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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

Сумуємо
Пам’ятаємо

Не стало лідера 
міської громади, 

патріота Борисполя, 
переможця 

виборчої кампанії 

ПІШОВ ПЕРЕМОЖЦЕМ...
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ВТРАТА

• Анатолій Федорчук у Борисполі приймав делегацію за участі очільників міст України і проводив 
екскурсію містом.

• На відкритті реконструйованої їдальні у НВК «Ліцей «Дизайн-освіта».

• Під час встановлення пам’ятника П.Чубинському на території Книшового меморіально-паркового 
комплексу.

ПЕРЕСТАЛО БИТИСЯ СЕРЦЕ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ АНАТОЛІЯ ФЕДОРЧУКА 

 � 28 жовтня пішов із життя через коронавірусну інфекцію 
Бориспільський міський голова Анатолій Соловйович 
Федорчук.

Три терміни він достойно керував на головній посаді Борисполя, 
виборці йому довірили керувати містом і Бориспільською ОТГ вчетверте 
на місцевих виборах 25 жовтня. За попередніми підрахунками, він 
набрав найбільший відсоток довіри виборців і мав би приступити до 
посадових повноважень, але...
Організм Анатолія Соловйовича не переніс ускладнень від 
коронавірусної інфекції. Він знаходився на лікуванні у Переяславській 
лікарні, куди потрапив разом із дружиною.
Бориспіль втратив фахового очільника громади, господарника, 
справжнього лідера і патріота міста, який зумів підняти й розвинути 
його, який мав багато планів на майбутнє, якого чули люди і якому 
вірили, незважаючи на численні брудні політичні технології опонентів.
Анатолій Федорчук вболівав за Бориспіль, відстоював його інтереси 
на всіх рівнях. Він зробив неоціненний вклад у розвиток Борисполя 
і його ім’я назавжди буде вписане в сучасну історію розвитку міста. 
Його професіоналізм, високі моральні й особистісні якості, стратегічне 
мислення й дипломатичні навички викликали повагу, захоплення у 
прихильників, але заздрість у недоброзичливців.
Він завжди був на недосяжній висоті. 
Він умів тримати удар і не тримав зла, був відкритий до діалогу, 
обізнаний, людяний, із широкою душею, оптимістичний і сильний.
Це була Людина з великої літери.  
Таким він залишиться у пам’яті тих, хто його знав особисто.

Цитати з останнього інтерв’ю Анатолія Федорчука 
«Вістям», яке було надруковане 29 травня 2020 
року під заголовком, взятим із прямої мови 
інтерв’юера: «Бориспільська ОТГ залежатиме від 
того, хто нею керуватиме». Ці слова виявилися 
пророчими. 

« Думаю, що Бориспільська громада зможе 
вижити, в неї є потенціал і перспективи. Усе 

залежатиме від того, хто керуватиме громадою, від 
менеджерських підходів, командної гри і стабільної 
політичної ситуації»

« Люди втомилися від майданної риторики. 
Знаменами і гаслами Україну розбудовувати 

ми не зможемо, повинні бути конкретні дії. Мені 
морально зараз важко працювати. Що б ми не 
робили, нас звинувачують»

« Зараз моя програма — приділити увагу своїй 
дружині, дітям, онукам. На жаль, усе життя я 

через роботу приділяв близьким дуже мало уваги»

Світла пам’ять Вам,
шановний Анатолію Соловйовичу. 
Щирі співчуття рідним і близьким померлого 
висловлює редакція газети «Вісті»

• 26 листопада 2019 року 
Анатолій Федорчук 
відзначив поважну дату 
– 60-й День народження. 
До 61-х іменин йому не 
вдалося дожити.

Він назавжди залишиться 
у пам’яті сильним 
і оптимістичним 
лідером, порядною і 
великодушною людиною.

18 квітня 2020 року виповнилося 
14 років, як Анатолій Федорчук на посаді 
Бориспільського міського голови
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СОЦІУМ

Із великим сумом 
повідомляємо громаді, що 
28 жовтня 2020 року через 
хворобу передчасно пішов із 
життя Бориспільський міський 
голова Анатолій Соловйович 
Федорчук. 
Людина з великої літери, 
професіонал своєї справи, який 
жив з честю і пішов від нас на 
злеті кар’єри, залишивши громаді 
після свого управління місто, 
яким можна пишатися. Анатолій 
Соловйович очолював місто три 
каденції й переміг на чергових 
місцевих виборах 25 жовтня 
2020 року, але, на жаль, сталося 
велике горе для його родини, 
колег, друзів та громади міста 
Борисполя. 

Це була людина, яка жила 
роботою, завжди висувала нові 
ідеї, будувала амбітні плани 
та впевнено їх реалізовувала 
у життя, незважаючи на 
перешкоди і перепони. Він 
був керівником, який ніколи 
не давав своїм колегам та 
підлеглим забувати, що служіння 
громаді – це найголовніше 
завдання працівників органів 
місцевого самоврядування. 
Завжди вчив на своєму прикладі 
бути людяними, порядними, 
чесними, відповідальними 
та співчутливими. Будучи 
надзвичайно грамотним, творчим, 
розумним і мудрим, ніколи не 
боявся змін, прислухався до 
молоді та виважено приймав 
рішення і ніс за це повну 
відповідальність. Наш Бориспіль 
сьогодні такий, яким його зробив 
Анатолій Соловйович. Місто 
— сучасне, гарне, комфортне 
і, найголовніше, перспективне. 
Міський голова мав ще багато 
цікавих і потрібних громаді 
проектів і планів, які йому не 
судилося реалізувати…

Колектив виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 
глибоко сумує за справжнім 
лідером, керівником, міським 
головою, який надзвичайно 
любив Бориспіль, усіма силами 
намагався робити все можливе, 
аби наше місто було одним із 
найкращих в Україні. Він пішов 
від нас так раптово і невчасно. 
Висловлюємо щирі співчуття 
родині, близьким та друзям. 

ПАМ’ЯТАЄМО, ЦІНУЄМО І 
ДЯКУЄМО ЗА ВСЕ... 

ПІШОВ ІЗ ЖИТТЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
АНАТОЛІЙ 
СОЛОВЙОВИЧ 
ФЕДОРЧУК

РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
 � Кабінет Міністрів 

подовжив режим 
надзвичайної ситуації 
до 31 грудня у зв'язку 
з продовженням дії 
адаптивного карантину. 
Відповідне рішення 
ухвалили на засіданні 
Кабінету міністрів 28 
жовтня.

«У зв’язку з істотним погіршен-
ням епідемічної ситуації, пов’язаної 
з поширенням в Україні COVID-19 
та продовженням терміну дії каран-
тину до 31 грудня 2020 року про-
понується продовжити для єди-
ної державної системи цивільно-
го захисту на всій території Украї-
ни режим надзвичайної ситуації до 
31 грудня 2020 року», – йдеться у 
проекті рішення уряду.

• введення карантину,
• закриття освітніх установ,
• зупинку громадського транспорту,
• обмеження роботи торговельних центрів та інших об'єктів торгівлі, 

крім продуктових магазинів і аптек,
• заборону на акції та збори,
• облаштування контрольно-пропускних пунктів в зонах надзвичай-

ної ситуації із залученням для роботи на них працівників МОЗ, Нацполі-
ції, Нацгвардії, ДСНС, Держпродспоживслужби (на даних КПП проводить-
ся обов'язковий санітарний огляд громадян та дезінфекція транспортних 
засобів);

• дезінфекція приміщень, доріг і тротуарів;
• допомога малозахищеним верствам населення із залученням праців-

ників соціальних служб.

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ РЕЖИМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

НАГАДАЄМО, 13 жовтня головний санлікар України Віктор Ляшко 
поділився у розмові з журналістами, що Кабмін розглядатиме 
рішення продовжити карантин до кінця 2020 року. Того ж дня, на 
засіданні уряду, Шмигаль назвав це «потрібним кроком» та заявив, 
що такий карантин є «найбільш дієвим механізмом» у боротьбі з 
COVID-19 в Україні та світі, попередивши про нововведення.
Водночас про введення «тотального» карантину поки не йдеться, 
підтвердив прем’єр Денис Шмигаль 25 жовтня.
Адаптивний карантин був введений в Україні 1 серпня. Тоді регіони 
країни поділили на «червону», «зелену», «помаранчеву» зони з огляду 
на завантаженість ліжок, середню кількість тестувань населення, 
коефіцієнт виявлення випадків інфікування та показник динаміки 
зростання випадків інфікування.
Таким чином, у кожній із епідеміологічних зон встановили різні 
карантинні обмеження. Найм’якіші – у «зеленій» зоні, найбільш 
жорсткі очікують регіони «червоної» зони.

ШАНОВНА ГРОМАДО 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ!

