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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

АКТИВІСТ 
ОЛЕГ КАЩЕНКО
ПРО ПРОБЛЕМИ 
СЕЛА ТАРАСІВКА

СМІТЯТЬ 
ПО-ВЕЛИКОМУ 

Цього тижня у Борисполі 
затримали фуру, яка, 

розвантаживши тверді 
побутові відходи на 

незаконному полігоні біля 
злітної смуги міжнародного 

аеропорту «Бориспіль», 
намагалася втекти. Факт 

набув широкого розголосу. 
«Вісті» побували на території 
неофіційного сміттєзвалища.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Про розвиток історії з 
затриманою фурою-порушницею 
«Вісті» поцікавилися у 
першого заступника 
Бориспільського міського 

голови Миколи Корнійчука. 
«Авто на штрафмайданчику, а 
власник автомобіля «влетить 
у копієчку», він проживає у 
Сквирському районі. Зараз 
ДЗК виготовляє експертну 
оцінку земельної ділянки, 

відповідно до якої Державна 
екологічна інспекція нарахує 
збитки. Розрахунки передадуть 
слідчому Бориспільського 
райвідділу поліції, для долучення 
до кримінальної справи», — 
повідомив керівник.

Відшукати новостворений незаконний полігон непросто 
— без підказок місцевих чужий туди сам не добереться. 
Але сміттєві завали там ростуть, видно, що непотріб 
звозять не лише заїжджі фури, а й місцеві вантажівки. 
Купи домашнього непотребу, зрізаного гілля, будівельні 
відходи. Але це крапля в морі порівняно з кучугурами, 
які вивантажили днями величезні фури. 
На полігоні порсаються невідомі: вибирають суху 
деревину для опалення, витягують дроти, щоб здати їх на 
металобрухт, складають папір. 
Одним словом, нове звалище живе і розвивається. 

ПОКИ БЕЗПЕРЕШКОДНО
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 � ПОЗИЦІЯ

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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11 СЕРПНЯ 2020 РОКУ  № 271 
«ПРО СКЛИКАННЯ СІМДЕСЯТ 
ДЕВ’ЯТОЇ СЕСІЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ»

Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням 
Бориспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, 
п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 
59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати сімдесят 
дев’яту сесію міської ради 
VІІ скликання та провести 
пленарне засідання міської 
ради 27 серпня 2020 року 
о 10 годині в актовій залі 
виконавчого комітету міської 
ради.
2. До порядку денного внести 
питання: 
2.1. Про надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги незахищеним 
верствам населення міста 
Борисполя, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.
2.2. Про надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги учасникам операції 
об’єднаних сил, які проходять 
службу за контрактом в 
особливий період, а їх сім’ї 
опинилися в складних 
життєвих обставинах.
2.3. Житлово-комунальні 
питання.
2.4. Земельні питання.
2.5. Різне.
3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження залишаю 
за собою.
Голова  А. С. ФЕДОРЧУК

ВІДБУДЕТЬСЯ СЕСІЯ

Бориспільська «Європейська 
солідарність» сформувала 
команду, з якою йде на 
місцеві вибори. У списку ті, 
хто не зрадив, а залишався 
з партією попри тиск та 
політичні переслідування 5-го 
Президента Петра Порошенка. 

Тим не менш, команда значно 
оновилася. Ще у травні 
Бориспільська організація 
публічно запросила долучатися 
до команди усіх небайдужих. За 
два місяці отримали приблизно 
100 анкет та дзвінків. Частина 
людей погодилася бути 
волонтерами «Європейської 
солідарності». 

Після аналізу анкет декому було 
запропоновано балотуватися у 
депутати місцевих рад. В такий 
спосіб до списку на вибори 
до Бориспіської ОТГ потрапив 
бойовий полковник, учасник 
війни на Донбасі Анатолій 
Дорошець, підприємець з 
Борисполя Микола Кулик та 
активістка з Любарців Тетяна 
Могила. А Віталіна Кацан очолила 
молодіжне крило «Європейської 
солідарності» у Борисполі. 

Також запросили до команди 
лікаря Іллю Луціва, волонтерку 
Марину Добровольську та багато 
інших, про яких ми повідомимо 
пізніше .

ІЗ «ЄВРОПЕЙСЬКОЮ 
СОЛІДАРНІСТЮ» — НАЙКРАЩІ

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ. Прийомні дні: вт. 9-18, чт. 9-18
Адреса: м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76 б, оф. 102, т . 050 701 40 90

БОРИСПІЛЬСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ

БОРОТЬБА ЗІ СТИХІЙНИМИ 
СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ

Богдан РАК,
фото Ірина КОСТЕНКО

На початку тижня Бориспіль 
сколихнула новина про затри-
мання вантажівки, яка скидала 
сміття на стихійне сміттєзвали-
ще біля аеропорту «Бориспіль». 

Міські комунальні служби нама-
гаються ліквідувати стихійне зва-
лище біля злітної смуги, але чима-
ло людей звикли вивозити своє 
сміття саме туди.

Пряма мова директора КП 
«ВУКГ» Богдана МЕТАШОПА: «Ми 
перекопали під’їзди до цього сміт-
тєзвалища. Чи вирішило це про-
блему? Ні. Людина приїжджає, ба-
чить, що не проїхати, розвертаєть-
ся, проїжджає 10 м, зупиняється і 
викидає сміття в кущі біля дороги».

За словами комунальників, за-
рості біля доріг на околицях міста 
стають звалищами. Яскравий при-
клад – дорога на Дударків, капі-
тальний ремонт якої зараз закінчу-
ють. Коли дорогу передали у під-
порядкування міста та розпочали 

роботи з її ремонту, почали впо-
рядковувати і територію.

Пряма мова МЕТАШОПА: «Ста-
рий сад вздовж цієї дороги пере-
творено на одне суцільне стихій-
не сміттєзвалище. Ми вже вивез-
ли звідти чимало непотребу, але 
роботи там ще багато, а люди про-
довжують викидати туди сміття».

Фахівці відділу з контролю за 
благоустроєм міста регулярно 
ловлять таких порушників. У се-
редньому за місяць 10 людей при-
тягуються до адміністративної від-
повідальності, штраф від 360 грн.

Пряма мова начальника відді-
лу з контролю за благоустроєм 
Рустама ХАМРАКУЛОВА: «Хтось 
може сказати, що ми штрафуємо 
лише малу частину тих, хто вики-
дає сміття на стихійні сміттєзвали-
ща та у зелені зони. Але люди ро-
блять це вночі або під ранок. Си-
діти кожну ніч в засідці ми не мо-
жемо. До того ж, лише штрафами 
ситуацію не змінити».

Комунальники погоджуються, 
що проблему необхідно вирішу-

вати комплексно. Загалом, за сло-
вами директора КП «ВУКГ», остан-
нім часом кількість сміття, яке ви-
кидається на стихійні сміттєзвали-
ща, зменшується.

Пряма мова МЕТАШОПА: «Чим 
доступнішою буде послуга виве-
зення сміття, тим менше його буде 
лежати на узбіччях доріг та в зеле-
них зонах. У нас постійно ведеть-
ся робота з заключення договорів 
із мешканцями приватного секто-
ру. Зараз на майданчиках біля ба-
гатоповерхівок з’явилися контей-
нери для габаритного сміття. Це 
комплекс заходів, аби сміття виво-
зилось на полігон, а не на стихійки 
чи в лісосмуги».

Щодо випадків, коли сміття на 
стихійні звалища вивозять ванта-
жівками, то тут один варіант дій – 
ловити та штрафувати, залучаючи 
Державну екологічну інспекцію. 

Пряма мова ХАМРАКУЛОВА: 
«Держекоінспекція має можли-
вість накласти штраф від 300 до 
500 тис. грн. Це змусить вивозити 
сміття на офіційний полігон».

• Після затримання фури, що вивозила сміття на стихійне сміттєзвалище поблизу аеропорту, водій 
втік, а особу власника автомобіля встановлено. Триває слідство. 

ПОЖЕЖНУ ВЕЖУ 
ЗАВІШАЮТЬ 
РЕКЛАМОЮ?

Інна КРИНИЧНА, 
фото автора

Доки тривають пристрасті 
навколо майбутнього старої 
пожежної вежі та депо на розі 
вулиць Бежівка та Київський 
Шлях, креативні підприєм-
ці вигадали для них меркан-
тильне використання.

На засідання виконавчого ко-
мітету Бориспільської міської 
ради 11 серпня готували питан-
ня про надання дозволу на роз-
міщення двох об’єктів зовніш-
ньої реклами на фасаді будівлі 
на розі вулиці Київський Шлях 
— Бежівка у Борисполі. На кар-
тинці з візуалізацією показано 
два великих рекламних банери, 
прикріплених на пожежній вежі.

Із такою ідеєю вийшло одне 
з підприємств, яке має реклам-
ні площі у місті. За словами його 
представника, один із банерів 
планують передати для викори-
стання на потреби міста.

Питання було готове до вине-
сення на виконком, але до по-
рядку денного не потрапило, бо 
підприємство не встигло розра-
хуватися з боргами. При голо-
суванні за внесення його до по-
рядку денного як додатковою 
не вистачило голосів.

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук наголосив, що питання 
узгоджене отримано підписи 
відповідних служб.

