
У ПРИТУЛКУ ЩОДЕННА 
НЕЛЕГКА ПРАЦЯ 
ЗАРАДИ СТАРИХ, 
ХВОРИХ, КИНУТИХ, 
ОСИРОТІЛИХ ДИКИХ 
ТВАРИН.
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ТУТ РЯТУЮТЬ
ДИКИХ ТВАРИН
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НА ЇЖУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ХИЖАКІВ 
ЩОМІСЯЦЯ ВИТРАЧАЄТЬСЯ 
МАЙЖЕ 130 тис. грн.

• Наталія ПОПОВА, власниця.

• Аніта КРИЛОВА, помічниця.

• Лоша Пржевальського, 
врятоване під час пожежі 
в Чорнобильській зоні.

• Тигр Цезар відпочиває.• Чорнобура лисиця 
красується дорогою 
шубою.
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 � ТАРИФНА ПОЛІТИКА

 � ФОТОФАКТ

 � КАРАНТИН ДЛЯ ТВАРИН

 � Фінплан КП ВКГ «ВОДОКАНАЛ» затвердили без 
перегляду тарифів. На засіданні виконавчого комітету 
Бориспільської міськради 20 липня обговорювалося 
питання «Про затвердження фінансового плану 
комунального підприємства «Бориспільводоканал» на 
2020 рік у новій редакції.

ЗНОВУ ЗА ВОДУ ГРОШІ

У БОРИСПОЛІ 
ВИЯВЛЕНО СКАЗ

Наталія ДОЛИНА

ДЕТАЛЬНО. Директор 
підприємства Олександр 
Гануш розповів, що при діючих 
тарифах на водопостачання 
та водовідведення 
Бориспільводоканал опинився 
в скрутному фінансовому 
становищі. У зв’язку з тим, що 
Верховна Рада 1 січня 2020 року 
ухвалила закон про підвищення 
мінімальної зарплати, необхідно 
переглянути зарплату 
працівників підприємства. На 
сьогодні вартість кубометра 
води та каналізації 30 грн 
47 коп. Враховуючи ціни на 
електроенергію та супутні 
матеріали, тариф має бути на 
рівні 36 грн за кубометр.

Пряма мова ГАНУША: 
«У жовтні «Бориспільводоканал» 
має сплатити кредит Світовому 
банку. Крім того, з 1 серпня 
на 10 коп. за 1 кВ подорожчає 
електроенергія. Платити за 
неї зможемо лише за умови 
перегляд тарифу на послуги 
водоканалу. Підприємство 
працює напружено, проте 
переглянути заробітну плату при 
існуючих тарифах неможливо. 
Сьогодні середня зарплата в нас 
– 10 тис. грн. Слюсар отримує 8 
тис. грн. Середній вік працюючих 
– 55 років. Молодь не йде 
працювати за таку зарплату. 
20 серпня 2019 року ми внесли 
на розгляд виконкому пакет 

документів. Тарифи мали бути 
переглянуті у січні 2019, але 
цього не сталося, тому фінплан 
ми сформували за старими 
тарифами. 20 серпня будемо 
подавати новий пакет документів. 
Але чи буде переглянута тарифна 
політика, невідомо. На більшості 
водоканалах країни це вже 
зроблено».

У ПІДСУМКУ. Присутні 
погодилися, що тарифи 
потрібно переглянути, оскільки 
наприкінці року в бюджеті КП 
«Бориспільводоканал» утвориться 
величезна фінансова діра. Втім, 
фінансовий план ухвалили без 
коригування тарифу.

Інна КРИНИЧНА

Із 15 липня 2020 року в Бори-
сполі введено карантинні об-
меження у зв’язку з випадком 
сказу кота. До червоної зони 
потрапило разом із містом і се-
ло Іванків.

У зв’язку з виявленням сказу в 
кота на території Борисполя 15 
липня відбулося засідання Дер-
жавної надзвичайної протиепі-
зоотичної комісії при виконавчо-
му комітеті Бориспільської місь-
кої ради, яку очолює перший за-
ступник міського голови Микола 
Корнійчук.      

ДЖЕРЕЛО: Протокол засідан-
ня державної надзвичайної про-
тиепізоотичної комісії.

Начальник Бориспільського 
районного управління ГУ Дер-
жпродспоживслужби в Київ-
ській області Олександр Гурін 
проінформував: «Про випадок 
сказу кота в телефонному режимі 
повідомила завідувач вірусоло-
гічним відділом Центральної ви-
пробувальної державної лабора-
торії Держпродспоживслужби в 
Київській області та м. Києві Сви-
динюк І.І.».

У протоколі йдеться, що 13 
липня бориспілька звернулася до 
районної лікарні й повідомила, 
що її покусав кіт, який потім рап-
тово загинув. За її словами, у ко-
та були симптоми часткового па-
ралічу задніх кінцівок, але ознак 
агресії та інших симптомів, прита-
манних сказу, не спостерігалося. 

Після розтину загиблої тварини 
відібраний патологічний матеріал 
було відправлено до Централь-
ної випробувальної державної 
лабораторії Держпродспожив-
служби в Київській області та м. 
Києві, де встановили захворюван-
ня на сказ. 

Із хворим котом контактували 
троє членів родини господарів 
тварини, сусідський хлопчик.

Проведено всі необхідні захо-
ди для недопущення поширен-
ня хвороби. 

Постраждала отримує антира-
бічне лікування. Контактним осо-
бам рекомендовано звернутися 
за консультацією до лікаря рабі-
олога. 

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ «Ввес-
ти з 15.07.2020 року карантинні 
обмеження по сказу кота в м. Бо-
риспіль із прилеглими до нього 
угіддями, пасовищами та лісови-
ми масивами в радіусі 10 км. Вва-
жати загрозливою зоною населе-
ний пункт село Іванків. У небла-
гополучному пункті заборонити 
проведення заходів із залучен-
ням тварин (виставок, цирку, ін-
ше), вивезення за його межі со-
бак, котів і диких тварин». 

Служба державної ветмедици-
ни в карантинній зоні проведе 
дощеплення собак та котів про-
ти сказу та роз’яснювальну робо-
ту серед населення. 

Карантинні обмеження щодо 
сказу будуть скасовані через два 
місяці після останнього випадку 
захворювання тварини.  

« На сьогодні вартість кубометра води та каналізації у місті — 30 грн 
47 коп. Враховуючи ціни на електроенергію та супутні матеріали, 

тариф має бути на рівні 36 грн за кубометр»

СТАРА ДРУКАРНЯ ЛЮКИ З КИЛИМАМИ — 
ЛАЙФХАК ПО-НАШОМУ«Вісті» раніше писали про 

покинуте та занедбане 
приміщення друкарні на вул. 
Ватутіна, 69 (№ 5 (1013) від 14 
лютого 2020 р.). За півроку 
ситуація не змінилася, а лише 
ускладнилася.
 Зі стін будівлі почала падати 
облицювальна плитка, а 
благоустрій прилеглої території 
не здійснювався впродовж 2020 
року жодного разу.
 Друкарня розташована на 
фасадній частині вулиці зі жвавим 
пішохідним та авторухом, поряд 
—  будівля Бориспільського 
РП «Київобленерго», з іншого 
боку — магазин. Однак картина 
запустіння та некошені бур’яни 
нікого не хвилюють, в тому числі 
й міський  відділ контролю за 
благоустроєм.

Інна КРИНИЧНА,
фото автора

Коли замість вкрадених 
люків на міських дорогах 
встановлюють металеві 
кришки, ті голосно 
торохкотять під колесами 
авто. 
Мешканці одного з 
приватних будинків на 
вул. Лермонтова знайшли 
оригінальне вирішення 
проблеми: підстелили 
під люк старий червоний 
килим.

Ілона НЕГОДА,
фото автора
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 � ОЦЕ ТАК!

• Вул. Київський Шлях, біля ринку «Центральний».

• Вул. Київський Шлях, навпроти ринку «Центральний».

ФЕЙС БОРИСПОЛЯ – У СТИЛІ 90-х
 � Давня проблема фасадної частини міста – вулиці 

Київський Шлях – це густо заліплені різнобарвними 
«кричущими» вивісками-табличками та рекламними 
оголошеннями фасади. 

Усе без жодних вимог, найперше – естетичних. У комплексі з різнокалі-
берними МАФами Бориспіль (за винятком Європейськї площі) справляє 
враження занедбаного провінційного містечка з буремних дев’яностих. 
Чи має Бориспіль хоч якусь концепцію і вимоги до розміщення реклами 
та вивісок, дізнавалися «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Андрій Цвілюк, член 
виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради: 
— Кілька років тому виконком 
приймав положення «Про 
затвердження Порядку надання 
дозволу на розміщення 

об’єктів зовнішньої реклами 
у місті Борисполі», потім 
до нього вносилися зміни. 
Переглядалися норми щодо 
відстані між банерами, лайт-
боксами, їх розміру тощо. 
Щодо вивісок, то цим досі ніхто 
не переймався. Коли у відділ 
з контролю за благоустроєм 
прийшли нові люди на чолі з 
Рустамом Хамракуловим, була 
ідея розробити документ, що 
регулював би і вигляд МАФів, 
фасадів, реклами чи вивісок. 
Не знаю, куди подавався цей 
проект і чи подавався взагалі, 
але на розгляд виконкому він не 
виносився. Думаю, регулювання 
цієї сфери буде завданням нової 
влади міста. 

Рустам Хамракулов, керівник 
міського відділу контролю за 
благоустроєм: 

— Розроблений нами проект, 
поданий до міськради, 
стосувався МАФів. Ми хотіли 
привести їх до одного стилю, 
різним мав бути лише колір: 
червоний — для алкоголю, 
цигарок, зелений – для 
продуктів харчування, жовтий 
— для хлібобулочних виробів 
тощо. Щодо різних вивісок, то 
цим займається відділ реклами 
в управлінні містобудування та 
архітектури. Вони здійснюють 
контроль за дотриманням 
норм та правил у цій сфері 
— виявляють порушення, 
накладають штрафи тощо. 

Світлана Костюченко, 
начальник сектору дизайну 
та реклами управління 
містобудування та 
архітектури:
— Необхідно розрізняти 
поняття інформаційної вивіски 
та реклами, адже вимоги до них 
різні. Відповідно до положень 

Закону України «Про рекламу» 
вивіска не є рекламою, якщо 
вона містить інформацію про 
зареєстроване найменування 
особи, що продає продукцію, 
виконує роботи чи надає 
послуги, вид діяльності та час 
роботи підприємства. Якщо 
подається інформація щодо 
купівлі товарів чи послуг — це 
реклама.
Відповідно до Закону про 
рекламу (ст. 16 «Зовнішня 
реклама») в межах території 
міста дозволи на розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами 
надає виконком. 
У Борисполі діє Порядок надання 
дозволу на розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами. Підприємці, 
які хочуть розмістити об’єкти 
реклами, звертаються в 

дозвільний центр, ми готуємо 
документи, а виконком приймає 
(або не приймає) рішення щодо 
розміщення реклами. У рік від 
об’єктів зовнішньої реклами до 
бюджету надходить понад 2 млн 
грн. 
Щодо інформаційних вивісок, 
то регламентувати їх вигляд 
складніше. Раніше, коли 
будувалися об’єкти, то проектна 
документація (в т.ч. Паспорти 
опорядження) узгоджувалася 
з головним архітектором міста. 
Але зараз такої вимоги немає. 
В Україні діють Типові правила 
розміщення зовнішньої 
реклами (зі змінами), 
встановлені постановою 
Кабміну. Вони дають вимоги 
і щодо вивісок. Крім того, 
кожне місто самостійно може 

затверджувати додаткові норми 
та рекомендації щодо вивісок, 
розміщених на фасадах, але тут 
є труднощі. 
Юристи зазначають, що 
необхідно, щоб питання 
вивісок було врегульовано 
на законодавчому рівні (як 
і питання реклами), інакше 
прийняті містом норми не 
узгодить Регуляторна служба. 
Навіть у мінімумі вимог 
щодо вивісок, які дає Закон 
«Про рекламу», закладено 
протиріччя. Наприклад, щодо 
«поверховості» розміщення 
вивісок вказано, що вивіски не 
заборонено розміщувати на 
першому поверсі. Щодо другого 
та вище, то це прописано в 
законі нечітко і трактується по-
різному. 