Відповідно до рішень Держав-
ної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій (протокол № 39 від 
23.10.2020), Київської обласної ко-
місії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій (протокол № 34 від 23.10.2020) 
з 00.00 години 26 жовтня 2020 року 
для Бориспільського району уста-
новлено «червоний» рівень епі-
демічної небезпеки поширення  
COVID-19.

На період дії карантину на те-
риторії  Бориспільського райо-
ну діють наступні обмеження, пе-
редбачені пунктом 15 Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 
22 липня 2020 року № 641 «Про 
встановлення карантину та за-
провадження посилених протие-
підемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої  коронавірусом 
SARS-CoV-2»

(зі змінами):

• відвідування закладів осві-
ти здобувачами освіти, крім учнів 
(вихованців) спеціальних шкіл, на-
вчально-реабілітаційних центрів за 
умови дотримання в них відповід-
них санітарних і протиепідемічних 
заходів та здійснення обов’язково-
го щоденного контролю стану здо-
ров’я учнів (вихованців);

• приймання відвідувачів суб’єк-
тами господарювання, які прова-
дять діяльність у сфері культури, 
крім відвідувачів “автоконцертів”;

• приймання відвідувачів в інших 
закладах розважальної діяльності;

• приймання відвідувачів суб’єк-
тами господарювання, які прова-
дять діяльність у сфері торговель-
ного і побутового обслуговування 
населення, крім:

• торгівлі продуктами харчу-
вання, пальним, засобами гігієни, 
лікарськими засобами та вироба-
ми медичного призначення, ве-

теринарними препаратами, кор-
мами, пестицидами та агрохімі-
катами, насінням і садивним ма-
теріалом;

• провадження банківської та 
страхової діяльності, а також ме-
дичної практики, ветеринарної 
практики, діяльності автозаправ-
них комплексів, діяльності з тех-
нічного обслуговування та ремон-
ту транспортних засобів, технічно-
го обслуговування реєстраторів 
розрахункових операцій, діяль-
ності з ремонту комп’ютерів, по-
бутових виробів і предметів осо-
бистого вжитку, об’єктів поштово-
го зв’язку;

• торговельної діяльності та ді-
яльності з надання послуг громад-
ського харчування із застосуван-
ням адресної доставки замовлень;

• відвідування отримувачами со-
ціальних або реабілітаційних по-
слуг установ і закладів, що надають 
соціальні або реабілітаційні послу-
ги сім’ям, особам, що перебувають 
у складних життєвих обставинах 
(тимчасове, денне перебування), 
крім установ і закладів, які надають 
соціальні послуги екстрено (кризо-
во), центрів обліку бездомних осіб, 
мобільних бригад соціально-психо-
логічної допомоги, соціального па-
трулювання.



I-VISTI.COM4 | 
  |  №38 [1046], 30 ЖОВТНЯ 2020

ВИБОРИ 2020
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 

25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Гірська сільська територі-
альна виборча комісія Бори-
спільського району Київської 
області           

08324, вул. Центральна, 5, с. 
Гора, Бориспільського району, 
Київської області

РІШЕННЯ
за результатами голосування з 

виборів депутатів до складу Гір-
ської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області

«27» жовтня 2020 року  с. Гора

 25 жовтня 2020 року на тери-
торії Гірської сільської територі-
альної громади відбулись місцеві 
вибори. Відповідно до ч.2 ст.269 
Виборчого кодексу України за ре-
зультатами голосування за кан-
дидатів у депутати (у кількості, 
що дорівнює кількості мандатів у 
багатомандатному окрузі),  які  за 
результатами голосування вибор-
ців у відповідному багатомандат-
ному окрузі отримали найбільшу 
порівняно з іншими кандидатами, 
зареєстрованими у тому самому 
окрузі, кількість голосів виборців 
вирішено:

1. визнати депутатів обраними 
у відповідному багатомандатному 
виборчому окрузі згідно списку:

1.1. Безпала Валентина Ана-
толіївна (02.01.1959 р.н., освіта 
– вища, Член політичної партії 
«Всеукраїнське об`єднання «Бать-
ківщина», посада місце роботи: 
пенсіонерка, місце проживання: 
с. Ревне, Бориспільського райо-
ну, кількість голосів виборців, 
поданих на його підтримку:53, 
виборчий округ, у якому обра-
ний депутат — №6, назва місцевої 
організації політичної партії, від 
якої обрано депутата політичної 
партії: “Всеукраїнське об`єднання 
“Батьківщина”);

1.2. Бідненко Тетяна Володи-
мирівна (15.02.1979 р.н., освіта 
– вища, безпартійна, посада місце 
роботи: землевпорядник Марту-
сівської сільської ради, місце 
проживання: с. Мартусівка, Бори-
спільського району, кількість го-
лосів виборців, поданих на його 
підтримку: 81, виборчий округ, у 
якому обраний депутат №5, ви-
сунутий шляхом самовисування);

1.3. Вошкулат Ігор Володи-
мирович (26.12.1965р.н., осві-
та – вища, безпартійний, посада 
місце роботи: начальник відділу 
санітарно-технічного забезпечен-
ня аеропорту ДП МА «Бориспіль», 
місце проживання: с. Мартусівка, 
Бориспільського району, кіль-
кість голосів виборців, поданих 
на його підтримку: 68, виборчий 
округ, у якому обраний депутат 
— №5, висунутий шляхом само-
висування);

1.4. Галач Андріан Андрі-
йович (05.11.1964 р.н., освіта – 
вища, безпартійний, посада міс-
це роботи: експерт з промислової 
безпеки, шеф-редактор «Промис-
лова безпека», місце проживання: 
с. Гора, Бориспільського району, 
кількість голосів виборців, по-
даних на його підтримку: 65, ви-
борчий округ, у якому обраний 

депутат — №1, висунутий шляхом 
самовисування);

1.5. Гуменюк Тетяна Сергіїв-
на (22.05.1985 р.н., освіта – вища, 
безпартійна, посада місце робо-
ти: Ревнівський заклад дошкіль-
ної освіти «Барвінок», завідувач, 
місце проживання: с. Ревне, Бори-
спільського району, кількість го-
лосів виборців, поданих на його 
підтримку: 111, виборчий округ, у 
якому обраний депутат — №7, ви-
сунутий шляхом самовисування);

1.6. Давидок Світлана Олек-
сандрівна (02.0.1987 р.н., освіта 
– вища, безпартійна, посада місце 
роботи: системний адміністратор 
Гірської сільської ради, місце про-
живання: с. Гора, Бориспільського 
району, кількість голосів вибор-
ців, поданих на його підтримку: 
67, виборчий округ, у якому об-
раний депутат — №3, висунута 
шляхом самовисування);

1.7. Карасевич Олександр 
Володимирович (19.07.1974 
р.н., освіта – вища, безпартійний, 
посада місце роботи: тимчасово 
безробітний, місце проживання: 
с. Гора, Бориспільського району, 
кількість голосів виборців, пода-
них на його підтримку: 132, ви-
борчий округ, у якому обраний 
депутат — №4, висунутий шляхом 
самовисування);

1.8. Карбовський Дмитро Гри-
горович (19.07.1974 р.н., освіта 
незакінчена вища, безпартійний, 
посада та місце роботи: служба 
аварійно-рятувальна та протипо-
жежне забезпечення польотів ДП 
МА «Бориспіль», місце проживан-
ня: с. Гора, Бориспільського ра-
йону, кількість голосів виборців, 
поданих на його підтримку: 55, 
виборчий округ, у якому обраний 
депутат — №1, висунутий шляхом 
самовисування);

1.9. Мамедов Раміль Алі 
Огли (01.04.1987 р.н., освіта 
вища, безпартійний, посада міс-
це роботи: фізична особа під-
приємець, місце проживання: с. 
Ревне, Бориспільського району, 
кількість голосів виборців, по-
даних на його підтримку: 61, ви-
борчий округ, у якому обраний 
депутат — №6, висунутий шля-
хом самовисування);

1.10. Нерубайська Галина Ми-
колаївна (08.12.1978 р.н., освіта 
вища, безпартійна, посада місце 
роботи: керівник відділу «Реаліза-
ція» газети «Газета по-українськи» 
ТОВ «Видавничий Дім «Нова ін-
формація», місце проживання: с. 
Ревне, Бориспільського району, 
кількість голосів виборців, по-
даних на його підтримку: 69, ви-
борчий округ, у якому обраний 
депутат — №7, висунута шляхом 
самовисування);

1.11. Ничик Олена Олексан-
дрівна (03 січня 1981 р.н., освіта 
– вища, безпартійна, посада місце 
роботи: Начальник-інспектор від-
ділу інспекції з паркування, Гір-
ська сільська рада. проживання: 
с. Гора, Бориспільського району, 
кількість голосів виборців, по-
даних на його підтримку: 75 ви-
борчий округ, у якому обраний 
депутат — №4, висунутий шляхом 
самовисування);

