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 � ЗНАЙ НАШИХ!

39 МЛН ЄВРО НА РОЗВИТОК 
БОРИСПІЛЬЩИНИ

Богдан РАК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Увага до події величезна, 
адже замовником є німецька 
компанія Kostal, яка працює 
в багатьох країнах світу. 
Забудовник – місцева компанія 
ПрАТ «Агробудмеханізація», 
голова правління Володимир 
Шалімов. Запуск першої 
черги виробництва дасть 900 
робочих місць. Загальний обсяг 
інвестицій — 39 млн євро.
Пряма мова Дмитра Разумкова: 
«Ми повинні розуміти, що це 

велика інвестиція в економіку 
нашої держави».
Пряма мова Володимира 
Шалімова: «Це третій німецький 
завод, який ми будуємо в 
Україні за останні чотири 
роки. До цього були об’єкти 
в Коломиї та Бродах. Зараз 
черга дійшла до нашої рідної 
Бориспільщини».
Зводитися завод буде у 
дві черги. Будівлі першої – 
адмінкорпус, виробничі цехи, 
складські приміщення та 
будівлі інфраструктури, які 
планують закінчити навесні 
2021 року.

24 липня відбулася урочиста церемонія закладення капсули у 
будівництво сучасного заводу з виготовлення автомобільної 
електроніки на Бориспільщині. Участь у заході взяв голова 
Верховної Ради України Дмитро Разумков.

 � ОТАКОЇ!

ЛИСТОНОШІ ПРОТИ ДОДАТКОВИХ 
НАВАНТАЖЕНЬ ЗА ЗАРПЛАТУ 4 тис. грн
 � До редакції «Вістей» звернулася листоноша 

Бориспільського відділення Укрпошти, яка побажала не 
називати своє прізвище. За словами жінки, керівництво 
зобов'язало працівників розносити пенсіонерам набори 
продуктів. За додаткове навантаження листоношам не 
доплачують. Які набори повинні розносити працівники 
Укрпошти та як впроваджується послуга, розбиралися 
«Вісті».

Наталія ДОЛИНА

4950 наборів від 
благодійників

Відомо, що під час каранти-
ну людям похилого віку розно-
сили продуктові набори. Редак-
ція звернулися за коментарями 
до управління соцзахисту Бори-
спільської міської ради із запи-
танням, чи залучалися до заходів 
працівники Укрпошти.

Директор Бориспільського 
міського територіального цен-
тру соціального обслуговування 
Наталія Загородня відповіла, що 
ніякої домовленості з Укрпоштою 
щодо доставки продуктів від бла-
годійних фондів немає.

«На період карантину благо-
дійні фонди надавали продукто-
ві набори людям похилого віку. 
Це адресна допомога. Ми отри-
мали 4950 наборів, які розноси-
ли працівники терцентру. У нас 
працює 18 осіб. Самі розванта-
жували, розподіляли набори за 
категоріями. Спочатку пенсіоне-
рам за 80 років, потім категорії 
60+, розносили. Є відомості, ко-
му і як доставляли продукти. Ні-
якої співпраці щодо цієї роботи з 
Укрпоштою немає», —запевнила 
директор.

Чим більше 
реалізували, тим 
більше отримали?

Керівник відділення поштово-
го зв’язку Бориспіль-1 Київської 
міської дирекції АТ «Укрпошта» 
Наталія Білошапка підтвердила, 
що таку послугу, як доставка за 
замовленням продуктів та інших 
товарів, Укрпошта надає, але за-
перечила, що працівників змушу-
ють виконувати це безоплатно.

«Укрпошта пропонує допомо-
гу з купівлею продуктів. Кожен 
пенсіонер, який обслуговується 
в Укрпошті, може отримати бо-
нусну картку «Щасливий пенсіо-
нер», по якій замовляє продукти 
першої необхідності за акційни-
ми цінами. Ці картки листоноші 
пропонують клієнтам тоді, коли 
приносять пенсію. Це їхні поса-
дові обов’язки. Якщо пенсіонер 
замовляє товар, то листоноша 
його доставляє за адресою. Згід-
но суми реалізації нараховується 
відсоток від продажу, отже пра-
цівник пошти, який виконує цю 
роботу, має матеріальну зацікав-
леність. Послуга впроваджуєть-
ся недавно, у нашому відділенні 
замовлень ще не було. На Велик-
день люди замовляли освячені 
паски. Відсоток від продажу на-
раховувався листоношам. У нас 
діє система бонусів і премій за пе-
ревиконання плану та продаж то-
вару з каталогів», — розповіла Бі-
лошапка.

Додатковий тягар за 
смішні гроші

Отже, на перший погляд, пошта-
рям гріх жалітися на важку долю. 
Вони і заробляти можуть на тор-
гових послугах. Але чомусь не ли-
ше в Борисполі, а й по всій краї-
ні поштарі обурюються важкими 
умовами праці, низькою зарпла-
тою і додатковими вимогами. Лю-
ди звільняються, бо не витриму-
ють.

У відділенні Бориспіль-1 листо-
нош 12 осіб. За будь-якої погоди – 
у дощ, сніг, холод і спеку – ходять 
пішки, доставляючи людям пері-
одику й пенсії. Без перебільшен-
ня, ризикують життям, бо носять 
із собою чималі кошти на виплату 
пенсій, пільг, субсидій. Транспор-
том їх не забезпечують. 

Як пояснила Наталія Білоша-

пка, кожна дільниця розрахова-
на відповідно до навантажен-
ня, зокрема, рахується не лише 
кількість кореспонденції, а й кі-
лометраж. Це входить у розраху-
нок основної зарплати. Але тепер 
поштарям треба не лише газети 
розносити, а й виконувати план 
продажу товарів.

Посадовий оклад листоноші 
першого класу – 4 тис. 800 грн. 
У другого і третього класу сума 
менша. Щоб отримати перший 
клас, потрібно здати екзамен на 
кваліфікацію.

За організацію і доставку за-
мовлення за бонусними картка-
ми «Щасливий пенсіонер» пош-
тар отримує 7%.

Цього разу в переліку акцій-
них товарів пропонуються олія, 
консерви «Кілька в томаті», цу-
керки, печиво, засіб для миття, 
махрові рушники. Навіть якщо 
клієнт замовить усі товари з ка-

талогу, то листоноша отримає за 
доставку не більше 25 грн. Але, 
зрозуміло, повний асортимент 
ніхто не купує. Тож ходити до за-
мовника додому вдруге і втретє 
листоноші доведеться за сміш-
ні гроші.

Чи дійсно пенсіонери стануть 
щасливими від послуги з такою 
пафосною назвою, невідомо. Але 
в тому, що вона ляже тягарем на 
плечі поштарів, немає сумнівів.

Ось така невесела правда про 
рівень заробітків, умов праці та 
турботу про працівників пошто-
вої сфери на низинному рівні. 
Ймовірно, цю правду важко 
розгледіти вищому керівництву 
АТ «Укрпошта», що отримує за-
хмарні зарплати та маніпулює 
цифрами, створюючи ілюзію 
благополуччя рядових праців-
ників галузі, розповідаючи, що 
робота Укрпошти виходить на 
новий рівень.

• Крім доставки кореспонденції та пенсій, листоношам настійливо рекомендують виконувати план 
із реалізації товарів першої необхідності.
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 � АКТУАЛЬНА ТЕМА

У МІСЦЕВИХ ГРУПАХ У СОЦМЕРЕЖАХ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОСТИ ТА ВІДЕО ВІД МІСЦЕВИХ АКТИВІСТІВ ЩОДО 
НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ РЕМОНТУ КНП «БОРИСПІЛЬСЬКА БЛІЛ». ЧИ ВІДПОВІДАЄ ЦЕ ДІЙСНОСТІ ТА ЯК 
КОНТРОЛЮЮТЬСЯ РЕМОНТНІ Й ФІНАНСОВІ ПРОЦЕСИ, «ВІСТЯМ» РОЗПОВІВ ГОЛОВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
РДА ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ.

ВОЛОДИМИР 
СТРОКАНЬ: 

«РДА РОБИТЬ УСЕ, ЩОБ РЕМОНТ 
ЛІКАРНІ ЗАВЕРШИВСЯ ВЧАСНО»

Богдан РАК

— Розкажіть, як районна 
влада контролює процес ре-
монтних робіт у лікарні? Чи за-
довільна якість? Як сприймаєте 
критику активістів?

— Я б звернув увагу на обсяг ро-
біт та терміни. Щодо якості робіт 
скажу, що виконано основне, три-
ває здача підрядниками зроблено-
го. Зараз приймаємо роботи в три 
етапи. Перший — це роботи, які 
приймаються від технагляду. Дру-
гий – під час першого тижня робо-
ти персоналу, коли лікарі можуть 
помітити недоліки, яких не було 
видно одразу. І третій – ми цінимо 
активістів, які роблять зауваження і 
відпрацьовуємо кожен сигнал, аби 
все було виконано якісно. Виявлені 
дефекти вносяться в реєстр і мені 
кожного дня доповідають, що зро-
блено, аби їх усунути.

— Чимало питань виникає 
щодо ремонту пологового від-
ділення. Цей об’єкт називають 
проблемним. 

— Технагляд ще не приймав 
зроблені роботи. Знаю, що є чи-
мало дефектних актів. Коли під-
рядник буде здавати об’єкт, ми 
ставитимемо запитання.

— Є нарікання на компанії, 
які проводять капремонти в лі-
карні. 

— Підрядники були визначені че-
рез систему «Прозоро». Звісно, хо-
тілося, аби підрядники були більш 
досвідчені та кваліфіковані, але є те, 
що є, і працюємо з тим, хто є.

— Чому тоді не змінити недо-
бросовісного підрядника? 

— У нас немає мети змінюва-
ти підрядника – ми повинні пра-
цювати. Адже змінити підрядни-
ка після його перемоги на «Про-
зоро», якщо він того не бажає, 
— складна процедура. Може-

мо застрягнути на роки в судах. 
Ми не маємо на це права, адже ці 
об’єкти надважливі, люди чека-
ють. Ми повинні їх здати вчасно. 
Якщо подамо в суд, то лікарня ста-
не на паузу. Ми працюємо на межі, 
щоб створювати максимальний 
тиск на підрядника та щоб робо-
ти були виконані вчасно та якісно.

— Що скажете про скасуван-
ня рішення про будівництво 
нового корпусу лікарні?

— Я б цю ситуацію розглядав з 
точки зору майбутнього. Лікарня 
буде працювати в умовах рефор-
ми вторинної ланки, тому необ-
хідно дивитися, який буде запит 
на послуги та як заклад ці послу-
ги надаватиме. Наскільки лікарня 
зможе в майбутньому себе утри-
мувати? Адже конкуренція та бо-

ротьба за пацієнта зростатимуть 
з кожним роком. І не лише в дер-
жавних лікарнях, але й приват-
них. Тому будувати великий но-
вий корпус лікарні, який, мож-
ливо, не буде за що утримувати 
– недоцільно. Коли я прийшов, 
питання стояло так: роботи роз-
початі, тому не будемо розмов-
ляти про нове будівництво, а для 
початку відремонтуємо те, що є.

Наша мета – дати лікарні шанс 
стати успішним підприємством 
після реформи, в умовах конку-
ренції. Як вони його використа-
ють та чи зможуть конкурувати з 
приватними лікарнями – не мо-
жу сказати, далі все буде в їхніх 
руках.

— Якщо продовжувати тему 
про шанси на успішний розви-

ток, то район вкладає чимало 
коштів в розвиток сіл. 

— Сьогодні громади району 
в нерівних умовах. В одних до-
ходна частина бюджету набага-
то більша, ніж в інших. Дуже ба-
гато залежить від виборів. Якщо 
люди проголосують і приведуть 
до влади команду, яка буде пра-
цювати для громади і рухати її 
вперед, то успішною може стати 
будь-яка територія. Усе залежа-
тиме від керівників: чи бачити-
муть вони стратегію розвитку та 
її втілення.