«Концепції щодо вивісок місто не має»

«Це регулює відділ управління 
містобудування та архітектури»

«Розрізняйте інформацію та рекламу» «Це зона 
відповідальності 
відділу контролю за 
благоустроєм»
— У Борисполі діють 
затверджені в 2016 р. Правила 
благоустрою, там є пункт 
щодо заборони самочинно 
змінювати фасади. Вивіски 
— це і є зміни на фасаді, тому 
теоретично благоустрій може 
притягти до відповідальності 
за спотворені вивісками 
фасади. Фасади і вивіски — 
це діяльність, підпорядкована 
відділу контролю за 
благоустроєм. 

ВАЖЛИВО! Для розміщення 
та зміни вивісок на фасадах 
необхідно погодити паспорт 
опорядження з головним 
архітектором міста. 
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 � НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ

ЗА П’ЯТЬ РОКІВ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ОКРУГ №6, ДЕ ДЕПУТАТ МИКОЛА ГРОНА, НЕ ВПІЗНАТИ. І ЦЕ – НЕ 
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ. ДОБРЕ ЗНАЮЧИ ТЕРИТОРІЮ, ПАМ’ЯТАЮ, ЯКОЮ ВОНА БУЛА ДО ЙОГО ДЕПУТАТСТВА.

МИКОЛА 
ГРОНА: 

«МОЖУ СКАЗАТИ: 70% ІЗ ТОГО, 
ЩО ОБІЦЯВ, Я ЗРОБИВ»

— Миколо Івановичу, як 
оцінюєте свій округ?
— Не приховую, округ був 
проблемний: розбиті дороги, 
підтоплення, старі будинки, 
які потребують ремонту, 
необлаштовані подвір’я, багато 
чагарників на прибудинкових 
територіях, зношені 
каналізаційні, водопровідні 
та електричні мережі, що 
потребували ремонту, 
необлаштовані стоянки. Коли 
на окрузі почав зустрічатися з 
виборцями, за кожну зустріч 
із людьми списував зошит – 
стільки невирішених і болючих 
було проблем. Сьогодні можу 
констатувати: 70 % із того, що 
обіцяв, я зробив. Щоправда, 
через різні причини не завжди 
можна було розраховувати 
на допомогу комунальних 
підприємств, тому підключав 
свої резерви і значну частину 
робіт виконували власними 
силами. А от люди на моєму 
окрузі – чудові. Компанійські, 
згуртовані, готові до діалогу та 
співпраці, щирі. Вони – справжня 
команда. А найактивніші з 
них – це мої «вуха» та «очі». У 
кожному будинку та на кожній 
вулиці приватного сектору 
маю активістів, тому володію 
інформацією про ситуацію 
на окрузі. Із такими людьми і 
перешкоди не страшні. 

— Плануєте й надалі 
залишатися в політиці? На 
місцеві вибори йтимете?
— У політиці залишуся і на 
вибори хочу піти, аби не дати 
сумнівним постатям, які рвуться 
до влади, правити країною 
загалом і містом зокрема. Не 
хочу, щоб мною і людьми, які 
мені близькі, керували ті, хто 

нічого не тямить ні в політиці, ні 
в економіці, ні в інших сферах.
Хочеться жити у місті, яким 
керують розумні й адекватні 
люди. А ще маю невирішені 
проблеми на окрузі, невтілені 
мрії. За п’ять років депутатства 
вивчив цей район, знаю, 
чого бракує його мешканцям 
для комфорту і як здійснити 
заплановане. Мені б не хотілося 
передавати свій округ невідомо 
кому, щоб потім наступний 
депутат присвоїв собі результати 
моєї роботи.

— Про що найбільше шкодуєте 
за цей період?
— Коли йшов на вибори, мав 
великі амбіції, але через брак 
коштів і через те, що не все 
залежить від мене, не вдалося 
зробити все заплановане. 
Найбільше шкодую, що мені 
не вдалося долучитися до 
благоустрою Княжицького 
озера, як обіцяв людям. 
Чистити його виконавча 
влада обрала столичну фірму, 
а не моє підприємство. У 
результаті робота зроблена 
неякісно, вода стояча, 
позеленіла і за результатами 
дослідження санепідемстанції 
є непридатною для купання. 
Моя пропозиція була такою: 
зробити комплексний і сучасний 
благоустрій території озера 
– із облаштуванням зеленої 
зони, дитячим сектором для 
відпочинку, човнами напрокат, 
рибацькими місточками, 
фонтанами, як я пропонував 
згідно з розробленим мною 
ескізним планом. Але цього 
зробити не вдалося.

— Як думаєте, яким буде 
життя міста після створення 
Бориспільської ОТГ?
— Нелегким. Піде багато коштів 
на цю перебудову. 
Я особисто не бачу в 
децентралізації перспектив 
економічного зростання. 
Не бачу сенсу ламати те, що 
налагоджено працювало. 
«Косити» під Америку не 
варто. Заплановані зміни – 
нехарактерні для України. Нам 
нав’язують префектів і не факт, 
що вони ще приживуться. Для 
людей сприйняти такі зміни 
важко фізично і психологічно. 
Центр об’єднаної громади буде 
далеко від сіл; щоб вирішити 
свої питання, треба буде долати 
відстані і витрачати час. 
Я для мешканців округу 
розробив брошури, де 
роз’яснено, що таке ОТГ і як 
працюватиме нова система 
влади після їх утворення.

— Що скажете своїм виборцям 
перед завершенням каденції?
— Хочу порадити не 
розгубитися, зробити 
правильний вибір, коли 
прийде час обирати. Потрібно 
голосувати за тих людей, які 
вміють працювати, а не обіцяти. 
А також не падати духом, адже 
життя триває. І воно йтиме до 
розвитку, а не падіння, якщо 
ми не допустимо до влади 
випадкових людей.

Небагато знайдеться депутатів, які пішки обходять округ, 
спілкуються з людьми, знають історію встановлення кожного 
майданчика, заміну вікон чи асфальтування вулиці. Виборці на 
окрузі Миколі Івановичу раді, при зустрічі вітаються, зупиняються, 
видно, що є співпраця.
Наша розмова про роки депутатства і каденцію, що добігають 
кінця.

ФАКТ. Маючи підібрану 
роками і випробувану команду, 
Микола Іванович має намір 
восени знову балотуватися в 
депутати. Відчувається його 
впевненість, адже за плечима 
– досвід, підтримка людей і 
головне — прагнення до змін 
на краще та уміння ці зміни 
втілити.

Микола Іванович ГРОНА 
– депутат Бориспільської 
міської ради VII скликання, 
голова Бориспільської фракції 
«Опозиційна платформа – За 
життя». 
Опікується округом №6, 
до якого входять вул. 
Залізнична, вул. Карла 
Маркса, вул. Привокзальна, 
вул. Промислова, пров. 
Залізничний, вул. Назарія 
Яремчука та пров. 
Привокзальний.

« ІЗ ТАКИМИ 
ВИБОРЦЯМИ, 

ЯК У МЕНЕ, 
ДЕПУТАТОМ БУТИ 
ЛЕГКО!»

Юлія ГАМАН

• Встановлені вуличні спортивні тренажери для дорослих 
та дітей біля будинків 3-б та 2-б на вул. Привокзальній.

• Дитячий майданчик біля будинку на вул. Привокзальній, 3-б.
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ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТА  
НА ОКРУЗІ №6

• Дружна толока на вулиці 
Назарія Яремчука.

• Облаштований навіс для відпочинку на вул. Привокзальній, 8.

• На новорічному святі у реабілітаційній установі 
для дітей із особливими потребами «Наш дім». 

НОВЕ ЖИТТЯ 
СТАРОЇ ВУЛИЦІ

До депутатських перемог 
Микола Іванович зараховує 
заміну дорожнього покриття 
на вулицях Назарія Яремчука і 
Завокзальній. 
Вони здійснювалося за 
бюджетні кошти, але 
ініціатива – його. Після 
того, як депутатом округу 
став Грона, вулиця Назарія 
Яремчука змінилася. Вздовж 
парканів висаджені ялинки, 
позалатувані ями, викорчувані 
багаторічні чагарники, 
вивезені старі бетонні 
блоки. Усе це робилося 
вуличною толокою, а після 
закінчення робіт, пригадує 
депутат, організоване 
чаювання. Відтоді за потреби 
збирають суботники, щоб 
підтримувати чистоту вулиці. 
У планах ще почистити 
канал та встановити дитячий 
майданчик поблизу нього.

ПРОБЛЕМНИЙ 
БУДИНОК 

ОКРУГУ
Проблемним об’єктом на 
окрузі є однопід’їздний 
будинок № 3-а на вул. 
Привокзальна. У зв’язку з 
відсутністю будинкового 
комітету та власного фонду 
будинку, а також тому, що 
місцевим бюджетом не 
передбачений поточний 
ремонт будинків, депутату 
довелося за власні кошти 
замінити вхідні двері 
будинку та коридору 
1-го поверху, замінити 
електропроводку на мідну, 
відремонтувати освітлення 
в коридорах на 9-ти 
поверхах.

«ГАРЯЧІ» 
ПЕРЕГОВОРИ

У зв’язку з будівництвом 
на окрузі ЖК «Сонячний» 
Миколі Івановичу довелося 
не раз збирати людей та 
влаштовувати «гарячі» 
зустрічі з представниками 
забудовника та ставити їм 
вимоги привести прилеглу 
територію старих будинків 
до належного стану після 
виконання будівельних робіт 
через прокладення мереж 
до висоток. Переговори 
були важкими, адже на 
депутата був тиск «згори», 
проте вдалося відстояти 
вимоги. Прилегла територія 
будинків виборчого округу в 
задовільному стані.

ДРУЖНА 
ТОЛОКА

На кожній вулиці округу 
щовесни проводилися 
суботники. Микола Іванович 
брав працівників, інвентар 
(лопати, пензлі для фарби, 
рукавиці, відра, шланги для 
поливу зелених насаджень, 
мішки для збору сміття 
тощо), техніку (екскаватор, 
самоскид), матеріали (фарбу, 
вапно, пісок) та працював 
разом із мешканцями над 
благоустроєм територій. 
«Спочатку бажаючих взяти 
участь у суботнику було 
мало, більшість спостерігала 
за процесом роботи з вікон. 
Довелося вмикати музику та 
влаштовувати пригощання 
для дітей, що дало гарні 
результати, учасників 
побільшало», — розповідає 
депутат. 
На сьогодні мешканці округу 
самі запитують депутата, коли 
відбудеться суботник. Так, 25 
липня запланована толока на 
вул. Привокзальній.

РЕМОНТУВАЛИ ПІД’ЇЗД ІЗ МЕШКАНЦЯМИ
Закон України «Про місцеве самоврядування» не передбачає 

виділення бюджетних коштів на ремонт під’їздів у багатоповерхових 
будинках, тому мешканці повинні робити це за власний рахунок. 
Оскільки самотужки осилити ремонт важко, Микола Грона 
запропонував жителям будинку № 2-а на вул. Привокзальній зібрати 
кошти на матеріали, а виконання робіт здійснити за власні гроші 
за допомогою своїх працівників. Проте, як з’ясувалося, скластися 
на матеріали не вдалося, довелося самостійно докуповувати 
частину матеріалів для ремонту під’їзду. Одна мешканка навіть 
звинувачувала депутата в тому, що він буцімто хоче заробити на 
ремонтах. «Таке чути було прикро, адже я і думки не мав, щоб 
збагатитись за рахунок мешканців. Навпаки, доклав чимало зусиль 
і коштів задля покращення умов проживання мешканців. Врешті-
решт ремонт під’їзду було виконано: пофарбовані панелі та поручні 
сходових клітин, поштукатурені стіни на всіх поверхах, на вході 
новий кахель, відремонтовано вхідні двері», — розповідає Грона. 
Згадує: коли мешканці інших під’їздів будинку побачили, як 
змінився під’їзд, то й вони просили депутата про ремонт. «Довелося 
відмовити, бо не всі мешканці багатоповерхівок усвідомлюють, що 
під’їзд – це їхня приватна власність», — констатує співрозмовник.
У перспективі — зробити огорожу прибудинкових територій на 
вул. Привокзальній. Для цього Микола Іванович запропонував 
мешканцям будинків спільним шляхом досягти мети — зібрати 
кошти на матеріал, а виконання робіт він проведе за власні кошти 
і силами своїх працівників. Наразі мешканці вирішують питання 
закупівлі металу на огорожу та ворота зі шлагбаумом. 