Тож далека від естетики інно-
ваційна рекламна ідея має усі 
шанси стати черговим «ляпасом» 
по фейсу Борисполя, вигляд яко-
го вкрай зіпсувала різношерста 
реклама на фасадах будівель та 
численних ятках.
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 � РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

МИНУЛОГО ТИЖНЯ ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ОСЕРЕДКУ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» У БОРИСПОЛІ, КЕРІВНИКОМ 
ЯКОГО Є ВОЛОДИМИР ШАЛІМОВ, ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПРАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ». 
ПІСЛЯ ОПРИЛЮДНЕНОГО В ІНТЕРНЕТІ КОРОТКОГО ПРЕЗЕНТАЦІЙНОГО ВІДЕО ПАРТІЇ ШИРОКОМУ ЗАГАЛУ СТАЛИ ВІДОМІ 
ПРІЗВИЩА ЛЮДЕЙ, ЯКІ БОРОТИМУТЬСЯ ЗА КРІСЛА В РАДІ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ ВІД ПАРТІЇ ГОСПОДАРНИКІВ, БІЛЬШІСТЬ 
ЯКИХ – УЖЕ НЕ ВПЕРШЕ. 

ВОЛОДИМИР 
ШАЛІМОВ: 

«ДЛЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ВІД «НАШОГО КРАЮ» 
ПОЛІТИКА ОДНА — ПРАЦЯ ДЛЯ ГРОМАДИ»
Після засідання стало зрозумілим і те, хто, вочевидь, 
претендуватиме на посаду голови ОТГ від «Нашого 
краю». Це Анатолій Федорчук. До речі, партія «Наш 
край» представляє найбільшу фракцію у міській раді 
й добре зарекомендувала себе впродовж нинішньої 
депутатської каденції, з цією ПП прийшов втретє до 
влади і діючий міський голова. 
Оскільки успіх на місцевих виборах і рівень 
підтримки виборців залежать не від бренду 
конкретної політичної сили, а від людей, які її 
представляють, то розмова «Вістей» із найбільш 
авторитетною особистістю «Нашого краю» у 
Борисполі, заслуженим будівельником України і 
виваженим політиком Володимиром Шалімовим 
про його власні амбіції на виборах-2020, роботу 
штабу, кляузи та перспективи майбутньої великої 
Бориспільської громади.

Оксана КОБЗАР

— Ваші політичні смаки зали-
шаються незмінними. Ви вже за-
явили, що йдете на вибори з по-
літичною партією «Наш Край». 

— Якщо бути точним, то йде 
на місцеві вибори політична 
партія «Наш край». Я не йду на 
вибори в ОТГ, хоча керую місце-
вим осередком. Я не претенду-
ватиму ні на посаду голови ОТГ, 
ні на депутата ОТГ. Можливо, 
йтиму в Київську обласну раду. 
Мій син Ігор Шалімов іде в де-
путати місцевої ради, щоправ-
да, від іншої партії.

— Чому обрали саме «Наш 
край»?

— П’ять років тому, у серпні, я 
очолив цю партію, як і осередок 
політичної партії у Борисполі. Чо-
му мене привабила ця політсила? 
Я вважаю, що це партія самовря-
дування, партія місцевих людей, 
патріотів свого міста, села, про-
фесіоналів і підприємців, які хо-
чуть і роблять конкретні справи. 
«Наш край» — це не партія влади, 
ми не представляємо тих, хто си-
дить у Верховній Раді. Я вважаю, 
що у місцевому самоврядуванні 
таких міст, як Бориспіль, не по-
трібні партії влади. Тут партійний 
принцип – не головне. Тут потріб-
ні нові садочки, школи, лікарні, до-
роги… Отут така потрібна «пар-
тія». Навіщо та численна партійна 
різноманітність? Кого люди хочуть 
обрати, за того вони і проголосу-
ють. Тут не важливі бренди – «Слу-
га народу», ОПЗЖ, «Батьківщина», 
бо це місцеві вибори. У нас є міс-
цева громада, є конкретні люди, 
яких знає і яким довіряє громада. 
Яка у такої людини партійність – 
усім байдуже. 

— Хто зібрався у команді «На-
шого краю» на виборах 2020? 
Розкажіть про свою команду. 
Хто очолює список?

— Список очолює міський го-

лова Анатолій Федорчук. У нас зі-
бралися всі місцеві люди в межах 
Бориспільської ОТГ, серед яких 
педагоги, лікарі, військовослуж-
бовці, духовенство, підприємці, 
господарники, не приховую — і 
чиновники. У «Нашому краї» чоти-
ри директори шкіл, поки два за-
відуючі дитсадочків, ідуть вете-
рани АТО, два військових, Іванків-
ський і  Рогозівський сільські го-
лови, також керівники ОСББ. Для 
наших кандидатів у депутати по-
літика одна – працювати для гро-
мади. Мені особисто немає по-
треби йти в місцеву політику, бо 
у нашу раду зараз іде дуже гарна 
команда, прекрасні люди. А я на-
решті займуся своєю улюбленою 
роботою – будівництвом. Мож-
ливо, претендуватиму в облраду, 
щоб для міста і ОТГ вибити якусь 
субвенцію чи програму, а не для 
того, щоб щось «урвати» — там 
землю не ділять. 

— Штаб уже працює. Багато 
бажаючих приєднатися?

— Штаб діє, ми орендуємо кім-
натку в ТЦ «Гранат». Кожен може 
до нас прийти. Але, якщо чесно, 
список іще не сформований, ми 
його формуємо разом із Анатолі-
єм Соловйовичем. Я виступаю як 
консультант. Із нами йдуть також ті 
депутати, які чесно пройшли п’ять 
років у раді, серед них Мартишко, 
Шкоруп, Костянець, Панкявічене. 

— Не боїтеся, що «Наш край» 
дещо програє у тому сенсі, що 
в суспільстві запит на нові об-
личчя у владі?

— Знаєте, є у нас і нові облич-
чя, ви їх побачите. Молоді люди є 
у «Нашому краї». Не можу прига-
дати зараз усі прізвища.

— Список очолює Анатолій 
Федорчук, який має всі шанси 
вчетверте бути обраним голо-
вою. Вас не хвилює той факт, 
що його окремі заступники по-
трапляли в неприємні коруп-

ційні ситуації, а депутати не-
щодавно усно висловлювали 
недовіру окремим із них? Чи не 
вплине це на рейтинг «Нашого 
краю»? 

— По-перше, депутати не ви-
словлювали заступникам місько-
го голови недовіру. Цього не було. 
Але були зауваження, побажання, 
рекомендації. І все.

— Які є бачення партійного 
осередку щодо майбутньої ке-
рівної команди виконкому, якщо 
переможе Федорчук?

— Якщо Анатолій Соловйович 
вирішить балотуватися на голову 
ОТГ, а наша партія дуже цього хо-
че, він сам буде вирішувати, яку 
команду йому створювати, з ким 
працювати далі. Люди дуже про-
сять його не віддавати місто, я сам 
був свідком того. 

Я вважаю, що у Анатолія Федор-
чука, якщо він вирішить запропо-
нувати свою кандидатуру на го-
лову ОТГ, буде дуже високий рей-
тинг. Адже за всі ці роки він ніко-
ли не тікав від проблем міста, не 
було такого, що його немає на ро-
боті, він завжди був і залишаєть-
ся фаховим керівником, лідером. 
Він із тих, хто працює на благо мі-
ста, громади.  

— Що цікаве може запропону-
вати «Наш край» і чим здивува-
ти виборців?

— Програма для нашого міста і 
сіл ОТГ відома, бо всі знають міс-
цеві проблеми, ми ж не прийшли 
сюди невідомо звідки. Хоча будуть 
і такі кандидати, хто наобіцяє «Ве-
ликі Васюки», а потім зробить па-
ру кроків, і все. А нам тут, на міс-
цях, потрібна робота: школи, сад-
ки, сміттєпереробний завод, очис-
ні споруди. 

— На прізвищі Шалімових ча-
сто спекулюють недоброзич-
ливці, звинувачуючи у розкра-
данні бюджету, активній забу-
дові міста, в тому, що рвуться 
до влади тощо. Закидів такого 
ґатунку збільшиться у перед-
виборчий період. Як ви це про-
коментуєте?

— Я скажу так. До кінця цієї ка-
денції я чесно був головою постій-
ної депутатської комісії з питань 
промисловості, будівництва, архі-
тектури та інвестиційної діяльності. 
Хто скаже, що я десь, щось, у когось 
взяв чи вимагав? Ніхто! Навіть як-
що й був натяк, то я відсторонював-
ся, казав: «Давайте краще я дам вам 
грошей, а не ви мені, й не ходіть до 
мене з сумнівними пропозиціями». 