1.12. Пекна Галина Володи-
мирівна (04.01.1985 р.н., освіта 
вища, безпартійна, посада місце 
роботи: тимчасово безробітна, 
місце проживання: с. Ревне, Бори-
спільського району,  кількість го-
лосів виборців, поданих на його 
підтримку: 117, виборчий округ, у 
якому обраний депутат — №7, ви-
сунута шляхом самовисування);

1.13. Петрашенко Тетяна Ві-
кторівна (21.11.1961 р.н., освіта 
середня спеціальна, безпартійна, 
посада місце роботи: тимчасово 
безробітна, місце проживання: с. 
Мартусівка, Бориспільського ра-
йону,  кількість голосів виборців, 
поданих на його підтримку: 99, 
виборчий округ, у якому обраний 
депутат — №5, висунута шляхом 
самовисування);

1.14. Сапіцький Олександр 
Іванович (08 травня 1997 р.н., 
освіта – вища, член партії  «На-
родний рух України», посада 
місце роботи: інженер з автома-
тизаційних систем управління по-
вітряним рухом РСП «Київцентра-
еро», місце проживання: с. Гора, 
Бориспільського району, кіль-
кість голосів виборців, поданих 
на його підтримку: 61, виборчий 
округ, у якому обраний депутат 
— № 1, висунутий шляхом само-
висування);

1.15. Тютюн Яніна Іванівна (25 
жовтня 1991 р.н., освіта – вища, 
безпартійна, посада місце ро-
боти: приватний підприємець, 
місце проживання: с. Затишне, 
Бориспільського району, кіль-
кість голосів виборців, поданих 
на його підтримку: 73, виборчий 
округ, у якому обраний депутат 
— № 6, висунута шляхом самови-
сування);

1.16. Узварик Вячеслав Ми-
колайович (22 серпня 1969 р.н., 
освіта – середня спеціальна, без-
партійний, посада місце роботи: 
тимчасово безробітний, місце 
проживання: с. Гора, Бориспіль-
ського району, кількість голосів 
виборців, поданих на його під-
тримку: 79 виборчий округ, у 
якому обраний депутат — № 3, 
висунутий шляхом самовисуван-
ня);

1.17. Чайка Оксана Іванівна 
(31 серпня 1983 р.н., освіта – 
вища, безпартійна, посада місце 
роботи: вчитель англійської та ні-

мецької мови в Гірській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Бориспільського району 
Київської області, місце прожи-
вання: с. Гора, Бориспільського 
району, кількість голосів вибор-
ців, поданих на його підтримку: 
61, виборчий округ, у якому об-
раний депутат — № 2, висунутий 
шляхом самовисування);

1.18. Чівільдєєва Яна Ігорів-
на (19 жовтня 1987 р.н., освіта 
– вища, безпартійна, посада міс-
це роботи: головний спеціаліст 
відділу організаційного забезпе-
чення роботи суду та розгляду 
звернень, Північний апеляційний 
господарський суд, місце прожи-
вання: с. Гора, Бориспільського 
району, кількість голосів вибор-
ців, поданих на його підтримку: 
152, виборчий округ, у якому об-
раний депутат — № 3, висунута 
шляхом самовисування);

1.19. Хоменко Леонід Вадимо-
вич (11 травня 2001 р.н., освіта 
– повна середня, безпартійний, 
посада місце роботи: студент КМУ 
ім. Т.Г.Шевченка місце проживан-
ня: м. Київ, кількість голосів ви-
борців, поданих на його підтрим-
ку: 113 виборчий округ, у якому 
обраний депутат — № 4, висуну-
тий шляхом самовисування);

1.20. Шевченко Микола Вікто-
рович (19 грудня 1983 р.н., осві-
та – вища, безпартійний, посада 
місце роботи: приватний підпри-
ємець, місце проживання: с. Гора, 
Бориспільського району, кіль-
кість голосів виборців, поданих 
на його підтримку: 52, виборчий 
округ, у якому обраний депутат 
— № 2, висунутий шляхом само-
висування);

1.21. Шершень Людмила 
Феодосіївна (09 вересня 1970 
р.н., освіта – вища, безпартійна, 
посада місце роботи: секретар 
Гірської сільської ради, Гірська 
сільська рада, місце проживан-
ня: с. Гора, Бориспільського ра-
йону, кількість голосів виборців, 
поданих на його підтримку: 74, 
виборчий округ, у якому обраний 
депутат — № 2, висунутий шля-
хом самовисування);

1.22. Яременко Сергій Васи-
льович (23 вересня 1978 р.н., 
освіта – вища, безпартійний, 
посада місце роботи: фахівець 
з публічних закупівель, ФОП 
Літвінчук Сергій Олексійович», 
місце проживання: с. Гора, Бори-

спільського району, кількість го-
лосів виборців, поданих на його 
підтримку: 55, виборчий округ, 
у якому обраний депутат — № 
2, висунутий шляхом самовису-
вання).

2. Дане рішення оприлюднити 
згідно до вимог ст. 282 Виборчого 
кодексу України.       

Голова комісії  В.І. Глущенко
Секретар комісії О.В.Коломієць

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ

Гірська сільська територі-
альна виборча комісія Бори-
спільського району Київської 
області                

08324, вул. Центральна, 5, с. 
Гора, Бориспільського району, 
Київської області

РІШЕННЯ
за результатами голосування 

на виборах Гірського сільського 
голови Бориспільського району 
Київської області

«27» жовтня 2020 року  с. Гора.

 25 жовтня 2020 року на терито-
рії Гірської сільської територіальної 
громади відбулись місцеві вибори. 
Відповідно до ст.278 Виборчого 
кодексу України за результатами 
голосування за кандидатів у депу-
тати (у кількості, що дорівнює кіль-
кості мандатів у багатомандатному 
окрузі), які за результатами голо-
сування виборців у відповідному 
багатомандатному окрузі отрима-
ли найбільшу, порівняно з іншими 
кандидатами, зареєстрованими у 
тому самому окрузі, кількість голо-
сів виборців, вирішено:

1. Визнати обраними Гірським 
сільським головою Бориспіль-
ського району Київської області 
— Дмитрів Роман Миколайо-
вич (23 червня 1975 року народ-
ження, освіта – вища, безпар-
тійний, посада та місце роботи: 
Гірський сільський голова, місце 
проживання: с. Чубинське, Бори-
спільського району, кількість го-
лосів виборців, поданих на його 
підтримку: 1757, висунутий шля-
хом самовисування).

2. Дане рішення оприлюднити 
згідно до вимог ст. 282 Виборчого 
кодексу України.    

Голова комісії В.І. Глущенко
Секретар комісії  О.В.Коломієць
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У ЛІСІ — ЯК У КАЗЦІ
Богдан РАК, фото автора

Після літньої посухи ніхто не 
чекав на гарні гриби цієї осені. 
Проте після рясних дощів 
осінній ліс дарує справжню 
насолоду прихильникам тихого 
полювання. Маслюки, польські, 
опеньки та білі — вибір на 
будь-який смак для знаючих 
грибників.

Осіння погода зробила грибникам 
подарунок. Зараз у навколишніх 
лісах можна знайти всі гриби. 

КУДИ ПОЇХАТИ?
Ліс, що починається в селі Старе 
і тягнеться повз села Сошників 
до Дівичок, традиційно є місцем 
паломництва грибників із 

Бориспільщини. Тут можна знайти 
будь-які гриби: маслюки, польські, 
білі. Хоча назбирати тут багато 
важко – дуже багато грибників. 
Приїздять із великої території, а 
більша частина лісу — військові 
полігони, куди не пускають. Тому 
не дивно, що багато мешканців 
Бориспільщини шукають 
альтернативу далі.
Якщо у вас є авто та багато часу, 
можна поїхати у Національний 
природний парк «Залісся», що 
розташований за Броварами 
по Чернігівській трасі, поблизу 
села Семиполки. Там чималий 
ліс, огороджений парканом, але 
дірок вистачає, і біля кожної — 
ряд машин. Незважаючи на велику 
кількість людей, грибів достатньо.
Якщо хочете виїхати на цілий 
день та назбирати грибів повний 

багажник, то доведеться податися 
ще далі — у Чернігівську область, на 
Житомирщину, за Остер, де великі 
ліси.

ПРИРОДА КАЗКОВА
Щоб відпочити, можете їхати у 
найближчий лісок. На сковорідку 

грибів ви назбираєте, а ще зможете 
гарно відпочити та насолодитись 
красою осінньої природи. Яскраве 
забарвлення дерев підкреслюють 
цілі родини мухоморів, як ростуть 
усюди — галявини можуть стати 
гарним місцем для сезонних 
фотосесій. 