ПРО ДИТЯЧІ 
МАЙДАНЧИКИ

Такі просторі й оснащені 
майданчики непросто знайти у 
Борисполі: веселим парканом 
обгороджені великі площі, 
де тепер грається малеча. 
Дерева залишилися впритул 
до дитячого майданчика, 
щоб була тінь. Можливо, 
у цьому районі з’явиться і 
скейт-парк, бо місцеві хлопці 
просили про облаштування 
такого. Згідно з кошторисом, 
із міського бюджету виділено 
по 400 тис. грн на влаштування 
травмобезпечного резинового 
покриття майданчиків та 

придбано по два дитячих 
ігрових елементи на кожен. Але 
в такому вигляді майданчики 
здавалися незавершеними й 
звичайними. «Для задоволення 
прохань і потреб жителів та 
створення умов відпочинку 
мені довелося вкласти власні 
кошти, за які було виготовлено 
і встановлено різнобарвну 
огорожу, лавки, урни, пісочниці, 
гімнастичні бруси та турніки, 
тротуарні доріжки, здійснено 
зелені насадження. Доповнення 
до облаштування обійшлися 
в суму, близьку до виділеної 
з бюджету», — розповідає 
депутат.
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• заасфальтовані прибудинкові дороги та майданчики;
• перенесено основну частину металевих гаражів з-під будинків 

на окрему стоянку;
• у 5-ти старих багатоповерхових будинках замінено дерев’яні 

вікна на металопластикові, а також двері всіх під’їздів на 
сходинкових майданчиках;

• облаштовано спортивний майданчик біля будинків № 2-б та 
№ 3-б на вул. Привокзальній, який в цьому році планується 
покращити (підвищити огорожу та змінити покриття);

• облаштовано спортивний майданчик за цією ж адресою – 
встановлено групу тренажерів для дорослих та дітей;

• відремонтовано майданчик для сушіння білизни;
• біля кожного під’їзду всіх 5-ти багатоповерхових будинків на 

вул. Привокзальній встановлені лавки та урни;
• у будинку № 3-а на вул. Привокзальній проведено ремонт 

під’їзду – замінені поштові скриньки на нові, за власні кошти 
депутата були замінені вхідні двері в під’їзд та коридори 1-го 
поверху, замінено електропроводку на всіх стояках;

• встановлено спортивний майданчик біля будинку №8 на вул. 
Привокзальній;

• за власні кошти депутата встановлено спортивні тренажери та 
навіс для відпочинку на вул. Привокзальній, 8;

• проводились свята для дітей у кожному дворі з нагоди Нового 
року та Різдва;

• із нагоди свят 8 березня та Святого Миколая щорічно 
проводяться привітання трудового колективу та діток в 
дитсадочку на вул. Привокзальній та в Бориспільській 
реабілітаційній установі для інвалідів та дітей інвалідів «Наш 
дім»;

• проводились суботники;
• неодноразово надавалася оперативна матеріальна допомога 

з власного фінансового фонду депутата мешканцям округу, які 
опинилися в складному становищі.

  АКЦЕНТИ:
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 � ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є

СІЛЬСЬКІ БУДНІ РОГОЗОВА

• Сільський ДНЗ у відмінному стані.

 � ДОВІДКА
• Рогозівська сільська рада 

має у підпорядкуванні 
село Кириївщина. 

• Адмінцентр – село 
Рогозів.

• Населення 4,5 тис. осіб.
• Загальна площа сільради 

9 тис. га.
• Сільський голова — Іван 

Овсієнко.

«Вісті» продовжують серію матеріалів про села 
Бориспільської ОТГ. Пункт призначення – село Рогозів. � Перше, на що звертаєш увагу при в’їзді у Рогозів – гарні 

заасфальтовані дороги. Село потопає в зелені, будинки і 
подвір’я доглянуті. Є багатоповерхівки з цікавим дизайном. 
У керуванні сільрадою відчувається господарська рука.

Наталія ДОЛИНА, фото Богдан РАК

ПОВНА ГОТОВНІСТЬ
Гордість сільської громади 
– ЗОШ І-ІІІ ступенів. Будівля 
зберегла традиційний для 60-х 
років минулого століття дизайн, 
але завдяки ремонту має 
сучасний і привабливий вигляд. 
Велика пришкільна територія 
облаштована з любов’ю, 
зроблені газони, висаджені 
квіти. Поруч – невеличкий 
сад. Яблуні та вишні висаджені 
руками вчителів і школярів. Із 
ягід нового урожаю кухарі вже 
приготували 100 банок компоту 
для шкільної їдальні.
Директор школи Тамара 
Мисловська розповідає, що 
заклад готовий до старту.
«Навчається в нас 325 учнів. 
Якщо у вересні не опинимося 
у карантинній червоній зоні, 
будемо працювати в школі. 
Проте і до дистанційного 

навчання ми готові. Закупили 
нові монітори, провели 
швидкісний інтернет, вчителі 
пройшли навчання», — 
розповідає директор.
Ремонт зробили за кошти 
районного і сільського 
бюджетів. «Наша школа не 
поступається якістю навчання 
освітнім закладам заможних 
сіл району», — з гордістю 
розповідає сільський голова 
Іван Овсієнко.
Серед вчителів багато молоді, 
більшість із них — колишні 
випускники рогозівської школи, 
які після вишів повернулися 
працювати в рідне село. 

РОГОЗІВСЬКЕ 
«СОНЕЧКО»
ДНЗ «Сонечко» на 80 місць 
готовий до прийому діток.
«У нас працює три групи, 
місця вистачає, в прийомі 
не відмовляємо нікому», — 
розповідає в.о. завідуючої 
Юлія Цілик.
Територія садочку невелика, 
по-домашньому затишна, 
з квітами і газонами. 
Приміщенні зсередини вражає 
чистотою, всюди нові меблі. 

ОЗЕРО БІЛЕ ОБМІЛІЛО
Улюблене селянами озеро, в якому донедавна водилася риба, 
через цьогорічну засуху обміліло, риба почала гинути. За 
словами сільського голови, найближчим часом озеро будуть 
чистити земснарядом. У перспективі — зробити свердловину 
для наповнення озера водою. 

СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКА ЦЕРКВА
Дивної краси дерев'яний храм, збудований понад 100 років 
тому, на честь святого Миколая Чудотворця, є духовним 
центром села. Храм «висів на волосинці» у період німецької 
окупації в 1941-1943 рр. Місцеві кажуть, що в церкві був 
шпиталь військовополонених дніпровської флотилії. А ще до 
війни  будівля використовувалася під зерносховище. Перед 
тим, як місцеве населення дізналося 
про наміри радянської влади 
так використати церкву, 
жителі села розібрали по 
домівках всі церковні 
реквізити: майно, ікони. 
Відступаючи, німці 
підпалили церкву, 
однак селяни зробили 
все, щоб зберегти 
святиню. Після 
визволення села від 
окупантів  у 1943 
році люди повернули 
церкві майно і відтоді 
храм став діючим.

БК ЗАЧИНЕНИЙ
Колись БК був гарною 
будівлею. Але нині центр 
культурного життя села 
занепадає, стіни приміщення 
тріскаються і обсипаються, 
всередині сиро і непривітно. 
У таких умовах гуртки не 
працюють, залишився лише 
настільний теніс. За словами 
голови, коштів на капітальний 
ремонт Рогозівська сільська 
рада не має. Жаліється, що 
обласна рада обіцяла проект 
профінансувати, але кошти так 
і не виділила.
«У наших найближчих 
планах – домогтися початку 
капремонту. У першу 
чергу зробимо дах, стелю, 
встановимо електроопалення. 
Тоді тут можна буде 
працювати», – говорить Іван 
Овсієнко.

Дільнична лікарня працювала в 
селі з 1959 року. Два місяці тому 
її закрили у зв’язку з медичною 
реформою. Поки на її базі 
облаштували амбулаторію 
сімейної медицини. Є все 
необхідне: кабінети лікаря-
стоматолога, фізіотерапевта, 
педіатра, сімейного лікаря. Але 
приміщення тісне, потребує 
капітального ремонту.
«Потрібно ремонтувати дах, 

замінити вікна. Вони старі, взимку 
вітер гуляє», – розповідає педіатр 
Ніна Кряжевська, корінна 
рогозівка. Каже, після закінчення 
Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця 
повернулася в рідне село.
«Амбулаторія стара. Якщо не 
побудуємо нове приміщення, 
буде важко і лікарям, і 
пацієнтам. У області нам обіцяли 
побудувати двоповерхову 
будівлю, де будуть чотири 
квартири для медперсоналу. 
Але все зупинилося; що буде 
далі, коли село ввійде до складу 
Бориспільської ОТГ, невідомо. 
Будувати планують на місці 
старої амбулаторії. Але я проти, 
щоб зносили це приміщення, 
бо розвалити легше, ніж 
побудувати. Сказав: спочатку 
дайте гроші на нову амбулаторію, 
а потім будемо валити», — 
говорить сільський голова.

АМБУЛАТОРІЯ БЕЗ РЕМОНТУ

• Життя у селі має очевидні переваги: гарні 
пейзажі, чисте повітря, щирі люди ...
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У цифрах 
• Наразі ремонтується ділянка 
дороги довжиною 835 м (від 
повороту на Коцюбинського 
до будинку №128). 

• Площа асфальтового 
покриття дороги — 6 773 кв. м. 

• Площа тротуару — 1 146,5 
кв. м. 

• Незаасфальтованими 
залишаться  1,3 км дороги (від 
будинку №128 до №224).

Гість номера

ВІН НА ПОСАДІ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ З 2015 РОКУ. НАРОДИВСЯ І ВИРІС В 
РОГОЗОВІ, 35 РОКІВ ПРАЦЮВАВ У МІСЦЕВІЙ ШКОЛІ. МАЄ ВЕЛИКУ РОДИНУ. 
НЕДАВНО ДОНЬКА ПОДАРУВАЛА ЙОМУ П’ЯТОГО ОНУКА. ЯК ЖИВЕ ЙОГО РІДНЕ 
СЕЛО, ЧОГО ОЧІКУЄ СІЛЬСЬКА ГРОМАДА ВІД РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ, 
ОЧІЛЬНИК СІЛЬРАДИ ПОДІЛИВСЯ В РОЗМОВІ З «ВІСТЯМИ».

ІВАН 
ОВСІЄНКО: 

 � РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ  � БЛАГОУСТРІЙ

«ГОЛОВА ОТГ МАЄ ВМІТИ ЗАРОБЛЯТИ 
І РОЗПОДІЛЯТИ КОШТИ»

РОГОЗІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Наталія ДОЛИНА, 
фото Богдан РАК

— Багато сіл в Україні зане-
падає, люди переїжджають у 
місто. Як із населенням в Рого-
зові?

— Ми провели дослідження. У 
1926 році в селі проживало по-
над 3 тис. населення. Зараз – при-
близно стільки ж зареєстрованих 
плюс понад тисячу тих, хто не за-
реєстрований, загалом мешкає 
4,5 тисячі осіб.

— Молодь залишається в се-
лі? Чи є робочі місця?