Якісь нісенітниці говорять, що 
Шалімови монополісти у будівель-
ній галузі Борисполя. Шановні за-
будовники, вас працює у місті сім 
компаній. Якщо ви десь не може-
те збудувати нормальне житло, то 
не потрібно в цьому звинувачувати 
Агробудмеханізацію. Будуйте, ша-
новні компанії, на здоров’я, будуй-
те на благо міста, але не так, щоб 
стояли потім довгобуди. Останній 
фейк у мережі – ми нібито через 
Сбербанк відмиваємо кошти. Поди-
віться, кожен тиждень Мінфін ви-
ставляє офіційний рейтинг банків, 
де Сбербанк на 23 місці з 50 уста-
нов. У місті є відділення. Які претен-
зії? За період каденції до прокура-
тури на нас різними адресантами 
було подано до десятка пасквілів, 
але жоден не підтвердився. Сміш-
но, коли якісь люди встають і ка-
жуть: «А от у Шалімова….». Ну ска-
жи про себе, що ти зробив, пере-
рахуй здобутки. Але, крім галасу, 
немає нічого. Я вважаю, що в Укра-
їні має бути закон, який би наказу-
вав кляузників, які роблять це сві-
домо, без підтвердження. Знаєте, 
я дуже люблю історію. Читав про 
період репресій 1933-37 років. Ви-
являється, на території Союзу то-
ді було написано понад 8 млн ано-
німок і кляуз на людей. Уявляєте? 
Ті люди, які пишуть зараз у соцме-
режах різні звинувачення, — чим 
вони відрізняються від тих, що пи-
сали у 30-ті на сусідів із метою за-
брати їхнє майно? Нічим! Навіщо 
активістам писати, що Агробудме-
ханізація робить щось не так? Не-
хай прийдуть, скажуть мені претен-
зії у вічі. Я о 07.00 уже на роботі, у 
мене немає охорони. Я вислухаю, 
прийму всіх. Мене найбільше бі-
сить те, що люди, які не можуть ні-
чого робити самі, рвуться до влади 
на брехливій критиці, якихось фан-
тазіях, а ми – працюємо, нам ніколи 
критикувати. 

— До речі, Агробудмеханіза-
ція брала участь у євротенде-
рі на добудову міського НВК ім. 
К.Могилка?

— Ми брали участь у першому 
тендері, але він був відмінений. У 
другому – не брали, бо зчинилося 
багато галасу, що ми буцімто «роз-
крадаємо» увесь міський бюджет, 
навіть на сесії міськради я про це 
чув. Тому управління компанії ви-
рішило так: ми збудували у Бори-
сполі дитсадок, школу, вже закін-
чуємо медамбулаторію, тому не-
хай приходять інші забудовники, 
працюють, а ми подивимося, мо-
же, чогось навчимося у них. 

— Які перспективи великої Бо-
риспільської ОТГ після виборів?

— Думаю, великі, якщо бюджет 
громади буде не меншим, ніж сьо-
годні в Борисполі. При грамотно-
му керівництві на місцях децен-
тралізація й нинішня територіаль-
на реформа будуть виграшними 
для розвитку громад.

« Я вважаю, що у Анатолія Федорчука, 
якщо він вирішить запропонувати 

свою кандидатуру на голову ОТГ, буде дуже 
високий рейтинг»



4 №27 (1035), 14 серпня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Село і люди

ТАРАСІВКА НЕ ЗДАЄТЬСЯ
 � РЕПОРТАЖ

 � «Вісті» продовжують подорожувати селами майбутньої 
Бориспільської ОТГ. Ця поїздка — незвичайна, бо 
запросила журналістів сільська громада. Кажуть, про 
проблеми малого села забули в Любарецькій сільраді, 
якій воно підпорядковане. Селяни сподіваються: після 
публікації влада зверне увагу на Тарасівку та сприйматиме 
її як повноцінну територіальну одиницю.

• Новий ЖК «Світанок», 
вул. Головатого, 71а, м. Бориспіль

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

• Офіційно у селі 
Тарасівка мешкає 77 осіб, 
насправді — набагато 
більше. Проживають і 
незареєстровані, й дачники. 
Через відсутність дитсадка 
та школи діти навчаються 
у Мирному, звідти 
відправляють у Тарасівку 
шкільний автобус.

На повороті до села немає 
ні вказівника, ні таблички, 
тому орієнтуємося за Google 
картою. Відрізок дороги, всіяний 
ямами та вибоїнами, через 
кількасот метрів змінюється 
новою рівною дорогою; видно 
новозбудовані автобусні зупинки, 
порослі бур’янами. Дорога 
йде повз покинуті хати, що 
чергуються з новими будинками. 
Біля магазину багатолюдно — 
видно, що нас чекають. 

Тарасівський магазин — такий 
собі «майдан» для місцевих, 
іншого місця для зібрань немає. 
«Як закрили клуб, усе дозвілля 
перемістилося до ганку біля 
магазину. Тут у нас і збори, і 
обговорення новин, навіть лікар 
приймає пацієнтів у магазині, а 
під час виборів тут розміщується 
виборча комісія», — розповідають 
селяни. Східці зависокі для літніх 
людей, тому ті використовують 
цеглини —  «лайфхак», щоб зійти. 

«Найсучасніша будівля у 
селі — колишній клуб, де 
були бібліотека та ФАП. Але 
приміщення продали, новий 
господар відремонтував будівлю 
та розмістив офісні приміщення», 
— розповідають жінки. Територія 

доглянута й огороджена 
парканом-сіткою, до якого 
сиротливо тулиться пам’ятник 
загиблим у роки Другої світової 
війни. Місцеві жаліються, що 
навесні посадили там квіти, але їх  
викосили господарі офісів. 

Єдиний дитячий майданчик 
селяни «випросили» у екс-
депутата Верховної Ради 
Міщенка. Через відсутність 
у центрі села місця для 
встановлення його розмістили 
на одній із вулиць, біля 
приватного будинку. 
Колись у Тарасівці було 
футбольне поле, але його 
теж віддали в приватні руки. 

Минулого року селяни написали 
звернення до депутата ВР щодо 
обладнання для спортивного 
майданчика. Якщо його виділять, 
встановлювати доведеться знову 
біля чийогось двору — вільної 
землі, що належала б громаді, 
у селі немає, хоча місцеві 
стверджують — у межах села є 
50 га не розпайованої землі, що 
здається сільрадою в оренду.

Біля колишнього футбольного 
поля було ще одне місце для 
дозвілля — озеро. Зараз про 
нього нагадують лише верби. «У 
дитинстві ми тут відпочивали. 
Зараз озеро висохло, береги 
обвалилися, дно заросло. 
Озеро раніше наповнювалося 

з водонапірної башти, що не 
працює, тому і озеро сухе, і в 
селі бувають проблеми з водою. 
Хочеться, щоб озеро відновилося, 
щоб можно було посидіти біля 
води, відпочити, бо в селі нема 
інших водойм», — ділиться 
мешканець Тарасівки Сергій. 

Більшість мешканців села 
працюють в Старому чи 
Мирному, бо в Тарасівці 
роботи немає. У Мирному 
вчаться діти, тому багато 
тарасівців прагнули 
приєднатися до Мирненської 
ОТГ у надії на вирішення 
елементарних питань: 
транспортне сполучення, 
ремонт електромереж, 
благоустрій тощо. 
Мешканець Тарасівки 
дядько Анатолій на 
запитання про його 
ставлення до приєднання 
села до Бориспільської ОТГ 
відповідає: «Я не маю надій. 
Зараз ми підпорядковані 
Любарцям, які в 10 км від 
Тарасівки. Сільського голову 
не бачимо. Просили робити 
хоч інколи виїзні зустрічі 
у Тарасівці, щоб голова 
знав про проблеми. Не 
погодився, навіть депутат 
не приїздить. Каже, немає 
місця, добиратися теж немає 
як. А хто винен? Навіть 
автобуса до Любарців нема, 
я вже про місто і не кажу. То 
ви гадаєте, коли адмінцентр 
буде в Борисполі, хтось 
думатиме про нас?». 

Мешканці Тарасівки не 
опускають рук і виявляють 
активність. Згуртував їх 
активіст Олег Кащенко, 
донедавна — житель столиці. 
Він розповідає, що дізнався про 
існування Тарасівки від дружини, 
якій дісталася тут у спадок стара 
хата. Тихе село сподобалося, 
подружжя збудувало новий дім 
та переїхало з Києва. Побачивши, 
що від любарецької влади 
змін для Тарасівки годі чекати, 
Кащенко почав діяти. Три роки 
він закидає відомства листами, 
тому, стверджує, чиновники 
вжезнають, де знаходиться 
Тарасівка. Актив села працює з 
районною радою та депутатом 
Верховної Ради Сергієм Буніним. 
Вдалося домовитися про висипку 
вул. Шевченка, вирішуються інші 
питання. 
«Заасфальтована дорога, що 
йде через село — обласного 
значення, замовник — 
департамент регіонального 
розвитку КОДА, під час ремонту 

зробили і зупинки. Районна влада 
пообіцяла, що після входження 
села в Бориспільську ОТГ 
сюди ходитиме автобус, який 
курсує маршрутом Бориспіль-
Рогозів, його продовжать до 
Тарасівки. Будівництво дороги не 
завершено. На проект витратили 
26 млн грн, необхідні ще кошти 
— 19 млн грн, — розповідає 
активіст. — Немає вуличного 
освітлення, тому проект 
передбачає освітлення зупинок, 
облаштування острівців безпеки, 
переходів, знаків, тротуарної 
зони. Це буде єдина в районі 
дорога європейського рівня. 
Контролює роботи депутат ВР 
Сергій Бунін. Також плануємо 
відновити водогін, який нині в 
незадовільному стані». 