Але варто пам’ятати, що є чимало 
отруйних грибів, схожих на їстівні, 
й переплутати їх легко. Тому 
необхідні уважність і дотримання 
основного правила тихого 
полювання: не знаєш, що за гриб, 
або не впевнений – не бери!

БЕЗЛАД ІЗ ПАРКУВАННЯМ 
У ПАРКОВІЙ ЗОНІ
Богдан РАК

До редакції «Вістей» звернулися 
мешканці вулиці 1-го Травня. 
Більше року тому вони 
зіткнулися з проблемою – 
їхня вузенька вулиця поряд із 
парком заставлена авто тих, 
хто приїздить відпочивати у 
Центральний парк та кафе.

Вул. 1-го Травня розташована в 
центрі міста і проходить від вулиці 
Київський Шлях повз Центральний 
парк до стадіону «Колос». Проїхати 
нею, особливо у вихідний 
день – справжній квест. Адже 
вулиця заставлена машинами, 
залишається лише вузький проїзд.
«Від повороту на вулицю 
до спортивної школи через 
припарковані авто пішоходу 
пройти важко. На зауваження 
власники автівок не реагують», – 
обурюється місцевий мешканець 
Михайло.
«Ставлять автівки на пішохідному 
переході, який веде з парку в 
провулок на вул. Нова. Я тут 

щодня гуляю з дітьми і кожного 
разу боюсь переходити дорогу», 
– розповідає мешканка вул. Нова 
Ксенія.
Парадокс: на в’їзді на вул. 1-го 
Травня встановлено знак «Зупинка 
заборонена», місцеві мешканці 
розповідають, що патрульна 
поліція навіть намагалася 
боротися з порушниками, але це 
було давно. 
«Нещодавно зупинила у нас на 
вулиці авто патрульних, запитала, 
чому не штрафують порушників, 
які паркуються на «зебрі». І почула, 
що порушення немає. Я навіть 
розгубилась від такої відповіді», 
– обурюється місцева мешканка 
Тетяна.
На питання, куди вони зверталися 
з проблемою, люди розповідають, 
що в усі місцеві інстанції, але не 
письмово. Тому тепер вирішили 
написати колективний запит до 
обласної патрульної поліції щодо 
системних фактів порушення, 
адже в ефективності дій 
місцевих правоохоронців вони 
розчарувалися.

ПОДРІБНЮВАЧ ПРАЦЮЄ ПЛАТНО
Наталія ТОКАРЧУК

Читачі «Вістей» цікавляться — 
чи працює придбаний улітку цьо-
го року КП «ВУКГ» подрібнювач 
деревини та як ним скористати-
ся, а також чи є можливість замо-
вити вивезення зрізаних гілок де-
рев. Ми адресували запитання на-
чальнику КП Богдану Меташопу.

Пряма мова Меташопа: «Можна 
замовити трактор із подрібнювачем, 
в такому разі послуги з подрібнення 
будуть коштувати 600 грн за годи-
ну. Якщо вивозити деревину до КП, 

то перевезення трактором із приче-
пом вартуватиме 765 грн, без послуг 
із навантаження.

Розумію, що це дорого, тому можу 
порадити скооперуватися декільком 
садибам. Безкоштовне вивезення де-
ревини (а також листя і відходів го-
родини) стане можливим лише тоді, 
коли Бориспіль запровадить міську 
цільову програму, відповідно до якої 
місто компенсуватиме витрати з ути-
лізації або населенню, або ВУКГ. Зараз 
фахівці працюють над її розробкою». 

Нагадаємо, шредер зі здатністю 
подрібнення до 10 тонн сміття (в 
т.ч. відходів деревини) за годину 

КП «ВУКГ» придбало у кінці 2019 
р. Його вартість склала 3 млн 492 
тис. грн. 

До теми. Опале листя та рос-
линні рештки теж необхідно ути-
лізувати самостійно або замовити 
трактор від ВУКГ для їх вивезен-
ня. Із невеликою кількістю впора-
ється компостна яма, якщо ж рос-
линних залишків багато, їх прийме 
ТОВ «Еко Грін Плюс» на вул. Завок-
зальній, 18 — вже кілька років по-
спіль тут розводять червоного ка-
ліфорнійського черв’яка, який хар-
чується в тому числі сухим листям 
та бур’янами.

ДНЗ ЗА ГРАФІКОМ
Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Дитячий садок на вул. В. Момо-
та, 46-а у Борисполі має всі шан-
си бути зданим в експлуатацію 
запланований час. Про це «Ві-
стям» повідомила головний спе-
ціаліст управління освіти і науки 
Бориспільської міської ради На-
талія Стрільник. 

За її словами, будівельні роботи 
ідуть за графіком: уже зведено три 
поверхи з червоної цегли, монту-
ється дах, одночасно почалися ро-
боти з утеплення фасаду. 

«Відповідно до договору з ком-
панією-забудовником садок має бу-
ти зданий в експлуатацію у серпні 
2021 року. Про комплектацію шта-
ту чи набір дітей мова поки не йде, 
спочатку очікуємо на реєстрацію 
юридичної особи та призначення 
керівництва», — прокоментувала 
вона. 

Нагадаємо, новий ДНЗ зводить-
ся силами столичного ТОВ «Укр-
буд Забудова», яке виграло тен-
дер із сумою 57 млн 428 тис. грн. 

• На вул. Момота триває будівництво.
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ТАКЕ ЖИТТЯ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

АФЕРИ З РОБОТОЮ: 
СТЕРЕЖІТЬСЯ ШАХРАЇВ!

 � За статистичними даними, за період карантину в 
кілька разів збільшилася кількість безробітних. У той 
же час інтернет рясніє численними вакансіями. «Вісті» 
з'ясовували, які є афери з роботою на ринку праці та як 
розпізнати шахраїв. При підготовці статті ми переглянули 
вакансії, розміщені на популярних українських сайтах 
пошуку роботи й виявили багато підводних каменів.

Наталія ДОЛИНА

ПЛАТИТИ НАПЕРЕД
Віддалена робота, особливо в 

умовах карантину, є привабли-
вою для претендентів. Цим і ко-
ристуються недобросовісні робо-
тодавці.

Схем обману тут кілька. Перша 
і найпопулярніша – оплата напе-
ред. Наприклад, у вакансії вказа-
но, що потрібен набірник текстів. 
Суть роботи в наборі на комп’юте-
рі рукописів, написів до картинок 
або розшифровці диктофонних 
записів. Але спочатку попросять 
заплатити – як правило, небага-
то (50-100 грн). Ця сума повинна 
підтвердити серйозність намірів і 
буде гарантією за «неустойку», як-
що раптом ви не зробите роботу 
в строк і тим самим «підставите» 
компанію. Якщо впораєтеся – пе-
редоплату повернуть з першою 
зарплатою. Насправді, як тільки ви 
перерахуєте гроші, псевдоробото-
давець відразу зникає.

Фахівці радять обходити по-
дібну роботу стороною, особли-
во якщо пропонують високу оп-
лату: більшість таких пропози-
цій шахрайські.

«ЗНАЙДЕМО РОБОТУ»
Останнім часом з’явилося бага-

то компаній, які займаються пра-
цевлаштуванням: приватні кадро-
ві агентства, рекрутингові фірми 
та комерційні служби зайнятості. 
Усі вони обіцяють допомогти зі 
складанням хорошого резюме та 
пошуком роботи мрії. Такі компа-
нії запевняють, що безпосередньо 
співпрацюють з відомими компа-
ніями і мають вакансії, яких біль-
ше ніде немає. На перший погляд 
заманливо, але за послуги посе-
редника доведеться заплатити 
від 500 до 2 000 грн. А в підсумку 
замість обіцяних пропозицій вам 
можуть вручити роздруківку з від-
критого джерела.

Нормальні кадрові агентства 
не вимагають передоплату, а 
віднімають відсоток за свої по-
слуги з вашої першої зарплати.

ПЛАТНИЙ ДЗВІНОК
Афери з платними дзвінками і 

смс-повідомленнями з’явилися 
на сайтах з працевлаштування не-
давно. Шахраї публікують прива-
бливі вакансії й пропонують пре-
тендентам дзвонити в компанію. 
Коли наберете незвичайний но-
мер, з рахунку відразу спишуть 

гроші. Іноді аферисти діють об-
думано: вказують у вакансіях зви-
чайні телефони українських опе-
раторів, а при дзвінку включають 
автовідповідач. Голос на іншому 
кінці дроту запропонує зв’язати-
ся з «відділом кадрів» і продиктує 
той самий «особливий» номер. Та-
кож може бути розміщена вакан-
сія без контакту. Коли відправите 
резюме, отримаєте відповідь, що 
зацікавили роботодавця, і пропо-
зиція зв’язатися з ним особисто – 
історія все та ж.