— Так, у нас багато молоді. Пе-
реважно працюють у Києві та Бо-
рисполі, але в Рогозові також є 
робота. Працюють на підприєм-
ствах Рогозова, у бюджетних ор-
ганізаціях.

— Чи залишилося в Рогозові 
тваринництво, яким село сла-
вилося раніше?

— Ні. Зараз в нас чотири фер-
мерські господарства, але в ос-
новному вони займаються виро-
щуванням пшениці, кукурудзи, 
соняшника. На території села 
працює польська фірма «Мар-
бет», яка виготовляє меблі, є 
склади логістики польської фір-
ми «Целфаст-Інвест», є китайське 
підприємство, яке встановило 
пилораму і виробляє паркет. Во-
ни зайшли до нас недавно, пра-
цюють менше року, але претен-
зій до них немає. Це відповідаль-
ні люди, думаю, співпраця з ними 
буде плідною. Також в нас успіш-
но працює завод із виготовлен-
ня соняшникової олії, обсяги ви-
робництва – до 10 тонн на добу. У 
селі працює 10 магазинів, ринок. 
У приватних господарствах люди 
вирощують на продаж полуницю, 
огірки, помідори.

—До яких підприємств є пре-
тензії громади?

— Після того, як не стало рад-
госпу, тваринницька ферма, 
де було 5,5 тис. голів худоби та 
2000 дійних корів, стала приват-
ним підприємством колишньо-
го аграрного міністра Юрія Ка-
расика. Пізніше він продав фер-
му. Мені боляче про це говорити, 
але нові господарі вирізали ху-
добу і продали ферму іноземцям. 
Новий власник ТОВ ЄІМ «Красива 
земля» – громадянин Йорданії. 
Фірма вирощує бичків і вивозить 
м’ясо в Йорданію. За фермою ра-
хується 14, 5 га землі, але права 
власності на неї у попереднього 
власника не було. Нові господа-
рі мають узяти її в оренду і спла-
чувати за це кошти Рогозівській 
сільській раді. Проте вони нама-

гаються довести, що це їхня зем-
ля, впродовж трьох років не пла-
тять за оренду. Подали на нас до 
суду, Господарський суд в задо-
воленні їхнього позову відмо-
вив, зараз справа розглядаєть-
ся в Апеляційному суді. Сподіва-
ємося, він вирішить її на користь 
Рогозівської громади.

— Який сьогодні бюджет 
сільради?

— Невеликий, 7 млн 200 тис. 
грн. Але ми навчилися розподі-
ляти його на те, що потрібно в 
першу чергу. За п’ять років у се-
лі заасфальтовано 15 вулиць, се-
ло освітлене, вирішено пробле-
ми з водою — дві свердловини 
працюють, плануємо відремонту-
вати ще одну. Днями починаємо 
чистити земснарядом озеро Бі-
ле. За кошти обласної ради півто-
ра місяці тому заасфальтували ву-

лиці Гагаріна і Соборності. На це 
облрада виділила 3 млн грн. Зага-
лом область спрямувала 7,5 млн 
на капітальний ремонт шести ву-
лиць. За кошти районної ради та 
за сприяння Бориспільської РДА 
заасфальтували вул. Тракторну. 
Це коштувало 4 млн грн. 

За п’ять років із районної ради 
було виділено понад 10 млн грн 
на проведення капітального ре-
монту доріг, будівництво сучасно-
го спортивного майданчика. Зага-
лом у с. Рогозів побудовано 7 ди-
тячих майданчиків, у с. Кириївщи-
на – один майданчик. Виділяємо 
до свят пенсіонерам продукто-
ві набори, матеріальну допомогу 
мешканцям села на лікування. Хо-
чу висловити слова подяки район-
ній раді в особі Владислава Байча-
са і депутатам обласної ради Вале-
рію Ксьонзенко і Олександру Ме-
фодію за допомогу і підтримку.

— Як оцінюєте співпрацю з 
депутатським корпусом сіль-
ради? 

— Я радий, що в нас дружна 
команда. Усі питання ми вирі-
шуємо спільно на користь гро-
мади. 

— Які проблеми залишають-
ся невирішеними?

— Найбільша – будівництво но-
вої амбулаторії. Раніше була діль-
нична лікарня, але два місяці то-
му її закрили. На її базі планується 
збудувати амбулаторію, яка поки 
розташована в приміщенні лікар-
ні. Проект нової амбулаторії зро-
блений. Вартість будівництва – 20 
млн грн. Область узяла цей про-
ект на фінансування, але потім 
кошти виділили на щось інше, до 
нас нічого не дійшло. 

Ще одна проблема – капіталь-
ний ремонт будинку культури. 
Проект коригували двічі, оста-
точна сума – 10 млн грн. На рів-
ні області було вирішено питан-
ня виділення коштів, але потім їх 
перерозподілили на інші об’єкти 
Київщини, ми нічого не отрима-
ли. Після створення ОТГ невідо-
мо, хто і як буде виділяти кошти 
на розвиток соціально-культур-
ної сфери села.

— Громада Рогозова добро-
вільно увійшла у склад Бори-
спільської ОТГ?

— Так, на загальних зборах гро-
мада проголосувала за об’єднан-
ня з Борисполем. Сподіваємося, 
що гірше не буде, і нам вдасться 
зберегти медичну та освітню сфе-
ри. Я підтримую створення єди-
ної, сильної, спроможної ОТГ, але 
проти того, щоб ділити когось на 
багатих і бідних.

— Яким вважаєте Рогозів – 
бідним чи багатим?

— Ми не багаті. Але навіть при 
нашому невеликому бюджеті зро-
блено чимало, і хочеться зробити 
більше. Як розвиватимуться села 
в Бориспільській ОТГ, залежить 
від керівництва нової громади: як 
голова ОТГ буде планувати робо-
ту, чи буде бити себе в груди і ро-
бити все тільки для Борисполя, чи 
розподілятиме кошти справедли-
во, на благо всіх сіл в ній.

— Яким ви хочете бачити го-
лову ОТГ?

— Уже розпочалася підготов-
ка до виборів, боротьба буде за-
пеклою, заходять серйозні ко-
манди. Серед них є бізнесмени, 
які вміють заробляти. Але хотіло-
ся б, щоб головою ОТГ стала лю-
дина, яка вміє не тільки заробля-
ти гроші, а й розподіляти їх спра-
ведливо.

« Головне багатство нашого села з історією – 
талановиті й працьовиті люди. Після війни були 

труднощі з відбудовою, але рогозівці впоралися. 
Тут був колгосп, потім утворили радгосп 
«Рогозівський», де вирощували зернові, виробляли 
плодо-овочеву і м'ясо-молочну продукцію. Були 
великі ферми. У 1959 році була побудована 
дільнична лікарня, в 1965 році – школа. Знаходимо 
можливості розвиватися і сьогодні».

БЕЖІВКА: 
РЕМОНТ 
50 НА 50

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Вулицю Бежівка в Бори-
сполі ремонтують за кошти 
міського і обласного бюдже-
тів у співвідношенні 50 на 50.

На вулиці Бежівка за кошти 
міста було відремонтовано ді-
лянку від вул. Київський Шлях 
до повороту на вул. Коцюбин-
ського. Потім зробили части-
ну тротуару. Ремонтні робо-
ти відновилися у цьому році. 
Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Мико-
ла Корнійчук повідомив «Ві-
стям», що тендер виграло Бро-
варське ШБУ-50 із сумою 10 
млн грн при проектній варто-
сті 13 млн 600 тис. грн.

Початок ремонту супрово-
джувався обуренням бори-
спільців, адже довелося де-
монтувати новенький троту-
ар. Проте цього вимагала тех-
нологія — товщина асфальту, 
який клали на бетонне покрит-
тя, виходила більшою, ніж ви-
сота тротуару. Першу полови-
ну робіт профінансувала Ки-
ївська облдержадміністрація. 
Було зроблено «корито» для 
тротуару і заасфальтовано від-
різок проїжджої частини. 

Із заявкою на фінансування 
капітального ремонту вули-
ці Бежівка до КОДА подавав-
ся проект продовження капі-
тального ремонту вул. Голова-
того. Область обрала Бежівку.
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• Аніта опікується кіньми у 
клубі «Магнат» та у притулку

• Доки верстався номер, 
9-місячна Тигруля завершила 
реабілітацію і повертається 
додому у приватний зоопарк.

 � БЛАГОРОДНА МІСІЯ

РЯТУЄ 
ДИКИХ ТВАРИН 

ВЕДМЕДІ НА ПМЖ
Із клишоногих у притулку лише 
паралізована гімалайська 
ведмедиця. Їсть овочі, фрукти, 
кашу. М’яса та риби їй не 
можна, отримує риб’ячий 
жир. Вона паралізована 
і не рухається. Коли її 
привезли, тварина лежала з 
розчепіреними лапами. Зараз 
може піднятися на передніх 
лапах, згинати і розгинати 
задні, але ще не встає.
Скоро ведмежа компанія 
збільшиться. До Притулку для 
диких тварин  планує переїхати 
Ведмежий притулок WHITE ROCK 
Bear Shelter із Житомирщини, під 
опікою якого п’ять клишоногих. 
«Господарі ведмежого притулку 
— такі ж природозахисники, 
як і я. Це фахові зоологи, 
які допомагають нам 

консультаціями. Тепер мені 
потрібно допомогти їм. Переїзд 
— моя пропозиція. Притулок 
на Житомирщині, а господарі 
проживають на Київщині. 
Доводиться платити орендну 
плату за землю. Утримання 
ведмедів буде дешевшим на 40 
тис. грн, — розповідає Наталія. 
— На Житомирщині вольєри 
будував міжнародний фонд 
«Чотири лапи». Хто тоді думав 
про оформлення документів? А 
нині власник території вважає, 
що то його вольєри, і не віддає. 
Допомогти з будівництвом 
нових вольєрів узялася ГО 
UAnimals — гуманістичний рух 
за права тварин та найкрутіша 
зоозахисна організація в Україні. 
Вони оголосили збір коштів на 
вольєри. Також чималої суми 
потребує перевезення тварин. 
Роботи з будівництва вольєрів 
для ведмедів уже розпочалися». 

Наталія жаліється, що українці іноді люблять для 
екзотики завести вдома маленьку дику тваринку. 
Але награвшись, не знають, що з нею робити та як 
позбутися, бо їй потрібне спецхарчування, догляд, 
лікування. Тому притулок у Чубинському стає рятівним 
також для чиїхось «улюбленців». Такі ігри з тваринами 
для їхніх колишніх господарів є безкарними. А 
Притулок для диких тварин  виживає за рахунок 
благодійників.

• Притулок для диких тварин
Карта ПриватБанку 4731 1856 1037 2341 — Попова Наталія Олегівна 
(можна з приміткою, кому бажаєте допомогти) 
• WHITE ROCK Bear Shelter 
Приватбанк Р/р UA893052990000026001026703929 UAH ГРН
Одержувач: Збережи Дикість БО МБФ
Код ЄДРПОУ 41984523
АТ «Райффазен Банк Аваль»
№ UA743808050000000026004606011 UAH ГРН
UA723808050000000026007606063 USD
UA663808050000000026007606074 EUR
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Збережи Дикість»
код ЄДРПОУ 41984523
Призначення платежу: благодійна допомога

 � Притулок для диких тварин у селі Чубинське на Бориспільщині знають не лише в 
Україні, а й за її межами. Він знаходиться на території кінноспортивного клубу «Магнат», 
власницею якого є Наталія Попова. Тварини, які пройшли через притулок, врятовані й 
освоюють нові безпечні території навіть у Румунії та Південній Африці. 

УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ З 
ЯНИ

Левиця з’явилася у Наталії в 
жовтні 2018 року — хвора з дав-
нім переломом хребта, озлоблена. 
Нині 17-річну тварину не впізнати: 
пишне хутро, королівська хода й 
довіра до хазяйки-рятівниці. Яна 
живе у привілейованих умовах: 
тепла хатинка, просторий вольєр 
з басейном, який будували всім 
миром — із допомогою волонте-
рів та за кошти небайдужих. 2 тис. 
доларів боргу за вольєр ще лиша-
ються невиплаченими. 