Велика проблема — елек-
тропостачання. Необхідно пе-
ревірити стан електромереж та 
здійснити їх реконструкцію, бо 
село потерпає від перепадів 
напруги. Загрозу становлять і 
старі дерева, гілля яких лежить 
на високовольтних проводах. У 
вітряну погоду світла в селі не-
має. Обрізувати дерева обле-
нерго не хоче, каже, що послуга 
платна, а у сільради одна відпо-
відь: «Немає грошей». 

«Втомлений» стовп — 

красномовний приклад 

безгосподарності. У такому 

стані він понад тиждень. 

Повз нього проходить шлях 

навпростець до Мирного. 

Він пролягає фермерськими 

землями, що переорюються, 

тому дорога (яка веде також 

на кладовище) під час дощів 

перетворюється на багнюку.

• Територія біля магазину — майданчик для зібрань в 
Тарасівці, іншого місця немає.
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 � КОМПАНІЯ

ТОВ «КОРІЕЛ ГРУП» — ЗА 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ
 � Приємна новина: в Україні запрацювала перша 

компресорна станція з заморозки, в роботі якої 
використовується екологічно безпечний вуглекислий газ. 
Фірма, яка спроектувала, зібрала та запустила в роботу 
станцію — ТОВ «КОРІЕЛ ГРУП» із Бориспільщини.

ТОВ «КОРІЕЛ ГРУП»
займається 
проектуванням, 
поставкою, монтажем 
холодильного обладнання. 
Їхні компресорні 
станції можуть 
використовуватись для 
охолодження, зберігання, 
заморозки продуктів 
на м’ясокомбінатах, 
молочних заводах, цехах 
переробки ягід, фруктів та 
овочів, супермаркетах, в 
якості охолоджувачів води 
або рідин в інших галузях, 
таких як металургія, 
фармацевтика, поліграфія, 
хімічна промисловість.

Юлія ГАМАН

Для необізнаних варто зазначити, 
що у роботі промислового 
холодильного обладнання 
завжди використовувався фреон 
– газ, який, витікаючи з контуру 
охолодження у навколишнє 
середовище, негативно впливає 
на озоновий шар планети, в 
результаті чого він зменшується, 
що призводить до глобального 
потепління. Використовується 
фреон і сьогодні, а масштаби 
його використання збільшуються. 
Це крок за кроком продовжує 
руйнувати озоновий шар.

Вихід є!
Як довели фахівці ТОВ «КОРІЕЛ 
ГРУП», виправити ситуацію 
можна. Як саме – вони показали 
власним прикладом, замінивши 
у роботі компресорних станцій 
із заморозки шкідливий фреон 
на безпечний природний 
вуглекислий газ.
Слід наголосити, що в Європі 
за такими технологіями давно 
працюють. В Україні ж донедавна 
цього не було. Ця фірма першою 
наважилася здійснити крок до 
збереження озонового шару, 
зробивши внесок у майбутнє 
планети загалом і наших нащадків 
зокрема, адже коефіцієнт 
глобального потепління 
вуглекислого газу дорівнює 
одиниці й він служить точкою 
відліку для порівняння впливу 
інших фреонів на глобальне 
потепління.

Вуглекислота у 20 
разів дешевша
Із червня цього року в м. Жовква 
Львівської області запрацювала 
перша компресорна станція для 
тунелів шокової заморозки ягід, 
в роботі якої замість фреону 
використаний природний 
холодоагент – вуглекислий газ. 
Важливо також і те, що це 
обладнання економить 
електроенергію та зменшує 
експлуатаційні витрати, адже 
вуглекислота у 20 разів дешевша, 
ніж фреон. Із повітря беруть 
вуглекислий газ і заправляють 
у систему. Далі – справа 
техніки. І якщо десь у системі 
відбулася розгерметизація і все 
вийшло назовні – вуглекислота 
повертається назад у природне 
середовище, не завдаючи шкоди 
ні людям, ні екології.

Досвід та імідж
Бориспільській фірмі є чим 
пишатися: нею встановлений 
вже п’ятий тунель шокової 
заморозки ягід в Україні. Все 

це донедавна працювало на 
фреоні. В Україні ще ніхто не 
робив холодильні установки на 
СО2, поки за справу збереження 
озонового шару не взялося ТОВ 
«КОРІЕЛ ГРУП». Взагалі перша 
спроба таких установок була 
зроблена ще у 2018-му, коли в м. 
Брунталь (Республіка Чехія) фірма 
ТОВ «КОРІЕЛ ГРУП» отримала 
замовлення на проектування 
холодильника для зберігання 
замороженої продукції. Проект 
було запущено в січні 2019 року й 
відтоді фірма рекомендує клієнтам 
обладнання з вуглекислотою. 
Окремим напрямком діяльності 
є відвід та утилізація тепла від 
холодильних машин. Навіщо 
викидати безкоштовне тепло 
в атмосферу, якщо є потреба 
в гарячій воді чи опаленні? Із 
цими ідеями та розробками 
спеціалісти фірми дозволяють 
клієнтам зменшити витрати газу 
чи електроенергії.
Як на початку роботи, так і зараз, 
фірма працює виключно під 
замовника, викладаючись на 
повну. Підприємство протягом 
багатьох років створювало 
власний імідж, шукаючи вмілих 
працівників, пізнаючи нове, 
знайомлячись із фахівцями галузі 
як в Україні, так і за кордоном. 
Традиційно на практику беруть 
студентів відповідного фаху, які 
ії проходять на виробництві, 
спостерігаючи за роботою 
зварювальників, холодильщиків 
та електриків, допомагаючи їм.

Диспетчерський 
супровід
Вагомий внесок у якість 
обслуговування обладнання та 
зменшення аварійних ситуацій 
внесла розроблена система 
диспетчеризації. Фахівці ТОВ 
«КОРІЕЛ ГРУП» не лише збирають 
під конкретного замовника 
обладнання, а й контролюють 
його робочий стан. Це зручно: 
підключають обладнання 
до певних програм і всі дані 
висвітлюються на комп’ютері чи в 
телефоні.

Європа дбає про 
екологію. Україна ні
Як вже зазначалося, компресорні 
станції для заморозки або 
камери зберігання, в роботі яких 
використовується екологічно 
безпечний вуглекислий газ, у 
Європі працюють давно. Адже 
там є державна програма, 
згідно якої рекомендовано 
зменшити використання фреонів 
у виробництві до 80%. Нашій 
країні в цьому плані до Європи ще 
далеко. Фахівці ТОВ «КОРІЕЛ ГРУП» 

зізнаються: важко працювати, 
коли в Україні немає навіть 
нормальної законодавчої бази з 
використання фреонів.

Райдужна 
перспектива
Бути першим нелегко. Але ця 
тяжкість не відчувається, коли 
ти впевнений у собі, маєш мету 
та роками загартовану команду. 
Фірма міцно стоїть на ногах 
і переконана, що за їхньою 
технологією – майбутнє. 
У перспективі метод буде 
ефективним при використанні 
його в теплових насосах. Це може 
стати альтернативою сучасним 
кондиціонерам, які шкодять 
озоновому шару. Кондиціонери 
майбутнього зможуть забирати 
тепло з повітря і віддавати його на 
нагрівання води та систем опалення. 
Але на це потрібен час, сили і 
кошти. А ще – фахівці, досвідчені 
спеціалісти-холодильщики, яких у 
цій галузі бракує.

www.korielgroup.com

+38096 625 80 89 
Генеральний директор 
Олена Олексіївна КОРНІЄНКО
kelenakiev@gmail.com

+38096 625 80 92 
Технічний директор 
Ігор Васильович КОРНІЄНКО
i0966258092@gmail.com

АДРЕСА ОФІСУ:
м. Бориспіль, вул. Січнева 1, оф. 14 
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 � СЛОВО І ВІРА � ГОСТІ НА ПОРОЗІ

6 СЕРПНЯ ОРДЕН ФРАНЦИСКАНЦІВ ВІДЗНАЧИВ 20 РОКІВ СЛУЖІННЯ У БОРИСПОЛІ. ОРДЕН 
«БРАТІВ МЕНШИХ ФРАНЦИСКАНЦІВ КОНВЕНТУАЛЬНИХ В УКРАЇНІ» НАЛЕЖИТЬ ДО РИМО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ФРАНЦИСКАНЦІ ПРАЦЮЮТЬ З 14 СТ. 
МОНАСТИР, В ЯКОМУ ДІЄ КАТОЛИЦЬКА ПАРАФІЯ МАЄ НАЗВУ «ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЬОГО».

ОТЕЦЬ 
МАР’ЯН 
МЕЛЬНИЧУК: 

Помічник настоятеля отець 
Мар’ян Мельничук розповів 
про історію та діяльність орде-
ну в Борисполі.

– Отче Мар’яне, з чого розпо-
чалася історія католицької цер-
кви в Борисполі?

