашого здоров’я та просто 
виконувати свою роботу. 
Дякуємо вам, шановні 
медичні працівники, за 
стабільну, безперебійну, 
цілодобову роботу наших 
медичних установ, за 
розуміння, витримку та 
жертовність. 
З нагоди свята бажаю вам 
здоров’я, благополуччя в 
родинах, радості, добра, а 
також поваги, розуміння, 
вдячних слів і позитивного 
заряду від ваших одужавших 
пацієнтів. Успіхів у вашій 
потрібній, почесній та важкій 
праці!

З повагою Бориспільський 
міський голова   

Анатолій ФЕДОРЧУК

�� ВІТАННЯ�� ВІТАННЯ

У БОРИСПОЛІ СЕЗОН ФОНТАНІВ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Водограй на Європейській пло-
щі Борисполя запустили 12 черв-
ня. Головний  фонтан заграв стру-
менями кількома днями пізніше.

 Зважаючи на епідеміологіч-
ну ситуацію, плескатися в стру-
менях води міські комунальни-
ки не рекомендують. Також за-
боронено купатися у водограї, 
що неподалік; є нові попереджу-

вальні таблички. Щоб фонтани 
не стали джерелом поширення 
коронавірусу, воду в них постій-
но інтенсивно знезаражують, то-
му вона може мати неприємний 
запах.

УРЯД 
ПОВЕРНЕ 
КОШТИ ЗА 
ПРОБНЕ ЗНО

РОЗРОБКА 
МІСТОБУДІВНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ 
ТА ПРОЕКТІВ ІЗ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
БУДЕ СПРОЩЕНА

ЗБІГ: ДЕНЬ 
МОЛОДІ З ДНЕМ 
КОНСТИТУЦІЇ 
УКРАЇНИ

Прем'єр-міністр Денис 
Шмигаль заявив, що 
Кабмін затвердив порядок 
нарахування коштів за 
скасування пробного 
зовнішнього незалежного 
оцінювання. Про це 
він повідомив під час 
засідання уряду в середу, 
17 червня.

 За його словами, повертати 
кошти будуть через 
відділення ПриватБанку 
найближчим часом.
 Учасники пробного ЗНО 
отримають повідомлення 
від банку з інформацією 
про зарахування коштів, 
якщо вони мають банківську 
картку, або про те, що 
картка із коштами чекає їх 
в найближчому відділенні 
ПриватБанку.
За участь в пробному ЗНО 
кожен учасник сплатив в 
середньому 145 гривень за 
кожен навчальний предмет. 
Зареєстровані на пробне 
зовнішнє незалежне 
оцінювання випускники 
шкіл можуть пройти онлайн 
тестування в особистому 
кабінеті на сайті Українського 
центру оцінювання якості 
освіти. 

Верховна Рада врегулювала 
питання встановлення меж 
і комплексного планування 
територій громад. 
Відповідний законопроект 
№2280 прийнятий 17 
червня на засіданні 
Верховної Ради.

Законопроектом скасовується 
необхідність розробки 
декількох схожих за 
змістом видів документації 
з містобудування та 
землеустрою. 
Нормується затвердження 
такої документації, 
формування електронної 
картографічної основи 
для планування території, 
забезпечення реального 
зв'язку програм соціально-
економічного розвитку 
з документацією з 
просторового планування.
Законопроекті йдеться, що 
встановлення і зміна виду 
цільового призначення 
земельної ділянки її 
власником не вимагає 
розробки документації з 
землеустрою та прийняття 
рішень органами влади — 
крім земель оборони.

У червні в Україні та низці 
інших країн відзначають 
День молоді. 

Це свято не є фіксованим, 
щороку його відзначають 
в різні дні. День молоді 
припадає на останню неділю 
червня. У 2020 році святкуємо 
його 28 червня. 
Цього дня також 
відзначається День 
Конституції України. Свято 
є державним, тому українці 
в подарунок отримають 
триденний уїк-енд. 
Будемо відпочивати з суботи, 
27 червня, до понеділка,    
29 червня включно.

За даними інтернет видань
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• СЕЛО РОЗТАШОВАНЕ НА 
ПІВДЕННОМУ СХОДІ ВІД 
БОРИСПОЛЯ НА ВІДСТАНІ 
10 КМ.

• АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
ЦЕНТР – с. ГЛИБОКЕ 
ПЛОЩЕЮ 612 ГА, У 
ПІДПОРЯДКУВАННІ 
ЗНАХОДИТЬСЯ     
с. ГОРОДИЩЕ ПЛОЩЕЮ  
132 ГА.

• КІЛЬКІСТЬ 
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО 
НАСЕЛЕННЯ – 2800 ОСІБ.

Перше враження – чисто, 
по-селянськи затишно, 
багато зелені й квітів. Біля 
приміщення сільської ради, 
де розташована пошта, на 
лавочках сидять бабусі, 
поряд – «парковка» для 
двоколісного транспорту.
Соціальна інфраструктура 
села — приклад того, як 
за бажання виконавчої 
влади можна зберегти 
та примножити те, що 
дісталося у спадок від 
Радянського Союзу.

 � «Вісті» продовжують подорож селами Бориспільського 
району, які мають увійти до складу Бориспільської ОТГ. 
Друга зупинка – село Глибоке.

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергія МАРЧЕНКА

ГЛ
ИБ

ОК
Е СЕЛО, ДЕ 

ГНІЗДЯТЬСЯ ЛЕЛЕКИ

Глибоцька загальноосвітня 
школа I-III ступенів побудована 
в 1963 році. Попри солідний 
вік, приміщення має вигляд 
сучасного навчального закладу. 
Будівля пофарбована в ніжні 
пастельні кольори, огороджена 
красивим парканом. Усередині 
затишно, а класи готові до 
прийому учнів.
«У 2003 році був добудований 
шкільний спортзал, який є 
одним із найбільших у районі. 
За кошти бюджету сільради 
поміняли паркан, придбали 
спортивні тренажери. Коштами 
районного бюджету школу 

утеплили, зробили капітальний 
ремонт приміщення, поміняли 
вікна та двері. Встановили 
відеоспостереження: зовнішнє – 
за рахунок сільського бюджету, 
внутрішнє – за кошт районного», 
– розповідає голова Глибоцької 
сільради Людмила Пасько.
За словами Пасько, на ЗНО 
глибоцькі школярі отримують 
високі бали: торік із трьох 
медалістів двоє випускників 
набрали по 200 балів, і один – 
198 балів.
Загалом, у школі навчається 
340 учнів. Дитячий садочок 
відвідують 105 діток.

Будинок культури побудований 
в 1967 році. «Нині наш БК, — із 
гордістю розповідає Людмила 
Пасько, — один з найкращих в 

районі».
Є бібліотека, диско-зал, розкішний 
глядацький зал із велюровими 
кріслами й величезною сценою. 
Працюють 15 гуртків.
«У 2008 році було завершено 
реконструкцію, але залишалася 
проблема опалення, в 
приміщенні було холодно. 
У 2016 році ми зробили 
електроопалення, встановили 
енергозберігаючі панелі. Ризик 
виявився виправданим», — 
ділиться Людмила Пасько.

Приміщення сільської 
амбулаторії невелике, але все 
потрібне є. Днями медики 
за ініціативи Бориспільської 
РДА отримали нові кушетки й 
обладнання для лабораторії.
На базі сільської амбулаторії 
базується центр екстреної 
медичної допомоги. Мешканці 
села можуть отримувати 
меддопомогу цілодобово, адже 
екстрена чергує з 20:00 до 08:00. 

Тут працюють сімейний лікар, дві 
медсестри, стоматолог.
Завідувачка амбулаторії, сімейний 
лікар Юлія Урда. Після закінчення 
Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця 
повернулася в рідне село.
«Лікарка в нас молода, але 
фахівець високого рівня. 
Пацієнти активно укладали 
договори», — додає сільський 
голова.

В Україні символом сімейного 
благополуччя є лелека. 
Вважається, що щасливий той 
двір, де гніздяться лелеки, і 
щасливе те село, яке має хоча 
б одне лелече гніздо – його 
обходитимуть стороною чорні 
хмари.
Подружжя лелек оселилося 
на даху Будинку культури в 
Глибокому 24 роки тому.

«Прилетіли птахи до нас, 
коли в директора БК і в мене 
народилися діти», – згадує 
Людмила Пасько.
Нині лелеки — символ села. 
У Глибокому багато молоді. За 
словами сільського голови, 
більшість залишається в селі, 
повертаються після закінчення 
вишів, створюють сім’ї, 
народжують дітей. 

ШКОЛА�ПОБУДОВАНА�В�1963�РОЦІ БК�–�ОДИН�ІЗ�НАЙКРАЩИХ�У�РАЙОНІ

АМБУЛАТОРІЯ�З�НОВИМ�ОБЛАДНАННЯМ

• Тетяна Бакал працює директором Глибоцького 
Будинку культури 30 років.

• Юлія Урда, завідувачка амбу-
латорії, сімейний лікар

• Бібліотекар Ніна Манзюк.• Селяни активно користуются велосипедами. 
У центрі села  зручні велопарковки.

ПТАХИ�24�РОКИ���������В�СЕЛІ
• ЗА ПІВРОКУ В 

ГЛИБОКОМУ 
НАРОДИЛОСЯ ТРИ 
ХЛОПЧИКИ І ДІВЧИНКА
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25 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ НА ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ ГЛИБОЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БУЛО ВИНЕСЕНО ПИТАННЯ 
ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ У БОРИСПІЛЬСЬКУ ОТГ. ПІСЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ РІШЕННЯМ 
СЕСІЇ ВІДМОВЛЕНО У НАДАННІ ЗГОДИ. «ВІСТІ» ЗАПИТАЛИ, ЧИМ ПОЯСНЮЄТЬСЯ «НІ» ВІД ГЛИБОЦЬКОЇ 
ГРОМАДИ БОРИСПОЛЮ ТА ЯК ОЦІНЮЮТЬ ПЕРСПЕКТИВИ НИНІШНЬОГО ОБ'ЄДНАННЯ СЕЛА З МІСТОМ.

ЛЮДМИЛА 
ПАСЬКО:

Голова Глибоцької сільської ради 

«ГЛИБОКЕ БЕЗ ЧІТКОГО БАЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ В БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ОТГ»
Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергія МАРЧЕНКА
 
— Людмило Анатоліївно, чому 

Глибоке свого часу відмовило-
ся від приєднання до Бориспіль-
ської ОТГ?

— Під час громадського обгово-
рення проголосували 50 на 50. Мо-
лодь була «за», люди старшого віку 
сумнівалися. Мовляв, ми таке бачи-
ли, коли була громада з центром в 
Воронькові: розвивався центр, а 
тут нічого не було.

— Молодь має бажання відчу-
вати себе мешканцями не села, 
а міста?

— Є і така точка зору. Але це не-
реально і, головне, не потрібно. 
Навіть якщо ми приєднаємося до 
Борисполя, ми залишимося жите-
лями сіл Глибоке і Городище. Село 
і місто – це дві різні планети, кож-
не зі своєю орбітою. Наші села – 
це певна родина. Не буду казати, 
що в нас всі і всім задоволені. Але 
ми спільно вирішуємо проблеми. У 
нас практично мало тих, кому все 
всюди погано. Можливо, тому, що 
ми всі поряд, пліч-о-пліч. 

На жаль, ми не маємо чіткого ба-
чення, як буде розвиватися село в 
умовах ОТГ. Чи буде Глибоке таким 
впевненим, як зараз, за підтрим-
ки Бориспільської РДА. Люди по-
винні мати інформацію, щоб зро-
бити вибір. 

На громадські слухання ніхто 
з Борисполя не приїхав, не пого-
ворив із людьми. Чомусь питан-
ня поставлено так: яку користь 
від села отримає місто. А селян 
цікавить, що вони отримають від 
Бориспільської ОТГ.

— На вашу думку, чи потрібно 
об’єднуватися у громади?

— Ідея непогана. Однак її реалі-
зація в нашій країні повинна бути 
добровільною, а не примусовою. 
Якщо люди будуть бачити, що жит-
тя в ОТГ процвітає, вони прагнути-
муть до неї. Вивчала це питання, 
розмовляла з мешканцями сіл, які 
увійшли в ОТГ на Переяславщині. 
Запитую: чи стало краще? Відпо-
відь – ні!

— Чи згодні ви, що Бориспіль-
ський район поділили на ОТГ не-
правильно – бідних до бідних, 
багатих до багатих?