У інших мешканців притулку 
апартаменти скромніші, але ком-
фортні для того, щоб ті дочекали-
ся, доки для них знайдуть нове 
місце проживання. 

Наталія ПОПОВА – власниця 
притулку, природозахисниця. 

Вона одна з небагатьох, чий 
вибір – щоденна важка праця 

заради старих, хворих, кинутих, 
осиротілих диких тварин. Її 

тепла вистачає всім, підхід до 
кожного підопічного знаходить 
легко. Наймолодших вигодовує 

з пляшечки, «стареньким» 
дає житло і гарантує достойне 

утримання або шукає 
«добрі руки». 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

РІЗНОШЕРСТІ 
СУСІДИ
Леви, які «квартирували» 
у Наталії Попової, зараз у 
Південній Африці. Циркові 
ведмедиці Маша і Лора 
– у Румунії. Сумний Міша 
прекрасно почувається в 
Україні у ведмежому притулку 
«Домажир», що на Львівщині. 
А скільки дрібніших тварин 
отримали допомогу у притулку 
і повернулися до повноцінного 
життя — порахувати важко. 
Недавно у природні умови 
випустили шістьох лисенят, 
які потрапили до притулку, 
залишившись без мами. 
Тваринок зуміли вигодувати 
так, щоб вони залишилися 
дикими і боялися людей. Серед 

врятованих і тепер вільних — 
бобри, борсуки, цибатий заєць, 
якому лікували травмовану 
ногу. 
Зараз у великій ванні на 
підстилці заліковує рани 
їжачок, який тимчасово 
покинув природне 
середовище. Під опікою ще 
єнотовидна собака, дві сови, 
два соколи, дикий лебідь 
із травмованим крилом, 
якого волонтери привезли з 
Київського моря, літати птах 
уже не зможе.
Улюбленицею волонтерів 
та хазяйки є Ванілька — 
коник Пржевальського. За 
словами Наталії, щоб відросли 
його копитця, пошкоджені 
недавньою пожежею в лісі 
у Чорнобильській зоні, має 
пройти рік.

СМУГАСТІ КИЦІ
«Із пошуком постійного 
проживання для тигрів 
складно, — розповідає 
Наталія Попова. — У 
притулку чотири тигри: 
двох столичні волонтери 
врятували, циркова тигриця 
Кая та 9-місячна Тигруля 
потребують догляду та 
повноцінного харчування. У 
найменшого зламана лапка, 
яку прооперували й вставили 
спиці, тепер тигреня грається 
улюбленою іграшкою — 
залишками гумового м’яча». 
Співрозмовниця наголошує, 
що з дикими тваринами 
правила безпеки вкрай 
важливі, тому доглядає за 
ними сама. 
Каже, на їжу для дорослих 
хижаків щомісяця витрачається 
майже 130 тис. грн. 

КОПИТНЕ ЦАРСТВО
У притулку п’ять оленів: троє 
маленьких косуль, один олень-
підліток і дорослий самець 
Льоша. Оленят потрібно 
годувати кожні дві години 
підготовленим козячим 
молочком. Найменші поки в 
одному вольєрі, дуже лякливі. 

ЛИСЯЧІ ЖИТЛА
Отримали новий вольєр 
лисиці. Рудий лис Петя — 
агресор, тому він у вольєрі в 
гордій самотності. По сусідству 
з ним — чорнобурка Шері 
та чорно-бурий лис Флафі. 
Свого часу Флафі прославився 
на телебаченні тим, що жив 

у «дбайливої» хазяйки та 
малював картини, які та 
продавала за кругленькі суми. 
А потім господарі віддали 
у ветклініку хвостатого на 
перетримку і не забрали. 
Лікар ветклініки зв’язалася 
з Наталією, яка прихистила 
«художника».  

Для бажаючих долучитися до допомоги:

Притулок

• Олень Льоша
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

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

Вимоги кредиторів направляти на ад-
ресу: Україна, 08303, Київська обл., мі-
сто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 
будинок 14.

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 03.08.2020 року 
о 14.00 в с. Глибоке Глибоцької сільської 
ради будуть проведені роботи по закрі-
пленню межовими знаками поворотних 
точок меж земельної ділянки в натурі, що 
знаходиться по вул. Суворова, 32, якою 
користується Дорчі Іван Іванович. Проси-
мо власників суміжних ділянок Казькова 
Євгена Івановича, Зевако Ігоря Івановича 
прибути до своїх ділянок для погодження 
меж та підписання Акту приймання-пере-
дачі межових знаків.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка під-
лягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБАНСЕРВІС», 
код ЄДРПОУ 31982734 

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

1. Інформація про суб’єкт господа-
рювання. 

08129, Київська обл., Києво-Свято-
шинський район, с. Петропавлівська 
Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 2, 
+38 (044) 494-31-11

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

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Реконструкція автозаправочного 
комплексу на 80 км автошляху Бори-
спіль — Дніпропетровськ — Запоріж-
жя Переяслав-Хмельницького району 
Київської області.

Технічна альтернатива 1.
У результаті планованої діяльності 

буде демонтовано існуюча АЗС (існу-
юча будівля операторської, навіс, 2 на-
земні газові ємності з пропан-бутаном, 
4 підземні ємності по 25 м3 з бензином 
та дизельним паливом та 2 заправні 
колонки). 

На місці демонтованого обладнання 
та будівель буде розташовано наступні 
будівлі, споруди та елементи території: 

— одноповерхова будівля АЗК за-
гальною площею 345,7 м2;

— резервуарний парк: підземні 
ємності рідкого пального загальним 
об’ємом 110 м3 (дві ємності по 55 м3) 
для зберігання бензину та дизельного 
палива та підземна ємність ЗВГ об’ємом 
20 м3 для зберігання пропан-бутану;

— підземний резервуар AdBlue;
— острівці з паливо-роздавальними 

колонками у кількості 4 шт. 
Технічна альтернатива 2.
Розглядається встановлення на АЗК 

обладнання для заправлення автомо-
білів стиснутим природним газом (СПГ) 
– метан, замість ЗВГ (пропан-бутан). 

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» має докумен-
ти права власності на земельну ділянку 
для комерційного використання за-
гальною площею 0,6967 га (кадастро-
вий номер 3223386500:02:005:0004).

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернатива не розглядалась, тому 
що ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» не має віль-
них від забудови земельних ділянок, 
які б підходили для реалізації планової 
діяльності. 

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності.

Позитивний соціально-економічний 
вплив планованої діяльності обумовле-
ний наданням послуг по заправці авто-
мобілів якісним пальним, створенням 
додаткових робочих місць, збільшен-
ням надходжень у місцевий та держав-
ний бюджети.

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

Реконструкція автозаправного комп-
лексу передбачена для встановлення 
більш сучасного обладнання, для за-
безпечення більш комфортних умов 
для персоналу комплексу та клієнтів.

Проектований комплекс передба-
чений для сервісного обслуговування 
автомобілів – заправка рідким та га-
зоподібним паливом різних марок та 
надання супутніх послуг автовласни-
кам – продаж супутніх товарів, швидке 
харчування.

Потужність АЗК складає 370 авто/
добу, з ним 350 авто/добу – рідким па-
ливом (бензин, дизельне пальне) та 20 
авто/добу – зрідженим вуглеводневим 
газом.

Об’єм реалізації нафтопродуктів 
пункту складає 9000 л на добу, в тому 
числі бензину – 5000 л, дизельного па-
лива – 4000 л.

На АЗС буде встановлено два підзем-
них резервуари для зберігання рідко-
го палива загальним об’ємом 110 м3, 
один підземний резервуар об’ємом 20 
м3 для зберігання пропан-бутану, та 
одна ємність об’ємом 5 м3 для збері-
гання рідини AdBlue.

Прийом палива з автоцистерн пе-
редбачається за допомогою зливно-
го пристрою, обладнаного швидко 
роз’ємними герметичними муфтами, 
сітчастими фільтрами та сталевою ар-

матурою. Злив палива передбачено 
самопливом. 

Зливний трубопровід обладнується 
клапаном переливу, який запобігає 
можливісті переповнення резервуару 
при прийомі палива з автоцистерни. 
Максимальний рівень заповнення 
кожного резервуару складає 95% від 
повного об’єму.

Відпуск нафтопродуктів в паливні 
баки автотранспортних засобів перед-
бачається 4 паливо-роздавальними ко-
лонками зі всмоктуючими насосами. В 
колонках передбачена рекуперація ви-
парів з паливо-роздавальних колонок 
та з резервуарів пального в автоцис-
терну при зливі нафтопродуктів.

До установки прийняті чотири 
двосторонні паливо-роздавальні 
14-пістолетні колонки для заправлення 
бензином, дизельним паливом та при-
родним газом (з двома заправними піс-
толетами для газу, двома високошвид-
кісними пістолетами для заправлення 
дизельним паливом, вісім пістолетів 
для заправлення бензином та два піс-
толети для заправлення дизельним 
паливом). Одна колонка обслуговує 
водночас двох клієнтів. Всі пістолети 
колонок обладнані розривним клапа-
ном. Також на одному з чотирьох за-
правних острівців буде встановлено 
колонку для заправлення автомобілів 
речовиною adBlue.

В колонках передбачена рекупера-
ція випарів з паливо-роздавальних ко-
лонок та з резервуарів пального в ав-
тоцистерну при зливі нафтопродуктів.

Всі відсіки резервуарів оснащені ди-
хальними трубопроводами (деаерація 
резервуарів), які врізаються в замірні 
труби через вогневі запобіжники. Ди-
хальний клапан розрахований на зли-
вання нафтопродуктів з продуктивніс-
тю до 30 м3/год і спрацьовує при тиску 
180-200 мм вод. ст. та вакуумі – 20-25 
мм вод. ст.

Деаерація відсіків резервуару з бен-
зинами поєднана з газоурівнювальною 
системою. Деаерація відсіку резервуару 
з дизельним паливом є самостійною.

Також АЗК передбачає заправку ав-
томобілів зрідженим вуглеводневим 
газом (пропан-бутан). 

АЗК буде укомплектований: під-
земним резервуаром ємністю 20 м3, 
заправні колонки для ЗВГ суміщені з 
рідкими нафтопродуктами.

Земельна ділянка загальною пло-
щею 0,6967 га перебуває у власності 
ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» (кадастровий 
номер 3223386500:02:005:0004).

Кількість створених робочих місць 
на об’єкті — 12.

Водопостачання комплексу забез-
печується власною існуючою свердло-
виною, госпфекальне водовідведення 
передбачається шляхом вигребу з 
подальшим вивезенням спеціалізо-
ваними організаціями відповідно до 
договору. Поверхневі (дощові) води 
збираються з території АЗК мережею 
приймальних лотків і направляти-
муться на локальні очисні споруди з 
нафто-сепаратором з подальшим ски-
данням очищених вод у резервуар 
накопичення та повторним викорис-
танням для миття території, нафтошлам 
буде вивозитись спеціалізованою ор-
ганізацією. 

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

Щодо технічної альтернативи 1.
Підприємство відноситься до об’єк-

тів, для яких екологічні, санітарно-епі-
деміологічні, протипожежні та інші об-
меження наведені в діючих державних 
екологічних нормативних документах, 
будівельних, санітарних і протипожеж-
них нормах.