— Які перспективи ви бачите 
для розвитку Бориспільщини в 
умовах децентралізації?

— Бориспільщина унікальна. У 
неї є перспектива створення по-
тужного логістичного хабу. Як це 
втілити – питання. Я працюю над 
тим, аби ці можливості були. Ми 
створюємо умови, щоб міг зайти 
будь-який інвестор. Адже робочі 
місця, створені компанією із ви-
сокою корпоративною соціаль-
ною відповідальністю, — такою як 
KOSTAL – це новий для України рі-
вень відносин між роботодавцем і 
працівником. Ще одна вимога до 
інвесторів – виробництво має бути 
максимально екологічно чистим. 

— Які іноземні інвестори ще 
цікавляться Бориспільщиною?

— Французький інвестор FM 
Logistic будує другу чергу логіс-
тичного центру на території Ду-
дарківської сільської ради. Че-
рез пандемію на початок робіт 
не змогли приїхати представни-
ки материнської компанії з Фран-
ції, але обіцяли завітати восени. А 

зустрічі та переговори з інвесто-
рами тривають постійно.

— Якщо говорити про логіс-
тику, відразу з’являється запи-
тання щодо доріг, які не витри-
мують жодної критики. 

— Дорога на Дударків в жахли-
вому стані. Зараз проведено поточ-
ний ремонт, щоб убезпечити її від 
руйнування. На рівні області три-
вають проектні роботи, а ми пра-
цюємо над створенням Бориспіль-
ського лоббі, аби зробити цей від-
різок швидше. Також я запропо-
нував взяти участь у відновленні 
дороги і компанії FM Logistic. 

Є ще дорога Глибоке – Городи-
ще. Гроші є, але третій раз не мо-
же відбутися тендер на її будів-
ництво. Є компанії, які його бло-
кують. Подібне блокування заку-
півель через «Прозоро» — один 
із видів бізнесу; є фірми зі статут-
ним капіталом 1000 грн, які мо-
жуть заблокувати тендер.

— Зараз райони змінили свої 
межі, стали більшими. Але їхні 
повноваження незрозумілі, за 
реформою їх мали прибрати. 
Як далі працюватимуть РДА?

— Я не хотів би дискутувати на 
цю тему, адже немає поки жодної 
конкретної інформації, лише про-
екти, які не розглядалися Верхов-
ною Радою. Ми повинні усвідом-
лювати, що адміністративно-те-
риторіальна реформа передбачає 
ліквідацію районів. Те, що зараз 
зробили – це проміжний крок. Ко-
ли буде внесено зміни до Консти-
туції, райони зникнуть. Завдання 
РДА – створити умови для подаль-
шого успішного розвитку громад.

« НАША МЕТА – ДАТИ ЛІКАРНІ ШАНС СТАТИ  
УСПІШНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІСЛЯ РЕФОРМИ В 

УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ»

« БУДУВАТИ НОВИЙ ВЕЛИКИЙ КОРПУС 
ЛІКАРНІ, ЯКИЙ, МОЖЛИВО, НЕ БУДЕ ЗА ЩО 

УТРИМУВАТИ – НЕДОЦІЛЬНО»
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 � ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

 � ЗАКОН Є ЗАКОН

БОРИСПІЛЬ ВЧИТЬСЯ ДБАТИ ПРО ТВАРИН 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Волонтери громадської органі-
зації з захисту тварин «Артемон» 
обурювались, що збудоване по-
над рік тому приміщення з робо-
чою назвою «Притулок для тва-
рин» досі не використовується, 
а їхню ГО не залучили до обгово-
рення принципів роботи закладу. 
За словами доповідача Юлії Опа-
насюк, ГО «Артемон» утримувати 
чотирилапих на благодійних за-
садах складно. 

«Артемон» існує 10 років, за 
цей період простерилізовано 
740 собак. Саме ми зверталися 
до міського голови з ініціативою 
побудувати притулок», — заяви-
ла Опанасюк. 

Богдан Меташоп, директор 
КП ВУКГ, відповів: «Новозбудо-
ваний заклад є структурним під-
розділом ВУКГ. Після реєстрації 
він стане КП і не буде притулком, 
а працюватиме як Центр стери-
лізації та адопції тварин. Це оз-
начає, що безпритульних тва-
рин відловлюватимуть, стерилі-
зуватимуть, лікуватимуть, обро-
блятимуть від паразитів, а потім 
або знаходитимуть для них влас-
ників, або повертатимуть на по-
переднє місце. Утримувати тва-
рин нереально. Статутом Центру 
стерилізації та адопції тварин (КП 
«ЦСАТ») передбачено комерційну 

діяльність, зокрема ветеринарну. 
Це допоможе заробляти на утри-
мання тих чотирилапих, які у при-
роді не зможуть вижити». 

Прозвучали пропозиції:
• Розробити програму стимуля-

ції мешканців, які братимуть тва-
рин на утримання.

• Створити наглядову раду, ку-
ди входитимуть зоозахисники, 
для контролю за діяльністю при-
тулку. 

Міська рада і депутати не змог-
ли дати відповіді на питання: «Що 
буде з «Артемоном»?», яке стави-
ли волонтери ГО, погрожуючи ви-
пустити собак на вулиці міста. 

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук наголосив: «На цьому 
етапі створюється комунальне 
підприємство, затверджується 
статут. Після його реєстрації від-
буватимуться зустрічі, на яких уз-
годжуватимуться умови співпраці 
із зоозахисниками».

 � Питання «Про створення 
комунального підприємства 
«Центр стерилізації 
та адопції тварин» 
Бориспільської міської 
ради Київської області» 
викликало обговорення у 
сесійній залі.

У рішенні Бориспільської 
міської ради зокрема йдеться:
«Із метою створення 
ефективного, дієвого, 
економічно доцільного, 
суспільно прийнятного 
цивілізованого механізму 
зменшення чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методами та 
популяризації гуманного 
ставлення до тварин міська 
рада ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальне 
підприємство «Центр 
стерилізації та адопції тварин» 
Бориспільської міської ради 
Київської області за адресою: 
08301, Київська область, місто 
Бориспіль, вулиця Гоголя, 63.
2. Затвердити статут 
комунального підприємства 
«Центр стерилізації та 
адопції тварин» (КП «ЦСАТ») 
Бориспільської міської ради 
Київської області.

Пунктом 2 статуту 
передбачається:
2. Мета і предмет діяльності
2.1. Головними завданнями 
і напрямками діяльності 
Підприємства є:
• відлов безпритульних тварин 
з метою регулювання їх 
чисельності;
• надання необхідної 
ветеринарної допомоги 
тваринам;
• проведення ветеринарної 
практики;
• виробництво ветеринарних 
медикаментів і препаратів, 
оптова, роздрібна торгівля 
ветеринарними медикаментами 
і препаратами;
• проведення дезінфекційних, 
дезінсекційних, дератизаційних 
робіт;
• тимчасове утримання 
відловлених тварин;

• повернення відловлених 
тварин власникам або 
уповноваженим особам;

• організація збору, утилізації, 
захоронення, а також кремація 
трупів тварин; 

• надання платних послуг 
населенню та організаціям;

• облік, реєстрація, ідентифікація 
тварин;

• біостерилізація тварин;

• евтаназія травин за 
ветеринарними показниками;

• здійснення діяльності, 
пов’язаної із придбанням, 
перевезенням, зберіганням, 
обліком, використанням, 
знищенням наркотичних 
засобів, психотропних речовин, 
прекурсорів та їх аналогів, при 
наявності виданого дозволу;

• оптова та роздрібна торгівля 
товарами для тварин;

• проведення інформаційно-
просвітницької роботи 
серед населення з питань 
правильного поводження з 
тваринами;

• готельні послуги для тварин;

• організація та проведення 
конференцій, зустрічей, зборів 
щодо утримання та поводження 
з тваринами, регулювання їх 
чисельності та інше.

2.2. Підприємство здійснює 
окремі види діяльності на 
підставі ліцензій, дозволів, 
патентів тощо у випадках, 
передбачених чинним 
законодавством України.

ПРИСТРАСТІ ДОВКОЛА ЗАЛІЗНИЦІ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Відколи працює у Борисполі 
ПрАТ «БКБМ», підприємство ко-
ристується залізничною колією 
довжиною менше 1 км, щоб до-
ставляти на територію матеріа-
ли. Директор заводу Ігор Шалі-
мов вийшов на липневу сесію з 
пропозицією оформити оренду 
землі під цією залізницею, щоб 
сплачувати кошти до міського 
бюджету. У сесійній залі знайш-
лися люди, які почали шукати 
«підводні камені». 

79 питання порядку денно-
го 78 сесії Бориспільської місь-
кої ради «Про надання дозво-
лу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користу-
вання на умовах оренди пло-
щею у межах 1,8300 га для 
розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізнично-
го транспорту приватному ак-
ціонерному товариству «Бо-
риспільський комбінат буді-
вельних матеріалів» по вул. 

Запорізька (згідно наданого 
графічного матеріалу) у м. Бо-
риспіль» викликало бурхливу 
реакцію. 

У залі прозвучало заперечення 
з посиланням на Статтю 124 ЗКУ 
— «Чому одним торги, а іншим 
без конкурсу 1,83 га?». Другу за-
грозу побачили в тому, що на зем-
лях начебто зібралися будувати 
вагову станцію. 

Ігор Шалімов прокоменту-
вав: «Наше виробництво не мо-
же працювати без залізниці. Що-
дня на підприємстві працює 700 
осіб. 

Ця залізниця існує ще з після-
воєнних часів. Я вже користуюся 
цією землею і буду користувати-
ся надалі. Мені немає сенсу пла-
тити за більшу площу, ніж я ви-
користовую. Ми хочемо працю-
вати на користь міста. Земельна 
ділянка окреслена в межах 1,83 
га. Її точну площу можна буде ви-
значити в процесі виготовлен-
ня проекту, на який ми просимо 
дозвіл. 

Ваговий комплекс ми не може-
мо будувати, бо неможливо вико-

нати технічні умови: 30 м прямої 
колії до комплексу і 30 м після 
комплексу. Але якщо колеги-де-
путати проти, можна не голосу-
вати».

Крапки над «і» поставило по-
силання на статтю 134 ЗКУ, де 
виокремлено об’єкти транспорт-
ної інфраструктури та підтвердже-
но законність позитивного рішен-
ня цього питання. Депутати під-
тримали його. 

Земельний кодекс України (ЗКУ)
Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.
Частина 2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають 

у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами 
проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами 
другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

Стаття 134. 
Частина 2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земель-

них торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або 
права на них у разі:

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, тран-
спортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу).

• Голова ГО «Артемон» Юлія Опанасюк та директор КП ВУКГ Богдан Меташоп.
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 � БЛАГОРОДНА МІСІЯ

 � ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ФЕРМЕР І ЛІРИК – ВІДВЕРТО ДЛЯ «ВІСТЕЙ» ПРО 
ЗЕМЕЛЬНИЙ ЗАКОН, ЯКИМ МАЄ БУТИ ГОЛОВА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ ТА ТИХ, ХТО ГОТОВІ ПРО СЕБЕ 
ЗАЯВИТИ НА ВИБОРАХ.

ВАЛЕРІЙ 
МАРТИШКО: 

«НА ВИБОРАХ Я ЗА ВИРОБНИЧНИКІВ 
І ПРОФЕСІОНАЛІВ»

Юлія ГАМАН

Займаючись сільським госпо-
дарством багато років, Валерій 
Мартишко зсередини вивчив га-
лузь і переконаний, що потенціал 
українського села і громад розви-
нути реально. 