— Ключове –  поділили, до кін-
ця не врахувавши особливостей сіл 
Бориспільщини. Таке ставлення – 
«ви бідні, ви другорядні» – не подо-
бається. Із нами ще не співпрацюва-
ли, а вже оцінюють. У нас є здобут-
ки і успіхи, з якими ми можемо пов-
ноправно увійти в ОТГ. Пройдіться 
нашими вулицями – вони заасфаль-
товані, є вуличне освітлення. У Горо-
дищі, яке було без освітлення, тепер 
воно є. Також є пожежне депо, пра-
цівники якого і в Борисполі гасять 
пожежі. У селах є інтернет, для соці-
альної сфери він безкоштовний. По-
будовано 1 км 200 м тротуару від зу-
пинки автобуса. 

Усі наші успіхи — це результат 
співпраці з Бориспільською РДА та 
районною радою.

 Для задоволення соціальних по-
треб жителів працюють 10 магази-
нів, відділення Нової пошти, Укрпо-
шти, перукарня. Люди бачать, що 
село розвивається, стали актив-
ніші, працюють на толоках із бла-
гоустрою, висаджують квіти, допо-
магають, чим можуть.

— Який бюджет Глибоцької 
сільради?

— 4 млн 900 тис. грн. Основні 
джерела надходження коштів — 
орендна плата з юридичних осіб, 
єдиний податок із фізичних осіб. На 
території села працюють два сіль-

ськогосподарські підприємства – 
ТОВ «Біотех ЛТД» в селі Городище, і 
ТОВ «Хлібороб» в селі Глибоке. Вони 
багато надають практичної допомо-
ги нашій громаді. У селі працює м’я-
сокомбінат ТОВ «Натурпродукт». Є 
багато ФОПів, які не тільки сплачу-

ють податки до бюджету, а й актив-
ні в громадському житті сіл. 

Розумієте, можна і з невеликим 
бюджетом, але при розумному ви-
користанні коштів розвиватися. У 
нас хороша команда депутатсько-
го корпусу. Звичайно, не все буває 
гладко при голосуванні, є емоції, 
але важливі для громади рішення 
ухвалюються чітко. За чотири роки 
ми досягли компромісу, тож можу 
сказати, що в сільській раді є ко-
манда. Розуміючи, що за наші кош-
ти все одночасно зробити немож-
ливо, рухаємося маленькими кро-
ками, виділяємо пріоритети, на-
копичуємо гроші для вирішення 
першочергових проблем.

— Яке завдання для громади 
потрібно вирішити якнайшвид-
ше?

— Відремонтувати дорогу за-
гального користування Глибоке-Го-
родище. Ця дорога обласного під-
порядкування знаходиться на ба-
лансі КОДА, відповідно ремонт, 
згідно з законом, може проводи-
ти балансоутримувач. Із Городища 
шкільний автобус возить діток; це 
дорога, яка з’єднає два села сіль-
ської ради, але це вже не дорога, а 
напрямок. Чотири роки порушує-
мо це питання перед балансоутри-
мувачем, але керівництво зміню-
ється, а «віз і нині там». Є відомості, 
що в 2020 році КОДА виділила на 
ремонт 14 млн грн, але поки нічо-
го не маємо. У найближчих планах 
– потрапити на прийом до голови 
області Василя Володіна. За період, 
що я на посаді сільського голови, 
це сьомий голова КОДА. Сім для 
мене – щаслива цифра, тож впев-
нена, дорога буде.

«�Ставлення «ви бідні, ви другорядні» мені  
 не подобається. Із нами ще не співпрацювали, а 

вже оцінюють.  У нас є здобутки і успіхи, з якими ми 
можемо повноправно увійти в ОТГ»

�ПРО�НАБОЛІЛЕ

«ПОЛІГОН МАЄ БУТИ РЕКУЛЬТИВОВАНИЙ ДО 2022 РОКУ»
У адміністративних межах 
Глибоцької сільської ради за 
межами села знаходиться полігон 
твердих побутових відходів.

Наслідок сусідства — екологічні 
проблеми, які не вирішуються, 
оскільки впродовж майже 20 років 
зацікавлені сторони шукають 
крайнього. У цьому статусі 
опиняється Глибоцька сільська рада.
«У 2015 році Господарський 
суд Київської області вирішив 
стягнути з ТОВ «Еко-Сервіс» 
76 млн грн шкоди, заподіяної 
внаслідок засмічення земельної 
ділянки. Проте рішення не 
набрало законної сили, оскільки 
ТОВ «Еко-Сервіс» подало 
апеляційну скаргу. Висновок 

вищої судової інстанції – ніякого 
збитку немає. Нам кажуть, що 
сміттєзвалище – суто наша 
проблема, оскільки знаходиться 
в адмінмежах Глибоцької 
сільради. Але ця земельна 
ділянка, де колись був піщаний 
кар’єр, перебуває в постійному 
користуванні КП «ВУКГ» міста 
Бориспіль, яке з 2002 року здає 
її в оренду ТОВ «Еко-Сервіс». 
Глибоцька сільська рада отримує 
тільки екологічні гроші — всього 
250 тис. грн на рік. Решта коштів 
за оренду йде до Борисполя», 
— розповідає Людмила Пасько, 
голова Глибоцької сільської ради. 
За її словами, екологічна 
небезпека загрожує не лише 
селу, а й Борисполю. 

«Ми всі дихаємо отруйним 
повітрям зі смітника. Хоча 
Бориспіль ще більше потерпає: 
ми знаходимося в глибинці, а 
вітри йдуть верхом. Постійно 
піднімається тема закриття 
сміттєзвалища. А куди 
сміття? Ні район, ні місто не 
змогли домовитися. Куди 
Бориспіль буде возити сміття? 
У лісопосадки? Полігон має 
бути рекультивований до 2022 
року. Чи буде це зроблено 
з дотриманням всіх засобів 
безпеки? Це спільна проблема, 
тому питання утилізації сміття, 
будівництво сміттєпереробного 
заводу повинне стати нагальною 
потребою Бориспільської ОТГ», 
— говорить Людмила Пасько. 

 • Одна з головних проблем регіону — екологічна
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�ПРЯМА�МОВА�

�� ДАВНЯ�ІСТОРІЯ

КОНФЛІКТ ГРОМАДИ 
І ЗАБУДОВНИКА

 � У серпні 2017-го «Вісті» писали про конфлікт мешканців 
Соцмістечка з забудовником Наталією Чухненко, яка, 
діючи за довіреністю своєї матері Олександри Наделяєвої 
(проживає у Львові), намагалася загородити частину липової 
алеї вздовж вул. Київський Шлях у Борисполі разом з 
доріжкою. Будівництво на ділянці за адресою К.Шлях,4-б не 
розпочалося, а 2019-го, після перевірки ДАБІ, будівельний 
паспорт було зупинено. Проте конфлікт не вичерпано 
— люди звернулися до редакції з проханням розказати 
бориспільцям про судову справу проти них.

! Наголошуємо, редакція газети 
«Вісті» дотримується нейтральної 
позиції, не підтримує і не спростовує 
думок й інтересів жодної зі сторін 
у конфліктній справі, лише надає 
площу для публікації прямої мови її 
учасників. 

Мешканка Соцмістечка, 
заслужений працівник 
транспорту України, 
заступник голови ради 
ветеранів ДП МА «Бориспіль» 
Тетяна ДУДАР:
— Для захисту інтересів 
громади ми створили 
ініціативну групу і обрали 
представником у суді мого 
брата Олександра Дударя. Ми 
нічого для себе не просимо 
— хочемо повернути ділянку, 
відведену з порушеннями, 
у власність міста, щоб 
залишилися дорога та липова 
алея.  
У 2017 році міський голова 
Анатолій Федорчук порадив 
розібратися з документами 
на будівництво Чухненко. 
Ми витратили багато нервів 
та кілька місяців і дозвіл на 
будівництво перевірили, 
знайшли численні порушення 
й зупинили. Нагадаю, ділянку 
було приватизовано з 
порушеннями, ми судимося по 
цій справі, це довгий процес: 
громада просить визнати 

незаконними та скасувати 
рішення Бориспільської міської 
ради про відведення земельної 
ділянки Олександру Сердюку 
в 2013 році та, відповідно, 
визнати недійсним договір 
купівлі-продажу ділянки 2016 
року між О. Сердюком   
та Н. Чухненко (яка діяла від 
імені О. Надєляєвої).
Тепер Чухненко не дає нам 
спокійно жити — її мати, якої 
ми тут жодного разу не бачили, 
подала до суду на Олександра 
Дударя і вимагає стягнути з 
нього 92 тис. грн матеріальної 
та моральної шкоди, завданої 
її доньці, коли та намагалася 
розпочати будівництво 15 
серпня 2017 р. У позові брехня 
— тоді тут зібралося кілька 
десятків людей, мешканці 
навколишніх будинків, 
поліція, ГФ «Сектор Безпеки», 
кілька депутатів міської ради, 
керівники комунальних служб, 
журналісти. Вони бачили, що 
мій брат (як і будь-хто інший 
тоді) не завдавав Чухненко 
жодних тілесних ушкоджень і не 
крав її дощок, з яких вона хотіла 
незаконно встановити паркан 
— такі звинувачення в позові. 
Тепер нам псують нерви, ми 
платимо адвокату, який нас 
захищає. Люди пропонують 
допомогти зібрати гроші, 
але мені незручно. Хочеться 
спокійно жити — мені не все 
одно, що хтось, через свою 
жадібність, хоче знищити 
алею лип і побудувати нам під 
вікнами черговий ТЦ, як це 
було з ТЦ «Ніка», який також 
будувала Чухненко.

Наталія ЧУХНЕНКО 
спочатку від коментарів 
по телефону відмовилася, 
але потім погодилася 
говорити.
На прохання прокоментувати 
судовий позов її матері до 
Олександра Дударя пані 

Наталія відповіла: «Вони 
сусіди з моєю матір’ю. Вони 
на неї подали до суду, вона 
— на них. Нормальна справа, 
нічого коментувати я не 
буду». 
Але через п’ять 
хвилин передзвонила 

та погодилася на 
коментар: «Це команда 
рейдерів. Дударя вони 
використовують. Вони 
хочуть забрати в моєї мами 
землю. Дудар бере участь у 
цьому ганебному ділі. Мені 
шкода». 

«Ми�відстоювали�законність�і�захищалися�
від�незаконних�дій�забудовника,�а�нам�тепер�
не�дають�спокійно�жити»

ЩО�ПЕРЕДУВАЛО?�

«Це�команда�рейдерів»

Конфлікт сторін розпочався 
15 серпня 2017 року через 
будівництво. Забудовник 
Наталія Чухненко 
стверджувала, що хоче 
звести приватний будинок. 
Але мешканці Соцмістечка 
бояться будівництва 
чергового ТЦ. 
Протистояння сторін 
супроводжувалося скандалами 
та взаємними звинуваченнями, 
які згодом вилилися в судові 
позови.
25 листопада 2019 року 
виконком Бориспільської 

міськради повідомив мешканців, 
що, враховуючи припис та 
рішення державної архітектурно-
будівельної інспекції у 
Київській області Управлінням 
містобудування та архітектури 
Бориспільської міської ради 
11.11.2019 було проінформовано 
Відділ архітектурно-будівельного 
контролю та гр. Наделяєву О. М. 
про зупинення дії будівельного 
паспорту забудови земельної 
ділянки за адресою Київський 
Шлях, 4-б.
Але суди між сторонами 
тривають досі.

• Вид на доріжку та липову алею з боку Соцмістечка

• Активісти 
Соцмістечка 
кажуть, що 
бояться 
ще одного 
будівництва 
ТЦ, подібного 
до ТЦ «Ніка». 

«Ми�зіткнулися�з�
нахабством»

«Не�можна�
будувати»

«Н
е�

уз
го

дж
ен
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з�

ме
ш

ка
нц

ям
и»

Ганна РОМАНЧУК: 
«Чухненко намагалася 
будуватися прямо в городі 
у людей і на дорозі — тут 
завжди був прохід. Діти 
ним йдуть до школи, це 
простий і безпечний шлях 
тихою вулицею. Усі мешканці 
нашого околотку виходять 
тут на Київський Шлях чи до 
центра. В даному випадку 
ми зіткнулися з нечуваним 
нахабством забудовника».