Перш ніж зателефонувати 
потенційному роботодавцю, 
уважно подивіться на номер. 
Це, перш за все, короткі номе-
ри – 0900, 0910 та інші. Вартість 
таких дзвінків може досягати 
140 грн за хвилину.

ЗАМАСКОВАНІ 
ВАКАНСІЇ

Зазвичай виглядають як «поміч-
ник керівника / заступник / дирек-
тор філії, менеджер з продажу, ме-
неджер з маркетингу». Досвід ро-
боти не важливий, освіта не має 
значення. Зарплати обіцяють від 
50 тис. грн і до безкінечності. На-
справді це звичайний мережевий 
маркетинг, де вам запропонують 
«впарювати» людям різні това-
ри, причому вимагатимуть попе-
редньо їх оплатити.

ФАЛЬШИВІ ТЕСТОВІ 
ЗАВДАННЯ

Роботодавці, які шукають в 
свою команду креативних фахів-
ців (журналістів, дизайнерів, пе-
рекладачів, архітекторів, програ-
містів), часто просять виконати 
тестове завдання, і це нормаль-
на практика. Так кандидат може 
оцінити, чи подобається йому та-
ка робота, а рекрутер — чи від-
повідає рівень навичок фахівця 
вимогам компанії. Однак бувають 
нечесні роботодавці, для яких 
тестові завдання — можливість 
безкоштовно отримати викона-
ну роботу. Здобувач робить тест, 
після цього роботодавець зникає.

Варто знати: тестове завдан-
ня не передбачає великих обся-
гів роботи. Виконання цього до-
ручення має займати у вас від де-
кількох хвилин до одного робо-
чого дня. 

Якщо це робота з текстом, то об-
сяг його не повинен перевищува-
ти 1-3 сторінок. Переклад велико-

го тексту, до того ж, насиченого 
спеціалізованою лексикою — це 
повноцінне професійне і оплачу-
ване доручення, але ніяк не тесто-
ве завдання. Також підозрілі про-
хання написати цілу програму або 
ж створити готовий сайт.

Якщо вам пропонують пройти 
подібний тест, будьте обережні — 
це шахраї.

КОНКУРС НА 
ДЕРЖСЛУЖБУ

На сайтах пошуку роботи чима-
ло вакансій на держслужбу. Але 
не все так просто. Суть в тому, що 
згідно із законом, посаду на держ- 
службі можна отримати лише на 
умовах конкурсу і друкованого 
оголошення. Здобувачі збирають 
документи, проходять співбесіди, 
а потім їм кажуть, що вони не про-
йшли конкурс. Насправді, їх ніхто 
і не збирався брати на роботу. Як 
правило, на цю посаду є затвер-
джена і погоджена кандидатура, 
а всі інші претенденти — статисти 
в цьому спектаклі. Часто трапля-
ється, що  в той час, коли здобува-
чі  беруть участь в конкурсі, на цій 
посаді вже працює інша людина.

На це варто звернути особли-
ву увагу, адже тут можна втра-
тити великі гроші або потрапи-
ти за грати.

ВІДВЕРТЕ 
АНКЕТУВАННЯ

Ви приходите на співбесіду, і 
вам пропонують в обов'язково-
му порядку заповнити відверту 
анкету для перевірки її службою 
безпеки (паспортні дані, дані про 
сім'ю, джерела доходу). Варто зна-
ти, що жодна служба безпеки, крім 
правоохоронних органів, не має 
права збирати на вас досьє та ви-
магати заповнення подібної анке-
ти. Тож не поспішайте це робити, 
адже невідомо, де спливе ця ан-
кета, як використають ваші особи-
сті дані, що буде злито в інтернет.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
ПЛАСТИК

У мережі зустрічаються вакансії 
щодо заробітку на виведенні го-
тівки з банківських карток, які на-
дає роботодавець. На таку роботу 
найчастіше погоджуються молодь 
або пенсіонери.

Однак слід знати, що це кримі-
нальне порушення, за яке можна 
потрапити за грати. Гроші на цих 
картах – крадені, тому злочин-
ці шукають легковірних людей, 
які зроблять за них брудну робо-
ту. Людина, що намагається зняти 
гроші з «білих карт», потенційно є 
учасником злочинної схеми з усі-
ма наслідками.

«СЕЛФІ З 
ПАСПОРТОМ»

Останнім часом аферисти під 
виглядом роботодавців про-
сять відправити їм дані паспор-
та та надіслати свою фотографію 
з паспортом у руках. Робити цьо-
го фахівці категорично не реко-
мендують.

За допомогою фотографії або 
ксерокопії вашого паспорта ша-
храї можуть оформити на вас 
кредит, продати вашу квартиру 
або забезпечити кримінальною 
справою. Зловмисникам достат-
ньо фотографії вашого паспорта, 
щоб оформити на вас мікропози-
ку чи кредит.

Крім позичальника або пору-
чителя по кредиту, ви ризику-
єте стати власником фірми. За 
допомогою компанії, оформле-
ної на вас, порушники можуть 
ховатися від сплати податків і 
переводити свої грошові кош-
ти. Як засновник організації, ви 
відповідаєте за все майно, а як 
юрособа несете адміністра-
тивну та кримінальну відпові-
дальність за її діяльність. При 
цьому викрити шахраїв і дове-
сти свою правоту буває дуже 
складно. 

ПРО ВИПЛАТУ 
НАДБАВОК 
МЕДИКАМ 
НЕ ЙДЕТЬСЯ

Юлія ГАМАН

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

ПРЯМА МОВА ЩУРА: 
«Інфекційне відділення лікарні, 
де перебувають пацієнти, 
хворі на коронавірус, працює з 
повним навантаженням. Зараз 
говорити про виплату медикам 
обіцяних надбавок за роботу з 
інфікованими ще рано. Ці гроші з 
державної казни, і виплачуватися 
вони будуть згодом як аванс. 
Скажу лише, що суми будуть 
різними, вони залежатимуть від 
статусу медпрацівника (лікар 
чи медсестра) і годин, скільки 
спеціаліст пропрацював у цьому 
відділенні з ковідними хворими 
на момент виплати».

ПОДРОБИЦІ. За словами Щура, 
в інфекційному відділенні штат 
для догляду за хворими на 
COVID-19 укомплектовано. Наразі 
доукомплектовують медперсонал 
ще одного відділення для таких 
хворих, яке планують відкрити 
орієнтовно через два тижні 
у приміщенні колишнього 
терапевтичного відділення.
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НАРОДНЕ РЕМЕСЛО

 � Чи знаєте ви, що в селі Гора на Бориспільщині працює 
професійна сімейна майстерня з виготовлення унікального 
дерев'яного посуду — не декоративного, а справжнього, 
для повсякденного вжитку, який прикрасить будь-яку 
сучасну кухню і за якістю не поступається аналогічним 
побутовим товарам із деревини таких відомих брендів, як 
Zara Home, JYSK тощо. Не вірите?

Оксана КОБЗАР

ПОСУД ЯК ВИТВІР 
МИСТЕЦТВА

Асортимент посуду з дерева на 
одній із розкладок на ярмарках 
вихідного дня в ТЦ «Аеромол» та у 
міському парку мене приваблював 
давно. Та я минала його — дума-
ла, привезли типовий подарунко-
вий ширпотреб із західної України, 
виготовлений із сумнівної якості 
деревини. А одного разу все ж пі-
дійшла, поцікавилася: що й почім. І 
замилувалася різними дощечками, 
тарелями, тарілочками, полумиска-
ми, тацями – все різних форм, роз-
мірів і призначення. Вироби з в'я-
за, шовковиці, горіха, яблуні, абри-
коси, сливи, клена, акації — кожен 
неповторного кольору і індивіду-
альної структури, з підкресленим 
природнім малюнком деревини. 
Предмети хочеться торкнути, по-
гладити, понюхати, роздивитися. 
Одним словом, на вигляд це шедев-
рально! Біля товару товпляться лю-
ди, кожен розпитує: з чого виготов-
лено, як доглядати за виробом, але 
купують не всі — ціна «кусається», 
бо це ж хендмейд, древнє ремесло.

Привітна продавчиня з Гори 
54-річна Олена Миколаївна Штепа — 
дружина автора робіт, майстра по де-
реву Василя Володимировича Ште-
пи. Вона не втомлюється розповіда-
ти про свій товар і матеріал, із яко-
го виготовлений унікальний посуд.  