…про українське 
фермерство

— Фермером бути важко, а тим 
паче – в Україні. Адже фермери – 
на самовиживанні, їм ніхто не до-
помагає. У принципі, раніше теж 
не допомагали, але було легше, 
адже треба було менше грошей, 
щоб працювати на землі. Зараз на 
все збільшилися ціни: на пальне, 
мінеральні добрива, засоби захи-
сту. Та й ринок праці подорожчав 
– вимагає вищих заробітних плат. 
А ось зерно не подорожчало на-
стільки, як виросли витрати. Тому 
і важко. Якби ще держава не втру-
чалася у нашу роботу, не заважа-
ла. Важко зараз взяти кредит, хоч 
і під заставу. Добре, що діє поки 
відшкодування за купівлю вітчиз-
няної техніки та насіннєвого мате-
ріалу. А ось взяти гроші й онови-
ти техніку, наприклад, для ферме-
рів є мрією.

Своє зерно я збуваю на вну-
трішньому ринку, проблем із ре-
алізацією на зерновому ринку не-
має. Скільки не запропонуй – все 
куплять. Тому вирощувати мож-
на й більше. Але, щоб вирости-
ти, треба більше грошей вклада-
ти. А щоб вкладати гроші – десь 
їх взяти. А взяти їх ніде. Виходить 
замкнене коло. Скажу, що всі 
українські аграрії на сьогодні мо-
жуть збільшити свій валовий ви-
робіток на 20-25%. Треба гарні ін-
вестиції у цю справу.

… про шанс для 
відродження села

— Якщо запустити тваринни-
цтво та переробку в аграрному 
секторі, то Україна збагатіє, села 

відродяться. Адже чому села за-
непали – немає робочих місць, 
бо тваринництво й овочівниц-
тво знищене. Ресурс людей, які 
готові цим зайнятися, є. Із досві-
ду скажу: країну врятують неве-
личкі фермерські господарства. 
Як молодь може залишатися в се-
лі, де немає роботи, немає садоч-
ка, школу і магазин скоро закри-
ють? На сьогодні це проблема. А 
село – це ж нашої нації колиска. 
Зникне село – Україна опиниться 
на межі існування.

Вирішити проблему відроджен-
ня села — завдання держави. 
Шкода, що ми не розвиваємося 
на повну силу, а вийшли на пев-
ний рівень і на цьому зупинилися. 
Прикро, що маючи великий по-
тенціал, працьовитих людей, ро-

дючі ґрунти, не використовуємо 
це повною мірою.

… про земельний 
закон

— Колесо, яке було запущене, 
не спинити. Споконвіків земля ні-
коли «нічийною» не була. Або це 
була царина – царська земля, яку 
потрібно було викуповувати, або 
земля пана чи людей. Потім її зро-
били «спільною». І ось тепер хо-
чуть знову знайти господаря, ад-
же нічийність ні до чого доброго 
не привела. Сталося те, що стало-
ся, але ринок землі повинен бу-
ти для українців — власників па-
їв і тих, хто хоче працювати. Ось із 
цього потрібно починати розви-
ток галузі. А якщо жити за прин-

ципом «хай продає хто хоче і ко-
му хоче», то з часом наші чорно-
земи стануть чужі і ми опинимося 
в наймах у іноземних господарів. 
Якби земля теперішнім власни-
кам дісталася потом і кров’ю, як 
нашим прадідам, то вони б і не го-
ворили, що їм все одно, за скільки 
її продати. Вона «впала на голо-
ву», тому так нею і нехтують.

… про голову ОТГ
— Керівника будь-якої спільно-

ти контролює та регулює культу-
ра, звичаї, порядки й закони су-
спільства. За великим рахунком, 
нам із вами не треба хвилювати-
ся, хто буде керівником майбут-
ньої ОТГ, аби лише ним робилося 
все необхідне і корисне для нас, 
щоб виконував волю суспіль-

ства в межах законодавства. Маг-
дебурзьке право дає можливість 
бути з гарним очільником і його 
контролювати. Вибір за нами.

… про своє політичне 
майбутнє

— Знаю, що планують йти на 
вибори Володимир та Ігор Шалі-
мови та ще багато професіона-
лів і виробничників. Ось це бу-
де добра команда, і я з задово-
ленням до неї приєднаюся. Як-
що не буде з ким іти на вибори, 
я не піду. У мене багато роботи і я 
маю чим займатися – вирощува-
ти хліб. Найкраще відчуття в жит-
ті – це коли ти розумієш, що ти не 
один такий у поглядах, вчинках, 
світобаченні, прагненнях. Приєм-
но відчувати, що поруч є люди, які 
хочуть і можуть змінити суспіль-
ство, зробити життя кращим. От 
якраз команда «Наш край» такою 
є, і я з ними.

 � ДОСЬЄ

• За фахом – агроном. 
Закінчив технікум і аграрну 
академію. Працював у 
Бориспільському радгоспі 
агрономом. Родом із 
Переяславщини, але вважає 
себе бориспільцем, бо 
переконаний, що дім там, де 
живуть твої діти.

« ПАМ’ЯТАЮ ЧАСИ, 
КОЛИ ХОДИВ ПО 

МІСЬКОМУ БАЗАРУ 
ВЕСЬ У БОРОШНІ, 
БО ПРОДАВАВ ТЕ 
БОРОШНО Й ЦУКОР, 
АБИ ЗАРОБИТИ ГРОШЕЙ 
І ВЗЯТИ СОБІ ТРОХИ 
ЗЕМЛІ В ОБРОБІТОК. ЯК 
ТОДІ, ТАК І СЬОГОДНІ 
НЕ ЦУРАЮСЬ ЧОЛОВІЧОЇ 
РОБОТИ — БУДЬ-ЯКА 
ПРАЦЯ ПРИСТОЙНА»

• Валерій Іванович вміє 
працювати і співати, і 
вірші писати. Без нього не 
проходить жоден міський 
концерт, були і його 
авторські творчі вечори.

ЛОКАЙЧУКА НЕ ВІДПУСТИЛИ З РАДИ ШТЕПА І ЛІХОЙ – ПОЧЕСНІ МІСТЯНИ
Ірина КОСТЕНКО

Другим питанням порядку 
денного 78-ї сесії міської 
ради 28 липня 2020 року було 
«Про дострокове припинення 
повноважень депутата 
Бориспільської міської ради 
Локайчука Юрія Васильовича».
Після бурхливих подій на сесіях 
Бориспільської міської ради 
30 червня і 1 липня, депутат 
Локайчук заявив, що йому 

соромно працювати разом 
з колегами, і подав заяву 
про дострокове складення 
депутатських повноважень.
Але депутати майже одноголосно 
відмовилися задовольнити заяву 
Локайчука.

На розгляд бориспільських 
депутатів було винесено 
питання «Про присвоєння 
звання «Почесний громадянин 
міста Борисполя».
Перший претендент— Лідія 
Іванівна Штепа, інженер із 
ремонтних робіт управління 
освіти і науки Бориспільської 
міської ради, за поданням 
міського управління освіти.
Другий — Анатолій Семенович 
Ліхой, почесний голова 

Бориспільської міської 
громадської організації 
Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз 
Чорнобиль України», за 
поданням ГО.
Відповідно до положення, 
Почесним громадянином міста 
кожного року визначається одна 
людина. Депутати підтримали 
подання освітянської галузі. 
Але Анатолій Ліхой — також 
заслужена у Борисполі людина. 

Депутат Валерій Мартишко, 
голова постійної комісії з 
питань освіти, культури, сім’ї, 
молоді, спорту, у справах 
релігії, соцзахисту населення 
та охорони здоров’я, озвучив 
пропозицію комісії підготувати 
звернення від імені міської ради 
до ветеранської організації 
Борисполя з пропозицією 
присвоїти Анатолію Ліхому 
звання Почесний ветеран 
Борисполя.                                                                                                           



6 №25 (1033), 31 липня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

 � НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ

КОРІННИЙ БОРИСПІЛЕЦЬ, ЗАКІНЧИВ ЗОШ №8. СЕРЙОЗНО ЗАЙМАЄТЬСЯ СПОРТОМ ІЗ 15-ТИ РОКІВ. ВЛАСНОРУЧ ІЗ 
ДРУЗЯМИ ОБЛАШТУВАВ СПОРТЗАЛ У ПІДВАЛІ КООПЕРАТИВНОЇ БАГАТОПОВЕРХІВКИ, ДЕ НА ЗМОНТОВАНИХ ТРЕНАЖЕРАХ 
ХЛОПЦІ ЗАЙМАЛИСЯ ПАУЕРЛІФТИНГОМ. У 18 РОКІВ ВИКОНАВ НОРМАТИВ КАНДИДАТА У МАЙСТРИ СПОРТУ. ПІСЛЯ 
АРМІЙСЬКОЇ ПЕРЕРВИ, З 2008-ГО СИЛОВИЙ ВИД СПОРТУ СТАВ ЙОГО ПРОФЕСІЄЮ І ХОБІ, А ЗГОДОМ ПРИНІС ВИЗНАННЯ. 
СЬОГОДНІ ВІН ВІДОМИЙ НА КИЇВЩИНІ ТА В УКРАЇНІ ТРЕНЕР МІЖНАРОДНОГО КЛАСУ, ЯКИЙ ВИХОВАВ І ПРИВІВ ДО 
ПЕРЕМОГИ ДЕСЯТКИ СПОРТСМЕНІВ І ПОСТАВИВ НА П’ЄДЕСТАЛ ПАУЕРЛІФТИНГ У БОРИСПОЛІ.

ЮРІЙ 
ЛИКОВ: 

«Я — ФАНАТ СВОЄЇ СПРАВИ»
Оксана КОБЗАР

— Мій перший тренер Сергій 
Іванов, який тут працював і висту-
пав за Бориспіль, мав двох доньок. 
Так склалося, що я почав їх трену-
вати. Відтоді професійно займаюся 
тренерством із хлопцями і дівчата-
ми. У мене сьогодні група спеціаль-
ної базової підготовки – це п’ять 
спортсменів високого рівня, вони 
учасники та переможці всеукраїн-
ських та міжнародних змагань. Це 
міські школярі та студенти, — роз-
повідає Ликов. — Дорослі — піс-
ля 23 років — теж ходять на тре-
нування і виступають від міського 
Центру спорту. Найстарша – Надія 
Компанієць, якій 64 роки, чемпіон-
ка України серед ветеранів.

— Ви один із тренерів у Бо-
рисполі, вихованці якого най-
більше здобули медалей на різ-
ного роду змаганнях. Чим ке-
руєтеся, ставлячи перед собою 
таку високу планку?

— Намагаюся на власному 
прикладі показати, що спорт – це 
спосіб життя. Я тренуюся сам, бе-
ру участь у змаганнях ветеранів 
першої вікової групи – до 50 ро-
ків. На повну викладаюся як тре-
нер. Мені це подобається. Я фа-
нат своєї справи. Хочу довести 
молоді, що спорт – це сила тіла 
і духу, а зловживання алкоголем, 
наркотиками – шлях в нікуди.

— Чи не впливає на родинні 
стосунки те, що ви постійно за-
йняті на тренуваннях та змаган-
нях? Дружина не свариться, що 
мало часу лишається для сім’ї? 

— Моя дружина Тетяна спортс-
менка, майстер спорту міжнародно-
го класу, у спортшколі викладає хо-
кей на траві. Тому до моєї зайнято-
сті відноситься з розумінням. У нас 
спортивна родина. Донька-школяр-
ка вже займається хокеєм. 

— Розраховуєте, що донька 
займатиметься пауерліфтин-
гом, тренуватиметься у вас?

— Якщо у неї буде таке бажан-
ня, то я за. 

— Оцініть ставлення держа-
ви та міської влади до спортив-
ного виховання молоді та попу-
ляризації спорту.

— Відчувається поліпшення на 
всіх рівнях, починаючи від розу-
міння потреб спортсменів до фі-
нансування. Пауерліфтинг у Бо-
рисполі має підтримку: на заку-
півлю професійного обладнання 
з міського бюджету виділено 127 
тис. грн.