Микола МЕЛЬНИК: 
«На тому місці, де Чухненко 
хотіла будуватися, 
проходять мережі, ось 
видно каналізаційні люки. 
У нас біля кожного будинку 
кілька таких люків, це стара 
централізована система, яка 
зараз ледь справляється з 
навантаженням. Особливо 
після того, як до неї після 
великої добудови врізався 
чотириповерховий «Нон-
стоп». Тут не можна нічого 
будувати, як ми будемо 
жити?» 

Сергій БОРИСОВ: 
«Будівництво, що його намагалася 

розпочати Чухненко три роки тому, не було 
узгоджене з мешканцями навколишніх 

садиб. Забудовник намагалася захопити 
частину липової алеї, яку ми любимо і 

яка захищає від шуму траси. Перевірка 
ДАБІ виявила порушення в дозволі на 

будівництво і скасувала його. 
Тепер забудовник звернувся до суду. Тетяна 
Миколаївна та Олександр Миколайович — 
пенсіонери, люди, яких в Борисполі добре 

знають і поважають. Шкода, що на них 
зводять наклеп і псують нерви. Усі ми, хто 

тут мешкає, їх підтримуємо і не залишимо». 

Сергій КРУЧИНІН, фото автора
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�� НЕБЕЗПЕЧНИЙ�ШКІДНИК

�� ТУРИСТИЧНІ�МІСЦЯ

 � Два роки тому на західній Україні вперше заговорили про 
нашестя «заморського гостя» — іспанського рудого слимака. 
Вчені попереджають, що слимак плодючий та ненажерливий і 
за короткий період може знищити рослинність на присадибній 
ділянці, в парковій та лісовій зоні. Цього року масові колонії 
слимака знаходять на Вінничині, Харківщині та Київщині, 
зокрема на Бориспільщині. 

Наталія ТОКАРЧУК

До «Вістей» зателефонувала мешканка багатоповерхівки на вулиці 
Глибоцькій із повідомленням, що в каналізаційних мережах міста живуть 
колонії рудого слимака. Анна розповіла, що ввечері, вигулюючи собаку, 
побачила живі купи коричневого кольору неподалік сміттєвого майданчику. 
«Комунальники після дощу проводили роботи, зсунули каналізаційні люки і 
на поверхню наповзли руді істоти», — розповідає вона.
На запитання журналіста «Вістей» щодо факту виявлення слимаків у 
каналізації в КП ВКГ «Бориспільводоканал» відповіли, що інформації про 
це поки не мають, але пообіцяли вивчити тему та перевірити мережі. 

— Про поодинокі випадки 
виявлення рудих слимаків (клас 
черевоногих наземних молюсків) 
повідомляли з садових центрів 
Борисполя ще в минулому році, 
але випадки та їхня кількість не 
були масовими. 
Багато видів слимаків живуть 
в Україні давно. Але новий вид 
— «кіборг» порівняно з ними; 
він призвичаївся до нашого 
клімату, а його розповсюдження 
— питання часу. Рудий слимак 
ненажерливий; тоді як звичний 
не несе істотної загрози, хоча 
і пошкоджує рослини, рудий 
з’їдає їх вщент, він живиться не 
тільки рослинами, а й падаллю, 
фекаліями. 
Також є загроза порушення 

біорізноманіття регіону. «Чужак» 
може вплинути на екосистему.
Заселення території 
представниками фауни, що їй 
непритаманна, – це біологічна 
інвазія.
Боротися зі шкідником складно, 
у виду мало природних ворогів, 
тому заходи мають бути 
системними. Є хімічні препарати, 
дехто використовує сіль та оцет, 
але це небажано, бо псує якість 
грунту та нищить рослинність. 
На присадибній ділянці частково 
можуть допомогти кури, гуси 
та качки. Їжаки теж поїдають 
слимаків. Найпростіший метод 
— збирання слимаків вручну 
або відловлювання у пастки та 
приманки. 

• Фото зроблено мешканкою вул. Глибоцька, 3 біля 
каналізаційного люку поряд зі сміттєвим майданчиком. 
Найактивніше слимаки виповзають на поверхню в дощову 
погоду та вночі.

• Цей слимак — «кіборг» порівняно зі 
звичними нам видами.

ІСПАНСЬКИЙ РУДИЙ СЛИМАК УЖЕ В БОРИСПОЛІ
«БОРОТИСЯ ЗІ ШКІДНИКОМ СКЛАДНО»

Коментар щодо 
особливостей рудого 
слимака та методів 
боротьби з ним дав 
фахівець із захисту 
рослин бориспільської 
фітолабораторії «Зелена 
Клініка» Дмитро РАДЮК:

�ДУМКА�ФАХІВЦЯ

• приберіть із ділянки сміття, дрова та інші 
предмети, де можуть ховатися слимаки;

• восени не залишайте напівсухої рослин-
ності;

• регулярно прополюйте бур’яни; пере-
копуйте верхній шар ґрунту в листопа-
ді-грудні.

• ІСПАНСЬКИЙ СЛИМАК ARION LUSITANICUS відрізня-
ється від інших видів, що трапляються в Україні, більши-
ми розмірами — 6-18 см і більше в довжину, яскравим 
забарвленням, що варіює від коричневого до оранжево-
го, а також рельєфною поверхнею шкіри. Неактивні осо-
бини можуть набувати форми півкулі. Із яєць, які перези-
мували, у травні-червні народжуються молодняк, що за 
два місяці досягає зрілого віку. Слимаки гермафродити, 
одна особина може відкласти до 500 яєць.

ДОПОМОЖУТЬ ПРЕВЕНТИВНІ 
МЕТОДИ: 

ЯК У СУСІДІВ? Європа пере-
ймається загрозою нашестя рудо-
го слимака. На рівні держав про-
водиться моніторинг його міграції, 
залучаються волонтери, які в тем-
ну пору доби з ліхтарями прочісу-
ють зелені зони, складають карти 
розповсюдження. 

Українські фахівці теж долуча-
ються, ними створено Національ-

ну мережу інформації з біоріз-
номаніття (Ukrainian Biodiversity 
Information Network). UkrBIN – це 
інтерактивна база даних для нако-
пичення та обміну інформацією з 
біорізноманіття у режимі вільно-
го доступу. На Фейсбук-сторінці 
спільноти UkrBIN користувачі фік-
сують та позначають на карті міс-
ця виявлення іспанських слимаків. 

�ДОВІДКА

ВІДРОДЖУЄТЬСЯ 
КИЙЛІВСЬКА АСКАНІЯ
Юлія ГАМАН, фото автора

Усього довелося пережити за 
роки існування заповіднику-
фермі «Кийлівська Асканія»: 
розквіт, кризу, пожежу і майже 
занепад. Цьогоріч з’явилася 
надія на відродження – власник 
ферми робить це місце оазою для 
відпочинку сім’єю чи компанією. 
Олександр Поканевич, власник 
ферми, розповів «Вістям», що у 
планах – перетворити Кийлівську 
Асканію на затишне місце 
відпочинку на природі, одне 
з кращих на Бориспільщині. 
Він по-сучасному підійшов 
до реорганізації ферми. Так, 
на території встановлено ряд 
альтанок, дитячий майданчик і 

оновлено паркани й загорожі для 
тварин.
Також на фермі з’явилися 
нові тварини. До страусів, 
віслюків, коней, корів, свинок 
та домашньої птиці цього літа 
додалися кози та кролики. 
На цьому власники ферми 
зупинятися не збираються. 
«У планах – багато цікавого, — 
розповідає Олександр Поканевич. 
— Зробимо благоустрій водойми, 
що на території (її вже зарибили), 
облаштуємо спортивний та ще 
один дитячий майданчик, а 
також фотозону. Кардинально 
переглянемо роботу ресторану. 
А корівники та інші приміщення 
для тварин декоруємо у 
мексиканському стилі».
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Життєві шляхи... Життєві 
дороги... Чи можемо ми, 
люди, зрозуміти ці поняття, 
чи можемо ми до кінця 
сприйняти велич і буденність 
цих знайомих слів?

Моя розповідь про жінку, 
яку ми поважаємо, любимо, 
дослухаємося до її порад. У 
Борисполі діє  Бориспільська 
міська громадська організація 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» (вулиця 
Бежівка, 1), яку очолює 
небайдужа і розумна керівниця 
— Надія Іванівна Драпей. 
Народилася вона на Поліссі, 
де прекрасна природа: ліси, 
річки... 
Сталося так, як у народі 
кажуть: «Життя розділилося 
на до і після». Цей вислів 
знайомий тим, хто відчув на 
собі Чорнобильську аварію 
зблизька, хто її ліквідовував.
Надія Іванівна разом із сім’єю 
була серед таких на Поліссі, 
коли сталася трагедія 26 
квітня 1986 року, і відчула 
той фізичний і душевний 
біль — життя після вибуху 

Чорнобильської АЕС. Зараз 
Надія Іванівна очолює людей, 
які пережили аварію та 
приймали участь у ліквідації 
наслідків Чорнобильської АЕС. 
Щосереди вона приходить 
до людей із громадської 
організації задля роботи, 
спілкується, радить, підтримує, 
разом з членами ГО приймає 
активну участь у різних міських 
заходах.
Коли у Бориспіль приїздив 
Президент України Володимир 
Зеленський, Надія Іванівна 
зверталася до глави держави 
з проханнями та побажаннями 
про захист учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, 
говорила про необхідність 
пільг та турботи про здоров’я 
ліквідаторів. 
До Дня Чорнобильської 
трагедії 26 квітня Надія Іванівна 
разом з владою Борисполя, 
членами ГО влаштовує та 
проводить офіційні зустрічі, 
де відбувається вручення 
нагород, грамот, вшанування 
ліквідаторів та звучать теплі 
слова подяки всім, хто у 1986-
ому боровся з наслідками 
«мирного атому».
14 грудня, у День ліквідатора 

ЧАЕС, Надія Іванівна щороку 
ініціює нові заходи підтримки 
для членів міської ГО.
На сесії Бориспільської міської 
ради 28 січня 2020 р. відбулося 
нагородження громадських 
організацій Борисполя, які 
приймали участь у Спартакіаді 
м. Борисполя-2019, на 
честь пам’яті воїнів України, 
які загинули в АТО і ООС. 
Призове третє місце серед 
22 організацій зайняла 
громадська організації 
інвалідів «Союз Чорнобиль 
України». Таке визнання – 
результат вдалого підходу 
Надії Іванівни до роботи, до 
організації людей. Адже кожен 
член організації вніс частину 
своєї відданості, сили, розуму 
і небайдужості у це почесне 
третє місце.
Також багато років пані Надія 
є учасницею колективу «Барви 
України» з міста Бориспіль, 
голоси якого лунають далеко  
за межами Бориспільщини. 
Серед тих голосів чути і голос 
Надії, нашої Надії Драпей, жінки 
з щирим серцем і безмежною 
любов’ю до людей. 

Наталія МЕЛЬНИК 

НАДІЯ З ПОЛІССЯ
�� ЗНАЙ�НАШИХ!

�� АНЕКДОТИ

Від імені членів Бориспільської міської громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України» щиро вітаємо зі святом. 
Від душі бажаємо добра, здоров’я, радості та довголіття. 
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Різне

Жюль Верн описав подорож 
людини до центру Землі, Герберт 
Уельс створив людину-невидимку, 
Рудольф Распе відправив барона 
Мюнхгаузена з гармати на Місяць, 
але на конкурсі фантастів із вели-
чезним відривом переміг заступ-
ник міського голови, який пояснив 
наявність у власності 22 квартир 
«чесною працею».

• • •
– Саро, це шо за мужик на тебе 

вирячився?
– Льово, це таки манекен.
– А я що, питав, як його звати?!

• • •
– Ти ж збиралася худнути?
– Я їм салатик!
– Ти змішала м’ясо, ковбасу, кар-

топлю, гриби й майонез!
– Я. Їм. Салатик.

• • •
У супермаркеті подружня пара 

підкочує з двома набитими візка-
ми до каси.

Дружина:
– Ой! Забули туалетний папір 

взяти!
Чоловік:
– Не треба, у нас чек 60 метрів 

буде!
• • •

Кулінарні поради. Якщо варити 
картоплю в мундирі, то чистити 
доведеться тільки ту, яку ви буде-
те їсти самі.

• • •
Погано, коли у тебе немає дру-

зів. Але набагато гірше, коли ти 
віриш в те, що вони в тебе є.

• • •
Сімейний стан: вітаємося

• • •
Холодильник – наочний при-

клад того, що не важливо, який ти 
ззовні. Головне – що у тебе всере-
дині!