– Коли ще не було храму і не бу-
ло священиків, католики збира-
лися по домівках на спільній мо-
литві. Перша служба Божа була 
відправлена в Борисполі 10 січ-
ня 1997 року. Католицька спіль-
нота тоді складалася з 10 чоло-
вік. Першим священиком був 
отець Ян Капран, настоятель ка-
федрального собору св. Олексан-
дра в Києві. 10 липня 1998 року 
декретом єпископа Яна Порвін-
ського було затверджено пара-
фію «Преображення Господньо-
го». Першим настоятелем став 
отець Вієслав Стемпень. Він був 
єпархіальним священиком, що 
приїздив із Києва. 

– Коли до міста прибули 
францисканці?

– Перший францисканець при-
був у 2000 році. Це був отець 
Олександр Литвинюк. Отець 
Олександр мешкав у Києві, а до 
Борисполя приїздив, щоб прова-
дити душепастирську діяльність.   

– Коли розпочалось будів-
ництво храму?

–Завдяки єпископу Станіславу 
Широкорадюку була придбана і 
передана парафії недобудова на 
вулиці Дзержинського, 15. Пер-
ші меси правилися в будівель-
ному вагончику. Територія впо-
рядковувалась силами парафі-
ян. Будівництво храму почалося 
в 2000 році й тривало 12 років. 
Храм спроектований архітекто-
ром Валентином Ваговським у 
неоготичному стилі, внутрішнє 
оздоблення виконане в східно-
му. Це єдиний францисканський 
храм, де є ікони, виконані в схід-
ному візантійському стилі.  

– Яка чисельність парафії на 
сьогодні? Який її склад?

– До спільноти належить 350 
осіб. Це жителі Борисполя і ра-
йону. Більшість парафії — моло-
ді люди різних професій. 

– Якою діяльністю займають-
ся францисканці?    

– Наш засновник, св. Франциск 

Ассізький, дав завдання нести сві-
ту Мир і Добро. 20 років ми несе-
мо Мир і Добро в Борисполі. Ос-
новна діяльність — душепастир-
ська. Ми в хороших стосунках із 
міської владою, іншими конфе-
сіями. Парафія охоплює велику 
територію – шість районів. Свя-
щеники відправляють домаш-
ні меси та здійснюють таїнства в 
Баришівці, Віннинцях біля Пере-
яслава-Хмельницького, в Бортни-
чах в домі сиріт. Також ми намага-
ємося служити харитативно (бла-
годійність), головним чином — в 
Переяслав-Хмельницькому цен-
трі соціального захисту пенсіоне-
рів та інвалідів і дітей. Намагаємо-
ся збирати одяг та інші необхідні 
речі, відвозимо їх раз у місяць чи 
частіше.

Щороку парафія влаштовує 
хресну ходу вулицями Борисполя. 

Хресна хода – це спільна молит-
ва в період великого посту. Моли-
мося за наше місто, даючи свідо-
цтво того, що тут є християни. Ми 
завжди влаштовуємо її перед ка-
толицькою вербною неділею. Час 
обирається таким чином, щоб на-
ші брати греко-католики та наші 
брати православні змогли долу-
читися до неї. Цього року, у зв’яз-
ку з карантином, хресна хода не 
проводилася.

Також кожної першої сере-
ди місяця ми збиралися на цен-
тральній площі міста для мо-
литви за мир. Ми молимося до 
матері Божої, але через епіде-
мію коронавірусу ця молитва не 
провадиться. Один з наших бра-
тів францисканців, о. Едуар Кава, 
який зараз служить єпископом 
у Львові, служачи в Борисполі, 
їздив як військовий капелан на 

схід, ніс духовну і матеріальну 
підтримку воїнам.

Також в нашому храмі відбува-
ються зустрічі групи анонімних 
алкоголіків кожної неділі, близь-
ко 18.00. Збирається 10-15 осіб. 
Ці люди не належать до парафії, 
але вони жителі Борисполя, за-
лежні від алкоголю. На зустрічах 
вони можуть отримати психоло-
гічну допомогу. 

– У чому особливість монас-
тиря в Борисполі?

– Бориспіль є серцем фран-
цисканського ордену в Україні. 
Для нас є великою радістю, що 
орден францисканців в Україні 
відроджується. Ті молоді люди, 
які хочуть служити Богу, людям 
і церкві, залишають все і прихо-
дять до нашого монастиря. Саме 
тут починається їхнє служіння. 
Навчання в ордені францискан-
ців в Україні триває дев’ять ро-
ків. Перші два роки навчання 
проходимуть у нас в Бориспо-
лі, а далі вони вже їдуть на нав-
чання до Європи: Польщі чи Іта-
лії. За останні чотири роки вісім 
хлопців почали навчання в ор-
дені.

– Після розпаду Радянського 
Союзу в Борисполі відкрилося 
багато церков, але духовність 
народу не збільшується. Чому 
слабне віра?

– Віра, коли є можливість вибо-
ру, не є легкою дорогою. Віра в Бо-
га стає великим зусиллям для лю-
дей. Комфорт, матеріальні блага 
стають на місце Бога. Ті люди, які 
є в церкві, лишаються, а ті, що не 
ходили до неї, не ходять і далі. Віра 
вимагає обмеження та жертовно-
сті. Багато людей шукають легших 
шляхів, тримаючись поглядів, що 
мають язичницьке коріння.

Роман ВЕКЛЕНКО

• Храм знаходиться за адресою: вул. Бежівка, 15.

« Двері нашого храму завжди відкриті для бажаючих. Я запрошую всіх на молитву, на духовну розмову»

«20 РОКІВ НЕСЕМО МИР 
І ДОБРО В БОРИСПОЛІ»

ПРО ДАТУ 
ВІЗИТУ 
ПРЕЗИДЕНТА 
ЗЕЛЕНСЬКОГО
У ББЛІЛ

ФАКТ: станом на 10 серпня 
у ББЛІЛ завершені основні 
заплановані ремонтні 
роботи, однак триває ремонт 
пологового відділення. Відомо, 
що адміністрація медзакладу 
чекає на перевірку зробленого 
перших осіб держави. Адже 
саме з ініціативи Президента 
України Володимира 
Зеленського ББЛІЛ затіяла 
капремонт.

ДЖЕРЕЛО: директор 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександр Щур

Пряма мова ЩУРА: «Питання, 
чи приїде Президент України в 
ББЛІЛ і коли, треба ставити не 
мені, а місцевим органам влади. 
Зона моєї відповідальності 
– якісна робота закладу до, 
під час і після ремонту. Із цим 
адміністрація впоралася. 
Ремонт у ББЛІЛ завершено, 
окрім, звісно, пологового, яке 
плануємо відкрити наприкінці 
року. Зі свого боку, ми готові 
до приїзду Зеленського, на 
коли б той не запланував 
свій візит. Точної дати нам не 
повідомляли».

ДЕТАЛІ. З джерел, близьких 
до офіційних, «Вістям» стало 
відомо, що візит гаранта 
очікується ближче до 24 
серпня, Дня Незалежності 
України.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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КОЗАЦЬКИЙ ХРАМ

БАГАТОДІТНИЙ БАТЮШКА, 
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ ІЗ КРИМУ

Оксана КОБЗАР, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

Для одного маленького села 
утримувати такі масштабні об’єкти 
не під силу, а для майбутньої ве-
ликої Бориспільської громади при 
правильному керівництві – мож-
ливо, але не факт. Таку думку озву-
чують селяни. Величний, мону-
ментальний і водночас скромний 
Сулимівський храм, що височіє 
на пагорбі, не відвідують туристи, 
оскільки громадський транспорт 
до глухого села не курсує. При-
хожани – лише місцеві мешканці, 
яких не більше 200 осіб, і дачники.

Із відкритих джерел відомо, що 
датою спорудження церкви вва-
жалися 1621–1629 рр., а фундато-
ром її називали гетьмана Івана Су-
лиму, засновника села. Проте пі-
зніше було доведено, що мурова-
на церква збудована в 1708 р. на 
місці дерев’яного однойменного 
храму. Місцеві старожили пере-
казують легенди, що для церкви 
камінь везли здалеку, з Європи.

«Дзвіницю церкви добудували 
пізніше, але хрест дуже древній. 
На ньому зображений знак сон-
ця — головний язичницький знак, 
всередині — православний хрест, 
внизу — козацька чайка (ладдя)», 
— розповідає Кучаківський сіль-
ський голова Микола Дженжебір.

Фасад і внутрішнє оздоблення 
храму досі має цілком пристой-
ний і доглянутий вигляд. Хоча 

приміщення свого часу викорис-
товувалося як зерновий склад, бу-
ло і зачиненим, але лишилося не-
ушкодженим у роки Другої світо-
вої. Щоправда, оздоблення храму 
не багате, ікони зникли, коли цер-
ква переживала перипетії.

Місцеві кажуть, що храм був і 
погребальницею роду засновни-
ків села Сулим-Войцеховичів, там 
були знайдені людські рештки, од-
нак вони не були досліджені.

Тут відбуваються служби, на-
стоятель храму отець Володи-
мир каже, що церква старовин-
на, особлива, намолена, прихо-
жан достатньо. Хвалиться, що 
планується ремонт храму, уже ви-
готовляється проект. 

Отець Володимир, який є не ли-
ше священиком, але змушений бу-
ти й менеджером, каже, що ста-
тус храму — пам’ятки архітектури 
— ускладнює процес оновлення 
споруди, адже потрібне узгоджен-
ня дій із Міністерством культури. 