Але на міжнародних змаганнях 
я спілкуюся зі спортсменами з ін-
ших країн – з Білорусі, Казахста-
на, Росії, Польщі — то скажу, що 
зарплати тренерів у них у кілька 
разів вищі, ніж в Україні. Напри-
клад, у ДЮСШ зарплата залежить 
від навантаження – годин. У мене 
0,5 ставки, то отримую в межах 
4,5 тис. грн. Маю ще роботу на 
рівні Національної федерації, бо я 
суддя міжнародної категорії дру-
гого рівня. Виїжджаю зі спортсме-
нами різних вікових груп на зма-
гання як суддя, де отримую добо-
ві. Бував на змаганнях у Росії, Індії, 
Польщі, то у них спортивні бази 
набагато кращі, ніж у нас. Тому до 
масовості спорту нам ще далеко.

— На тренерстві в Україні не 
розбагатієш. 

— Знаєте, гроші – це така річ, 
що не може бути мірилом.

— Будемо чесними, рівень 
заробітку в професії – суттєва 
складова. Вистачає платні тре-
нера на життя?

— Скажімо так, впритул. Мене 
стимулює ентузіазм. Але неприєм-
но ходити з простягнутою рукою й 
шукати спонсорів, щоб поїхати зі 
спортсменами на змагання. 

— Спонсорів не бракує?
— Ну, не так їх і багато. Серед 

постійних – Ігор Шалімов, голо-
ва ПрАТ «БКБМ». Якщо спортсмен 
їде на змагання, то головна стат-
тя витрат в межах України — про-
їзд, проживання і харчування. Ще 
стартові внески та страхування – 
це на плечі батьків. Якщо це між-
народний турнір, то нас фінансує 

профільне міністерство і частко-
во Національна федерація. Якщо 
спортсмен виборов медаль, то є 
сітка преміювання, градація за ві-
ковими групами. Міська влада за-
початкувала вид преміювання об-
дарованих дітей у різних сферах — 
премію ім. П.Чубинського. Наші ді-
ти отримують грошове заохочення.

— Ви є членом міського 
ГФ «Сектор безпеки», берете 
участь у патрулюванні вулиць. 
Що скажете про виховання і до-
звілля молоді?

— Дуже багато порушників се-
ред молоді – це вживання і роз-
повсюдження легких і важких 
наркотиків, вживання алкоголю. 
Переважно хлопці, але є і дівча-
та. Це діти як із неблагополучних 
сімей, так і з забезпечених родин, 
де батьки зайняті своїми справа-
ми. Наркотиків серед молоді «хо-
дить» багато. Кількість наркоза-
лежних збільшується, бо інтернет 
робить ці речовини доступними 
для придбання і розповсюджен-
ня. Рекламу наркотичних речо-
вин на стінах будівель ми зама-
льовуємо, але цього недостатньо 
для боротьби з таким соціальним 
викликом. 

— Напрошується висновок, 
що спорт серед молоді сьогод-
ні не є престижним.

— Так, бо недостатньо прово-
диться роботи щодо популяри-
зації спорту та здорового спосо-
бу життя. Наскільки мені відомо, 
зараз профільне міністерство го-

тує велику програму змін з ме-
тою розробки системного підхо-
ду до розвитку спортивної галу-
зі країни. Адже Україна досі живе 
за «совковими» стандартами. На-
приклад, таке поняття, як дитя-
чо-юнацька спортшкола, залиши-
лося у країнах пострадянського 
простору, у розвиненому світі ді-
ють спортклуби. Наша спортивна 
система потребує реформуван-
ня — від оплати праці до інфра-
структури. Клубна система більш 

 � БЛІЦ ДО ТЕМИ

 � ДОСЬЄ

«ВІН – ЛЮДИНА 
РІЗКА І НЕ НІЖНА»
— Охарактеризуйте себе як 
тренера.
— Одна вихованка про мене 
сказала в ефірі міського 
телеканалу: «Наш тренер – 
людина різка та не ніжна».
— Образилися?
— Ні. 
— У залі матюкаєтеся?
— Буває. Це ж силовий вид 
спорту. 
— Яка тенденція 
пауерліфтингу вас дивує?
— Я помічаю, що зараз 
дівчата більш сильніші 
фізично й психологічно, ніж 
раніше. Хлопці слабкі пішли, 
невитривалі, невмотивовані. 
У більшості. Хоча раніше все 
було навпаки. Дівчата більш 
цілеспрямовані. Мене це 
дивує. 
— Як набираєте новачків?
— Ходжу на шкільні уроки 
фізкультури, придивляюся, 
розповідаю, залишаю номер. 
Дзвонять ті, хто зацікавився. 
Якщо наша людина – 
залишається, ні – йде. Я 
проти результату будь-якою 
ціною. Головне у тренерстві – 
підхід до спортсмена, вміння 
розкрити талант.

• Юрій Ликов є членом Національної федерації пауерліфтингу 
України та входить до її тренерської ради. У 2016 році на Чемпіонаті 
Світу серед юніорів та юніорок  успішно виконав кваліфікаційні 
вимоги та отримав кваліфікацію судді міжнародної категорії ІІ рівня.
• Його вихованці є постійними учасниками обласних, 
всеукраїнських та міжнародних змагань.
• Ликов виховав понад 20 кандидатів у Майстри спорту України, 
2-х Майстрів спорту України, 1-го Майстра спорту України 
міжнародного класу та 1-го Заслуженого майстра спорту України.
• У 2010 та 2016 роках визнаний переможцем у номінації «Кращий 
тренер року» Національної федерації пауерліфтингу України за 
рейтинговими показниками.
• У 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках Юрій Ликов 
визнаний у номінації «Кращий суддя року» Національної федерації 
пауерліфтингу України за рейтинговими показниками.
• У 2018 році отримав відзнаку «Освітянська зірка» як кращий 
спортивний педагог Київщини.
• Працює в міському відділі контролю за благоустроєм. Є членом ГФ 
«Сектор Безпеки». Одружений, виховує доньку.

Тренер №1

« У ПОЛІТИЦІ 
СПОРЦМЕНИ 

ПОТРІБНІ, БО МОЖУТЬ 
СЕРЙОЗНО ЛОБІЮВАТИ 
ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ»
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вигідна, бо за кожним спортклу-
бом є спонсори, які мають по-
даткові преференції, тому що 
системно фінансують клуби. У 
нас спонсори максимум, що от-
римують – це подяки та грамоти. 

— Ніколи не думали змінити 
фах, займатися чимось більш 
прибутковим?

— Ні! Моє завдання – дати на-
шим вихованцям гарну базу для 
занять, якісне оснащення і ква-
ліфіковане тренерство. Тут мені 
допомагає Олена Квартич, яка 
працює з початківцями. Бажа-
ючих займатися було б більше, 
але ми обмежені залом, який не 
зовсім пристосований до тре-
нувань – занадто низька стеля. 
Рік тому ми встановили конди-
ціонер. 

— Якої спортивної інфра-
структури найбільше потре-
бує Бориспіль?

— Вкрай необхідна нова 
спортшкола, а точніше – сучас-
ний спорткомплекс. Це потрібно 
було ще «позавчора». У ДЮСШ 
представлені 12 видів спорту, 
але закладу понад 40 років, він 
давно не справляється з наван-
таженням.

— Ця проблема ускладнить-
ся з утворенням Бориспіль-
ської ОТГ, бо приєднається 
шість сільрад. Які кроки вла-
ди на місцях потрібні, щоб по-
кращити ситуацію?

— У селах зі спортивною ба-
зою ситуація гірша, ніж у місті. 
Потрібно працювати над про-
блемою комплексно, створюва-
ти базу, залучати фахівців і за-
безпечувати їх достойною зарп-
латою. Я теж починав із порож-
нього місця. Знадобилася чотири 
роки для становлення професій-
ного пауерліфтингу в Борисполі. 
Я пообіцяв тоді міському голові 
Анатолію Федорчуку та його за-
ступниці Людмилі Пасенко, що 
цей вид буде найрезультативні-
шим у Борисполі. Обіцянку вико-
нав! Була створена ГО «Осередок 
пауерліфтингу в Борисполі». Я се-
ред інших колег-тренерів дав мі-
сту найбільше чемпіонів, призе-
рів і рекордсменів, як всеукраїн-
ських, так і міжнародних змагань. 
Це кажу без зайвої скромності. 
До речі, пауерліфтинг має сильні 
й масові осередки не лише в Бо-
рисполі, але й у Білій Церкві, Бо-
родянці, Броварах. Я є тренером 
обласної команди з пауерліфтин-
гу. Підготовка до змагань, а також 
звіти, оформлення відряджень, 
отримання і «вибивання» коштів 
– це все на мені.  

— Спортсмени мають іти в 
політику?

— Звичайно. Спорт гартує ха-
рактер і волю людини, яка про-
йшла шлях від новачка до пере-
мог. Сьогодні спортсмен і тре-
нер – це фахівець, менеджер. У 
політиці такі люди потрібні, бо 
можуть серйозно лобіювати пи-
тання спорту, молоді, здорового 
способу життя.

На часі
 � ІДЕЮ НЕ ПІДТРИМАЛИ

 � КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ЛІКУВАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
«ДІТЕР» ВІДХИЛИЛИ

 � У порядку денному сесії Бориспільської міської ради 
28 липня було розглянуто питання №45 «Про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у користування на умовах 
оренди площею у межах 1,9262 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДІТЕР» по вул. Підприємницькій,1   
у м. Бориспіль.

Наталія ДОЛИНА
фото Ірина КОСТЕНКО

ФАКТ. Власники підприємства 
прийшли з проектом 
будівництва лікувально-
діагностичного центру на 
території спірної ділянки.

ДЕТАЛЬНО. На минулій сесії 
міськради 30 червня рішення 
щодо передачі в оренду 
двох гектарів землі на вул. 
Підприємницькій не було 

ухвалено, оскільки ТОВ «ДІТЕР» 
не надало документів щодо 
цільового використання даного 
об’єкту. 
Цього разу власники ТОВ 
«ДІТЕР» анонсували новий 
будівельний проект. Дмитро 
Солов’ян наголосив, що провів 
консультації з відомими 
українськими лікарями щодо 
доцільності будівництва 
потужного лікувально-
діагностичного центру. 
Також Солов’ян повідомив, 
що його запросили до офісу 

Саакашвілі та запропонували 
співпрацю щодо будівництва 
мережевих медзакладів для 
проведення карантинних 
заходів з COVID-19. Як приклад 
закладу, який пропонується 
побудувати на спірній 
ділянці, власник «ДІТЕР» 
продемонстрував файли 
висотної будівлі.
Пряма мова СОЛОВ’ЯНА: 
«У Києві плануються три 
комплекси. Я веду перемовини, 
щоб збудувати такий комплекс 
у Борисполі. Це актуально, 

адже поруч аеропорт, і ті, 
хто приїжджає, можуть 
обстежуватися й лікуватися. 
Потрібна оренда землі».
Обговорення. Ідея 
будівництва лікувально-
діагностичного центру на вул. 
Підприємницькій,1 у Борисполі 
не викликала довіри обранців. 
На запитання, хто буде 
інвестором, яка сума інвестицій, 
скільки буде створено робочих 
місць, Солов’ян відповісти не 
зміг, тому депутати охрестили 
проект «Нью-Васюками». 
Також зазначалося, що інвестиції 
треба вкладати в місцеву 
лікарню, натомість ідея збирати 
на території Борисполя велику 
кількість хворих на коронавірус 
є хибною. Було запропоновано 
створити комісію, щоб на 
місці ознайомитися з планом 
зонування, і частину ділянки 
виставити на аукціон.

У ПІДСУМКУ. Рішення 
щодо відведення ділянки 
на вул. Підприємницькій,1 у 
користування на умовах оренди 
не прийнято.