• • •
– Купила ковбасу. Склад: соя, 

емульгатори, барвники. Читаю 
склад мила: мед, лактоза, масло 
пелюстків троянд. Висновок: кра-
ще їсти мило.

• • •
Швидкість звуку –  дивна штука. 

Батьки щось говорять тобі в 20 ро-
ків, а доходить тільки до сорока.

Коли все нормально, європеєць 
спокійний і добре працює, а коли 
все йде через сраку – панікує.

Коли все йде через сраку – укра-
їнець мобілізується і робить не-
можливе. Коли все добре – укра-
їнець страждає фігнею.

• • •
Із усього світу приходять пові-

домлення, що коронавірус йде на 
спад. Я перепрошую, це ми пере-
магаємо чи люди вже закінчують-
ся? 

• • •
– Які плани на день?
– За окулярами в оптику піду.
– А потім?
– Потім буде видно.

• • •
— Дорогий, не підкажеш, що це 

за вівця з тобою на фото!?
— Сестра!
— Така мила.

• • •
– Синку, вставай. Поїдемо на 

дачу копати картоплю.
— Тату, четверта ранку! І у нас 

же немає дачі!
– Це не означає, що нам не по-

трібна картопля…
• • •

Я часто дарую квіти, і я зрозу-
мів: у відносинах чоловік є всього 
лише посередником. Одні жінки 
через тебе продають квіти іншим 
жінкам.

�� СМАЧНОГО!�� НАСЛІДКИ�ПАНДЕМІЇ

ФРАНЦУЗЬКИЙ ПИРІГ 
ІЗ ЧЕРЕШНЕЮ 

РУКАВИЧКИ ТА 
МАСКИ В СВІТОВОМУ 
ОКЕАНІ 

Інгредієнти: 4 яйця, 120 г 
цукру, 140 г борошна, 300 
мл молока, 25 г вершкового 
масла, 500 г черешні.
Приготування. Збити цукор 
і яйця до однорідної маси. 
Додати борошно, помішуючи 
тісто. Влити молоко, щоб 
вийшло рідке, однорідне 
тісто. Дати постояти 25-30 хв. 
Змастити форму для запікання 
вершковим маслом, викласти 
шар ягід (із кісточками або 
без), посипати цукром і вилити 
тістом. Випікати 35 хв при 200°C.

Екологи почали бити на 
сполох - після спалаху 
коронавірусу Світовий 
океан наповнений 
одноразовими рукавичками 
і медичними масками. Це є 
одним із наслідків пандемії, 
що охопила весь світ. 
Фахівці з охорони природи 
попереджали, що пандемія 
коронавірусу може викликати 
сплеск забруднення океану. 
Тепер до всього іншого сміття, 
що плаває в океані, додалися 
латексні рукавички та захисні 
маски, передає The Guardian. 
Французька некомерційна 
організація Opération Mer 
Propre, в діяльність якої входить 
регулярний збір сміття вздовж 
Лазурного берега, почала бити 
тривогу наприкінці минулого 
місяця. Дайвери виявили так 
зване «COVID-19 сміття»: сотні 
рукавичок, масок і пляшок з-під 
антисептика.

�� ПРОЦЕС�БЛАГОУСТРОЮ

ОНОВЛЕНИЙ МАЙДАНЧИК 
НА ВУЛИЦІ ГОЛОВАТОГО, 1

Це був один із перших 
спортивних майданчиків, 
збудований ще підприємством 
ЖЕК-1 у 2007 році — тоді 
місто розпочало активно 
виділяти кошти на благоустрій 
мікрорайонів.

Територію вул. Головатого, 1 об-
слуговує правонаступник ЖЕК-1 — 
УМКП-1. Директор підприємства 
Володимир Вошкулат розповів «Ві-
стям» про перший досвід будівниц-
тва спортивних майданчиків, секції 
якого були зроблені із сітки-рабиці. 

«Над футбольними воротами бу-
ли встановлені баскетбольні щити. 
З’ясувалося, що сітка-рабиця не-
довговічна, швидко руйнується від 
м’яча, а діти вилазили на ворота, чі-
плялися за баскетбольні кільця, ла-
мали їх, — коментує Вошкулат. — 
Тепер майданчики робимо з ката-
ного прута — це міцна конструкція. 
Демонтували зіпсовані секції, зали-
шилися стійки. Зняли старий ґрунт, 
завезли 30 тонн відсіву. Усі секції 
виготовили заново з катаного пру-
та. Футбольні ворота залишили по 
довжині поля, а баскетбольні щити 
розташували по ширині. 

Роботи виконуються за кошти 
міського бюджету у рамках міль-
йона гривень, які розподіляє де-
путат округу Ігор Левітас».• Бригада з поточного ремонту УМКП-1. Спеціалісти займаються ремон-

том дахів, а також різними столярними, малярними роботами, монту-
ють дитячі та спортивні майданчики.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

�ДО�ТЕМИ
Володимир Вошкулат зазна-

чив, що перед підприємством 
стоїть завдання відремонтувати 
дах приміщення військкомату і 
покрівлю Будинку культури. До 
кінця місяця планується завер-
шити ремонт приміщення клубу 
«Ровесник».
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів 
(тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) на території  міста 
Борисполя з контейнерних май-
данчиків від багатоквартирних 
житлових будинків, гуртожитків

Лот № 1
 1. Найменування, місцезнахо-

дження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської рада, 08301, Київ-
ська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 72.

2. Підстава для проведення 
конкурсу: Рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради від «02» березня 2020 № 
159 «Про проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів 
(тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) на території міста 
Борисполя», протокол від 23 
квітня 2020 року № 2 засідання 
конкурсної комісії з визначення 
виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді: па-
пір та картон, полімери, скло) 
на території міста Борисполя 
та протокол від 11 червня 2020 
року № 4 засідання конкурсної 
комісії з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) на території мі-
ста Борисполя. 

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

Місце: 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72, каб. 305, тел. 
(04595) 6-18-28.

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

Прокопчук Лариса Петрівна 
– секретар конкурсної комісії, 
головний спеціаліст відділу з 
питань комунальної власно-
сті та житлово-комунального 
господарства головного управ-
ління житлово-комунального 
господарства виконавчого ко-
мітету міської ради, тел. (04595) 
6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до 
учасників конкурсу:

4.1. Наявність матеріаль-
но-технічної бази, технічний 
стан якої дозволяє забезпечити 
зберігання та охорону спеціаль-
но обладнаних транспортних за-
собів для вивезення побутових 
відходів, здійснювати щоденний 
контроль за технічним станом 
транспортних засобів власними 
силами, виконання регламент-
них робіт з технічного обслуго-
вування та ремонту спеціально 
обладнаних транспортних засо-
бів, підтримання належного са-
нітарного стану спеціально об-
ладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги 
з вивезення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території 
України з надання послуг з виве-
зення побутових відходів.

4.4. Наявність та кількість пра-
цівників відповідної кваліфіка-
ції.

4.5. Забезпечення контейне-
рами для роздільного збирання 
побутових відходів, об’ємом від 
1,1 м3 до 1,5 м3 на всіх контей-
нерних майданчиках міста Бо-
риспіль, а саме:

4.5.1. синій контейнер з напи-
сом «Папір та картон»;

4.5.2. жовто-зелений контей-
нер з написом «Полімери та 
Скло».

5. Характеристика території 
де повинні надаватися послуги 
з вивезення побутових відходів:

5.1. Послуги з вивезення по-
бутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) по-
винні надаватись на території 
міста Бориспіль з контейнерних 
майданчиків.

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

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

5.4. Найближчий полігон із за-
хоронення відходів знаходиться 
на землях Глибоцької сільської 
ради Бориспільського району 
Київської області на відстані 4-7 
км від міста Борисполя.

6. Характеристика об’єктів 
утворення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побу-
тових відходів

Показник
Багатоквартирні житлові бу-

динки, з них:
1. Від 1- го до 4-х поверхів 153
2. Загальна кількість будинків, 

у тому числі будинки з п’ятьма 
і більше поверхами, кількість 
мешканців таких будинків.

Загальна кількість будинків 
332

Кількість мешканців 33 300
3 Відомості про багатоквар-

тирні будинки.
ОСББ – 36
ЖК – 9
ТОВ «ЖЕК-53» - 9
ДП «ЖЕП «Агробудмеханізація 

–житлосервіс» - 1
філія "135 Домобідівельний 

комбінат" ДП МОУ "Укрвійськ-
буд" – 3

КП «ЖРЕУ» - 131
УМКП- 1 - 92
ТОВ «Компанія Рембудшлях» 

- 4
Інші - 47
4.  Кількість (контейнерних 

майданчиків) для зберігання 
та  збирання різних побутових 
відходів.

Контейнерних майданчиків – 
180

Підприємства, установи та ор-
ганізації:

1. Загальна кількість та пе-
релік  підприємств, установ та 
організацій, їх характеристика 
(бюджетні або інші споживачі, 
наявність каналізації, централь-
ного опалення, водо- та газопо-
стачання),місцезнаходження, 
кількість, об'єм, місцезнахо-
дження та належність контей-
нерів.

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

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

додаткових роз’яснень щодо 
характеристики багатоквар-
тирних будинків (за адресами) 

залежно від наявності видів їх 
благоустрою, учаснику конкурсу 
необхідно звернутися з письмо-
вим клопотанням до конкурсної 
комісії;

перелік об’єктів не є остаточ-
ним, та може змінюватись про-
тягом дії договору на надання 
послуг;

графіки вивозу побутових від-
ходів погоджуються з Замовни-
ком при укладанні договору.

7. Характеристика, включа-
ючи потужність, та місцезнахо-
дження об’єктів поводження з 
побутовими відходами (об’єк-
ти перероблення, сортування, 
утилізації, видалення відходів, 
об’єкти поводження з небезпеч-
ними відходами у складі побуто-
вих відходів тощо) відповідно до 
правил благоустрою територій 
населеного пункту, розробле-
них з урахуванням схеми сані-
тарного очищення населеного 
пункту):

7.1. На території міста відсутні 
об’єкти поводження з побутови-
ми відходами.

7.2. Визначення місця пово-
дження з відходами здійснюєть-
ся виконавцем самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних про-
позицій:

8.1. Спосіб подання конкурс-
них пропозицій – особисто або 
надсилаються поштою.

8.2. Місце подання конкурс-
них пропозицій – 08301, Київ-
ська область,         м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72 каб. 
406. Конкурсні пропозиції при-
ймаються щоденно понеділок – 
четвер з 08:00 год. до 17:15 год., 
п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, не-
діля) та святкових днів, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання 
конкурсних пропозицій – до 09 
год. 00 хв. за київським часом 23 
липня 2020 року.

9. Способи та місце отримання 
конкурсної документації:

9.1.Спосіб: конкурсна доку-
ментація надається особисто, 
поштою протягом 3-х робочих 
днів після надходження від учас-
ника заявки про участь у кон-
курсі. або електронними засо-
бами зв’язку (E-mail:).

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

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з 

визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відхо-
дів (тверді: папір та картон, по-
лімери, скло) на території  м. 
Борисполя від індивідуальних 
житлових будинків приватного 
сектору

Лот № 2
1. Найменування, місцезнахо-

дження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської рада, 08301, Київ-
ська область,       м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72.

2. Підстава для проведення 
конкурсу: Рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради від «02» березня 2020 № 
159 «Про проведення конкурсу 
з визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів 

(тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) на території міста 
Борисполя», протокол від 23 
квітня 2020 року № 3 засідання 
конкурсної комісії з визначення 
виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді: па-
пір та картон, полімери, скло) 
на території міста Борисполя 
та протокол від 11 червня 2020 
року № 5 засідання конкурсної 
комісії з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) на території мі-
ста Борисполя.

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

Місце: 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72, каб. 305, тел. 
(04595) 6-18-28.

Час:15:00 за київським часом 
«23» липня 2020 року.

Прокопчук Лариса Петрівна 
– секретар конкурсної комісії, 
головний спеціаліст відділу з 
питань комунальної власно-
сті та житлово-комунального 
господарства головного управ-
ління житлово-комунального 
господарства виконавчого ко-
мітету міської ради, тел. (04595) 
6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до 
учасників конкурсу:

4.1. Наявність матеріаль-
но-технічної бази, технічний 
стан якої дозволяє забезпечити 
зберігання та охорону спеціаль-
но обладнаних транспортних за-
собів для вивезення побутових 
відходів, здійснювати щоденний 
контроль за технічним станом 
транспортних засобів власними 
силами, виконання регламент-
них робіт з технічного обслуго-
вування та ремонту спеціально 
обладнаних транспортних засо-
бів, підтримання належного са-
нітарного стану спеціально об-
ладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги 
з вивезення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території 
України з надання послуг з виве-
зення побутових відходів.