Максим Стрільник, член ра-
ди парафії, розповідає, що є 
проект реставрації храму, який 
проходитиме експертизу. «Як-
що дадуть добро, то підлогу, вік-
на зможемо оновити. Можли-
во, вдасться вирішити питання з 
опаленням, бо взимку тут дуже 
холодно», — ділиться Стрільник 
і нарікає на те, що держава мало 
звертає уваги на збереження та-
ких культурних пам’яток, як Су-
лимівська церква.

Крихітне село Сулимівка, що на Бориспільщині, історичним ко-
рінням сягає козацьких часів. 

По-перше, зеленіє пам’ятка садово-паркового мистецтва місце-
вого значення — 17,4 га Сулимівського парку, що зберігся побли-
зу фундаменту садиби колишнього власника села Войцеховича. 
По-друге, височіє дзвіницями унікальна архітектурна перлина Лі-
вобережжя Київщини, пам’ятка архітектури — Церква Покрови 
Божої Матері, чинна мурована споруда. Вона була і є домінантою 
села й таїть нерозкриті таємниці. Та розгадування їх для українців 
не на часі, принаймні перед місцевими виборами.

Цікавою є не лише історія Сулимівської церкви, але й доля її 
настоятеля. Отець Володимир Воробей — переселенець із Криму, 
батько восьми дітей, який не побоявся осісти з великою родиною 
у маленькому селі, де ні школи, ні садочка. Сам він родом із Бро-
варського району.

У Сулимівці його прийняли, 
як свого, селяни, хвалить 
священика й сільський голова 
Микола Дженжебір, — каже, 
«мозковитий» чолов’яга. 
Володимир вважає за честь 
служити Богу і неважливо, каже, 
де випаде така місія, головне — 
виконувати роботу на совість.
На переїзд сім’ї отця Володимира 
вплинула політична ситуація в 
Україні та події в Криму, тому 
він гостро сприймає все те, що 
відбувається в країні. 
«Під час окупації Криму я 
залишався там майже півтора 
року, виконуючи свої обов’язки 
священика. У 2014-му також 
допомагав людям, родинам у 
питаннях переїзду на материкову 
Україну, допомагав із духовною 
підтримкою українським 
військовослужбовцям», — 
розповідає священик.
Каже, коли відбулася анексія 
Криму, більшість священиків не 
бачили потреби підтримувати 
одну чи іншу сторони конфлікту, 
але були і проросійські чи 
проукраїнські священики, це 
їхній людський вибір. Володимир 
за Україну, бо він українець за 
походженням і переконаннями. 
Також настоятель Володимир 
вважає недоречним зараз 
говорити про такі поняття, 

як російська та українська 
православні церкви.
«Не можна спекулювати на цій 
темі, роздмухувати її в ЗМІ, бо 
церква відділена від держави. 
Це питання розділяє суспільство. 
Якщо ми говоримо про участь 
людини в якихось подіях, то 
слід розглядати її позицію 
як громадянина», — вважає 
співрозмовник.
Він повернувся на материкову 
Україну з великою родиною, 
без майна і копійки за душею, 
але тут, на рідній Київщині, їх 
не чекали, а державні служби, 
які мали б допомагати, зустріли 
прохолодно. Він знайшов 
вільну парафію і служить у 
Сулимівському храмі. У селі 
орендує будинок, власного 
житла не має.
«За всі моменти щодо 
облаштування й прийняття я 
вдячний сільській громаді. А 
де були державні служби?» — 
ставить риторичне запитання 
отець Володимир. 
Його рідний брат захищає 
Україну в ООС. «Поки Президент 
Порошенко пафосно говорив 
про «армію, мову, віру», проста 
сільська громада, відправляючи 
брата на війну, зібрала 
майже 100 тис. грн на форму, 
електроніку, апаратуру. Там у 
хлопців не було навіть гумових 
чобіт! І зараз теж немає. Але 
про це не говорять у ЗМІ. Чому? 
Всі втомилися від подвійних 
стандартів, обману. Потрібно 
дбати про людей, але цього у нас 
немає», — говорить отець.
На запитання, чи болить душа 
за Україну, відповідає: «Болить. 
Хотілося б, щоб українці 
критично мислили, в душах була 
доброта, а Господь у серцях, щоб 
ми толерантно ставилися один 
до одного, незалежно від заслуг 
кожного».
Про сім’ю отець Володимир 
говорить стримано. Згадує 
дитинство і маму, яка зуміла 
його виховати в любові, а потім 
підтримала вибір служити Богу; 
батько, жаліється, не зрозумів. 
Власних дітей хоче бачити 
в першу чергу справжніми 
людьми, які живуть за Божими 
заповідями. Найстарший син уже 
обрав військову справу. 

Село і люди

• Володимир Воробей повернувся на материкову Україну з вели-
кою родиною, без майна і копійки за душею. Але тут, на рідній 
Київщині, їх не чекали, а державні служби зустріли прохолодно.

• Хрест дуже древній. На 
ньому зображений знак 
сонця — головний язич-
ницький знак, всередині 
— православний хрест, 
внизу — козацька чайка 
(ладдя).
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20202145309 (реєстраційний но-
мер 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 
цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськос-
ті до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Планована діяльність передбачає 

нове будівництво автозаправного 
комплексу (АЗК) та автомобільного 
газозаправного пункту (АГЗП) по 
вул. Горбатюка, 1, м. Бориспіль, Ки-
ївської області.

При будівництві АЗК та АГЗП 
передбачається спорудження на-
ступних основних будівель, споруд 
та об’єктів: будівля АЗК з пунктом 
сервісного обслуговування водіїв 
та пасажирів; група підземних ре-
зервуарів рідкого моторного па-
лива; паливо-роздавальні колонки 
(ПРК) палива з навісом над ПРК; 
вузол зливу палива, майданчик для 
автоцистерн, сепаратор нафтопро-
дуктів, модуль АГЗП заправлення 
скрапленим газом (пропан-бутан, 
СВГ), підземний резервуар СВГ, 
приймальний вузол СВГ, дизель-
генератор, резервуар пролитих 
нафтопродуктів, сепаратор нафто-
продуктів, резервуар-накопичувач 

стічних вод, каналізаційна насосна 
станція (КНС), трансформаторна 
підстанція, контейнери побутових 
відходів, топкової, площадка тимча-
сового зберігання автотранспорту, 
інформаційна стела.

На проектованому АЗК передба-
чається здійснювати прийом, збе-
рігання і відпуск пального для ав-
тотранспорту, а саме: трьох марок 
бензину – А-92, А-95, А-95V, однієї 
марки дизельного палива та скра-
пленого вуглеводневого газу (про-
пан-бутану) – СВГ.

Передбачене сервісне обслугову-
вання водіїв та пасажирів в будівлі 
АЗК.

Пропускна здатність АЗК – 250 за-
правок на добу по рідкому паливу, 
100 заправок на добу по СВГ.

Режим роботи АЗК — цілодо-
бовий. Термін експлуатації будівлі 
АЗК 60 років. Термін експлуатації 
резервуарів 40 років. Планований 
рік введення в експлуатацію АЗК–
2020 р.

2. Суб’єкт господарювання. 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Старий Бориспіль» код 
згідно з ЄДРПОУ 33870163. Місце 
реєстрації ТОВ «Старий Бориспіль»: 
08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 84. Тел: +38 
(050) 307-93-86.

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

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 

адреса: вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 
01004, електронна адреса: eko.
koda@ukr.net, номер телефону: (044) 
279-01-58. Контактна особа – Кире-
єва Вікторія Станіславівна, дирек-
тор департаменту.

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 
довкілля. 

Дозвіл на виконання будівельних 
робіт згідно статті 37 Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудівної 
діяльності», що видається Держав-
ною архітектурно-будівельною ін-
спекцією 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 обго-
ворення становить _25_ робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих 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, ви-
значеної 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 ді-
яльності, без необхідності їх обґрун-

тування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронно-
му вигляді). Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання (перші) від-
будуться.

Відповідно до п. 21 ст. 17 Зако-
ну України про оцінку впливу на 
довкілля» (зі змінами внесени-
ми згідно із Законом № 733-ΙХ від 
18.06.2020 року) громадські слухан-
ня не проводяться. Всі зауваження 
та пропозиції надаються в письмо-
вій формі до уповноваженого ор-
гану.

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться _______не передбачені.

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, поштова 
адреса: вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 
01004, електронна адреса: eko.
koda@ukr.net, номер телефону: (044) 
279-01-58. Контактна особа – Кире-
єва Вікторія Станіславівна, дирек-
тор департаменту.

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 
державної адміністрації, поштова 
адреса: вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 
01004, електронна адреса: eko.
koda@ukr.net, номер телефону: (044) 
279-01-58. Контактна особа – Кире-
єва Вікторія Станіславівна, дирек-
тор департаменту.

 Зауваження і пропозиції при-
ймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазна-
ченого в абзаці другому пункту 5 
цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 121 арку-
шах та додатки до звіту.

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. Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Старий Бориспіль», 
адреса: Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 84. Тел: +38 
(050) 307-93-86, з 14.08.2020 року 
з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 
17.00 години. 