• Власник ТОВ «ДІТЕР» 
Дмитро СОЛОВ’ЯН

• Пропонували масштабне будівництво лікувально-діагностичного центру та готельно-офісного комплексу

ЗЕЛЕНА ЗОНА ЧИ ГОРОД НА вул. КОЦЮБИНСЬКОГО, 24-в?
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

На сесійному засіданні Бори-
спільської міської ради 28 лип-
ня виникла дилема: кому дові-
рити відповідальність за поря-
док на ділянці, що на розі вули-
ці Коцюбинського і провулку 
Челюскінців. 

На ділянці початок водовідвід-
ного каналу, який рятує від під-
топлення, розташовані ГРС (газо-
розподільча станція) і ТП (тран-
сформаторна підстанція). Люди, 
які проживають поруч, мріють ба-
чити ділянку відкритою територі-
єю, зберегти існуючі насадження. 
Сусід, Юрій Цілик, до якого підто-
плення може дійти у критичних 
випадках, оформив документи на 
ділянку під городництво. 

Виступ на сесії він розпочав 
словами: «Мені ця ділянка не по-
трібна. Єдина проблема — там 
бардак і наркомани. Хотів вирів-

няти, засіяти газон, посадити кущі, 
канал розширювати. Інших варі-
антів, які дають право це роботи, 
крім як взяти ділянку під город-
ництво, я не знайшов». 

Щодо спірної території на се-
сію було винесено два питання: 
про затвердження проекту зем-
леустрою ділянки як зеленої зо-
ни або про затвердження проек-
ту землеустрою під городництво 
громадянину Юрію Цілику. 

До зали прийшли обидві сторо-
ни зі своєю правдою. Одні депута-
ти заявляли, що там не може бути 
нічого, крім зеленої зони, інші на-
полягали, що хазяїн землі зможе 
навести там порядок.

Виникло питання і щодо меж 
охоронної зони ГРП, ТП, та водо-
відвідного каналу. 

У підсумку прийняте компро-
місне рішення: відправити питан-
ня на довивчення.

Депутат Олег Верес, який актив-
но агітував за зелену зону, напо-

лягав, щоб по зеленій зоні спочат-
ку голосували за питання, як у по-
рядку денному, а потім зі змінами 
на довивчення. Але залишився в 
меншості. Обидва питання отри-
мали підтримку з формулюванням 
«На довивчення».

Реакція Вереса виявилася емо-
ційною: він відключив головний 
комп’ютер від електропостачан-
ня. Довелося перезавантажувати 
систему і оголошувати перерву. 

Після цього Верес повторив трюк 
з відключенням комп’ютера, вима-
гаючи повернення до голосування.

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук, підсумовуючи, звернувся 
до сусідів-опонентів: «Ми виїдемо 
на місце; якщо потрібно продов-
жити канал, то виділимо кошти. 
А вам нічого не заважає догляда-
ти територію разом по-сусідськи. 
Можливо, тоді цю землю нікому 
не доведеться віддавати».
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визна-

чення виконавця послуг з вивезен-
ня побутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) на тери-
торії  міста Борисполя з контейнер-
них майданчиків від багатоквартир-
них житлових будинків, гуртожитків

Лот № 1 
1. Найменування, місцезнахо-

дження організатора конкурсу: Ви-
конавчий комітет Бориспільської 
міської рада, 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72.

2. Підстава для проведення кон-
курсу: Рішення виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради від 
«02» березня 2020 № 159 «Про про-
ведення конкурсу з визначення ви-
конавця послуг з вивезення побу-
тових відходів (тверді: папір та кар-
тон, полімери, скло) на території мі-
ста Борисполя», та протокол від 23 
липня 2020 року № 6 засідання кон-
курсної комісії з визначення вико-
навця послуг з вивезення побуто-
вих відходів (тверді:папір та картон, 
полімери, скло) на території міста 
Борисполя. 

3. Місце і час проведення конкур-
су, прізвище та посада, номер теле-
фону особи, в якої можна ознайоми-
тися з умовами надання послуг з ви-
везення побутових відходів:

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

Час:11:00 за київським часом «24» 
вересня 2020 року.

Прокопчук Лариса Петрівна – се-
кретар конкурсної комісії, голов-
ний спеціаліст відділу з питань ко-
мунальної власності та житлово-ко-
мунального господарства головного 
управління житлово-комунального 
господарства виконавчого коміте-
ту міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу:

4.1. Наявність матеріально-техніч-
ної бази, технічний стан якої дозво-
ляє забезпечити зберігання та охо-
рону спеціально обладнаних тран-
спортних засобів для вивезення 
побутових відходів, здійснювати що-
денний контроль за технічним ста-
ном транспортних засобів власни-
ми силами, виконання регламентних 
робіт з технічного обслуговування 
та ремонту спеціально обладнаних 
транспортних засобів, підтримання 
належного санітарного стану спеці-
ально обладнаних транспортних за-
собів.

4.2. Вартість надання послуги з ви-
везення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території 
України з надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів.

4.4. Наявність та кількість праців-
ників відповідної кваліфікації.

4.5. Забезпечення контейнерами 
для роздільного збирання побуто-
вих відходів, об’ємом від 1,1 м3 до 
1,5 м3 на всіх контейнерних майдан-
чиках міста Бориспіль, а саме:

4.5.1. синій контейнер з написом 
«Папір та картон»;

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

5. Характеристика території де по-

винні надаватися послуги з вивезен-
ня побутових відходів:

5.1. Послуги з вивезення побуто-
вих відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) повинні надаватись 
на території міста Бориспіль з кон-
тейнерних майданчиків.

5.2 Протяжність міських доріг 269 
км, із них 258 км з твердим покрит-
тям.

5.3. Місце поводження з відхода-
ми (видалення відходів та їх захоро-
нення) на території міста відсутні.

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

6. Характеристика об’єктів утво-
рення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побуто-
вих відходів

Показник
Багатоквартирні житлові будин-

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

тому числі будинки з п’ятьма і біль-
ше поверхами, кількість мешканців 
таких будинків.

Загальна кількість будинків 332
Кількість мешканців 33 300
3 Відомості про багатоквартирні 

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

житлосервіс» - 1
філія "135 Домобідівельний комбі-

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

данчиків) для зберігання та  збиран-
ня різних побутових відходів.

Контейнерних майданчиків – 180
Підприємства, установи та орга-

нізації:
1. Загальна кількість та перелік  

підприємств, установ та організа-
цій, їх характеристика (бюджетні або 
інші споживачі, наявність каналіза-
ції, центрального опалення, водо- 
та газопостачання),місцезнаходжен-
ня, кількість, об'єм, місцезнаходжен-
ня та належність контейнерів.

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

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

кових роз’яснень щодо характери-
стики багатоквартирних будинків (за 
адресами) залежно від наявності ви-
дів їх благоустрою, учаснику конкур-
су необхідно звернутися з письмо-
вим клопотанням до конкурсної ко-

місії;
перелік об’єктів не є остаточним, 

та може змінюватись протягом дії 
договору на надання послуг;

графіки вивозу побутових відхо-
дів погоджуються з Замовником при 
укладанні договору.

7. Характеристика, включаючи 
потужність, та місцезнаходження 
об’єктів поводження з побутовими 
відходами (об’єкти перероблення, 
сортування, утилізації, видалення 
відходів, об’єкти поводження з не-
безпечними відходами у складі по-
бутових відходів тощо) відповідно 
до правил благоустрою територій 
населеного пункту, розроблених з 
урахуванням схеми санітарного очи-
щення населеного пункту):

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

7.2. Визначення місця поводжен-
ня з відходами здійснюється вико-
навцем самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних пропо-
зицій:

8.1. Спосіб подання конкурсних 
пропозицій – особисто або надси-
лаються поштою.

8.2. Місце подання конкурсних 
пропозицій – 08301, Київська об-
ласть,         м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні 
пропозиції приймаються щоденно 
понеділок – четвер з 08:00 год. до 
17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 
16:00 год. крім вихідних ( субота, не-
діля) та святкових днів, обідня пе-
рерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання кон-
курсних пропозицій – до 09 год. 00 
хв. за київським часом 24 вересня 
2020 року.

9. Способи та місце отримання 
конкурсної документації:

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

9.2. Місце: 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72 каб. 406, понеділок – чет-
вер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятни-
ця з 08:00 год. до 16:00 год. крім ви-
хідних ( субота, неділя) та святкових 
днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визна-

чення виконавця послуг з вивезен-
ня побутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) на тери-
торії  м. Борисполя від індивідуаль-
них житлових будинків приватного 
сектору

Лот № 2
1. Найменування, місцезнахо-

дження організатора конкурсу: Ви-
конавчий комітет Бориспільської 
міської рада, 08301, Київська об-
ласть,       м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 72.

2. Підстава для проведення кон-
курсу: Рішення виконавчого коміте-
ту Бориспільської міської ради від 
«02» березня 2020 № 159 «Про про-
ведення конкурсу з визначення ви-
конавця послуг з вивезення побуто-
вих відходів (тверді: папір та картон, 

полімери, скло) на території міста 
Борисполя та протокол від 23 лип-
ня 2020 року № 7 засідання конкур-
сної комісії з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових від-
ходів (тверді:папір та картон, полі-
мери, скло) на території міста Бори-
споля.

3. Місце і час проведення конкур-
су, прізвище та посада, номер теле-
фону особи, в якої можна ознайоми-
тися з умовами надання послуг з ви-
везення побутових відходів:

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

Час:15:00 за київським часом «24» 
вересня 2020 року.

Прокопчук Лариса Петрівна – се-
кретар конкурсної комісії, голов-
ний спеціаліст відділу з питань ко-
мунальної власності та житлово-ко-
мунального господарства головного 
управління житлово-комунального 
господарства виконавчого коміте-
ту міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учас-
ників конкурсу:

4.1. Наявність матеріально-техніч-
ної бази, технічний стан якої дозво-
ляє забезпечити зберігання та охо-
рону спеціально обладнаних тран-
спортних засобів для вивезення 
побутових відходів, здійснювати що-
денний контроль за технічним ста-
ном транспортних засобів власни-
ми силами, виконання регламентних 
робіт з технічного обслуговування 
та ремонту спеціально обладнаних 
транспортних засобів, підтримання 
належного санітарного стану спеці-
ально обладнаних транспортних за-
собів.

4.2. Вартість надання послуги з ви-
везення побутових відходів.

4.3. Досвід роботи на території 
України з надання послуг з вивезен-
ня побутових відходів.

4.4. Наявність та кількість праців-
ників відповідної кваліфікації.

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

5.1. Послуги з вивезення побуто-
вих відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) повинні надаватись 
на території міста Бориспіль та охо-
плювати індивідуальні житлові бу-
динки приватного сектору.

5.2 Протяжність міських доріг 269 
км, із них 258 км з твердим покрит-
тям.

5.3. Місце поводження з відхода-
ми (видалення відходів та їх захоро-
нення) на території міста відсутні.

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

6. Характеристика об’єктів утво-
рення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побуто-
вих відходів

Показник
Житлові будинки приватного сек-

тору:
1. Загальна кількість будинків, 
кількість мешканців таких будинків
Загальна кількість будинків – 

10254

Кількість мешканців- 30800
2. Наявність, кількість (контейнер-

них майданчиків) для збирання різ-
них побутових відходів

Контейнери для збору та зберіган-
ня сортованих побутових відходів - 
відсутні

3 Характеристика під’їзних шляхів
Покриття доріг асфальтобетон, 

щебеневе покриття, ґрунтові дороги
Примітка: 
у разі потреби отримання додат-

кових роз’яснень щодо характери-
стики багатоквартирних будинків (за 
адресами) залежно від наявності ви-
дів їх благоустрою, учаснику конкур-
су необхідно звернутися з письмо-
вим клопотанням до конкурсної ко-
місії;

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

графіки вивозу побутових відхо-
дів погоджуються з Замовником при 
укладанні договору.