Екологічні обмеження:
— при експлуатації об’єкта дотри-

муватись нормативів чинного приро-
до-охоронного законодавства;

— викиди від стаціонарних джерел 
викидів повинні здійснюватися при 
наявності Дозволу на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря 
(у відповідності з його умовами) та не 
перевищувати гранично допустимих 
нормативів;

— забір води для потреб вироб-
ництва та скиди стічних вод повинні 
здійснюватися при наявності Дозволу 
на спеціальне водокористування (у від-
повідності з його умовами);

— відходи, що утворюються на під-
приємстві в процесі виробничої діяль-
ності, повинні передаватись іншим 
організаціям згідно попередньо укладе-
них договорів для подальшого зберіган-
ня, обробки, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення;

— виконання вимог щодо раціо-
нального використання природних 
ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
— експлуатацію об’єкта здійснювати 

згідно з чинними нормативними сані-
тарно-гігієнічними нормами та прави-
лами;

— дотримуватись вимог до організа-
ції санітарно-захисної зони відповідно 
до Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96);

— рівень акустичного забруднення 
не повинен перевищувати нормативів 
шумового забруднення та вібрації на 
межі встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
— дотримання правил пожежної 

безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання 

виконувати всі умови щодо експлуа-
тації об’єкта діяльності, а також здійс-
нювати ресурсозберігаючі, охоронні, 
захисні та інші заходи щодо умов без-
печної експлуатації обладнання, дотри-
мання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьо-
му вплив на навколишнє середовище 
мінімальний і не потребує додаткових 
екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2:
Аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
Відстань до найближчої житлової за-

будови повинна відповідати ДСП 173-
96 «Про затвердження Державних сані-
тарних правил планування та забудови 
населених пунктів». Згідно з п. 5.32 ДСП 
173-96 санітарно-захисна зона для АЗС 
приймається за розрахунком забруд-
нення атмосферного повітря, але не 
менше 50 м.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтерна-
тивами.

Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території 

включає планування майданчиків. 
Під’їзні дороги та шляхи до об’єкту бу-
дівництва — існуючі. 

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

Щодо технічної альтернативи 2:
аналогічні технічній альтернативі 1. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
Ділянка для розміщення автозаправ-

ного комплексу належить підприєм-
ству на правах власності. Підприємство 
проводитиме геологічні дослідження 
в межах розташування ділянки, буде 
розроблено ПЛАС. 

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливо-

го впливу на довкілля.
Щодо технічної альтернативи 1.
Водне середовище — утворення 

господарських, побутових та зли-
вових стоків (господарсько-питне 
водопостачання згідно Дозволу на 
спецводокористування, госпфекальне 
водовідведення у вигріб з подальшим 
вивезенням спеціалізованими органі-
заціями. Поверхневі (дощові) води зби-
раються з території АЗК мережею при-
ймальних лотків і направлятимуться на 
локальні очисні споруди з нафто-сепа-
ратором з подальшим скидом очище-
них вод у резервуар накопичення та 
повторним використанням очищеної 
води на полив території, а нафтошлам 
вивозиться спеціалізованими організа-
ціями за договором.

Геологічне середовище – негативний 
вплив не передбачається.

Клімат і мікроклімат — негативний 
вплив на клімат і мікроклімат незна-
чний.

Атмосферне повітря — джерелами 
утворення забруднюючих речовин на 
період експлуатації об’єкта будуть: ди-
хальні клапани резервуарів зберіган-
ня палива, запобіжний клапан ємності 
зберігання СВГ паливороздавальне 
обладнання, газороздавальні колон-
ки, транспорт. При проектованій діяль-
ності будуть викидатися такі речовини 
у межах гранично-допустимих кон-
центрацій: ангідрид сірчистий, сажа, 
вуглецю оксид, азоту діоксид, бензин, 
вуглеводні, пропан, бутан.

Утворення відходів — у результаті 
виробничої діяльності утворюються 
відпрацьовані лампи, промаслені пі-
сок та ганчір’я, тверді побутові відхо-
ди. Всі категорії відходів тимчасово 
зберігаються у закритих контейнерах 

на окремому майданчику видалення 
відходів та передаються на утилізацію 
та захоронення відповідним комуналь-
ним установам згідно договорів.

Рослинний і тваринний світ та об’єк-
ти природно-заповідного фонду — 
об’єкти природного заповідного фонду 
в районі розташування відсутні.

Вирубка зелених насаджень не пе-
редбачається.

Соціальне середовище — створен-
ня інфраструктури для автовласників. 
Негативний вплив не передбачається.

Техногенне середовище — негатив-
ний вплив на техногенне середовище 
відсутній.

Ґрунт – незначним джерелом за-
бруднення може стати будівельне 
сміття та паливно-мастильні матеріали 
від роботи будівельних механізмів. З 
метою запобігання негативного впли-
ву на ґрунт проектом передбачається 
оснащення площадки контейнерами 
для побутових і будівельних відходів і 
вивезення їх на полігон побутових від-
ходів. При експлуатації об’єкту вплив 
можливий у випадку аварії.

Щодо технічної альтернативи 2.
Джерела утворення забруднюючих 

речовин згідно альтернативи 2:запобіж-
ний клапан ємності зберігання СПГ, га-
зороздавальні колонки. Викиди: метан. 

Інші джерела та види можливого 
впливу на довкілля співпадають з тех-
нічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності 

ТОВ «АВТОБАНСЕРВІС» в межах існую-
чої земельної ділянки не спричинить 
значного негативного впливу на ото-
чуюче середовище та здоров’я насе-
лення.

Щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається.
9. Належність планованої діяльно-

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

Планова діяльність належить до 
другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» ч.3 пункт 4 (зберігання та пе-
реробка вуглеводневої сировини(газу 
природного, газу сланцевих товщ, газу, 
розчиненого у нафті, газу централь-
но-басейнового типу, газу (метану) ву-
гільних родовищ, конденсату, нафти, 
бітуму нафтового, скрапленого газу).

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

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля у відповідно із ст.6 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

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

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля 
— це процедура, що передбачає:

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

— проведення громадського обго-
ворення планованої діяльності;

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

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

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

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

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

Протягом 20 робочих днів із дня оп-
рилюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і 
пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання 
під час підготовки звіту з оцінки впли-
ву на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або 
обґрунтовано відхилити зауваження 
і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності. 

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

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

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

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації за адресою: 01004 м. Київ, 
вул. Басейна, 1/2А; eko.koda@ukr.net, 
тел.: (044) 279-01-58, Киреєва Вікторія 
Станіславівна.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 8.55, 12.50, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини
7.05, 8.05, 11.30, 14.00, 18.20, 0.30, 2.00 

Суспільна студія. Марафон
9.00 Літургія Православної Церкви 

України з нагоди Хрещення Руси-
України

13.00 Молебень Православної Церкви 
України з нагоди Хрещення Руси-
України

15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55, 22.15 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 #ВУКРАЇНІ
0.00 Перша шпальта

1.00 Телепродаж
3.30 Регіональний дайджест
4.00 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
4.55 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 13.05, 15.05 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.20 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.50 Х/ф "Шерлок - 1 (2): Сліпий банкір"
0.45 Комедія "Повернення в різдвяну 

бухту"
2.20 Комедія "1+1"
5.30 "Українські сенсації"

ІНТЕР.
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
6.50, 14.25, 15.20, 16.05 "Вещдок"

7.45 Д/п "Києво-Печерська Лавра. 
Фотографія тисячоліття"

9.00 "День Хрещення Русі. Божественна 
літургія в Києво-Печерскій Лаврі"

11.00 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.55 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.30 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00, 2.25, 4.20 "Подробиці"
23.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Сьогодні
9.30, 3.20 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 3, 4 с. (12+)
23.20 Т/с "Одеса-мама" 4, 5 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Одеса-мама" 6 с. (16+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.40, 13.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф "Міський мисливець" 

(16+)
16.35 Х/ф "Громобій" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.25 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.40 Т/с "Винищувачі-2: Останній бій" 

(16+)
1.45 Х/ф "Вілсон" (18+)
3.10 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time

6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
10.30 Х/ф "Аквамарин"
12.40, 19.00 Аферисти в мережах (16+)
21.10 Х/ф "Безсоромна мандрівка" (16+)
23.00 Х/ф "Столик №19" (16+)
0.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
1.55 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.00 "Зважені та щасливі - 9" (12+)
12.00 "Таємниці ДНК" (16+)
14.00, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Вибір матері" (12+)
23.00 Т/с "Червоні браслети"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Мічений"
9.00 Х/ф "Світ предків"
10.25, 17.20 "Загублений світ"

14.10 Х/ф "Гарячі голови"
15.35 Х/ф "Гарячі голови-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
0.00 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
2.25 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 М/ф "Казка про рибалку й рибку"
6.55 М/ф "Ну, постривай!"
7.50, 16.50, 20.50, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.15 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Товариш генерал"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.05, 2.45, 3.55 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Необдуманий крок"
4.25 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 28 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 4.00 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

2.00, 4.30 Суспільна студія. 
Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25, 1.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30, 18.55, 22.40 "Дикі тварини"
19.30 "Боротьба за виживання"
21.40 Святі та грішні
0.00 Бюджетники
3.30 Регіональний дайджест
5.00 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.15 

"Розсміши коміка"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.20 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.50 Х/ф "Шерлок- 1 (1): Етюд у 

рожевих тонах"
0.45 "Дубінізми 2020"
1.05 Драма "Той, що вижив"
3.45 "Любий, ми переїжджаємо"
5.30 "Гроші 2020"

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

Каневським"
7.00 "Вещдок"
8.45, 18.00, 19.00, 1.40 "Стосується 

кожного"
10.35 Х/ф "Красунчик зі стажем" (12+)

12.30 Х/ф "Заміж на 2 дні" (16+)
14.30 Х/ф "Кохання з ризиком для життя" 

(16+)
16.15 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.30, 4.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Сьогодні
9.30, 3.20 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 1, 2 с. (12+)
23.20 Т/с "Одеса-мама" 1, 2 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Одеса-мама" 3 с. (16+)

ICTV.
4.15 Скарб нації

4.20 Еврика!
4.30 Служба розшуку дітей
4.35 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.20 Громадянська оборона
6.05 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.05, 13.20 Х/ф "Сфера" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
16.55 Х/ф "Васабі"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Спеціаліст" (16+)
22.45 Х/ф "Схильність" (16+)
0.35 Х/ф "Дилер" (18+)
2.10 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Х/ф "Дівчина в павутинні" (16+)
9.50 Х/ф "І прийшов павук" (16+)
12.00 Х/ф "Зроблено в Америці" (16+)
14.10 Х/ф "Ворог держави" (16+)

17.00 Аферисти в мережах (16+)
19.00 Ревізор
21.50 Х/ф "Лара Крофт: розкрадачка 

гробниць"
23.40 Х/ф "Міс Куля" (16+)
1.30 Х/ф "Досконалі" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.00 "Зважені та щасливі - 9" (12+)
12.55, 14.50 "Таємниці ДНК" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.30 Т/с "Кріпосна" (16+)
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Вибір матері" (12+)
23.00 Т/с "Червоні браслети"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Опер за викликом-3"
10.00 "Помста природи"
10.30 "Загублений світ"

14.15 Х/ф "В тилу ворога"
16.15 Х/ф "Викуп"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
0.05 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.45 Х/ф "Работоргівля"
3.10 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Бременські музиканти"
6.50 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.10, 16.50, 20.50, 3.20 "Випадковий 

свідок"
8.00 Х/ф "Загін особливого призначення"
9.25 Х/ф "Тихе слідство"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.50 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00, 2.20, 4.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Точка неповернення" (16+)
4.30 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 27 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 ЛИПНЯ — 2 СЕРПНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

2.00 Суспільна студія. Марафон
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25, 1.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.15 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 Бюджетники
0.00 Спільно
3.30 Регіональний дайджест
4.00 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 13.00, 15.05 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.20 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.50 Х/ф "Шерлок - 1 (3): Велика гра"
0.45 Комедія "Кохання на різдво"
2.20 Х/ф "Мюнхен"
5.40 "Українські сенсації"

ІНТЕР.
5.35, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.25, 15.20, 16.05 "Вещдок"
8.45, 18.00, 19.00, 1.35 "Стосується 

кожного"
9.45 "Корисна програма"
10.50 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.45 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)

13.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
20.00, 2.25, 4.20 "Подробиці"
23.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
5.05 "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, 2.30 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 5, 6 с. (12+)
23.20 Т/с "Одеса-мама" 7, 8 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Одеса-мама" 9 с. (16+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.30, 13.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Х/ф "Зона висадки" (16+)
16.35 Х/ф "Спеціаліст" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.40 Т/с "Винищувачі-2: Останній бій" 

(16+)
1.40 Х/ф "Засідка" (18+)
3.15 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)

9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.00, 22.50 Х/ф "Лігво монстра" (16+)
13.20 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Тривожний виклик" (16+)
1.00 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.10 Служба розшуку дітей
2.15 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.00 Т/с "Коли ми вдома"
9.55 "Зважені та щасливі - 9" (12+)
12.00 "Таємниці ДНК" (16+)
14.00, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Вибір матері" (12+)
23.00 Т/с "Червоні браслети"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Винна війна"
8.50 Х/ф "Втрачений скарб"

10.25, 17.15 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Земля, забута часом"
14.55 Х/ф "Три дня на втечу"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.20 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
2.15 "Облом.UA."