2. Бориспільська міська рада, 
адреса: Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 72, з 14.08.2020 
року з понеділка по п’ятницю в при-
ймальні години установи. Контак-
тний телефон: (04595) 6-02-35.
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Інформація про продаж на аукціоні права 
оренди земельних ділянок для сінокосіння і 
випасання худоби

Організатор торгів — Юхнівська сільська рада.
Розташування: Київська обл., Миронівський 

р-н, Юхнівська сільська рада ( в межах населено-
го пункту). 

Відомості по лотах. Цільове призначення: для 
сінокосіння і випасання худоби.

Стартова ціна продажу права оренди без ПДВ:
Лот №1, кад. № 322288800:03:001:0088. Площа 

12,3543 га. Стартова ціна 16388,60 грн.
Лот №2, кад. № 322288800:08:002:0025. Площа 

5,5991 га. Стартова ціна 7427,49 грн. 
Лот №3, кад. № 322288800:03:001:0089. Площа 

14,9693 га. Стартова ціна 19857,5 грн. 
Умови продажу: покупець компенсує витрати, 

понесені при підготовці об’єкта (права оренди 
земельної ділянки ) до продажу; встановити крок 
земельних торгів у розмірі 0,5% від стартово-
го розміру річної плати; строк користування 
земельною ділянкою — 45 років; забезпечувати 
використання землі за цільовим призначенням; 
дотримуватись правил добросусідства та обме-
жень, пов’язаних з встановленням земельних 
сервітутів та охоронних зон; зберігати геодезичні 
знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошу-
вальних і осушувальних систем. 

Засоби платежу — грошові кошти.
Аукціон буде проведений 15 вересня 2020 

року об 11-й годині в приміщенні за адресою: 
Київська обл., Миронівський р-н, с. Юхни (вул. 
Центральна, 23 ).

Кінцевий термін прийняття заяв — 11 вересня 
2020 року.

Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь 
в аукціоні в розмірі 1013,5 гривень вносяться 
на рахунок філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» 
UA573545070000026005975910180; гарантійний 
внесок в розмірі, що дорівнює відповідно за 
лотами: лот № 1 — 4916,58 грн; лот № 2 — 2248,25 
грн; лот №3 — 5957,25 грн без ПДВ на рах. 
UA573545070000026001300910180, МФО 354507, 
код 38682651, одержувач ПП «Фірма «Род».

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні 
за місцем його розташування, а також в публіч-
ній кадастровій карті http://map.land.gov.ua/
kadastrova-karta) за кадастровим номером.

Одержати додаткову інформацію відповідно 
Земельного кодексу та подати заяву за встановле-
ною формою можна за адресою: Черкаська обл., 
м. Городище, вул. Миру 114, ПП «Фірма «Род»  в 
робочі дні з 8.00 до 10.00 год., або за телефонами: 
моб. тел. (067) 285 11 00.

З повагою директор ПП «Фірма «Род» Швець Л.М.

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+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Фрейр - Бельгія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55, 21.40 "Боротьба за виживання"
19.35 "Супер-Чуття"
20.25 "Дикі тварини"
22.15 Д/ф "Жінка-банкомат. Закрита 

Україна" (12+)

0.00 Схеми. Корупція в деталях
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, 4.05 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.50, 15.00 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30 "Ліга сміху"
22.40, 0.35 "Вечірній квартал"
1.55 Драма "Френкі та Еліс"
5.05 "Світське життя 2020"

ІНТЕР.
5.40, 23.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20, 1.00 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Здоровань" (16+)
3.20 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 М/ф "Казка про царя Салтана"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.40 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 4.30 Реальна містика
12.10 Т/с "Хлопчик мій" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Хлопчик мій" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
23.20 Т/с "Краще за всіх" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Краще за всіх" (12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 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
11.10, 13.20 Х/ф "Щасливі невдахи" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15, 1.20 Х/ф "Король Ральф"
16.40, 22.55 "На трьох" (16+)
17.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 Kids' Time
6.05 М/ф 12+ (12+)
7.10 Від пацанки до панянки (16+)
16.40 Х/ф "Шпигун, який кинув мене" 

(16+)
19.00 Х/ф "Відпадний препод" (16+)

21.30 Х/ф "Відпадний препод 2" (16+)
23.50 Х/ф "Відпадний препод 3" (16+)
2.00 Служба розшуку дітей
2.05 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс 3"
7.05, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
9.00 "Врятуйте нашу сім'ю - 5" (16+)
11.05, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.55, 22.45 Х/ф "Новорічний янгол"
23.45 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10, 0.45 Т/с "Рекс-2"
9.00, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Літак проти вулкана"
15.25 Х/ф "Мисливці за скарбами"
19.20 Х/ф "За лінією вогню"
21.00 Х/ф "Бронежилет"

22.45 Х/ф "Оверлорд"
2.25 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.45 Х/ф "Пригоди Буратіно" 2 с.
7.20 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
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 "Тривожна неділя"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
0.50, 3.10 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17-23 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 Шо? Як?
9.05 Д/ф "Жінка-банкомат. Закрита 

Україна" (12+)
10.10 Х/ф "Марія-Антуанетта" (12+)
12.00, 20.30, 21.20 "Дикі тварини"
13.00, 23.50 "Подорож відкритим 

космосом"
13.30, 23.00 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 "Концтабір Ізоляція"
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 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 15.00 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми переїжджаємо"
17.00 Комедія "Полісмен із дитячого 

садка"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 22.15 "Вечірній квартал"
23.10, 0.10 "Світське життя 2020"
1.10 "Ліга сміху"
2.50 Комедія "Десять тисяч святих"

ІНТЕР.
6.25 "Слово Предстоятеля"
6.35 Х/ф "Тридцять три"
8.00 "Шість соток"

9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10, 3.40 Х/ф "Осінній марафон"
13.00, 5.05 Х/ф "Міміно"
15.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
16.50 Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)
20.00, 2.55 "Подробиці"
20.30 Т/с "Несолодка пропозиція" 4 с. 

(12+)
21.30 Великий концерт "Україна від А до 

Я"
1.10 Х/ф "Бебі-бум" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.15 Реальна містика
9.00 Т/с "На твоєму боці" 9, 14 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" 15, 16 с. (16+)
17.00 Т/с "Лабіринт" 1, 2 с. (16+)
20.00 Т/с "Лабіринт" (16+)
22.00 Т/с "З минулого з любов'ю" 1, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "З минулого з любов'ю" (12+)
2.50 Х/ф "Зворотний квиток" (16+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.35 "На трьох" (16+)
8.40, 12.45 Т/с "Таємні двері" (12+)
11.40 Факти. День
13.00 Т/с "Пес" (16+)
14.05 Х/ф "Робот на ім’я Чаппі" (16+)
16.30 Х/ф "Орлиний зір" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)
21.30 Х/ф "Ілюзія обману-2" (12+)
23.40 Х/ф "Гравітація"
1.25 Х/ф "На одного менше" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 Kids' Time
6.05 М/ф "Охоронці снів"
8.05 Аферисти в мережах (16+)
10.00, 1.10 Варьяти (12+)
11.00 Хто зверху? (12+)
15.00 Х/ф "Однокласники" (16+)
17.00 Х/ф "Однокласники 2" (16+)
19.00 Х/ф "Люди в чорному" (16+)

21.00 Х/ф "Люди в чорному 2"
23.20 Х/ф "Гребберси" (16+)
2.20 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.25 Т/с "Комісар Рекс 3"
7.25, 10.55 Т/с "Зоя" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірок"
17.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Звана вечеря" (12+)
22.55 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
0.45 "Операція И: невідома версія" 12+

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.30 ПРЕМ’ЄРА! "Джедаі 2020"
10.30 "Загублений світ"
14.10 Х/ф "Робокоп"
16.00 Х/ф "Робокоп-2"
18.05 Х/ф "Робокоп-3"
20.00 Х/ф "Трансформери"
22.45 Х/ф "Світ майбутнього"
0.30 Т/с "Рекс-2"

1.25 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.