7. Характеристика, включаючи 
потужність, та місцезнаходження 
об’єктів поводження з побутовими 
відходами (об’єкти перероблення, 
сортування, утилізації, видалення 
відходів, об’єкти поводження з не-
безпечними відходами у складі по-
бутових відходів тощо) відповідно 
до правил благоустрою територій 
населеного пункту, розроблених з 
урахуванням схеми санітарного очи-
щення населеного пункту):

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

7.2. Визначення місця поводжен-
ня з відходами здійснюється вико-
навцем самостійно.

8. Способи, місце та кінцевий 
строк подання конкурсних пропо-
зицій:

8.1. Спосіб подання конкурсних 
пропозицій – особисто або надси-
лаються поштою.

8.2. Місце подання конкурсних 
пропозицій – 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні пропо-
зиції приймаються щоденно поне-
ділок – четвер з 08:00 год. до 17:15 
год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, неділя) 
та святкових днів, обідня перерва з 
13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання кон-
курсних пропозицій – до 13 год. 00 
хв. за київським часом 24 вересня 
2020 року.

9. Способи та місце отримання 
конкурсної документації:

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

9.2. Місце: 08301, Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72 каб. 406, понеділок – чет-
вер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятни-
ця з 08:00 год. до 16:00 год. крім ви-
хідних ( субота, неділя) та святкових 
днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Начальник управління  Толкач В.М. 
Прокопчук Л.П. т. 6-18-28
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 2020495652
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності) 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності. 

1. Планована діяльність 
Планована діяльність полягає у 

доробці Гнідинського родовища 
пісків (розробці запасів до гори-
зонту +95,0 м Південної ділянки). 
Корисною копалиною родовища є 
будівельні піски неоплейстоцено-
вого віку еолово-делювіального та 
алювіального генезису, придатні для 
улаштування шляхових одягів, для 
використання в будівельних розчи-
нах тощо. Показники якості пісків 
відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-
32-95 «Пісок щільний природний 
для будівельних матеріалів, виробів, 
конструкцій і робіт. Технічні умови».

Детальна розвідка родовища була 
виконана у 1973 році до горизонту з 
абсолютною відміткою +105,0 м та 
затвердженими запасами пісків в 
кількості 4288,7 тис. м3. В період екс-
плуатації родовища у 1983-1985 рр., 
1992 р., 2009 р. з метою приросту 
запасів проводилась дорозвідка  

горизонту +95,0 м та затвердження 
запасів пісків родовища. 

У 1997 р. ВАТ «Київопорядкомп-
лект», (нині ПрАТ «Київопорядкомп-
лект») отримано спеціальний дозвіл 
на користування надрами Держав-
ної служби геології та надр України 
від 20.10.1997 р. № 1109, наданий з 
метою видобування пісків Гнідин-
ського родовища строком на 20 
років. 

Повторна геолого-економічна 
оцінка запасів пісків Південної ді-
лянки Гнідинського родовища вико-
нана у 2017 р. в межах ділянки надр, 
визначеної спеціальним дозволом.

Запаси корисної копалини (бу-
дівельний пісок) віднесені за про-
мисловим значенням, ступенем 
геологічного та техніко-економіч-
ного вивчення до класу з кодом 111 
(балансові запаси) в кількості за ка-
тегорією В+С1 511,10 тис. м3 та до 
класу з кодом 222 (умовно балансові 
запаси) в кількості за категорією С2 
156,00 тис. м3. На родовищі визначе-
ний проміжний розкрив, представ-
лений суглинком в кількості 65,00 
тис. м3, який може бути використа-
ний для проведення рекультивації 
відпрацьованих площ кар'єру.

2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КИЇВОПОРЯДКОМПЛЕКТ» 
(ПрАТ “Київопорядкомплект”)

Код згідно з ЄДРПОУ: 05503326. 
Голова правління Пархома Олег 

Євгенович.
Поштова адреса: 01013, м. Київ, 

вул. Будіндустрії, 9.
Контактний номер телефону: (044) 

285 57 60.
E-mail: office@oporyad.kiev.ua.
3. Уповноважений орган, який за-

безпечує проведення громадського 
обговорення 

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації; поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2-А; електронна адреса: eko.koda@
ukr.net; тел. (044)279-01-58; контак-
тна особа: директор Департаменту 
Киреєва Вікторія Станіславівна.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкіл-
ля 

Вид рішення про провадження 
планованої діяльності – Спеціаль-
ний дозвіл на користування надра-
ми, що видається Державною служ-
бою геології та надр України. 

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарювання, 

що передається для видачі висновку 
з оцінки впливу на довкілля. 

Впродовж усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропо-
зиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються. 

Громадські слухання не прово-
дяться згідно статті 17 п. 21 закону 
України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департаменту екології та при-
родних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації; поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2-А; електронна адреса: eko.koda@
ukr.net; тел. (044) 279-01-58; контак-
тна особа: директор Департаменту 
Киреєва Вікторія Станіславівна.

7. Уповноважений центральний 
орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій 

Департаменту екології та при-

родних ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації; поштова 
адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна 
1/2-А; електронна адреса: eko.koda@
ukr.net; тел. (044)279-01-58; контак-
тна особа: директор Департаменту 
Киреєва Вікторія Станіславівна.

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності. 

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайо-
митися з ними: 

08340, Київська обл., Бориспіль-
ський район, село Гнідин, вул. Нова, 
1 – Гнідинська сільська рада, теле-
фон (095) 281 00 74.

Київська обл., Бориспільський ра-
йон, село Гнідин, кар'єр ПрАТ "Ки-
ївопорядкомплект" – приміщення 
охорони, телефон (095) 281 00 74.

2020585774
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обго-

ворення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність.
Реконструкція нафтобази ТОВ «БР-

СМ-НАФТА» по вул. Шевченка, 1а в с. 
Переяславське Пе-реяслав-Хмель-
ницького району Київської обл.

Нафтобаза призначена для прийо-
му світлих нафтопродуктів, що над-
ходять залізничним і автомобільним 
транспортом, зберігання їх в резер-
вуарах-сховищах і відвантаження 
споживачам у автоцистерни. Пла-
нованою діяльністю передбачається 
збільшення існуючої бази зберігання 
наф-топродуктів 4055 м3 до 19931 
м3, а також влаштування підсоб-
но-виробничих і побутових будівель 
і споруд, що забезпечують її нор-
мальну експлуатацію. Проектна по-
тужність об’єкту після реконст-рукції 
— 180000 т/рік нафтопродуктів.

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НА-
ФТА»; код ЄДРПОУ 32054607; 
08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, буд. 209, тел.: 
+380443538268 (повне найменуван-
ня юридичної особи, код за ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи-підприємця, іденти-
фікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реє-
страційного номера облікової карт-
ки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають від-
мітку у паспорті, місцезнаходження 

юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи — 
підприємця (поштовий індекс, адре-
са), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення.

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А.

Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна 

особа: Киреєва Вікторія Станісла-
вівна.

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля. 

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцію 
України

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови, що вони не перед-бачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про про-вадження пла-
нованої діяльності або подовження 
строків  її провадження (згідно пунк-
ту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з 

оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громад-

ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які за-
уваження або пропозиції, які, на її 
думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх об-ґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в елект-ронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться

Постановами Кабінету Міністрів 
України № 211 від 11.03.2020 р 
«Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу 
COVID-19» та № 392 від 20.05.20 
р. «Про встановлення карантину 
з метою запобігання поширенню 
на території України гострої рес-
піраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої  корона вірусом 
SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
проти епідеміологічних заходів» 
на усій території України запро-
ваджено карантин. Відповідно до 
вимог зазначених постанов на пе-
ріод дії карантину забороняється 
проведення масових (культурних, 
розважальних, спортивних, соці-
альних, релігійних, рекламних та 
інших) заходів з кількістю учасни-
ків більше ніж 10 осіб, крім захо-
дів, необ-хідних для забезпечення 
роботи органів державної влади 
та органів місцевого самовряду-
вання, навчально-тренувальних 
зборів спортсменів національних 
збірних команд України з олімпій-
ських, не олімпійських, національ-
них видів спорту та видів спорту 
осіб з інвалідністю, навчально-тре-
нувального процесу спортсменів 
командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів. 
Для недопущення поширення на 
території України коронавірусу 
COVID-19, з метою дотримання за-
борон щодо проведення заборон 
щодо проведення масових заходів 

кількістю понад 10 осіб, вбачається 
за необхідне утриматись від прове-
дення громадських слухань, запла-
нованих на період дії карантину. 

Згідно ст. 17 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-
VII від 23.05.2017 р. (зі змінами вне-
сеними згідно із Законом України 
«Про внесення зміни до статті 17 
Закону України "Про оцінку впливу 
на довкілля" щодо запобігання ви-
никненню і поширенню коронавіру-
сної хвороби (COVID-19)» № 733-IX 
від 18.06.2020 р.) громадські слу-
хання щодо планованої діяльності 
ТОВ  «БРСМ-НАФТА» не проводяться. 
Громадське обговорення планова-
ної діяльності проводиться у формі 
надання письмових зауважень і про-
позицій (у тому числі в електронно-
му вигляді) на адресу Департаменту 
екології та природних ресурсів Ки-
ївської обласної державної адміні-
страції, а саме:

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А.

Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; контактна 

особа: Киреєва Вікторія Станісла-
вівна.

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться 

Не заплановано
6. Уповноважений центральний 

орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щдо 
планованої діяльності.

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А.

Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна осо-

ба: Киреєва Вікторія Станіславівна.
 7. Уповноважений центральний 

орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної дер-
жавної адміністрації.

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А.

Електронна адреса: eco.koda@ukr.net
тел.: (044) 279-01-58; Контактна осо-

ба: Киреєва Вікторія Станіславівна.
Зауваження і пропозиції прийма-

ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 190 арку-
шах та Додатки.

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайо-
митися з ними.

1. Адмінбудівля нафтобази ТОВ 
«БРСМ-НАФТА» за адресою: Київська 
обл., Переяслав-Хмельницький р-н, 
с. Переяславське, вул. Шевченка, 1а, 
контактна особа – Жидков Сергій 
Леонідович, тел. (067)505-82-85. Оз-
найомитись зі звітом з оцінки впливу 
на довкілля можна з 9-00 до 17-00 з 
04.08.2020 р.

2. Адмінбудівля Переяславського 
старостинського округу Студени-
ківської сільської ради за адресою: 
Київська обл., Переяслав-Хмель-
ницький р-н, с. Переяславське, вул. 
Привокзальна, 27, контактна особа – 
голова сільської ради Ємельяненко 
Михайло Романович, тел. (096)931-
50-46. Ознайомитись зі звітом з оцін-
ки впливу на довкілля можна з 9-00 
до 17-00 з 04.08.2020 р.
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОНЦЯ
ПОКОЇВКУ 
ЧЕРГОВУ ПО ГУРТОЖИТКУ
МИЙНИКА ПОСУДУ

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 07.08.2020 року 
о 12.00 в с. Мартусівка Мартусівської сіль-
ської ради будуть проведені роботи по за-
кріпленню межовими знаками поворотних 
точок меж земельної ділянки в натурі, що 
знаходиться по пров. Котляревського, 4, 
якою користується Величко Максим Ми-
колайович. Просимо власників суміжних 
ділянок прибути до своїх ділянок для пого-
дження меж та підписання Акту прийман-
ня-передачі межових знаків. 