«Дерев'яний посуд просочений 
спеціальним маслом, він не боїться 
вологи, в ньому можна подавати га-
ряче, жирне, викладати фрукти, со-
лодощі, нарізку, хліб. Потім помити, 
витерти і буде як новий. Наш товар 

індивідуальний, бо кожне дерево 
різне, навіть однієї породи дереви-
на має свій візерунок зрізу. Найміц-
ніші — в'яз, горіх, дуб. Найчастіше 
люди купують дошки, вони найде-
шевші. А великі тарелі, таці беруть 
як подарунки на ювілеї, весілля. Це 
ручна робота, вона жива, душев-
на», — невпинно рекламує Олена.

ВІД БАТЬКА ДО СИНА 
За словами жінки, її чоловік по-

томствений майстер по дереву, 
знаними теслярами були його дід, 
батько і дядько — всі родом із села 
Іванків, що на Бориспільщині. Свій 
талант предки передали Василю, 
який після школи пішов учитися на 
майстра з художньої різьби по де-
реву в Київське ПТУ №16. 

«Усе життя він займається оброб-
кою деревини. Замолоду робив усе 
– столи, двері, інші меблі. Сам хату 
збудував. У вітальні у нас стіл сто-
їть красивий ясеневий 2,5 м довжи-
ною. А коли Василь вийшов на пен-
сію — відчув творче натхнення до 
виготовлення посуду, цілими дня-
ми пропадає в майстерні, творить», 
— ділиться Олена.

На запитання, як надихає свого 
майстра, вона сміється: «Я — його 
муза! Недавно такий класний таріль 
для фруктів мені подарував. Він лю-
бить робити подарунки. Як надихаю? 
А коли в майстерні треба прибрати 
— то Лєнина робота, а ще продаємо 
товар удвох, радимося. Гарний у ме-
не чоловік, гріх жалітися, золоті руки 
має. У нього робота від Бога, бо Ісус 
був теслею», — усміхається жінка.

Одружилися, коли їй було 18, а 
йому 22, оселилися молодята в Го-
рі, потім облаштували власне жит-
ло, живуть у любові. Подружжя 

Штеп разом виростили сина і донь-
ку, які теж допомагають розвивати 
батьківський бізнес: фотографують 
товар, викладають на сайті, плану-
ють вийти на міжнарожний ринок. 
Батьки у вільний від роботи в май-
стерні час допомагають няньчити 
онуків — їх уже троє.

І ХОБІ, І ЗАРОБІТОК
Майстерня дає родині фінансо-

вий прибуток. Бо на скромну пен-
сію чорнобильця в сумі 1750 грн не 
вижити, каже Олена. Дружина про-
працювала бухгалтером, тепер ки-
нула роботу – стала правою рукою 
у майстерні чоловіка. 

«Чоловік ще молодим три місяці 
пропрацював у Чорнобильській зо-
ні. Був міцним, ніколи не хворів, а ко-
ли повернувся з радіаційного відря-

дження, то здоров'я похитнулося. На-
томість пенсію заслужив — копійки. 
Йому пропонували «купити» інвалід-
ність, щоб підвищили виплати, але 
він відмовився. Каже: «Сам на хліб 
зароблятиму». Так і живемо. Чоловік 
мій скромний, спілкуватися з журна-
лістами не буде, йому ніколи. Це я ба-
лакуча», — сміється господиня.

Майстер сам підбирає деревину, 
спилює, сушить матеріал, готує до ро-
боти, шліфує, просочує спеціальним 

маслом, бере ніж і творить, як сам від-
чуває, тому кожна річ — неповторна. 

«Василь любить ліс, ми часто їзди-
мо за грибами. Для роботи беремо 
дерево тільки місцеве, з Бориспіль-
щини. Чорнобильське — Боже збав, 
таким не займаємося. У нас екопро-
дукція. Коли відпочивамо у Карпа-
тах, то чоловік організовує походи в 
ліс. Ото цілий день там може броди-
ти, роздивлятися. Деревина — спра-
ва його життя», — підсумовує Олена. 

ГІРСЬКИЙ БРЕНД: 
МАЙСТЕРНЯ ДЕРЕВ'ЯНОГО ПОСУДУ

Спілкування з Оленою Миколаївною справило дуже тепле вра-
ження, як і усвідомлення того, що досі є серед місцевих такі майс-
три, які фахово і з любов'ю володіють давнім народним ремеслом і 
виготовляють прекрасну продукцію під Гірським брендом, не гіршу 
за світову, дизайнерську – посуд від Штепи. 

Шкода лише, що через карантин не вдалося поспілкуватися з 
майстром особисто й побувати в родинній майстерні, де приєм-
но пахне свіжою стружкою і твориться диво-посуд.

• Подружжя Василь і Олена Штепи з села Гора.

• Товар із сайту відомого європейського бренду. • Продукція місцевого майстра — ручна робота.
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 � Психологи стверджують, що це іноземне свято, яке цієї 
осені припадає на 31 жовтня, допомагає нам приймати 
страхи і реагувати на них із гумором і веселощами, а отже 
— жити здорово.

Хелловін – свято англомовних 
країн, яке з кожним роком 
набуває популярності в 
Україні. Чорні й помаранчеві 
кольори, гарбузи-підсвічники, 
різноманітні костюми, пронизливі 
«страшилки» — приблизно такі 
асоціації виникають, коли ми 
уявляємо це свято… Насправді, 
за багаторічну історію свого 
існування воно обросло багатьма 
легендами, традиціями і назвами. 
Це свято для українців певним 
чином — данина моді, якщо 
говорити про молодь, та привід 
зібратися з друзями і влаштувати 
посиденьки – для більш дорослої 
аудиторії. Прикрашати будинки 
і вбиратися в дивні костюми у 
нас поки не популярно. Але крім 
розваг Хелловін, що бере свій 
початок у язичницькі часи, має 
й іншу, сучасну функцію – він 
допомагає позбутися страхів. І не 
тільки дітям. Психологи в цьому 
впевнені.
Як вважають психологи 
Університету Джорджа 
Вашингтона , Хелловін – 
необхідний у допомозі дітям 
впоратися зі страхами перед 

незвіданим. Дитина підсвідомо 
хоче доторкнутися до свого 
страху в безпечних для неї 
умовах, за допомогою гри. Адже 
зустрічатися з ним у реальному 
житті страшніше.
Для дорослих Хелловін – це 
можливість відкритися перед 
самим собою, в невимушеній 
атмосфері оголосити друзям про 
власні страхи і комплекси; це 
важливий крок до пізнання себе 
та вміння правильно реагувати на 
свій, вигаданий страх.
Весь антураж Хелловіна – 
павутиння, кажани, імітація крові 
тощо. Стикаючись із цим, діти 
розуміють, що таких речей треба 
лише остерігатися, а не панічно 
боятися, та уживатися з ними. 
Грубо кажучи, якщо у вашої дитини 
страх перед павуками, одягніть її 
у костюм павука і поспостерігайте, 
як швидко у неї почне зникати 
страх перед комахами.
Також це свято допомагає 
сублімувати почуття страху перед 
темою смерті.
Дорослим святкування 
Хелловіна дає потужний 

поштовх виплеснути свій 
«темний бік» особистості. Це 
відбувається підсвідомо. Людина 
сама контролює, який образ 
їй використовувати на свято. 
Наприклад, обравши Дракулу, ви 
граєте особистість підступну та 
небезпечну. Ймовірно, здорової 
підступності вашій особистості 
бракує. Або ж ви приміряєте 
костюм товстого монстра 
— це може означати, що ви 
комплексуете щодо власної ваги.
Тобто за допомогою чорного 
гумору та яскравих костюмів ви 
відтворюєте речі, що вас лякають і 

непокоять, в атмосфері гри, сміху, 
дурощів. Це допоможе боротися 
з почуттям страху, зі своїми 
«внутрішніми демонами».

 � СМАЧНОГО!

 � АНЕКДОТИ

ЧІЗКЕЙК ІЗ ГАРБУЗОМ
Інгредієнти.
Для тіста: 1 пачка печива пісочного, 1ч.л меду, півпачки 
теплого вершкового масла, 3ст.л какао порошку.
Для основи: 400г сиру домашнього, 100г цукрової пудри, 
200г гарбузового пюре, 1 яйце, по 0,5 ч.л. меленої кориці та 
ваніліну, цедра апельсину.
Приготування. Змішати подрібнене печиво з маслом, 
медом і какао. Викласти на дно форми і утрамбувати. 
Поставити у холодильник.
Збити сир із цукровою пудрою, додати ванілін та корицю, 
потім — пюре. Наостанок додати яйце і все збити. Залити у 
форму до основи з печива, випікати 40 хв. 
Коли охолоне, загорнути в харчову плівку і поставити у 
холодильник на 3 години. 

— Ви заміжня? – запитує суддя 
жінку свідка.
— Мій чоловік помер 15 років 
тому.
— Але ж у вас п’ятеро 
маленьких дітей!
— Але помер чоловік, а не я!