4.4. Наявність та кількість пра-
цівників відповідної кваліфіка-
ції.

5. Характеристика території 
де повинні надаватися послуги 
з вивезення побутових відходів:

5.1. Послуги з вивезення по-
бутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) по-
винні надаватись на території 
міста Бориспіль та охоплювати 
індивідуальні житлові будинки 
приватного сектору.

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

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

5.4. Найближчий полігон із за-
хоронення відходів знаходиться 
на землях Глибоцької сільської 
ради Бориспільського району 
Київської області на відстані 4-7 
км від міста Борисполя.

6. Характеристика об’єктів 
утворення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побу-
тових відходів

Показник
Житлові будинки приватного 

сектору:
1. Загальна кількість будинків, 
кількість мешканців таких бу-

динків
Загальна кількість будинків – 

10254
Кількість мешканців- 30800
2. Наявність, кількість (контей-

нерних майданчиків) для зби-
рання різних побутових відходів

Контейнери для збору та збе-
рігання сортованих побутових 
відходів - відсутні

3 Характеристика під’їзних 
шляхів

 Покриття доріг асфальтобе-
тон, щебеневе покриття, ґрун-
тові дороги

Примітка: 
у разі потреби отримання 

додаткових роз’яснень щодо 
характеристики багатоквар-
тирних будинків (за адресами) 
залежно від наявності видів їх 
благоустрою, учаснику конкурсу 
необхідно звернутися з письмо-
вим клопотанням до конкурсної 
комісії;

перелік об’єктів не є остаточ-
ним, та може змінюватись про-
тягом дії договору на надання 
послуг;

графіки вивозу побутових від-
ходів погоджуються з Замовни-
ком при укладанні договору.

7. Характеристика, включа-
ючи потужність, та місцезнахо-
дження об’єктів поводження з 
побутовими відходами (об’єк-
ти перероблення, сортування, 
утилізації, видалення відходів, 
об’єкти поводження з небезпеч-
ними відходами у складі побуто-
вих відходів тощо) відповідно до 
правил благоустрою територій 
населеного пункту, розробле-
них з урахуванням схеми сані-
тарного очищення населеного 
пункту):

7.1. На території міста відсутні 
об’єкти поводження з побутови-
ми відходами.

7.2. Визначення місця пово-
дження з відходами здійснюєть-
ся виконавцем самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних про-
позицій:

8.1. Спосіб подання конкурс-
них пропозицій – особисто або 
надсилаються поштою.

8.2. Місце подання конкурс-
них пропозицій – 08301, Київ-
ська область,         м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72 каб. 
406. Конкурсні пропозиції при-
ймаються щоденно понеділок – 
четвер з 08:00 год. до 17:15 год., 
п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, не-
діля) та святкових днів, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання 
конкурсних пропозицій – до 13 
год. 00 хв. за київським часом 23 
липня 2020 року.

9. Способи та місце отримання 
конкурсної документації:

9.1.Спосіб: конкурсна доку-
ментація надається особисто, 
поштою протягом 3-х робочих 
днів після надходження від учас-
ника заявки про участь у кон-
курсі. або електронними засо-
бами зв’язку (E-mail:).

9.2. Місце: 08301, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський Шлях, 72 каб. 406, по-
неділок – четвер з 08:00 год. до 
17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. 
до 16:00 год. крім вихідних ( су-
бота, неділя) та святкових днів, 
обідня перерва з 13:00 до 14:00.
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 (реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Єди-
ного реєстру з оцінки впливу на довкіл-
ля, для паперової версії зазначається 
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка 

підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Між-

народний аеропорт «Бориспіль» 
(код ЄДРПОУ 20572069) 
інформує про намір провадити 

плановану діяльність та оцінку її 
впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта го-
сподарювання 

Адреса: Україна, 08300, Київська 
обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7, тел. 
(04428) 1-74-96

2. Планована діяльність, її ха-
рактеристика, технічні альтер-
нативи.

Планована діяльність, її ха-
рактеристика.

Видобування питних підземних 
вод (корисні копалини загально-
державного значення, згідно по-
станови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12.12.1994 №827) з ділянки 
Бориспільська-2 Бориспільсько-
го родовища (свердловини № 
2190(1а), № 7(3000), № 9(3001), 
№ 5«П», № 950(7), № 2205(8), № 
2204(9)), що розташоване в с. Гора 
Бориспільського району Київської 
області, для забезпечення питних, 
санітарно-гігієнічних та виробни-
чих потреб підприємства, переда-
чі води вторинним водокористу-
вачам.

Технічна альтернатива 1.
Водозабір складається з 7 екс-

плуатаційних свердловин, з них: 
5 свердловин обладнані на водо-
носний горизонт у відкладах іва-
ницької світи середньої-верхньої 
юри та загорівської, журавинської, 
буримської світ нижньої-верхньої 
крейди (сеноман-келовейський 
водоносний комплекс) та 2 сверд-
ловини на во-доносний горизонт у 
алювіальних і флювіогляціальних 
відкладах неоплейстоцену (нео-
плейстоценовий водоносний го-
ризонт). Свердловини обладнані 
насосами типу ЕЦВ і Grundfos SP 
30-16 та турбінними лічильника-
ми води типу MWN, WPK-UA та СТВ. 
Експлуатація родовища продовжу-
ється встановленим обладнанням. 

Технічна альтернатива 2.
Водозабір складається з 7 екс-

плуатаційних свердловин, з них: 
5 свердловин обладнані на сено-
ман-келовейський водоносний 
комплекс і 2 свердловини на не-
оплейстоценовий водоносний го-
ризонт. Све-рдловини обладнані 
насосами типу ЕЦВ і Grundfos SP 
30-16 та ультразвуковими лічиль-
никами води типу Ергомера-125.

3. Місце провадження плано-
ваної діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

Планована діяльність здійсню-
ється у с. Гора Бориспільського 
району Київської області.

Місце провадження планованої 
діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Для водозабору підприємства 
був отриманий спеціальний дозвіл 
на користування надрами №4665, 

з метою геологічного вивчення та 
дослідно-промислової розробки. 
На даний час підприємство про-
вело роботи з геологічного ви-
вчення родовища, на основі яких 
було складено звіт про геолого-е-
кономічну оцінку експлуатаційних 
запасів питних підземних вод і за-
тверджено запаси у ДКЗ України 
протокол №5085 від 28.04.2020 
року, тому розгляд місця прова-
дження планованої діяльності за 
територіальними альтернативами 
недоцільно.

4. Соціально-економічний 
вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням 
робочими місцями працездат-
ного населення, забезпеченням 
питних, санітарно-гігієнічних та 
виробничих потреб підприємства, 
передачі води вторинним водоко-
ристувачам, податковими надхо-
дженнями. 

5. Загальні технічні харак-
теристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо)

ДП МА «Бориспіль» має на ба-
лансі 7 свердловин (№ 2190(1а), 
№ 7(3000), № 9(3001), № 5«П», № 
950(7), № 2205(8), № 2204(9)), які 
пробурені у 1973-2011 роках на 
глибину 52,0-165,0 м. Розрахун-
кові дебіти свердловин станов-
лять 16-30 м3/год. Експлуатацій-
ні запаси питних підземних вод 
за категорією А+В – 3 000 м3/
добу, в т.ч.: неоплейстоценовий 
водоносний горизонт – 530 м3/
добу, сеноман-келовейський во-
доносний комплекс – 2470 м3/
добу.

Згідно дозволу на спеціальне 
водокористування від 17 лютого 
2020 року № 49/КВ/49-д-20 ліміт 
забору води з підземних джерел 
складає 854,175 тис. м3/рік.

Фактичний сумарний річний 
водовідбір з експлуатаційних 
свердловин у період проведення 
геологічного вивчення та дослід-
но-промислової розробки стано-
вив 391,108-449,086 тис. м3/рік.

6. Екологічні та інші обмежен-
ня планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1
– дотримання вимог та виконан-

ня заходів в межах поясів ЗСО;
– дотримання умов спеціально-

го водокористування;
– дотримання угоди про умови 

користування надрами з метою 
видобування корисних копалин;

– дотримання вимог Водного 
Кодексу України. Кодексу України 
про надра, Земельного Кодексу 
України, нормативно-правових 
документів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтерна-

тиві №1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
– дотримання меж поясів ЗСО. 
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
не розглядається 
7. Необхідна еколого-інженер-

на підготовка і захист території 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 
На родовищі використову-

ється закрита система забору, 
очищення, розподілу води, що 
відповідає су-часним вимогам. 
Підземні насосні станції побудо-
вані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 

«Водопостачання, зовнішні мере-
жі та споруди. Основні положення 
проектування», та задовольняють 
умовам які не допу-скають забруд-
нення глибинних водоносних го-
ризонтів. Інженерна підготовка і 
захист території здійс-нюється іс-
нуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2 
Аналогічна технічній альтерна-

тиві 1 
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
Водозабір перебуває в межах 

земельного відводу на територі-
ях, погоджених у встановленому 
законо-давчому порядку. Зона 
санітарної охорони витримана 
відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Во-
допостачання, зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення про-
ектування» та передбачено захо-
ди які не допускають забруднення 
глибинних водоносних горизонтів. 

щодо територіальної альтерна-
тиви 2

не розглядається 
8. Сфера, джерела та види 

можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1 
атмосферне повітря – не очіку-

ється;
акустичне середовище – незна-

чний шумовий ефект;
водне середовище – обсяги во-

докористування;
ґрунти – допустимий; 
утворення відходів - всі відходи 

планується передавати з метою 
подальшого поводження спеці-
алізованим підприємствам, від-
повідно до договорів. Тимчасове 
накопичення відходів планується 
здійснювати відповідно до вимог 
чинного законодавства;

геологічне середовище – допу-
стимий;

рослинний і тваринний світ – 
допустимий;

вплив на клімат і мікроклімат – 
не очікується;

вплив на техногенне середови-
ще – допустимий.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічній альтерна-

тиві №1.
щодо територіальної альтерна-

тиви 1
соціальне середовище – пози-

тивний;
щодо територіальної альтерна-

тиви 2
не розглядається
9. Належність планованої ді-

яльності до першої чи другої ка-
тегорії видів діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля (зазна-
чити відповідний пункт і части-
ну статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”)

Друга категорія видів плано-
ваної діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля, п.п.3 п. 3 
ст. 3 (видобування корисних ко-
палин, крім корисних копалин 
місцевого значення, які видо-
буваються землевласниками чи 
землекористувачами в межах 
наданих їм земельних ділянок) 
та п.п.13 п. 3 ст. 3 ( водозабір під-
земних вод, що перевищує 300 
м3/добу).

10. Наявність підстав для 
здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного 

негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може 
зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (заче-
плених держав)

Підстави для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на 
довкілля планованої діяльності 
відсутні. 

11. Планований обсяг дослі-
джень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту 
з ОВД у відповідності з ст.6 Закону 
України “Про оцінку впливу на до-
вкілля” № 2059-VIII від 23 травня 
2017 року. 

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

Планована суб’єктом господа-
рювання 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 довкілля —  це процеду-
ра, що передбачає:

підготовку суб’єктом господа-
рювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля;

проведення громадського об-
говорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскор-
донного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим ор-
ганом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, пе-
редбаченого абзацом п’ятим цьо-
го пункту;

врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на 
довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунто-
вує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає 
екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати 
провадження планованої діяльно-
сті без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на 
довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на до-

вкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про проце-
дуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обго-
ворення.

13. Громадське обговорення 
обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті упов-
нова-женого органу громадськість 
має право надати уповноважено-
му органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження 
і пропозиції до планованої діяль-
ності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це 
значно спростить процес реєстра-
ції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких за-
уважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єк-
ту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх от-
римання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою зго-
ду 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 від-
хилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обся-
гу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності 

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження даної 
планованої діяльності буде спе-
ціальний дозвіл на користування 
надрами (видобування корисних 
копалин – питні підземні води) з 
ділянки Бо-риспільська-2 Бори-
спільського родовища. 

(вид рішення відповідно до 
частини першої статті 11 Закону 
України “Про оцінку впливу на до-
вкілля”) що видається  Державною 
службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропози-
ції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до Депар-
таменту екології та природних 
ресурсів Київської ОДА, 01004, 
м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. 
(+38 044) 279-01-58, е-mail: info@
eko.koda.gov.ua.