07.08.2020 р. відбудеться встановлення 
меж земельної ділянки громадянки Кох-
но Ольги Василівни, за адресою: Київська 
обл., Бориспільський район, с. Рогозів, 
вул. Березняки, 10. Просимо у вказаний 
час прибути власників земельних ділянок, 
розташованих за адресою: Київська обл., 
Бориспільський район, с. Рогозів, вул. Ка-
линова, 7 громадянки Біленко Людмили 
Миколаївни. У разі відсутності суміжних 
власників, акт встановлення меж буде вва-
жатися погодженим.
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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, 1.25, 5.20 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

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

Великої Британії"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55, 22.15 "Боротьба за виживання"
19.35 "Дикі тварини"
20.25 "Супер-Чуття"
21.40 Бюджетники
0.00 Спільно
3.30 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
4.25 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
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, 10.20 "Життя відомих людей"
11.15, 12.40, 14.55 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.05 Комедія "Папік"
21.55 Комедія "Тато Ден"
22.55 Х/ф "Шерлок - 3: Порожній 

катафалк"
0.55 Трилер "Параноя"
2.50 "Любий, ми переїжджаємо"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.00, 14.50, 15.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Чуже 

добро"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 "Орел і Решка"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.10 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 4.30 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, 23.20 Т/с "Чорна кров" (12+)
0.15 Т/с "Я заплачу завтра" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Інкасатор" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.40, 3.25 Т/с "Винищувачі-2: Останній 

бій" (16+)
1.30 Х/ф "Співучасник" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.00 Х/ф "Ангели Чарлі 2: Повний 

вперед" (16+)
13.10 Кохання на виживання (16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Керрі" (16+)
23.00 Х/ф "Коматозники" (16+)
1.10 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Т/с "Комісар Рекс 2"
9.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
11.00 "Цієї миті рік потому" (16+)
13.00, 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+)
0.55 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Рекс"
9.10 Х/ф "Потоп"

10.50 "Помста природи"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Останній замок"
15.20 Х/ф "Вторгнення: Битва за рай"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.20 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-15"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.45 М/ф "Пригоди Буратіно"
7.15 М/ф "Як козаки мушкетерам 

допомагали"
7.55, 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 "Пам'ятай ім'я своє"
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, 5 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3-9 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, 1.25, 5.20 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

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

Великої Британії"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 Наші гроші
22.15 "Боротьба за виживання"
0.00 Перша шпальта
3.30 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 13.00, 15.05 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.05 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.50 Х/ф "Шерлок - 2: Рейхенбахський 

водоспад"
0.45 Трилер "Фірма"
3.30 Х/ф "Сьомий син"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.00, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Чуже 

добро"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 4.20 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" (12+)
23.20 Т/с "Настане світанок" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Настане світанок" (12+)

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
10.25 Не дай себе обдурити
11.30, 13.20 Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Зіткнення з безоднею" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.25 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.35, 3.00 Т/с "Винищувачі-2: Останній 

бій" (16+)
1.40 М/ф "Зоряний десант-4: Зрадник 

Марсу" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
12.00 Х/ф "Ангели Чарлі"
14.00 Аферисти в мережах (16+)
19.00 Аферисти в мережах 6 (16+)
21.10 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто кісток" 

(16+)

23.50 Х/ф "Тепло наших тіл" (16+)
1.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.40 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Т/с "Комісар Рекс 2"
9.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
10.55 "Цієї миті рік потому" (16+)
13.00, 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+)
0.55 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Рекс"
8.55 Х/ф "Таємниця Майя"
10.45, 17.20 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Гра Ендера"
15.20 Х/ф "Пекло"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"

20.20 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.15, 0.00 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
1.40 "Облом.UA."

НТН.

5.55 М/ф "Сірий вовк & Червона 
Шапочка"

7.15 М/ф "Як козаки інопланетян 
зустрічали"

7.50, 16.50, 20.50, 3.35 "Випадковий 
свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.05 
"Свідок"

9.00 Х/ф "Мачуха"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00, 3.45 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Дім - це храм"
4.15 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ВІВТОРОК, 4 СЕРПНЯ

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, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55, 4.00 Суспільна студія. 
Марафон

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

Великої Британії"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30, 18.55, 22.40 "Дикі тварини"
19.35 "Вижити в дикій природі"
20.20 "Супер-Чуття"
21.40 Святі та грішні
0.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.15 ТСН
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 12.15, 13.15, 14.15, 15.10, 16.10 

"Розсміши коміка"
17.10 Мелодрама "Жінка 13"
20.15 "Гроші 2020"
20.45, 21.20 Комедія "Папік"
22.05 Комедія "Тато Ден"
23.05 Х/ф "Шерлок - 2: Собаки 

баскервіля"
1.05 Х/ф "Ван хельсинг"
3.15 Комедія "Еван усемогутній"

ІНТЕР.
6.05, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20, 18.00, 19.00, 1.50 "Стосується 

кожного"
11.10, 12.25 Х/ф "Жандарм із Сан-Тропе"
13.50 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"

21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Чуже 
добро"

23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 4.50 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" (12+)
23.20 Т/с "Сильна жінка" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Сильна жінка" (12+)

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 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
10.25, 13.25 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "С.В.О.Т.: Спецназ міста 

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

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "Зіткнення з безоднею" 

(16+)
22.55 Х/ф "Інкасатор" (16+)
0.35 Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
2.15 Т/с "Винищувачі-2: Останній бій" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
8.00 Improv Live Show (12+)
9.00 Х/ф "Бунтар Один" (12+)
11.50 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

(12+)

14.50 Х/ф "Лара Крофт: Розкрадачка 
гробниць - Колиска життя" (16+)

17.00 Аферисти в мережах (16+)
19.00 Ревізор
20.50 Х/ф "Вовки" (16+)
22.40 Х/ф "Вовки - перевертні" (16+)
0.10 Х/ф "З любов'ю, Саймон" (12+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс 2"
9.00 "Цієї миті рік потому" (16+)
13.00, 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 "Доктор Хаус" (16+)
0.55 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Опер за викликом-3"

10.05 "Помста природи"
10.40 "Загублений світ"
14.30 Х/ф "Битва проклятих"
16.10 Х/ф "Книга Ілая"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.25, 0.05 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 М/ф "Вінні Пух"
6.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
6.55, 16.50, 20.50, 3.30 "Випадковий 

свідок"
7.50 Х/ф "Беремо все на себе"
9.20 Х/ф "Міцний горішок"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00, 2.30, 3.55 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
4.25 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 3 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, 1.25, 5.20 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

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

Великої Британії"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Бюджетники
18.55, 22.15 "Боротьба за виживання"
19.35 "Дикі тварини"
20.25 "Супер-Чуття"
21.40 Схеми. Корупція в деталях
0.00 #ВУКРАЇНІ
3.30 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)
4.25 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"

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"
11.15, 13.15, 15.10 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.05 Комедія "Папік"
21.50 Комедія "Тато Ден"
22.55 Х/ф "Шерлок - 3: Ознаки третього"
0.50 Х/ф "Шерлок - 3: Його остання 

клятва"
2.35 Трилер "Параноя"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.00, 14.50, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Чуже 
добро"

23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.20 "Орел і Решка"
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 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, 23.20 Т/с "Чорна кров" (12+)
0.15, 2.00 Х/ф "Помічниця"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз"
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.25 Х/ф "Поліцейський з Беверлі 

Гіллз-2"
16.45 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

3"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.25 Т/с "Таємні двері" (16+)
23.35, 3.15 Т/с "Винищувачі-2: Останній 

бій" (16+)
1.40 Х/ф "Два дні у долині" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.50 Х/ф "Ангели Чарлі" 2019 г. (12+)
14.10 Заробітчани

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Здобич" (16+)
22.50 Х/ф "Хижа в лісі" (18+)
0.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Т/с "Комісар Рекс 2"
9.00, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
11.00 "Цієї миті рік потому" (12+)
13.00, 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+)
0.55 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Рекс"
9.10 Х/ф "Пекло"

11.10 "Помста природи"
11.50, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Сорок вісім годин"
15.35 Х/ф "Інші сорок вісім годин"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4"
20.20 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-15"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-14"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Умка"
7.15 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.55, 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 "Вантаж без маркування"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.05, 0.50, 3.00 "Речовий доказ"
18.20, 4.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"

ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ

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, 1.25, 5.20 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 

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

Великої Британії"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Перша шпальта
18.55 "Боротьба за виживання"
19.35, 21.40 "Дикі тварини"
20.25 "Супер-Чуття"
22.15 Секрети Сонячної системи
0.00 Схеми. Корупція в деталях
3.30 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 13.15, 15.10 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30 "Ліга сміху"
22.35, 0.00 "Вечірній квартал"
1.40 Комедія "Шоу трумана"
5.10 "Світське життя 2020 дайджест"

ІНТЕР.
5.25, 23.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.00, 14.45, 15.40, 1.10 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 2.05 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Жертвуючи пішаком" (16+)
3.35 "Жди меня. Україна"
5.00 "Телемагазин"
5.30 "Орел і Решка"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Т/с "Міраж" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
23.20 Т/с "Замок на піску" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Замок на піску" (12+)
3.30 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.45 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.05, 13.20 Х/ф "Помпеї" 2007 г. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф "Помінятися місцями"
18.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
22.55 "На трьох" (16+)
1.25 Х/ф "Троє амігос"
3.05 Т/с "Винищувачі-2: Останній бій" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.17 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
8.20 Від пацанки до панянки (16+)
17.10 Х/ф "Здобич" (16+)
19.00 Х/ф "Могутні Рейнджери" (12+)
21.30 Х/ф "Ґретель і Гензель" (16+)
23.10 Х/ф "Гостя" (16+)
1.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс 2"
7.05, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
9.05 "Врятуйте нашу родину - 3" (16+)
11.05, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.55, 22.45 Т/с "Загадка для Анни"
0.45 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Рекс"
9.05, 17.10 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
15.30 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис"
19.25 Х/ф "Політ Фенікса"
21.35 Х/ф "На грані"
23.50 Х/ф "Париж. Місто мертвих"
1.30 Т/с "CSI: Місце злочину-14"

2.15 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.

5.00, 4.50 "Top Shop"

6.00 М/ф "Дванадцять місяців"

7.15 М/ф "Як козаки у хокей грали"

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 "Прощальна гастроль "Артиста"

10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)

12.50, 3.50 "Правда життя"

14.00, 0.50, 2.50 "Речовий доказ"

18.20 "Таємниці світу"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.15 "Реальні злочинці"

П'ЯТНИЦЯ, 7 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3-9 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.20 Шо? Як?
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Ромео і Джульєта" 2 с.
12.00, 20.30, 21.20 "Дикі тварини"
13.00 "Подорож відкритим космосом"
13.30 Секрети Сонячної системи
14.25 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 "Фатальна пристрасть" (16+)
0.40 Святі та грішні
1.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ
3.00 Бюджетники
4.15 Перша шпальта
5.10 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 5.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми переїжджаємо"
17.10 Комедія "Півтора шпигуна"
19.30, 4.15 ТСН
20.15 "Вечірній квартал 2020"
22.00 "Українські сенсації 2020"
23.10, 0.10 "Світське життя 2020 

дайджест"
1.10 "Ліга сміху 2019"
3.00 "Вечірній квартал"

ІНТЕР.
6.25 "Слово Предстоятеля"
6.30 Х/ф "Без сина не приходь!"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Поклич мене у світлу далину"
13.00 Х/ф "Пічки-лавочки"

15.10 Х/ф "Калина червона"
17.15, 20.30 Т/с "Я подарую тобі світанок" 

(12+)
20.00, 2.30 "Подробиці"
22.30 "Ювілейний концерт Софії Ротару"
0.40 Х/ф "Все можливо"
3.00 "Щоденник вагітної"
3.25 "Орел і Решка"
4.05 "Орел і Решка. Божевільні вихідні"
4.50 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні
7.30, 15.20 Т/с "Чорна кров" (12+)
17.00 Т/с "Не смій мені говорити 

прощай!" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Не смій мені говорити 

прощай!" (12+)
23.10 Т/с "Біжи, не оглядайся" 1, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Біжи, не оглядайся" (12+)
4.20 Реальна містика

ICTV.
5.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Т/с "Копи на роботі" (12+)
8.25 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.00, 13.00 Х/ф "Ідентифікація Борна"
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Перевага Борна" (16+)
16.40 Х/ф "Ультиматум Борна" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Спадок Борна" (16+)
21.45 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
0.20 Х/ф "Хранителі" (16+)
3.00 Х/ф "Співучасник" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.45, 15.05, 17.05 Kids' Time
6.05 М/ф "Сезон полювання"
7.50 Аферисти в мережах (16+)
9.50, 1.20 Варьяти (12+)
11.20 Хто зверху? (12+)
15.10 М/ф "Аладдін"
17.10 Х/ф "Вовки" (16+)
19.00 Х/ф "Автомонстри" (12+)

21.00 Х/ф "Той, що біжить лабіринтом" 
(16+)

23.10 Х/ф "Лихоманка" (18+)
2.30 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Комісар Рекс 2"
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 "Джентльмени удачі"
22.45 Х/ф "Дівчата"
0.40 "Дівчата: невідома версія" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.40 "Загублений світ"
14.25 Х/ф "На грані"
16.40 Х/ф "Кібер"
19.00 Х/ф "Серед білого дня"
20.45 Х/ф "Сек'юріті"
22.25 Х/ф "Ласкаво просимо в капкан"

0.10 Х/ф "Погоня за любов`ю"

1.45 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.