***
На роботі пересварилися 
жінки. Начальник, втративши 
терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, 
котра старша за всіх.
Усі замовкли...

***
— Як ти думаєш, чим 
харчувався Ной, перебуваючи 
на ковчезі?
— Напевно, рибалив.
— Ну, з двома-то черв’яками 
багато не нарибалиш…

***
— Милий, привіт, чим 
займаєшся?
— Лежу в ліжку, засинаю. А ти?
— А я сиджу в барі за твоєю 
спиною, дивлюся, як ти 
крутишся і не можеш заснути.

***
— Лікарю, я з’їв піцу разом із 
упаковкою. Я помру?
— Ну, всі коли-небудь 
помруть.
— Усі помруть? Боже, що я 
наробив?!

***
— Ой, сіль розсипалася — 
будемо сваритися.
— А може, обійдеться?
— Ні, любий. Я вже 
налаштувалася.

***
Хлопчик кинув монету в 
фонтан, щоб повернутися 
сюди знову. І повернувся, 
тому що грошей на автобус не 
вистачило.

***
Жінка у відрядженні пише 
чоловікові SMS:
«Дорогий, у садочку треба 
бути о 8:10-8:15, значить, 
Марійку потрібно розбудити 
у 7:30-7:35. Надягти колготки, 
темно-сині джинси, футболку 
з другої шухляди знизу, 
кофтинку фіолетову чи 
малинову (шухляда третя 
знизу). Все в комоді. Узяти 
з собою: сукню рожеву 
— висить у нашій шафі на 
маленьких вішалах у відділенні 
сорочок із твого боку, 
шкарпетки білі, сандалики. У 
садочку її передягти. Спробуй 
зробити два хвостики. Гумки 
в найвищий шухляді комоди, 
в білій коробці з-під взуття 
з якимось там малюнком. 
Далі вирішуй за погодою: або 
рожеве пальто, фіолетова 
шапка, рожевий шарф, або 
зелений пуховик, шапка та 
ж, без шарфу, на ноги нові 
чобітки. Перевір і приготуй усе 
зараз, якщо що — телефонуй і 
запитуй, я ще не сплю».
Відповідь чоловіка: «Ми 
вирішили в садочок не йти».

 ***
Чоловік збирається на роботу 
і запитує дружину: 
– Ти мій піджак почистила? 
– Так, любий. 
– А штани? 
– Звичайно, милий.
 – А черевики? 
– А в тебе і там кишені є?

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СВЯТО
• У деяких країнах до свята вирощують величезні сорти гарбузів. 
Кожен хоче своїми руками вирізати символ — Джека-ліхтаря із 
свічкою всередині гарбузової чаші та поставити його на вікно чи біля 
воріт, щоб відганяти злих духів.
• Головні кольори свята: чорний – символізує смерть і темінь ночі, 
помаранчевий – збір урожаю в році, що минає, а отже – продовження 
життя.
• Наприкінці ХIХ ст. до США Хелловін привезли емігранти з Британії. 
Перші масові гуляння у великих містах почали проходити в 1920-х 
роках.
• Уперше масове носіння маскарадних костюмів на Хелловін 
зареєстровано в 1895 році в Шотландії, коли діти в масках ходили по 
хатах і отримували тістечка, фрукти та гроші.
•  Нещодавно свято було внесене до списку найрозповсюдженіших 
фобій серед дітей.
• У Китаї Halloween відомий як Teng Chieh — день поминання 
предків. У цей день перед фотографіями померлих родичів ставиться 
їжа і вода, а також ліхтар, що висвітлює шлях душам предків, які 
подорожують в ніч Хелловіна.

ХЕЛЛОВІН: 
ЛІКИ ВІД 
ВНУТРІШНІХ 
СТРАХІВ

Важливо пам'ятати, 
що Хелловін – це не 
панацея від психічних 
і психологічних 
розладів. Це можливість 
розплющити очі на 
страшні речі, подивитися 
на них із іншого, 
несподіваного ракурсу. 
Це свого роду терапія 
правильного придушення 
страхів, що живуть у вашій 
голові, та зцілення від 
них, а отже — шлях до 
психологічного здоров'я і 
внутрішньої рівноваги.
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Бориспіль діє, активно росте та 
інтенсивно розвивається. У цен-
тральній частині міста, біля скве-
ру на перехресті вулиць Робіт-
ничої та головної транспортної 
артерії міста – Київський Шлях 
— розмістився трисекційний 
10-поверховий житловий комп-
лекс комфорт-рівня «Graphite». Бу-
дівля зведена за монолітно-кар-
касною технологією на основі еко-
логічних матеріалів і є прикладом 
європейського дизайну. 

ЖК, що розташований за адресою 
вул. Робітнича,3, знаходиться безпо-
середньо біля розгалуженого тран-
спортного вузла, поруч із централь-
ним міським парком, стадіоном та 
свекром – місць тренувань, відпо-
чинку та розваг. А ще на всі сторони 
від будівлі у пішій доступності роз-
кинулася мережа інфраструктур-
них закладів, що охоплює всі потріб-
ні для повноцінного життя людини 
сфери: магазини, аптеки, банківські 
та медичні установи, салони краси, 
заклади розвитку та виховання ді-
тей будь-якого віку, державні та му-
ніципальні установи й багато іншого.  

На додачу, новобудова має оригі-
нальний ландшафтний дизайн при-
будинкової території та обладнані 
безпечні майданчики на будь-який 
вік і потреби. Це – закрита терито-
рія для сторонніх і затишне захи-
щене місце «для своїх». Тож не див-
но, що квартири у цьому ЖК корис-
туються неабияким попитом як у 
молоді й молодих сімей, так і у лю-
дей поважного віку різного статусу, 
професій та занять.

Окремо слід відзначити наяв-
ність у кожній квартирі ЖК індиві-
дуального газового котла, вже вра-
хованого у вартості квартири, який 
служить для нагріву води та опа-
лення. Це абсолютна автономія від 

місцевих комунальних служб та ін-
дивідуальне опалення і гаряча во-
да цілодобово весь рік. Додайте до 
цього зовнішнє утеплення будинку, 
яке акумулює тепло взимку і збері-
гатиме додаткові 3-5 градусів тепла 
у квартирах.

Забудовником ЖК «Graphite» є 
ТОВ «Альтіс-Девелопмент», який за 
останні кілька років прикрасив Бо-
риспіль такими знаковими новобу-
довами, як ЖК «Первоцвіт» та Жит-
ловий будинок № 1.

Щасливі мешканці завершують 
ремонти своїх квартир, «Graphite»-
майже повністю заселено. Наразі 
у комплексі наявні до продажу ос-
танні квартири. Серед них є декіль-
ка інтер’єрних дворівневих пента-
хусів, розташованих на 9-10 повер-
хах будівлі, метражем від 109 і аж 
до 160 кв.м. Вартим уваги є те, що 
посеред варіантів є не лише дво, а 
й тристоронні планування, що ро-
бить таке житло рекордсменом з 
потрапляння сонячного світла та 
чудових краєвидів і панорам міста.

Слід зазначити, що дворівневі 
квартири — це родзинка архітек-
турного та будівельного мистецтва, 
яку надійний забудовник ТОВ «Аль-
тіс-Девелопмент» реалізує у своїх 
житлових комплексах у Борисполі. 
Кожна квартира має два санвузли і 
просторі холи, великі кухні-їдаль-
ні, панорамні вікна з двокамерни-
ми енергозберігаючими склопаке-
тами, які наповнюють будинок при-
роднім світлом й теплом. 

Дворівневі пентхауси комплек-
су відрізняються не лише просто-
рою площею. Головне — це зручне 
функціональне планування. Можна 
облаштувати на свій розсуд окре-
му вітальню, спальню, робочий ка-
бінет, дитячі кімнати, цілу бібліоте-
ку або спортивну залу, гардеробну 

чи господарчу комору абощо. Най-
частіше другий поверх слугує осо-
бистою зоною, а перший – загаль-
ною. Адже пентхауси ЖК «Graphite» 
– це територія свободи дій та пов-
ноти життя. Практично це власний 
окремий дім у багатоквартирному 
будинку.

На особливу увагу заслуговує 

той факт, що купуючи дворівне-
вий пентхаус у ЖК «Graphite», його 
власник отримає не лише просто-
ре помешкання для гідного елітно-
го рівня життя, а ще й максималь-
но раціональне використання своїх 
грошей. Оскільки ціна квадратно-
го метра таких квартир надзвичай-
но вигідна – як правило, на 20-25% 

нижча за ціну у звичайній однокім-
натній квартирі.