НТН.
5.45 М/ф "Мауглі"
7.15 М/ф "Лисичка з качалкою"
7.50, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
10.55, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 0.50, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
4.00 "Правда життя"

СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 ЛИПНЯ — 2 СЕРПНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

2.00 Суспільна студія. Марафон
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25, 1.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Бюджетники
18.55, 22.15 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 Схеми. Корупція в деталях
0.00 #ВУКРАЇНІ
3.30 Регіональний дайджест
4.00 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.55 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 13.15, 15.05 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.20 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.50 Х/ф "Шерлок - 2 (1): Скандал у 

Белгравії"
0.45 Мелодрама "Різдво в палаці"
2.20 Комедія "Повернення в різдвяну 

бухту"
3.45 "Любий, ми переїжджаємо"
5.35 "Українські сенсації"

ІНТЕР.
5.35, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.25, 15.20, 16.05 "Вещдок"
8.45, 18.00, 19.00, 1.35 "Стосується 

кожного"
9.45 "Корисна програма"
10.50 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"

11.45 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
20.00, 2.25, 4.20 "Подробиці"
23.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
5.05 "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, 3.00 Реальна містика
12.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чорна кров" 7, 8 с. (12+)
23.00 Сталкер
0.00 Т/с "Одеса-мама" 10, 11 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Одеса-мама" (16+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.45, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Каратель" (16+)
16.35 Х/ф "Вбивча швидкість" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.40 Т/с "Винищувачі-2: Останній бій" 

(16+)
1.40 Х/ф "Живі"
3.15 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.10 Х/ф "Тривожний виклик" (16+)

13.00 Заробітчани
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Ангели Чарлі"
23.00 Х/ф "Ангели Чарлі 2: Повний 

вперед" (16+)
1.10 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.00 "Зважені та щасливі - 9" (12+)
12.00 "Таємниці ДНК" (16+)
14.00, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Вибір матері" (12+)
23.00 Т/с "Червоні браслети"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Відповідь"
8.45 Х/ф "Легенда про маску"
10.30 "Помста природи"

11.05 "Рішала-2"
13.05, 17.20 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "100 000 000 до н.е."
15.35 Х/ф "Ера динозаврів"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
0.05 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.45 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.15 М/ф "Малюк і Карлсон"
7.20 М/ф "Іванко та Воронячий цар"
7.50, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Найостанніший день" (12+)
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.05, 0.55, 2.55 "Речовий доказ"
18.20, 3.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"

ЧЕТВЕР, 30 ЛИПНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ВОДІЯ КАТ. В,С,Д,Е 
АВТОСЛЮСАРЯ
ПОКОЇВКУ 
ПОВАРА-УНІВЕРСАЛА
БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРПЛАТІ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 3.30 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

2.00 Суспільна студія. Марафон
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25, 1.00 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 Світова медицина. Південна 

Африка - цілителі Зулуси
22.15 Секрети Сонячної системи

0.00 Схеми. Корупція в деталях
4.00 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
4.55 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.05 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 13.15, 15.10 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30 "Ліга сміху"
22.25, 0.15 "Вечірній квартал"
1.55 Комедія "Отже, війна"
5.10 "Світське життя 2020 дайджест"

ІНТЕР.
5.35, 23.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.25, 15.20, 16.05, 0.55 "Вещдок"
8.45, 18.00, 1.45 "Стосується кожного"

9.45 "Корисна програма"
10.50 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.45 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00 "Вещдок. Особливий випадок"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Небезпечні секрети" (16+)
3.15 "Жди меня. Україна"
4.40 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Телемагазин"
5.50 "Мультфільм"

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, 3.45 Реальна містика
11.00 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 1, 3 

с. (12+)
15.30 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 

(12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
23.20 Т/с "Бійся бажань своїх" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Бійся бажань своїх"

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.50 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.05, 13.20 Х/ф "Грім у тропіках" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 1.15 Х/ф "Костолом" (16+)
16.20, 23.00 "На трьох" (16+)
17.20, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
3.00 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.15 Т/с "Грімм" (16+)
9.50 Від пацанки до панянки (16+)

17.00 Х/ф "Лара Крофт: розкрадачка 
гробниць"

19.00 Х/ф "Лара Крофт: розкрадачка 
гробниць. Колиска життя" (16+)

21.20 Х/ф "Ангели Чарлі (2019)" (12+)
23.50 Х/ф "Эверли" (18+)
1.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.45 Служба розшуку дітей
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.00, 19.15 "Наречена для тата 3" (12+)
9.05 "Врятуйте нашу родину - 2" (16+)
11.00, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
21.10, 22.45 Т/с "Загадка для Анни"
1.00 Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Гарячі голови"
8.45 Х/ф "Гарячі голови-2"
10.15 "Помста природи"

11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Астероїд проти Землі"
15.25 Х/ф "Кривавий орел"
19.25 Х/ф "Останній замок"
22.00 Х/ф "Боксер"
23.45 Х/ф "Тавро"
1.35 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
2.15 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.55 М/ф "Казка про царя Салтана"
7.20 М/ф "Рукавичка"
7.50, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Ідеальний чоловік"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.00, 0.50, 2.55 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
4.55 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 31 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 ЛИПНЯ — 2 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.30, 3.45, 

5.30 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.20 Шо? Як?
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Ромео і Джульєта" 1 с.
12.00, 20.30, 21.20 "Дикі тварини"
12.30 Світова медицина. Південна 

Африка - цілителі Зулуси
13.00 "Подорож відкритим космосом"
13.30 Секрети Сонячної системи
14.25, 1.00 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
22.00 Х/ф "Франц" (16+)
0.30, 5.00 Схеми. Корупція в деталях
2.00, 4.35 #ВУКРАЇНІ
2.50 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми переїжджаємо"
17.30 Комедія "Еван усемогутній"
19.30, 5.50 ТСН
20.15, 22.00 "Вечірній квартал"
23.10, 0.10 "Світське життя 2020 

дайджест"
1.05 "Ліга сміху"
2.55 Комедія "Кохання на різдво"
4.30 Мелодрама "Різдво в палаці"

ІНТЕР.
6.30 "Слово Предстоятеля"
6.40 Х/ф "Зозуля с дипломом"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Дайте книгу скарг"
12.50 Х/ф "Двоє під однією парасолькою"

14.35 Х/ф "Бережись автомобіля"
16.30 Х/ф "Доньки-матері"
18.30, 20.30 Т/с "Голос з минулого" (12+)
20.00, 2.15 "Подробиці"
22.30 "Ювілейний вечір Михайла 

Шуфутинського "Артист"
0.15 Х/ф "Коханці" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.00 "Орел і Решка. Божевільні вихідні"
4.50 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00, 3.20 Сьогодні
7.30, 4.10 Реальна містика
8.45 Т/с "Чорна кров" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Чорна кров" 7, 8 с. (12+)
16.45 Т/с "Сильна жінка" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Сильна жінка" (12+)
23.15 Т/с "Настане світанок" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Настане світанок" (12+)

ICTV.
4.45 Скарб нації

4.50 Еврика!
5.00 Факти
5.25 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.40 "На трьох" (16+)
9.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.30, 13.00 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз"
12.45 Факти. День
14.50 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

2"
16.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
20.55 Х/ф "Заручниця-3" (16+)
23.00 Х/ф "Закатати в асфальт" (18+)
1.55 Х/ф "Дилер" (18+)
3.20 Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф "Агент Марні"
7.20 Аферисти в мережах (16+)
9.20 Варьяти (12+)
11.10 Хто зверху? (12+)
15.10 Х/ф "Безсоромна мандрівка" (16+)
17.00 М/ф "Фердинанд"
19.00 Х/ф "Відьмина гора"

21.00 Х/ф "Привид в обладунках" (12+)
23.00 Х/ф "Той, що біжить по лезу 2049" 

(16+)
2.10 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.40, 10.50 Т/с "Вибір матері" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірки"
17.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Звана вечеря" (12+)
20.55 Х/ф "Дівчата"
22.55 Х/ф "Весілля в Малинівці"
0.50 "Весілля в Малинівці: невідома 

версія" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.35 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Битва проклятих"
15.00 Х/ф "Гра Ендера"
17.00 Х/ф "Пекло"
19.00 Х/ф "Вторгнення: Битва за рай"
20.55 Х/ф "Книга Ілая"
23.00 Х/ф "Ніндзя"

0.40 Т/с "CSI: Місце злочину-13"

1.30 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.

5.55 Х/ф "Навіки - 19"

9.00 Х/ф "Застава в горах"

10.55 Х/ф "П'ять хвилин страху"

12.35 "Легенди карного розшуку"

15.30, 3.10 "Випадковий свідок"

18.05 "Переломні 80-ті"

19.00, 2.40 "Свідок"

19.30 Х/ф "За сірниками"

21.25 Х/ф "Бандити"

23.40 Х/ф "Перестрілка" (16+)

1.30 "Хвороби-вбивці"

3.30 "Речовий доказ"

СУБОТА, 1 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.30, 3.45, 

5.30 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 Шо? Як?
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 На східному фронті
14.25, 1.00 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.30 Прем'єра. "Всі на море. Нова 

Зеландія"
19.30, 21.20 "Дикі тварини"
20.00 Д/ф "Індія. Слідами тигра"
22.00 Х/ф "Життя" (16+)

0.30, 2.00, 3.15 #ВУКРАЇНІ
2.50 Бюджетники
4.05 Схеми. Корупція в деталях
4.35 Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 0.55 "Світ навиворіт"
12.30 Комедія "Папік"
17.30 Х/ф "Сьомий син"
19.30, 5.45 ТСН
20.15 Х/Ф "Ван хельсинг"
23.00 Х/ф "Сонна лощина"

ІНТЕР.
5.35 "Подорожі в часі"
6.00 Х/ф "Вождь червоношкірих"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Божевільні вихідні"
12.05 Т/с "Там, де твій дім" (12+)
14.40 Т/с "Голос з минулого" (12+)
18.10 Х/ф "Четверо проти банку" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "100 речей і нічого зайвого" 

(12+)
22.50 Х/ф "Бережись автомобіля"
0.45 "Вещдок"
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.25 "Мультфільм"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50, 19.00 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.50 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)
12.45 Т/с "Бійся бажань своїх"
16.50 Т/с "Міраж" 1, 2 с. (12+)
20.00 Т/с "Міраж" (12+)
22.10 Х/ф "Помічниця"
0.15, 2.15 Шоу Братів Шумахерів
1.45 Телемагазин
2.50 Т/с "Перехрестя"

ICTV.
4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.35 Факти
5.00, 7.40 Анти-зомбі
5.50, 8.35 Громадянська оборона
6.40 Секретний фронт
9.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.25, 13.00 Х/ф "Час відплати" (16+)
12.45 Факти. День
14.55 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
16.35 Х/ф "Заручниця-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "С.В.О.Т.: Спецназ Міста 

Янголів" (16+)
21.20 Х/ф "С.В.О.Т.: Перехресний вогонь" 

(16+)
23.05 Х/ф "Схильність" (16+)
0.55 Х/ф "Засідка" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Ревізор
9.00, 11.00 Kids' Time
9.05 М/ф "Фердинанд"

11.05 Х/ф "Той, що біжить по лезу 2049" 
(16+)

14.10 Х/ф "Привид в обладунках" (12+)
16.10 Х/ф "Відьмина гора"
18.10 Х/ф "Бунтар Один" (12+)
21.00 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

(12+)
23.55 Х/ф "Эверли" (18+)
1.50 Варьяти (12+)
2.45 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 "Білоруський вокзал: невідома 

версія" (12+)
6.50 "Дівчата: невідома версія" (12+)
7.50 "Весілля в Малинівці: невідома 

версія" (12+)
8.45 Х/ф "Весілля в Малинівці"
10.40 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
22.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.10, 0.30 "Загублений світ"
13.05 Х/ф "Втрачений скарб"
14.50 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
17.15 Х/ф "Боксер"
19.00 Х/ф "Сорок вісім годин"
20.50 Х/ф "Інші сорок вісім годин"
22.40 Х/ф "Ніндзя-2"
2.25 "Облом.UA."