5.55 Х/ф "Тричі про кохання"

7.35 Х/ф "Тіні зникають опівдні"

11.30 Х/ф "Місто прийняло"

13.00 "Легенди карного розшуку"

15.30, 2.15 "Випадковий свідок"

18.05 "Переломні 80-ті"

19.00, 1.50 "Свідок"

19.30 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"

21.00 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро"

22.50 Х/ф "Прихована загроза"

0.40 "Хвороби-вбивці"

3.05 "Речовий доказ"

4.55 "Top Shop"

СУБОТА, 22 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.15, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 Веселі саморобки
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 "Всі на море. Марокко"
19.00 Д/ф "Жінка-банкомат. Закрита 

Україна" (12+)
20.00 Прем'єра. Спецпроєкт "Мій прапор"
21.20 "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Донбас" (16+)

0.40 Спецпроєкт "Мій прапор"
1.35 Розсекречена історія. Спецвипуск до 

Дня Незалежності України
3.00 Бюджетники
4.15 #ВУКРАЇНІ
4.45 Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Борщ. Секретний інгредієнт"
11.00, 2.50 "Світ навиворіт"
12.35 Комедія "Свати"
16.50 Х/ф "Білосніжка та мисливець"
19.30, 5.45 ТСН
20.15 Х/ф "Білосніжка та мисливець -2"
22.30 Комедія "Мільйон способів 

втратити голову"
1.00 Комедія "Сили природи"

ІНТЕР.
6.50 "Добре здоров'я"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Мій собака Ідіот" (12+)
14.05 Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)
18.00 Х/ф "Брудні танці" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Тиха гавань" (16+)
22.45 Концерт "Мрія про Україну"
2.05 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 5.00 Реальна містика
9.00 Т/с "Беглянка" (12+)
13.00 Т/с "Краще за всіх" (12+)
17.00 Т/с "Солона карамель" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Солона карамель" (12+)
23.00 Х/ф "Доля Марії"
1.00 Т/с "Подаруй мені життя" 1 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Секретний фронт
6.55 Анти-зомбі
7.50 Громадянська оборона
8.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Ланцюгова реакція"
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Ілюзія обману" (16+)
16.10 Х/ф "Ілюзія обману-2" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Містер и місіс Сміт" (16+)
21.35 Х/ф "Турист" (16+)
23.35 Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(18+)
1.35 Х/ф "Післявесільний розгром" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 Kids' Time
6.05 М/ф
8.05 Ревізор
9.40 Х/ф "Відпадний препод" (16+)
12.00 Х/ф "Відпадний препод 2" (16+)

14.20 Х/ф "Відпадний препод 3" (16+)
16.50 Х/ф "Люди в чорному" (16+)
18.50 Х/ф "Люди в чорному 2"
21.00 Х/ф "Люди в чорному: Інтернешнл" 

(12+)
23.10 Х/ф "Чому він?" (18+)
1.40 Варьяти (12+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 "Біле сонце пустелі: невідома версія" 

(12+)
6.05 "Висота: невідома версія" (12+)
6.55 "Стережись автомобіля: невідома 

версія" (12+)
7.55 "Екіпаж невідома версія" (12+)
8.50 "Королева бензоколонки: невідома 

версія" (12+)
9.50 "Операція И: невідома версія" 12+
10.45 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.45 ПРЕМ’ЄРА! "Джедаі 2020"
9.45, 0.45 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "За лінією вогню"
14.15 Х/ф "Бронежилет"
16.00 Х/ф "Ронін"
18.15 Х/ф "Багряні ріки"
20.15 Х/ф "Імперія вовків"
22.45 Х/ф "Оверлорд"
1.45 "Облом.UA."

НТН.
7.55 "Слово Предстоятеля"
8.00 "Будьте здоровi"
8.35 "Страх у твоєму домі"
12.10 Х/ф "Білоруський вокзал"
14.05 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
15.35 Х/ф "Хід конем"
17.05 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.15 Х/ф "Лорд Дракон"
0.15 Х/ф "Прихована загроза"
2.05 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 23 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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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Продаж житла в м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

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
 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.

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. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під за-
будову, держакт, приватизована. Ділянки знахо-
дяться поруч. Господар. Тел.: 0 95 8292052.

Мусоргського вул., 10 соток, є фундамент, бу-
дівельний паспорт. Тел.: 0 63 6518465. 

Раїси Окіпної вул., 10 соток, 25х40, рівна, під бу-
дівництво житлового будинку, по вулиці є будів-
лі, власник, 300000 грн, торг. Тел.: 0 50 9223668. 

ГЛИБОКЕ С., 7 КМ ВІД М. БОРИСПІЛЬ, 12 СО-
ТОК (23Х53),ДОДАТКОВО 4 СОТКИ У КОРИ-
СТАННЯ, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД БУДІВНИЦ-
ТВО. ДІЛЯНКА РІВНА, ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ 
АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД'ЇЗД, ПОРУЧ СВІТЛО, 
ЗУПИНКА МАРШРУТКИ. ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 93 
8201540, 0 66 1678087. 

Продаж земельних ділянок в м. Бориспіль та ра-
йоні. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779. 

Сеньківка с., Миру пров., під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий будинок, 
колодязь, поргіб, сарай, світло, газ поруч, дорога 
висипана, ціна договірна, торг. Тел.: 0 63 5973244, 
Надія. 

Полтава

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХОННОГО ПРАЦІВНИКА
АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
ПОКОЇВКУ
АВТОСЛЮСАРЯ

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.
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

КЛІНІКА «МЕДІАН» (ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 89) 
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ 
ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ, З/П ДОСТОЙ-
НА, ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 3249230, ІРИНА.

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. 

На роботу потрібен водій на МАЗ-самоскид 20-
25 т, оплата щоденно, до 1000 грн/день робота в 
районі с. Горобіївка. Тел.: 0 67 2334242. 

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

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

Робота та житло на еко-садибі в Київській об-
ласті! Потрібна сімейна пара з навичками та 
досвідом обслуговування заміських садиб (дім, 
сад, город 0,3 га). Активні, працьовиті, з бажан-
ням жити і працювати за містом. З/п + бонуси. 
Тел.: 0 68 1242420.

Київ
Муляри (камінщики) потрібні для будівництва 

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

У поліклініку у м.Києві потрібна медсестра на поса-
ду санітарки. Охайна. Г/р з 08.00 до 21.00/15 днів на 
місяць. Іногороднім надаємо житло.З/п від 7000 грн.
Тел.: 0 67 8841771.  

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
МІЖ-54, гарний стан. Дозвіл №662, виданий в 

серпні 1986 р. Тел.: 0 50 2408709.
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 подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. 
Тел.: 0 66 6462947.

Циркулярка-стругольний на одному валу, ножи 
регуляються гвинтами, глибина стружки гвинтом, 
6000 грн, торг, двигун 3 фази, нова витяжка, 600 
грн. Тел.: 0 97 3286785. 

Циркулярка-фуганок, 4000 грн; газова плита, 
1200 грн; телевізор Самсунг, 1500 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

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

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

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

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
42179 | 1 | Втрачений паспорт громадянина Укра-

їни №004267301, виданий на ім'я Олексюк Дмитра 
Андрійовича, м. Бориспіль, 2020 р., вважати не-
дійсним.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

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

1-к.кв., район школи №3, житловий стан, необ-
хідні меблі, побутова техніка , 4500 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Здам житло у м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Кімнату в гуртожитку, район Орбіти, житловий 
стан, необхідні меблі, кондиціонер, холодиль-
ник, телевізор, для дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Кімнату в приватному будинку, вул. Матросо-
ва, 2-х спальне ліжко, шафа, телевізор, інтернет, 
пральна, посудомийна машинки, гарний ремонт 
3000 грн. Тел.: 0 96 0121246.

Півбудинку, р-н школи №4, 2 кімнати, кухня, ду-
шова кабіна, меблі, телевізор, зручності на вули-
ці, 5000 грн, торг. Тел.: 0 96 0121246. 

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COMТел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість
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ОВЕН. Варто звернути 
увагу на знаки, які вам по-
силає доля. А от чи попе-

реджає вона вас про небезпеку 
або привертає вашу увагу до вда-
лого збігу обставин, зможете роз-
гадати тільки ви самі.

ТЕЛЕЦЬ.  Поповніть коло 
спілкування приємними та 
корисними для вас людь-

ми. Для успішної роботи вам знадо-
биться терпіння  і витримка.

БЛИЗНЮКИ. На вас че-
кають доленосні події в 
особистому житті. Ви від-

чуєте приплив енергії.  Ваша актив-
ність буде особливо помітна на тлі 
загальної нерозторопності

РАК.   Постарайтеся бути 
спокійніше, не втрачайте 
контролю над своїми емо-

ціями. Можливо, період буде досить 
напружений і нервовий. Акуратність 
і уважність - ключові слова на роботі.

ЛЕВ.  Перш ніж прийня-
ти остаточне рішення, вам 
необхідно все продумати 

і не зваблюватися на гарне подан-
ня пропозицій. Через незапланова-
ні події можуть бути порушені ваші 
плани.

ДІВА.  Якщо ви будете 
спокійно й зосереджено 
працювати, то обов'язко-

во доб'єтеся успіху. Удача буде на 
вашій стороні. 

ТЕРЕЗИ. Уміння слухати 
й чути допоможе вам на-
лагодити стосунки з ко-

легами. Саме зараз буде важливе 
вміння працювати в команді. 

СКОРПІОН. Тиждень 
сприяє підведенню де-
яких підсумків. Не шко-

дуйте про втрачені можливості, 
ви ще можете виправити всі по-
милки й знайти справжнє щастя.

С Т Р І Л Е Ц Ь .  У с п і х 
обов'язково прийде, але 
вам необхідно приклас-

ти деякі зусилля. Виявити ініці-
ативу, не лінуватися. Бажано на-
правити свою енергію в потріб-
не русло.

КОЗОРІГ.  Небезпеч-
но занадто покладати-
ся на розум. Поки ви бу-

дете обмірковувати кожну дрібну 
деталь, натхнення втече, і вся кон-
струкція розвалиться.

ВОДОЛІЙ. Дайте спокій 
старим проблемам і скон-
центруйтеся на нових іде-

ях. Вам буде потрібно зібраність і 
терпіння, зате ви зможете добити-
ся значних успіхів.

РИБИ.  Найхвилюючі пи-
тання для вас зараз стосу-
ються особистого життя. 

Вам необхідно визначити, чого ви 
бажаєте. Час розстатися з ілюзіями 
й завершити відносини.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 17-23 СЕРПНЯ