5.50 Х/ф "Алмази для Марії"

7.10 Х/ф "Секретний фарватер"

12.30 "Легенди карного розшуку"

15.35, 2.35 "Випадковий свідок"

18.05 "Переломні 80-ті"

19.00, 2.05 "Свідок"

19.30 Х/ф "Невиправний брехун"

21.00 Х/ф "88 хвилин" (16+)

23.05 Х/ф "Скажені" (16+)

0.55 "Хвороби-вбивці"

2.45 "Речовий доказ"

4.45 "Top Shop"

СУБОТА, 8 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.40, 3.55, 

5.35 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 Світові чемпіонати. Огляд
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.30 "Всі на море. Нова Зеландія"
19.30, 21.20 "Дикі тварини"
20.00 Д/ф "Джунглі: чари іншого світу"
22.00 Х/ф "Невинний" (16+)
0.40 UA:Фольк. Спогади

1.35 Сильна доля
3.00 Бюджетники
4.15 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 2.40 "Світ навиворіт"
12.05 Комедія "Папік"
17.30 Триллер "Людина темряви"
19.30, 5.45 ТСН
20.15 Фантастика "Неймовірний Халк"
22.25 Х/ф "Хранитель часу"
1.05 Фантастика "Спайдервік: хроніки"

ІНТЕР.
5.40 "Подорожі в часі"
6.00 Х/ф "Підстав і іншу щоку"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Божевільні вихідні"
12.00 Т/с "Там, де твій дім" (12+)
13.50 Т/с "Я подарую тобі світанок" (12+)
18.00 Х/ф "Любов від усіх хвороб" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Мій хлопець - псих" (16+)
23.00 Х/ф "Рудий пес" (16+)
0.50 "Вещдок"
3.00 "Щоденник вагітної"
3.25 "Орел і Решка"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50, 19.00 Сьогодні
6.50, 5.40 Реальна містика
9.00, 2.30 Т/с "Одна на двох" (12+)
13.10 Т/с "Замок на піску" (12+)
17.00 Т/с "Торкнувшись серця" 1, 2 с. 

(12+)
20.00 Т/с "Торкнувшись серця" (12+)
22.00 Х/ф "Її серце"
0.00, 2.15 Шоу Братів Шумахерів
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45 Секретний фронт
6.45 Анти-зомбі
7.45 Громадянська оборона
8.40 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.20, 13.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Спадок Борна" (16+)
16.10 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Готель Мумбаї: Протистояння" 

(16+)
21.40 Х/ф "Полювання на злодіїв" (16+)
0.20 Х/ф "Підривники" (16+)
2.25 Х/ф "Два дні у долині" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Таємний агент
7.20 Ревізор
9.10 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто кісток" 

(16+)

11.40 Х/ф "Автомонстри" (12+)
13.50 Х/ф "Могутні Рейнджери" (12+)
16.10 Х/ф "Той, що біжить лабіринтом" 

(16+)
18.20 Х/ф "Той, що біжить лабіринтом: 

Випробування вогнем" (16+)
21.00 Х/ф "Той, що біжить лабіринтом: 

Ліки від смерті" (16+)
0.00 Х/ф "Хижа в лісі" (18+)
1.50 Варьяти (12+)
2.40 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 "Вечора на хуторі біля Діканьки:" 

невідома версія (12+)
6.45 "За двома зайцями: невідома версія" 

(12+)
7.40 "Бережись автомобіля: невідома 

версія" (12+)
8.40 "Джентльмени удачі: невідома 

версія" (12+)
9.35 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.00, 1.00 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Шангрі-ла: На межі 

зникнення"
14.15 Х/ф "Голий пістолет"
15.55 Х/ф "Голий пістолет-2 1/2 Запах 

страху"
17.35 Х/ф "Голий пістолет-33 1/3 Остання 

образа"
19.00 Х/ф "Міф"
21.15 Х/ф "Шанхайський полудень"
23.15 Х/ф "Універсальний агент"

НТН.
11.20 Х/ф "Невиправний брехун"
12.45 Х/ф "Опікун"
14.20 Х/ф "Наречений з того світу"
15.15 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
17.00 Х/ф "88 хвилин" (16+)
19.00 Х/ф "Акція"
20.40 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
22.00 Х/ф "Сутичка" (16+)
0.15 Х/ф "Скажені" (16+)
2.05 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 9 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
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Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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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, МЕ-

БЛЬОВАНА, 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. БУ-

ДИНОК З ДОБРОТНОГО ДЕРЕВА, ОБКЛАДЕ-
НИЙ ЦЕГЛОЮ, ВЕРАНДА З ВИГЛЯДОМ В 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. 

Глибоке с., цегляний, газифікований, 4 кімнати не 
прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будівлі, 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, са-
рай, погріб, с/в та душ цегляні, фруктові дерева, 40 
соток, 405000 грн, господар. Тел.: 0 97 8797832, 0 
66 3805527.

Любарці с., 89 кв.м, дерев’яний, обкладений цег-
лою, 4 кімнати, с/в у будинку, газ, світло, свердлови-
на, 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.

Любарці с., Матросова вул., 85 кв.м, 4 кімнати, на 
2 входи, всі комунікації, 24 сотки. Тел.: 0 66 2565609.

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

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., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 

кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538. 

ГАРАЖІ

Бориспіль

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.

Півбудинку, р-н районної лікарні, 2 кімнати, холо-
дильник, зручності на вулиці, 4000 грн, торг. Тел.: 0 
96 0121246. 

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
Коробка швидкостей ЗІЛ-130, корзина,диск зчеплен-

ня б/в. Тел.: 0 67 3669339.
Нива-2121, 1988 р. Гарний стан. Тел. 0 68 6519403.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В КАФЕ ПОТРІБЕН КУХАР, ГРАФІК РОБОТИ 
ДОБА/ТРИ. ТЕЛ.: 0 96 2246173, ОЛЕНА.

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

Запрошуємо на постійну роботу прибиральни-
цю, двірника, з/п 7000 грн/15 змін, спецодяг, соц.
пакет. Тел.: 0 67 2338089.

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 підприємство потрібні прибиральниці, г/р 
позмінний, офіційне працевлаштування, з/п 
10000 грн. Місце роботи: м. Бориспіль, Київська 
обл. Тел.: 0 97 4205516. 

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.

Терміново у меблевий магазин потрібен ЗБИ-
РАЛЬНИК меблів з д/р. Тел.: 0 63 1859575.

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 
СТОПЧИКІВ ПІД ПАРКАН ЧИ ІНШОЇ КЛАДКИ. 
ЗАЛИШОК 4 М.КУБ. САМОВИВІЗ С.ГЛИБОКЕ, 
4000 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 96 1160129, МИКОЛА.

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНА-
МИ. АВТОДОСТАВКА. ТЕЛ.: 0 67 4432382.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Козенята, ціна договірна. Тел.: 0 66 4519171.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

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

Продам далекобійникам: 1GPS навігатор 
«Pioner» 7 д. (карти Європи); навігатор «Pioner» 
7 д. з фото-відео реєстратором (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.

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

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.

Ремонт в середині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка обоїв, хо-
лста, декоративна штукатурка і т.п. Повний перелік 
ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

РІЗНЕ

Mісто: Бориспіль
Втрачений диплом про середню технічну освіту, 

виданий на ім'я Бондара Сергія Володимировича 
Київським механіко-металургійним технікумом, вва-
жати недійсним.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ГАРАЖ КАПІТАЛЬНИЙ, ЦЕГЛЯНИЙ, КООП. 
«ПРОГРЕС», ВУЛ. МАНУЇЛЬСЬКОГО, НЕДО-
РОГО, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 67 8015417, ІННА.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

будівельний паспорт. Тел.: 0 63 6518465. 
Раїси Окіпної вул., 10 соток, 25х40, рівна, під 

будівництво житлового будинку, по вулиці є 
будівлі, власник, 300000 грн, торг. Тел.: 0 50 
9223668. 

Вороньків с., 20 соток, держакт, всі комунікації, 
заселений район, під забудову, ціна договірна, 
власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Mісто: 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, 32000 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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ОВЕН. Грядуть помітні 
зміни в професійній сфе-
рі. Це серйозне випробу-

вання на міцність, від вас буде по-
трібна здатність до співробітництва 
і юридична грамотність.

Т Е Л Е Ц Ь.  Наступає 
сприятливий період для 
реалізації кар'єрних пла-

нів, не упустить важливу інформа-
цію. Не витрачайте час на дрібне 
та негайне.

БЛИЗНЮКИ. Не слід 
кидатися в крайності, 
уважніше прислухайте-

ся до свого внутрішнього голо-
су, він обіцяє підказати вірне рі-
шення. 

РАК.   Постарайтеся диви-
тися на світ філософськи. 
Вас може тривожити вну-

трішнє напруження, готове в будь-
який момент вирватися і змести все 
на своєму шляху.

ЛЕВ.  Не намагайтеся ні-
чого вирішувати за до-
помогою сили та лайки. 

Зате сприйнятливість і гнучкість 
дозволять добитися гарних ре-
зультатів. 

ДІВА.  Постарайтеся зо-
середитися на найголов-
нішому, тоді дрібні непри-

ємності не перешкодять здійснен-
ню ваших цілей. Не виключені деякі 
випробування і труднощі.

ТЕРЕ ЗИ. Рішучість і 
стрімкість — ось ваші ос-
новні козирі, а баритися і 

сумніватися — значить програти. 
Постарайтеся спокійно сприйняти ін-
формацію не зовсім приємного змісту.

СКОРПІОН. Цей тиж-
день пройде під знаком 
дотепності та дару переко-

нання — ви легко доб'єтеся бажано-
го, якщо дійсно цього захочете.  Маг-
нетичній чарівності вашої особисто-
сті ніхто не може пручатися.

СТРІЛЕЦЬ. З'явиться 
можливість виявити се-
бе в новій справі, що мо-

же принести додатковий прибуток. 
Вихідні варто провести за містом.

КОЗОРІГ.  Не варто дава-
ти їжу для пліток. Середо-
вище буде розташовува-

ти до наведення порядку в думках і 
справах. Гарненько подумайте, перш 
ніж влазити до будь-яких конфліктів.

ВОДОЛІЙ. Постарай-
теся намітити плани на 
тиждень і чітко за ними-

діяти. Відгородить себе від непо-
трібних контактів і порожньої ба-
лаканини.

РИБИ.  На роботі можуть 
виникнути дрібні неприєм-
ності, як результат непев-

ності у своїх власних силах. Ви буде-
те забезпечені симпатією і підтрим-
кою друзів та однодумців.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 3-9 СЕРПНЯ