НТН.
8.05 "Слово Предстоятеля"
8.10 "Страх у твоєму домі"
11.50 Х/ф "За сірниками"
13.45 Х/ф "Живіть у радості"
15.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"
16.40 Х/ф "Бандити"
19.00 Х/ф "Міцний горішок"
20.30 Х/ф "Беремо все на себе"
22.00 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
0.10 Х/ф "Перестрілка" (16+)
2.00 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 2 СЕРПНЯ

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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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Оголошення та реклама

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

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

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
3-к.кв., р-н Соцмістечка, 86 кв.м., 1/2, мебльована, 

цегла, утеплена, з гаражем. Тел.: 0 67 8374057.

БУДИНКИ

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

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

Бориспіль
СУЛИМІВСЬКЕ-2, ДАЧА В С/Т, 50 КВ.М. БУДИ-

НОК З ДОБРОТНОГО ДЕРЕВА, ОБКЛАДЕНИЙ 
ЦЕГЛОЮ, ВЕРАНДА З ВИГЛЯДОМ НА САД, 
КУХНЯ, ЕЛЕКТРОСАУНА, КАМІН НА ДРОВАХ, 
ДУШ, ТУАЛЕТ, ПОГРІБ, ВСІ МЕБЛІ, ТЕХНІКА, 
9 СОТОК, ВОДА ЗІ СВЕРДЛОВИНИ. КРИТА 
ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНИ, ФРУКТОВИЙ САД, 
ПОРЯД ОЗЕРО (МОЖНА КУПАТИСЬ, ЛОВИТИ 
РИБУ). ДОСТОЙНІ СУСІДИ, 800 000 ГРН. ДО МЕ-
ТРО «ХАРКІВСЬКА» — 40 КМ, ДО БОРИСПОЛЯ 
— 18 КМ, ДО БАРИШІВКИ — 10 КМ. ФОТО СКИ-
НУ НА ВАЙБЕР. ТЕЛ.: 0 67 7453552, 0 66 4191817, 
ЗІНАЇДА. 

Центр р-н, будинок 124 кв.м, 10 соток. Тел.: 0 
93 9366932, 0 93 9366931.

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

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

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

Мирне с., 100 кв.м, цегляний, утеплений, 2 кот-
ла, с/в, газ, свердловина, інтернет, 25 соток. 
Тел: 0 95 9132366.

Петропавлівське с., 150 кв.м, газ, вода, гараж. 
Тел.: 0 97 3012661.
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, 198700 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. 

ГАРАЖІ

Бориспіль
ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, ЦЕГЛЯНИЙ, КООП. 

«ПРОГРЕС», ВУЛ. МАНУЇЛЬСЬКОГО, НЕДОРО-
ГО, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 67 8015417, ІННА.

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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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні ме-
блі, побутова техніка , 5000 грн+комунальні. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

2-к кв.,район школи №4, 4000 грн. Тел.: 0 96 
0121246.

2-к.кв., центр, 1/5, кімнати окремі, житловий стан, 
необхідні меблі, побутова техніка , 6000 грн+кому-
нальні. Тел.: 0 97 5594064, Валентина. 

3-к.кв., новий будинок, початок вул. Головатого, 
житловий стан, меблі, побутова техніка, 8000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Кімнату у приватному будинку, без господарів, для 
1 людини, всі зручності, меблі, пральна машина, по-
руч зупинка, без комісійних, 1000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 63 2013797. 

Найму
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Нива 2121, 1988 р. Гарний стан. Тел. 0 68 6519403.
ВАЗ-2107 (лада), 2007 р., пробіг 42 тис.км, колір 

світло-сірий металік, вуличне зберігання. Тел.: 0 
67 7356009.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В КАФЕ ПОТРІБЕН КУХАР, ПРОДАВЕЦЬ ГРА-
ФІК РОБОТИ ДОБА/ТРИ. ТЕЛ.: 0 96 2246173, 
ОЛЕНА.

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

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу двірника, робітника по ремонту та об-
слуговуванню службових приміщень, секретаря-ді-
ловода, кухаря з посвідченням. Тел.: 0 67 4570661, 
0 93 8601014.

На постійну роботу потрібен завгосп зі знан-
ням ПК, г/р 2/2, з/п 8700 грн. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібен ВО-
ДІЙ на тягач-полупричіп, з/п договірна. Тел.: 0 50 
3110914.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні: 
швачка, прасувальниця, охоронець, г/р та оплата 
за результатами співбесіди. Тел.: 0 67 7341607, з 
9.00 до 20.00.

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. 

НАДАЮ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА КОН-
СУЛЬТАЦІЇ: ТОВ, ФОП, ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА, 
ЄДИНИЙ ПОДАТОК. ТЕЛ.: 0 50 9350319, НАТА-
ЛІЯ.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ЗАСИПАЛЬНИКИ 
СИРОВИНИ, ВАНТАЖНИКИ, СКЛАДАЛЬНИ-
КИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ, 
З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м. Глівіци. Офіційна та гід-
на робота на будові, безкоштовні вакансії, нада-
ємо житло. Ліц. №981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. 
Тел.:0 93 0165413(вайбер), 0 67 1744429. 

Київ
Мулярі (каменярі) потрібні для будівництва ба-

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

Охоронці запрошуються в охоронну компанію 
м. Києва. З/п від 6000грн. Гр 7/7 днів, вахтовий 
метод роботи. Тел.: 0 67 2402023.

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.

БУТОВИЙ КАМІНЬ, ТЕМНО-СІРОГО КОЛЬОРУ, 
КАМІНЬ РІВНОЇ ФОРМИ, ПІДІЙДЕ ДЛЯ КЛАДКИ 
СТОВПЧИКІВ ПІД ПАРКАН ЧИ ІНШОЇ КЛАДКИ. 
ЗАЛИШОК 4 М.КУБ. САМОВИВІЗ С.ГЛИБОКЕ, 
4000 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 96 1160129, МИКОЛА.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел твердопаливний. Тел.: 0 93 9366932, 0 93 

9366931.

РІЗНЕ
Бориспіль

Газова плита, б/в, в робочому стані, радянська; лі-
нолеум, новий, 20х98 см; тески-слюсарні, в гарному 
стані. Тел.: 0 97 3396527.

Котел опалювальний КС-Т-16, б/в, з паспортом, 
під газ та тверде паливо, з повним комплектом ди-
моходу, 4500 грн. Тел.: 0 66 6149267.

Матрац на ліжко 140х200, недорого. Тел.: 0 50 
0545158.

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

Продам далекобійникам: 1GPS навігатор 
«Pioner» 7 д. (карти Європи); навігатор «Pioner» 
7 д. з фото-відеореєстратором (карти Європи); 
каністра 20 л з краником; балон 5 л з пальником. 
Тел.: 0 68 2709735.

Продам подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. 
Тел.: 0 66 6462947.

Циркулярка-фуганок, 4000 грн; бензокосилкав 
500 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

Човен «Романтика», в гарному стані, все в ориги-
налі, 8000 грн. Тел.: 0 66 6149267.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю металобрухт чорних та кольорових ме-
талів, макулатуру, склобій. Високі ціни, самови-
віз, автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 0 99 

4791140.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр. 

Виконуємо внутрішні роботи: гіпсокартон, шпаклів-
ка, відкоси, ламінат, шпалери, утеплення балконів, 
фарбування та ін. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.

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

Ремонт всередині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка шпалер, 
холста, декоративна штукатурка і т.п. Повний пере-
лік ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Мусоргського вул., 10 соток, є фундамент, буді-

вельний паспорт. Тел.: 0 63 6518465. 
Вороньків с., 20 соток, держакт, всі комунікації, 

заселений район, під забудову, ціна договірна, 
власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Глибоке с., пров. Шевченка, 25 соток, 30х85 м, 
можна розділити на 2 ділянки, під'їзд з двох сто-
рін, газ, світло по вулиці, до асфальтованої доро-
ги 30 м, ціна 7500 грн/сотка. Тел.: 0 63 2013797. 

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

під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 30000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009. 

Куплю
Бориспіль

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

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 Киє-
ва. 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 власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.

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

Куплю земельну ділянку у власника в м. 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., вул. Лютнева, 5/5, житловий стан, необ-
хідні меблі, побутова техніка , 6000 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 97 5594064, Валентина. 

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ОВЕН. Спокій вам тільки 
сниться. Однак постарай-
теся все-таки зайняти ви-

чікувальну позицію та нагромадити 
сили. Тоді ваші зусилля приведуть 
вас до перемоги над обставинами.

ТЕЛЕЦЬ. Основними по-
діями можуть стати спра-
ви, пов'язані з родиною 

та будинком. У цій сфері зірки про-
рокують багато нового, ваші близь-
кі люди можуть втратитися звичних 
орієнтирів.

БЛИЗНЮКИ. Почнуть 
реалізовуватися дуже 

важливі для вас плани, в першу 
чергу, це стосується особистого 
життя.

РАК.   Вам таки варто звер-
нути увагу на думку навко-
лишніх. Близькі люди бажа-

ють вам добра й можуть дати коштов-
ну пораду.

ЛЕВ.  Не намагайтеся ні-
чого вирішувати за допо-
могою сили та лайки. Зате 

сприйнятливість і гнучкість дозво-
лять добитися гарних результатів. Ви 
можете опинитися перед необхідні-
стю зробити вибір.

ДІВА.  Вам знадобиться 
вірний розрахунок, швид-
ке рішення і вміння згур-

тувати колектив. Ваша активність і 
енергійність дозволить зрушити з 
мертвої крапки справи.

ТЕРЕЗИ.   Настрій (та й 
стан) може виявитися аб-
солютно неробочим. По-

старайтеся зібратися, оскільки са-
ме зараз ви зможете вирішити на-
віть самі.

СКОРПІОН. Вас чекає 
справжній фінансовий 
успіх, справи йдуть вгору, 

ви почуваєте, що робите все пра-
вильно. Але не забувайте й про осо-
бисте життя. Гарний час для відпуст-
ки й подорожі

СТРІЛЕЦЬ.  Ви розумні 
й іронічні, ваші влучні ви-
раження зараз попадають 

прямо в ціль, щоправда, свою дум-
ку іноді краще залишити при собі.

КОЗОРІГ. Виявляться 
вдалими поїздки й подо-
рожі. Ваші ідеї й задуми 

підтримають. Варто навести поря-
док, усе розкласти по поличках, на-
віть власні думки й почуття.

ВОДОЛІЙ. Ваш соціаль-
ний статус досить міцний, 
але вам знадобиться під-

тримка начальства, звертаючись з 
проханням, виявіть дипломатію й 
такт. 

РИБИ.  Вам необхідно бу-
ти уважніше та обережні-
ше. Навколо вас плетуть-

ся інтриги. Не вплутуйтеся ні в які, 
навіть невинні авантюри. Можлива 
поява нових ідей.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ЛИПНЯ - 2 СЕРПНЯ