Контактна особа: директор 
Департаменту Киреєва Вікторія 
Станіславівна
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1.. Інвестор (замовник) – ТОВ 

«Сервіс АcМАП України»
Юридична адреса:  03800, 

Київська обл., місто Бориспіль, 
вул. Михайла Калмикова, буди-
нок 49.

2. Місце розташування майдан-
чика будівництва – територія, на 
якій будуть реалізовані проектні 
рішення, знаходиться у промис-
ловій зоні міста Бориспіль за 
адресою: 03800, Київська обл., 
місто Бориспіль, вул. Михайла 
Калмикова, будинок 49.

3. Характеристика діяльності 
(об'єкта). Будівництво комплек-
су з діагностики та сертифікації 
вантажних автомобілів з TIR-пар-
кінгом по вул. Михайла Калми-
кова, 49 в м. Бориспіль Київської 
обл.

Технічні і технологічні дані. 
Проектом передбачається бу-
дівництво комплексу з діагнос-
тики та сертифікації вантажних 
автомобілів з TIR-паркінгом по 
вул. Михайла Калмикова, 49 в м. 
Бориспіль Київської обл.

Комплекс з діагностики та 
сертифікації автомобілів обслу-
говує всі категорії вантажного 
автотранспорту (ІІІ-ІV катего-
рія транспортних засобів), від 
6 м довжиною і від 3,5 т вагою. 
Вантажні автомобілі, які будуть 
обслуговуватись в комплексі, 
обладнані двигунами, що пра-
цюють на дизельному паливі.

4.Соціально-економічна необ-
хідність планованої діяльності 
– розвиток транспортної інфра-

структури, покращення обслуго-
вування водіїв вантажних авто-
мобілів, створення додаткових 
робочих місць.

5. Потреба в ресурсах при бу-
дівництві і експлуатації:

земельних – площа земель-
ної ділянки – 4 га відповідно до 
містобудівних умов. Додаткові 
земельні ресурси не залучати-
муться.

енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло) – електроза-
безпечення передбачено від ді-
ючих мереж згідно з технічними 
умовами. 

водних – з метою водозабезпе-
чення для побутових та вироб-
ничих потреб будуть використо-
вувавсь міські водопровідні 
мережі. 

трудових – необхідний техніч-
ний персонал у кількості 52 осіб 
із місцевих трудових ресурсів.

6.. Транспортне забезпечення 
(при будівництві і експлуатації) 
– існуюча під’їзна дорога у від-
повідності до договорів з тран-
спортними підприємствами. 

7. Екологічні та інші обме-
ження планованої діяльності за 
варіантами – у проекті будуть 
враховані екологічні, санітар-
но-гігієнічні, протипожежні, мі-
стобудівельні й територіальні 
обмеження згідно діючих нор-
мативних документів, а саме у 
відповідності до: 

ДСП 173-96 – розмір СЗЗ для 
даного об’єкту відповідно до 
додатку 10 ДСП 173-96 складає 
50 метрів від житлової забудови. 

СЗЗ витримана;
ГДК і ОБРДі рівні діяння ЗР в 

атмосферному повітрі населе-
них місць, забруднюючі речови-
ни, які будуть викидатися в ат-
мосферне повітря від димової 
труби котельні, дизельгенерато-
ра, ДВЗ автотранспорту та вен-
тиляційної системи їдальні  не 
перевищують встановлених ГДК.

8. Необхідна еколого-інженер-
на підготовка і захист території 
за варіантами – Захист земель-
ної ділянки будівництва та при-
леглої території забезпечується 
раціональним рішенням схеми 
генплану, організацією рельєфу.

9. Можливі впливи планова-
ної діяльності (при будівництві 
і експлуатації) на навколишнє 
середовище:

клімат і мікроклімат — не 
впливає;

повітряне – вплив при екс-
плуатації технологічного облад-
нання підприємства – в межах 
нормативного;

водне – вплив відсутній;
ґрунт – будівництво буде ве-

стися на території  де вміст гуму-
су становить менше 1%, зняття 
ґрунтового покриву не потре-
бує; 

рослинний і тваринний світ, 
заповідні об'єкти — не впливає;

навколишнє соціальне сере-
довище (населення) — не впли-
ває, СЗЗ розміром 50 м витри-
мана;

навколишнє техногенне сере-
довище — не впливає.

10. Відходи виробництва 

і можливість їх повторно-
го використання, утилізації, 
знешкодження чи безпечного 
захоронення – тверді побутові 
відходи вивезення та утиліза-
ція на полігон ТПВ згідно з до-
говором. Виробничі відходи 
передбачено утилізувати спе-
ціалізованими підприємствами 
відповідно з договором (відходи 
шиномонтажу).

11. Обсяг виконання ОВНС – у 
відповідності до вимог ДБН 2.2-
1-2003.

12. Участь громадськості – 
публікація в засобах масової 
інформації Заяви про еколо-
гічні наслідки діяльності. Із за-
уваженнями або пропозиціями 
звертатись до місцевих органів 
влади за адресою: 08300, Київ-
ська область, місто Бориспіль, 
вул. Київський шлях 72, телефон 
04595 61347.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НА-
СЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

> Дані про плановану діяль-
ність, мету і шляхи її здійснення.

Робочий проект: Будівництво 
комплексу з діагностики та сер-
тифікації вантажних автомобілів 
з TIR-паркінгом по вул. Михайла 
Калмикова, 49 в м. Бориспіль Ки-
ївської обл.

Усі проектні рішення плануєть-
ся реалізовувати на території за-
гальною площею 4 га відповідно 
до містобудівних умов. Додаткові 
земельні ресурси не залучати-
муться. 

З метою водозабезпечення 
для побутових та виробничих 

потреб будуть використовував-
сь міські водопровідні мережі. 

Електропостачання – від місь-
ких мереж згідно ТУ.

Суттєві фактори, що вплива-
ють на стан навколишнього се-
редовища.

• На атмосферне повітря буде 
здійснюватися вплив шляхом 
викидів забруднюючих речовин, 
що утворюються від димової 
труби котельні, вентиляційної 
системи кафе, дизельгенерато-
ра та від ДВЗ автотранспорту, 
але їх кількість менше 1 ГДК;

• Водне середовище – відсут-
ній вплив.

• Ґрунти – вплив відсутній;
• Відходи та поводження з 

ними – тверді побутові відходи, 
що будуть утворюватися на під-
приємстві, будуть направлятись 
на полігон ТПВ на подальшу 
утилізацію згідно з договором. 
Виробничі відходи передбаче-
но утилізувати спеціалізовани-
ми підприємствами відповідно 
з договором (відходи шиномон-
тажу).

ТОВ «Сервіс АcМАП України» 
гарантує виконання заходів по 
охороні навколишнього при-
родного середовища, передба-
чених робочим проектом на всіх 
стадіях будівництва та експлу-
атації. 

Із зауваженнями або пропо-
зиціями звертатись до місце-
вих органів влади, за адресою: 
08300, Київська область, місто 
Бориспіль, вул. Київський шлях 
72, телефон 04595 61347.

01.07.2020 об 11:00 відбудеться пого-
дження меж земельної ділянки (кадас-
тровий номер 3220881700:05:001:0270) 
з суміжними землевласниками та зем-
лекористувачами, яка належить грома-
дянину Добровському Олександру Ру-
дольфовичу та розташована за адресою: 
Київська обл, Бориспільський район, 
Вороньківська сільська рада. Просимо 
товариство з обмеженою відповідальні-
стю «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» або 
уповноваженого представника (кадас-
тровий номер 3220881700:05:001:0264) 
бути присутніми для погодження меж 
та підписання актів приймання-переда-
чі межових знаків на зберігання. У разі 
неявки акти вважаються погодженими. 
Заходи будуть проведені з дотриманням 
усіх протиепідеміологічних вимог.

Шановні мешканці!
СТОВ «Старинська птахофабрика» Виробничий підрозділ продуктивної 

птиці № 3, що розташований за адресою: 08361, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н., с. Мирне, вул. Центральна, 1, повідомляє про наміри отримання 
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в процесі 
своєї діяльності. 

Основний вид діяльності підприємства — вирощування свійської птиці. 
Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту 

на забруднення атмосферного повітря та взято на державний облік те-
риторіальними органами Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в 
атмосферу.

З метою отримання Дозволу нами була проведена інвентаризація ви-
кидів забруднюючих речовин та розроблені Документи, у яких обґрун-
товуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювань 
побажань документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
буде надано для затвердження у відповідні державні органи.

В результаті проведення вищевказаних робіт встановлено:
1. 132 джерела викидів забруднюючих речовин (без врахування пере-

сувного джерела викиду): осьові вентилятори пташників, дизель-гене-
раторна установка, бункери зберігання зерна та дезинфекційні бар’єри. 

2. У процесі виробничої діяльності до атмосферного повітря будуть 

потрапляти наступні основні забруднюючі речовини: аміак — 2,0728 т/
рік, мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти — 1,612E-06 т/рік, ре-
човини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за 
складом — 23,412 т/рік, диметилсульфід — 0,492285 т/рік, метилмеркаптан 
— 0,05182 т/рік, сірководень — 0,57001 т/рік, диметиламін — 1,14002 т/рік, 
альдегід пропіоновий (пропаналь) — 0,285005 т/рік, кислота капронова 
— 0,323871 т/рік, фенол — 0,051819 т/рік, метан — 13,93175 т/рік, оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 0,60078 
т/рік, оксид вуглецю — 0,75908 т/рік, азоту(I) оксид [N2O] — 0,001498 т/
рік, вуглецю діоксид — 648,16733 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку 
на ртуть) — 8,73E-07 т/рік, формальдегід — 0,006264 т/рік, глутаровий 
альдегід — 0,21924 т/рік, натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) — 
7,7E-04 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор) — 0,000096 т/
рік, вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний вуглець) — 0,01251 т/рік, сірки діоксид — 0,011500 
т/рік. 

3. Загальний викид по підприємству складає 692,111 т/рік (з урахуван-
ням парникових газів). 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін 
після публікації до Бориспільської районної у місті Бориспіль Державної 
адміністрації, яка знаходиться за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 74, тел. (04595) 6-12-58 та 6-14-38 e-mail.: rda@raybori.gov.
ua або до Київської обласної Державної адміністрації, що знаходиться за 
адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. (044)286-84-11, е-mail: 
zvern@koda.gov.ua
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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:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
17.30�Наші гроші
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Тваринна зброя"
20.30�"Дикі тварини"
21.40�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�Т/с "Містер Селфрідж" (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, 16.45, 19.30, 5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 12.45, 4.35 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10�"Одруження наосліп"
14.50�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.40 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.30,�2.35 Комедія "Більше, ніж секс"
0.30�Драма "Стендфордський тюремний 

експеримент"

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, 2.10 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.50�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Х/ф "Секретний фарватер"
3.40�"Орел і Решка. Шопінг"
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,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 5, 6 с. (16+)
23.20�Зоряний шлях. вечір
0.00�Т/с "Клянуся любити тебе вічно" 1, 2 

с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Клянуся любити тебе вічно" 

(12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!

4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.10,�13.20 Х/ф "47 ронінів" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.55,�16.20 Х/ф "Втеча задля порятунку" 

(16+)
17.05�Х/ф "Кровний батько" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25�Х/ф "Снайпер-6: примарний 

стрілець" (16+)
1.15�Х/ф "Червоний дракон" (18+)
3.10�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.10�Х/ф "З міркувань совісті" (16+)
13.40�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)

20.50�Х/ф "Експат" (16+)
22.50�Х/ф "13 привидів" (18+)
0.20�Т/с "Загублені" (16+)
2.00�Служба розшуку дітей
2.05�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.15,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.20�"Хата на тата" (12+)
12.35,�15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50�Т/с "Коли ми вдома"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Зникла наречена" (16+)
0.50�Х/ф "Знайомство з Факерами 2" 

(16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Атлантичний рубіж"
8.40�Х/ф "Атлантичний рубіж: 

Воскресіння"
10.10�"Помста природи"

10.35,�17.20 "Загублений світ"
13.15�Х/ф "Охоронець"
15.15�Х/ф "Код доступу "Кейптаун"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.05,�23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.25�"Облом.UA."
4.05�27 тур ЧУ з футболу "Карпати"- 

"Олімпік"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Казка про рибалку й рибку"
7.35�М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
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 "Безсмертний гарнізон"
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (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"
1.05,�3.05 "Речовий доказ"
4.05�"Правда життя"

СЕРЕДА, 24 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 22 ЧЕРВНЯ — 28 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 "Дама під вуаллю" (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:Нова Зеландія"
16.30,�20.30 "Дикі тварини"
17.00�"Боротьба за виживання"
17.30�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Тваринна зброя"
21.40�Наші гроші
22.15�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
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, 16.45, 19.30, 5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 12.45, 4.20 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.40�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.40 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
22.30,�2.20 Комедія "Інша жінка"
0.30�Жахи "Багряний пік"

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,�2.10 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.55�Х/ф "Секретний фарватер"
3.40�"Орел і Решка. Шопінг"
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, 4.00 

Сьогодні
9.30,�4.50 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 3, 4 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Мій кращий ворог" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Мій кращий ворог" (12+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�20.15 Громадянська оборона

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

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
10.45�Х/ф "Снайпер-2" (16+)
12.30,�13.20 Х/ф "Снайпер-3" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.45,�16.20 Х/ф "Снайпер-4: 

перезавантаження" (16+)
17.00�Х/ф "Снайпер-7: ідеальне вбивство" 

(16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25�Х/ф "Снайпер-5: спадщина" (18+)
1.15�Х/ф "Ганнібал" (18+)
3.20�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.10�Х/ф "Куленепробивний чернець" 

(16+)
13.10,�19.00 Аферисти в мережах (16+)
20.50�Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
22.50�Х/ф "Кобра" (16+)
0.20�Т/с "Загублені" (16+)

2.00�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.15,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.30�"Хата на тата" (12+)
12.35,�15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50�Т/с "Коли ми вдома"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Зникла наречена" (16+)
0.50�Х/ф "Знайомство з Факерами" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Геліос"
9.10�"Помста природи"
9.30,�17.20 "Загублений світ"
13.25�Х/ф "Гра на виживання"
15.10�Х/ф "Джейсон Борн"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.10�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."
4.05�1/2 КУ з футболу "Минай"- "Динамо"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Повернення блудного папуги"
7.35�М/ф "Як козаки у футбол грали"
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 "Мій бойовий розрахунок"
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (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"
0.15�"Склад злочину"
1.05,�3.10 "Речовий доказ"
4.10�"Правда життя"
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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 Суспільна 

студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти: вулиця"
16.30,�20.30, 22.45 "Дикі тварини"
17.30,�18.55 "Світ дикої природи"
19.20�"Тваринна зброя"
21.40�Святі та грішні
0.00,�4.00 Бюджетники
4.25�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 5.40 ТСН

9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 12.45, 4.25 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.20�Х/ф "Форма води"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.20�Драма "Ігри розуму"
2.40�Мелодрама "З іншого боку ліжка"

ІНТЕР.
3.25,�3.35 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"
5.25,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20,�18.00, 19.00, 2.05 "Стосується 

кожного"

11.10,�12.25 Х/ф "Трьох потрібно 
прибрати" (16+)

13.35�Х/ф "Следы апостолов" (16+)
15.50�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Х/ф "Секретний фарватер"

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,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 1, 2 с. (16+)
23.30�Т/с "Здрастуй, сестра" 1, 2 с.
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Здрастуй, сестра"

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
9.55,�13.20, 16.20 Т/с "Поганий хороший 

коп" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
17.00�Х/ф "Водій для копа" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.05,�21.20 Х/ф "Орлиний зір" (16+)
22.35�Свобода слова
23.55�Х/ф "Снайпер-2" (16+)
1.40�Х/ф "Снайпер-3" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10�Варьяти (12+)
8.10�Improv Live Show (12+)
10.00�Х/ф "Двохсотрічна людина"
12.20�Х/ф "Космос між нами" (12+)
14.40�Х/ф "Земля майбутнього: Світ за 

межею" (16+)
17.00�Х/ф "Погоня" (16+)

19.00�Таємний агент
20.10�Х/ф "З міркувань совісті" (16+)
22.50�Х/ф "Шпигуни - союзники" (16+)
1.00�Т/с "Загублені" (16+)
1.55�Служба розшуку дітей
2.00�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
6.05,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.30�"Хата на тата" (12+)
12.30,�15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50�Т/с "Коли ми вдома"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Зникла наречена" (16+)
0.50�Х/ф "Знайомство з батьками"

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

10.15�"Загублений світ"
14.25�Х/ф "Сталевий світанок"
16.20�Х/ф "Американець"
20.05�Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
21.50�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.30�Х/ф "Хижак"
1.20�Х/ф "Точка відриву"
2.45�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Вінні Пух"
6.10,�16.50, 20.50, 3.25 "Випадковий 

свідок"
7.15�Х/ф "А зорі тут тихі..."
10.45�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.55 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.20�"Таємниці кримінального світу"
15.40�"Втеча. Реальні історії"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Морський патруль" (16+)
0.25�Х/ф "Страховик" (16+)
2.30,�3.45 "Речовий доказ"
4.10�"Правда життя"
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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:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
17.30�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Тваринна зброя"
20.30�"Дикі тварини"
21.40,�4.25 Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
0.00�#ВУКРАЇНІ
4.00�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.20,�11.55, 12.20, 4.05 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.50�"Одруження наосліп - 3"
14.40�"Щоденник медіума"
15.40�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Між нами, дівчатами"
21.45�"Право на владу 2020"
0.30�Х/ф "Серце дракона"
2.20�Трилер "Реквієм за вбивцею"

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, 2.10 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50�Х/ф "Секретний фарватер"
3.40�"Орел і Решка. Шопінг"
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,�3.50 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 7, 8 с. (16+)
23.20�Слідами
0.00�Т/с "Замкнуте коло" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Замкнуте коло" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона

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

Костянтином Стогнієм
10.05�Х/ф "Втеча задля порятунку" (16+)
11.50,�13.20 Х/ф "Боєць" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.20 Х/ф "Одинак" (16+)
16.35�Х/ф "Орлиний зір" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.20�Х/ф "Снайпер-7: ідеальне вбивство" 

(16+)
1.00�Х/ф "Людина-вовк" (18+)
2.40�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.50�Х/ф "Лукас" (16+)
13.30�Заробітчани
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
20.50�Х/ф "Круті стволи" (16+)
22.40�Х/ф "Літак президента" (16+)
0.50�Т/с "Загублені" (16+)
1.55�Служба розшуку дітей

2.00�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.15,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.30�"Хата на тата" (12+)
12.35,�15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50�Т/с "Коли ми вдома"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Зникла наречена" (16+)
0.50�Х/ф "Флірт з сорокарічною" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Спогад"
8.40�Х/ф "Андроїд-поліцейський"
10.10�"Помста природи"
10.35�"Рішала-2"
12.35,�17.20 "Загублений світ"
13.40�Х/ф "Орел Дев`ятого легіону"
15.40�Х/ф "Велика стіна"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Харків"

22.05,�23.50 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.30�"Облом.UA."
4.05�27 тур ЧУ з футболу "Десна"- "Зоря"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.00,�4.45 "Top Shop"
6.15�М/ф "Малюк і Карлсон"
7.35�М/ф "Вовка в тридев'ятому царстві"
7.55,�16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Єдина дорога"
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20,�3.50 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Склад злочину"
1.10,�3.20 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 25 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:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
17.25�VoxCheck
17.30,�4.25 Перша шпальта
18.55�"Світ дикої природи"
19.20�"Тваринна зброя"
20.30,�21.40 "Дикі тварини"
22.15�Світова медицина. Індонезія - 

Лонтар-люди
22.45�Світова медицина. Балі - острів 

балійців
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, 16.45, 19.30, 4.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 12.45, 3.45 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.05�"Вечірній квартал 2020"
23.55�Комедія "Таксі"
1.50�Х/ф "Серце дракона"
5.20�"Світське життя. 2020"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�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 "Квочка"
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�Гучна справа
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Доля обміну не підлягає" 1, 2 с. 

(12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Доля обміну не підлягає" (12+)

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей

4.30,�0.35 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Анти-зомбі
11.05,�13.20 Х/ф "Обдурити усіх"
12.45,�15.45 Факти. День
13.25�Х/ф "Пригоди плуто неша"
15.05,�16.20, 22.50 "На трьох" (16+)
17.25,�20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
1.05�Х/ф "Боєць" (16+)
2.40�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
12.00�Топ-модель по-українськи (16+)
17.00�Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
19.00�Х/ф "Судя Дредд"
20.50�Х/ф "Правдива брехня" (16+)
23.20�Х/ф "Лукас" (16+)

1.10�Т/с "Загублені" (16+)
1.55�Служба розшуку дітей
2.00�Зона ночі
5.10�Стендап шоу

СТБ.
5.15�Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.05�"Урятуйте нашу родину - 2" (16+)
9.45,�19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
11.35,�14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.50,�22.45 Т/с "Тільки скажи" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Вуличний воїн"
9.45�"Помста природи"
11.10,�17.15 "Загублений світ"
14.00�Х/ф "Останній бій"
15.40�Х/ф "Точка неповернення"
19.15�Х/ф "Облівіон"
21.40�Х/ф "Безславні виродки"
0.20�Х/ф "Приречені-2"
1.50�Т/с "CSI: Місце злочину-12"

2.25�27 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Колос"

4.05�"Цілком таємно-2017"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.45�М/ф "Мауглі"
6.55�М/ф "Три паньки"
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 "Вірні друзі"
10.55,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50,�4.10 "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,�3.10 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 26 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 22 ЧЕРВНЯ — 28 ЧЕРВНЯ

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.30, 5.30 

Новини
9.30�Х/ф "Марія Терезія" 1, 2 с. (16+)
11.40�М/с "Книга джунглів"
12.30�Школа 4.0
13.00�Розумні речі
13.30�Світова медицина. Індонезія - 

Лонтар-люди
14.00�Світова медицина. Балі - острів 

балійців
14.30�Телепродаж
15.00�UA Фольк. Спогади
16.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
16.45�Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30�Велика вечірня (УГКЦ)
20.30�"Боротьба за виживання"
21.20�"Супер-Чуття"
22.00�Х/ф "Люблю тебе, мамо" (12+)

0.00�"Левко Лук'яненко. Йти за совістю"
0.30�"Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"
1.30�"Українська Гельсінська спілка-

вектор визначено"

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
17.40�Бойовик "Джон Уїк"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�"Вечірній квартал 2020"
23.10,�0.10 "Світське життя. 2020"
1.05�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
2.35�"Ігри приколів"

ІНТЕР.
6.30�"Слово Предстоятеля"
6.40�Х/ф "Беремо все на себе"

8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Ми смерті дивились в 

обличчя"
12.30�Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
15.30�Х/ф "Ати - бати, йшли солдати..."
17.10,�20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00,�2.50 "Подробиці"
23.10�Концерт "LOBODA. SuperSTAR 

Show"
1.25�Х/ф "Чортове колесо" (16+)
3.20�Д/п "Замки Закарпаття"
4.05�"Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�3.10 Реальна містика
8.50�Т/с "Хто ти?" 1, 6 с. (16+)
15.20�Т/с "Хто ти?" 7, 8 с. (16+)
16.45�Т/с "Штамп в паспорті" 1, 2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Штамп в паспорті" (12+)
23.15�Т/с "Лист помилково" 1, 3 с. (12+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Лист помилково" (12+)

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
4.55�Факти
5.25�Т/с "Марк + Наталка" (16+)
8.05�"На трьох" (16+)
10.00,�13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45�Факти. День
14.50�Х/ф "Володар перснів: хранителі 

персня"
18.00,�19.10 Х/ф "Володар перснів-2: дві 

вежі" (16+)
18.45�Факти. Вечір
21.55�Х/ф "Володар перснів-3: 

повернення короля" (16+)
1.35�Х/ф "Снайпер-4: перезавантаження" 

(16+)
3.05�Х/ф "Снайпер-5: спадщина" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф "Доліна папороті: Чарівний 

порятунок"
7.20�Таємний агент
8.30,�1.20 Варьяти (12+)
11.20�Хто зверху? (12+)
15.00�Х/ф "Судя Дредд"
16.40�Х/ф "Правдива брехня" (16+)
19.10�Х/ф "Механік" (16+)
21.00�Х/ф "Професіонал" (16+)
23.10�Х/ф "Шпигуни - союзники" (16+)
2.30�Зона ночі
5.10�Стендап шоу

СТБ.
5.45�"Все буде смачно!"
7.35,�10.15 Т/с "Зникла наречена" (16+)
9.20�"Неймовірна правда про зірок"
17.05�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.30�"Х-Фактор"
0.10�"Х-Фактор - 10"

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
8.15�"Загублений світ"
14.05�Х/ф "Галактика Юрського періоду"
15.25�Х/ф "Місто Юрського періоду"
17.10�Х/ф "Важка мішень"
19.00�Х/ф "Раптова смерть"
21.00�Х/ф "Проти крові"
22.45�Х/ф "Бойові пси"
0.25�Х/ф "11 кварталів"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�"Легенди бандитської Одеси"
6.25�Х/ф "Чорний трикутник"
10.20�Х/ф "Версія полковника Зоріна"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�3.25 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.55 "Свідок"
19.30�Х/ф "Невловимі месники"
21.05�Х/ф "Чужий проти чужого" (16+)
22.55�Х/ф "Бунраку" (18+)
1.15�"Жорстокий спорт"

СУБОТА, 27 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
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. Спогади
16.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00�"Історії вулканів"
18.30�"Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
19.30�"Боротьба за виживання"
20.00�Д/ф "Індія. Національний парк 

Канха"
21.20�"Левко Лук'яненко. Йти за совістю"
22.00�"Непереможні. #Пісні війни"

23.25,�4.20 Д/ф "Діксіленд"
0.30�UA:Фольк. Спогади
1.30�Сильна доля
2.55�Бюджетники
3.50�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�2.50 "Світ навиворіт"
17.40�При годи "Фантастична четвірка"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�Х/ф "1+1". "Бамблбі"
23.10�"Концерт гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. 

ТРАНЗИТНА ЗОНА"
0.35�Х/ф "Форма води"

ІНТЕР.
6.15�Х/ф "Чінгачгук - Великий Змій"
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�Т/с "Голос янгола" (12+)
16.25�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Найкраще в мені" (16+)
22.50�Х/ф "Пара гнідих"
0.45�"Вещдок"
3.05�"Орел і Решка. Шопінг"
4.20�Мультфільм
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
8.35�Т/с "Наслідки помста" (12+)
13.00�Т/с "Доля обміну не підлягає" (12+)
17.00�Т/с "Порушуючи правила" 1, 2 с. 

(12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Порушуючи правила" (12+)
23.00�Т/с "Серце слідчого" 1, 3 с. (12+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Серце слідчого" (12+)
3.15�Т/с "Замкнуте коло" (12+)

ICTV.
5.20�Скарб нації
5.25�Еврика!
5.35�Факти
6.00�Анти-зомбі
6.55,�8.35 Громадянська оборона
7.40�Секретний фронт
9.30,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
13.20�Х/ф "Подарунок на різдво"
14.55�Х/ф "Людина, яка біжить" (16+)
16.45�Х/ф "Близнюки" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)
22.30�Х/ф "Одного разу порушивши 

закон" (16+)
0.20�Х/ф "Обдурити усіх"
1.55�Х/ф "Снайпер-6: примарний 

стрілець" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids' Time
6.05�М/ф
7.10,�1.30 Варьяти (12+)
8.00�Аферисти в мережах (16+)
9.50�М/ф "Монстри проти прибульців"
11.30�Х/ф "Кобра" (16+)
13.10�Х/ф "Круті стволи" (16+)
15.00�Х/ф "Механік" (16+)
16.40�Х/ф "Професіонал" (16+)
18.50�Х/ф "Повітряна тюрма" (16+)
21.00�Х/ф "Скеля"
23.40�Х/ф "Сибір" (18+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
6.10�"Все буде смачно!"
8.00�"Операція И: невідома версія"
8.55�"Діамантова рука: невідома версія"
9.50�"МастерШеф Професіонали 2" (12+)
12.20�"Хата на тата" (12+)
18.55�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.10�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
8.40,�0.40 "Загублений світ"
13.20�Х/ф "Спіймати і вбити"
15.10�Х/ф "Незнайомець"
16.55�Х/ф "Експансивна куля"
18.40�Х/ф "Командир ескадрильї"
20.30�Х/ф "Халк"
23.00�Х/ф "Королівство гладіаторів: 

Турнір"
2.20�"Облом.UA."

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�Х/ф "Дама з папугою"
7.50�"Слово Предстоятеля"
8.00�"Страх у твоєму домі"
11.35�Х/ф "Невловимі месники"
13.00�Х/ф "Проект "Альфа"
14.40�Х/ф "Улюблений зять"
17.30�Х/ф "Чужий проти чужого" (16+)
19.20�Х/ф "Знову невловимі"
22.00�Х/ф "Рейд" (18+)
23.55�Х/ф "Бунраку" (18+)
2.15�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 28 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.

WWW.I-VISTI.COM
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Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96
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ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

ТОВ «ПІК Нова Земля»
30.06.2020 року о 9.00 годині відбу-

деться винесення меж земельної ділян-
ки в натурі за адресою: вул. Волошкова, 
11, м. Бориспіль, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних ділянок 
за даною адресою. 

Київським окружним адміністратив-
ним судом призначено розгляд справи 
за позовом ПрАТ «Автотранспортна акці-
онерна співдружність «СЛАВУТИЧ-БОРИ-
СПІЛЬ» до Бориспільської міської ради 
про визнання протиправним та скасу-
вання рішення Бориспільської міської 
ради від 24.04.2018 № 3153-41-VII «Про 
затвердження внесення змін до плану 
зонування території міста Борисполя (зо-
нінгу)» на 09.07.2020 0 10-00 год.

Шановні мешканці!
СТОВ «Старинська птахофабрика» Виробничий підрозділ ремонтного 

молодняку № 1, що розташований за адресою: 08361, Київська обл., Бо-
риспільський р-н., с. Мирне, вул. Центральна, 1, повідомляє про наміри 
отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в процесі своєї діяльності. 

Основний вид діяльності підприємства — вирощування свійської птиці. 
Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на 

забруднення атмосферного повітря та взято на державний облік терито-
ріальними органами Міністерства енергетики та захисту довкілля Украї-
ни за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання Дозволу нами була проведена інвентаризація 
викидів забруднюючих речовин та розроблені документи, у яких обґрун-
товуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлених 
побажань документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
буде надано для затвердження у відповідних Державних органах.

В результаті проведення вищевказаних робіт встановлено:
1. 107 джерел викидів забруднюючих речовин (без врахування пере-

сувного джерела викиду): осьові вентилятори пташників, дизель-гене-
раторна установка, бункери зберігання зерна та дезинфекційні бар’єри. 

2. У процесі виробничої діяльності до атмосферного повітря будуть 
потрапляти наступні основні забруднюючі речовини: аміак — 1,55272 

т/рік, мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти — 1,3589E-06 т/
рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиферен-
ційованих за складом — 17,514 т/рік, диметилсульфід — 0,36912 т/рік, 
метилмеркаптан — 0,0392 т/рік, сірководень — 0,42712 т/рік, димети-
ламін — 0,8544 т/рік, альдегід пропіоновий (пропаналь) — 0,2132 т/
рік, кислота капронова — 0,24264 т/рік, фенол — 0,0392 т/рік, метан 
— 18,791 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту — 0,207 т/рік, оксид вуглецю — 0,944 т/рік, азоту(I) оксид 
[N2O] — 0,002 т/рік, вуглецю діоксид — 825,443 т/рік, ртуть та її сполуки 
(у перерахунку на ртуть) — 1,117E-05 т/рік, формальдегід — 0,012 т/рік, 
глутаровий альдегід — 0,356 т/рік, натрію гідроокис (натр їдкий, сода 
каустична) — 0,0000137 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку на 
хлор) — 0,000096 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) — 0,01251 
т/рік, сірки діоксид — 0,01101 т/рік. 

3. Загальний викид по підприємству складає — 867,030 т/рік (з ураху-
ванням парникових газів). 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний 
термін після публікації до Бориспільської районної у місті Бориспіль 
Державної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 08300, м. Бори-
спіль, вул. Київський шлях, 74, тел.: (04595) 6-12-58 та 6-14-38, e-mail.: 
rda@raybori.gov.ua або до Київської обласної Державної адміністрації, 
що знаходиться за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел.: 
(044)286-84-11, е-mail: zvern@koda.gov.ua
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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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

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
3-К.КВ., Р-Н СОЦМІСТЕЧКА, 86 КВ.М., 1/2, МЕ-

БЛЬОВАНА, ЦЕГЛА, УТЕПЛЕНА, З ГАРАЖЕМ. 
ТЕЛ.: 0 67 8374057.

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.

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.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул. р-н, 57,5 кв.м, бойлер, с/в у 

приміщенні, ванна, 5 соток приватизовані, окремий 

заїзд, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538. 

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. Головато-

го, житловий стан, меблі, побутова техніка, 8000 
грн+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

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
Працівники на завод з виготовлення морози-

ва. Терміново! З/п 18 000 грн. Іногороднім без-
коштовно надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

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, 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, 
15 000 ГРН, ТОРГ. З ДОСТАВКОЮ НЕ БІЛЬШЕ 
30 КМ ВІД БОРИСПОЛЯ. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕ-
ТЯНА. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Козине молоко. Тел.: 0 95 2427490.
Мисливська рушниця, ТОЗ БМ-16, 16 колібр, гіль-

зи латунні, пластикові, 12, 16 колібр пижі войлочні 
осалені 10, 12 калібр, центробій, все нове у упаков-
ці, в-во СРСР (дозвіл №1367 від 24.03.2012 р. вид. 
МВС України). Тел.: 0 50 6665692.

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

Продам БДЖОЛОСІМ'Ї. Тел.: 0 98 2149011.
Продам подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. 

Тел.: 0 66 6462947.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 
68 6848964

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 оригінал Державного акту на право 
власності на земельну ділянку, серія IV-КВ №054944, 
виданий на ім'я Побережної Леоніди Миколаївни Гні-
динською сільською радою 22.07.2002 року.

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.    У цілому спокій-
ний і благополучний пе-
ріод, але зайво розсла-

блюватися не варто. Навколиш-
ні будуть підтримувати вас, друзі 
складуть компанію, тільки робіть 
що-небудь важливе й потрібне.

ТЕЛЕЦЬ. Вам знадобить-
ся вся ваша розсудливість 
і стриманість: тільки ці яко-

сті зможуть хоч якось зм'якшити ва-
шу імпульсивність. Вас можутьви-
пробовувати на міцність.

БЛИЗНЮКИ.  Ви зараз 
можете гори згорнути й 
здійснити свої найсміливіші 

мрії. Більше впевненості в собі! Ваше 
завдання - захотіти, решта додасться.

РАК.  На вас очікує бага-
то гарного й позитивно-
го, однак гарне требавмі-

ти помітити. Проявляйте ініціативу 
в професійних справах, не чекайте.

ЛЕВ.  Зайва розважли-
вість робить вас занадто 
обережною людиною, за-

важає чимсь захопитися та наро-
бити прекрасних глупостей. Може 
бути, варто послабити контроль?

ДІВА.   Можливі корис-
ні й конструктивні зустрі-
чі зі старими партнера-

ми з бізнесу та друзями. На роботу, 
швидше за все ви будете приходи-
ти у відмінному настрої і з гарним 
запасом сил.

ТЕРЕЗИ.  На ваш сві-
тогляд може серйозно 
вплинути фінансовий ас-

пект,  можливість гідно заробляти 
та приймати рішення щодо витрат 
самостійно. Удалий час для зміни 
роботи.

СКОРПІОН. Гарний на-
стрій і душевний підйом 
дозволить вам швидко і 

легко вирішити складні професій-
ні питання. Удача буде прихильна 
до вас.

СТРІЛЕЦЬ.   Бажано не 
зупинятися на досягнуто-
му. Прислухайтеся до по-

рад рідних, вони прагнуть зробити, 
як краще.

КОЗОРІГ. Можна зітх-
нути з полегшенням, усе 
встає на свої місця, і спра-

ви, схоже, налагоджуються. Ухва-
люйте пропозиції колег і друзів, це 
зможе змінити ваше життя.

ВОДОЛІЙ. Тиждень обі-
цяє бути досить актив-
ним та напруженим. Зате 

при бажанні, скориставшись об-
ставинами, буде шанс багато чо-
го досягти.

РИБИ.  На перший план 
можуть вийти особисті 
справи. Питання, пов'язані з 

родиною, загрожують зайняти увесь 
ваш час і думки. Не наполягайте на 
своєму, почуйте доводи інших.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�22�—�28�ЧЕРВНЯ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

Інженер-електронік
Машиніст екструдера

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за результати 

роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5