А ті, хто займаються бізнесом, 
мають можливість придбати в ЖК 
«Graphite» комерційні приміщення, 
розташовані на першому поверсі. 
Привабливі, із зручною конфігураці-
єю і довільним призначенням. У цих 
приміщеннях із легкістю розмістять-
ся кафе, магазин, салон, агентство, 
побутовий сервіс, служба доставки, 
банківська установа, клініка, аптека, 
нотаріальна контора, дитячий заклад 
тощо. На вибір ще доступно декілька 
останніх приміщень від 55 до 92 кв.м.

Комерційний поверх комплексу 
викладений темною клінкерною 
плиткою і має по-діловому солід-
ний і представницький вигляд, що 
відповідає статусу будинку. Усі при-
міщення забезпечують безбар’єр-
ний доступ для людей із обмеже-
ними можливостями. 

Б і з н е с - п р и м і ще н н я  у  Ж К 
«Graphite» – вигідний об’єкт інвес-
тування, адже розташовані вони у 
прохідному місці зі значним пото-
ком клієнтів. Рахуйте: вдале розта-
шування поблизу перехрестя ву-
лиць Робітничої та Київський Шлях, 
поряд зупинка громадського тран-
спорту, навколо вирує життя завдя-
ки існуючій інфраструктурі, сусід-
ству із зонами відпочинку та дер-
жавними закладами.

До того ж, забудовник традицій-
но надає вигідні умови безвідсо-
ткової розстрочки без прив’язки 
до курсу валюти на певні варіан-
ти комерційних приміщень і житла. 

Усі зацікавлені придбанням 
приміщень у ЖК «Graphite» мо-
жуть звернутись до відділу про-
дажів на вул. Толстого, 1, тел. 
+38 (044) 238-89-07, сайт www.
graphite-b.com. 

Хто поквапиться, той виграє!
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підля-

гає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НАФТА»
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ, або пріз-
вище, ім’я та по батькові 

код згідно з ЄДРПОУ: 32054607
фізичної особи – підприємця, іденти-

фікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізич-

них осіб, які через свої релігійні пере-
конання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господа-
рювання 

Юридична адреса: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 
буд. 209

 (місцезнаходження юридичної осо-
би або місце провадження діяльності 
фізичної

Контактний номер телефону: 
+380443538268

особи - підприємця (поштовий ін-
декс, адреса), контактний номер теле-
фону)

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

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Реконструкція нафтобази ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» по вул. Шевченка, 1а в с. 
Переяславське Переяслав-Хмельниць-
кого району Київської обл.

Реконструкція нафтобази проводить-
ся на підставі дозволу на будівництво 
№ ІУ 115162501981 від 06.09.2016 р, ви-
даному Державною архітектурно-буді-
вельною інспекцією.

Нафтобаза призначена для прийому 
світлих нафтопродуктів, що надходять 
залізничним і автомобільним транспор-
том, зберігання їх в резервуарах-схо-
вищах і відвантаження споживачам в 
автоцистерни. В результаті проведеної 
реконструкції передбачається збіль-
шення існуючої бази зберігання нафто-
продуктів 4055 м3 до 19706 м3, а також 
влаштування підсобно-виробничих і 
побутових будівель і споруд, що забез-
печують її нормальну експлуатацію.

Технічна альтернатива 1.
Даною технічною альтернативою 

передбачається з метою збільшення 
ємності резервуарного парку нафто-
бази встановлення для прийому та 
зберігання нафтопродуктів наземних 
резервуарів.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи роз-

глядається варіант підземного розмі-
щення додаткових резервуарів бази 
зберігання нафтопродуктів.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 1.

Реалізація діяльності ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» планується в межах 
існуючої нафтобази на земельній 
ділянці за адресою: Київська обл. Пе-
реяслав-Хмельницький р-н с. Переяс-
лавське вул. Шевченка 1а. 

Вибір земельної ділянки прове-
дено відповідно до розглянутих 
варіантів можливого розміщення 
підприємства з урахуванням техні-
ко-економічних міркувань, наявності 
інфраструктури (комунікаційні, ін-
женерні, транспортні  мережі та ін.), 
раціонального використання земель-
них ресурсів, соціально-економічно-
го розвитку регіону, а також дотри-
мання санітарно-епідеміологічних 
обмежень. Дана ділянка не належить 
до історико-культурних територій. На 
об´єкті, що проектується, запланова-
но використання сучасного техноло-
гічного обладнання

Місце провадження планованої ді-
яльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не роз-
глядається, оскільки планована діяль-
ність здійснюватиметься в межах існу-
ючої нафтобази, де наявні інженерні 
комунікації, будівлі та споруди з необ-
хідною інфраструктурою для нормаль-
ного функціонування.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація планованої діяльності 
продовжить розвиток підприємства 
ТОВ «БРСМ-НАФТА». Найбільш важли-
вим із соціально-економічних факторів 
є поповнення місцевого та державного 

бюджетів і поліпшення загальної соці-
ально-економічної ситуації в районі, 
забезпеченні енергоресурсами різних 
галузей промисловості, зайнятості міс-
цевого населення.

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

Нафтобаза ТОВ «БРСМ-НАФТА» являє 
собою комплекс будівель, споруд та 
обладнання для приймання, зберіган-
ня та відпуску нафтопродуктів (різних 
марок бензину та дизельного палива). 
На нафтобазі виконуються такі основні 
технологічні процеси: приймання па-
лива із залізничного транспорту; злив 
палива в базу зберігання; зберігання 
палива у резервуарах; відпуск палива 
споживачам в автоцистерни та більш 
меншу тару (бочки).

Наразі на території нафтобази екс-
плуатується резервуарна група загаль-
ним об’ємом 4055 м3, введена у експлу-
атацію Актом державної приймальної 
комісії про прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта» від 
05.12.2008 р., затвердженого розпоря-
дженням голови райдержадміністрації 
від 22.12.2008 р. № 1753.

Злив нафтопродуктів із залізничних 
цистерн виконується на під’їзних ко-
ліях, обладнаних спеціальними злив-
ними пристроями, розрахованими на 
одночасний прийом 14 цистерн. Злив 
палива з цистерн в резервуарний парк 
виконує продуктова насосна № 1. Для 
перекачки палива по технологічним 
трубопроводам резервуарного парку 
та його наливу в автомобільний тран-
спорт через 2 наливні пристрої вико-
ристовуються продуктова насосна № 
2. Продуктова насосна № 3 забезпечує 
відпуск палива в автоцистерни (естака-
да автомобільна на 3 пости).

Реконструкція нафтобази проводить-
ся на підставі дозволу на будівництво 
№ ІУ 115162501981 від 06.09.2016 р, ви-
даному Державною архітектурно-буді-
вельною інспекцією.

Проектом реконструкції нафтобази 
передбачається:

- встановлення додаткових резервуа-
рів для нафтопродуктів загальною міст-
кістю 15726 м3, а саме: вертикальних 
сталевих (РВС) об’ємом 900 м3 (14), 500 
м3(2 шт); резервуарів горизонтальних 
сталевих об’ємом 75 м3 (10 шт.), 73 м3 
(12 шт), 50 м3 (10 шт);

- демонтаж одного резервуару єм-
ністю 75 м3, заміна існуючих чотирьох 
резервуарів ємністю по 50 м3 на дво-
секційні роздавальні резервуари ємні-
стю по 25 м3 кожна секція у існуючому 
блоку наземних резервуарів ємкістю 
4055 м3; після реконструкції ємкість 
блоку становить 3980 м3;

- реконструкція існуючої залізничної 
естакади для влаштування 14 постів 
зливу палива;

- встановлення додатково двох про-
дуктових насосних, розливочної на-
сосної та блоку допоміжних приміщень;

- переоснащення існуючих наливних 
пристроїв автомобільної естакади на 
більш сучасні та краще захищені налив-
ні пристрої СВН-80;

- встановлення системи рекуперації 
парів, що включає в себе газовирів-
нювальну систему з використанням 
еластичного газгольдера-компенсато-
ра ПЭГ-890 та компресорну установку 
2ГУ0,5-0,8/35;

- встановлення системи пожежо-
гасіння, що включатиме стаціонарну 
установку неавтоматичного пінного 
пожежогасіння;

- встановлення системи дощової 
каналізації з очисними спорудами 
Rainpark ПБМО-700-50 продуктивністю 
50 л/с, що складається з піскоуловлю-
вача, відстійника із коалесцентними 
фільтрами, відділення з пінополіурета-
новими фільтрами. 

Технологічна схема передбачає вста-
новлення відповідної запірної армату-
ри, приладів контролю та сигналізації, 
насосних агрегатів, лічильників палива 
для забезпечення надійної та безава-
рійної роботи нафтобази. Резервуари та 
трубопроводи використовуватимуться 
із ізоляційним покриттям типу «поси-
лене».

Після вводу об’єкта в експлуатацію 
загальна місткість резервуарного пар-
ку становитиме 19706 м3. Проектна 
потужність об’єкту становить 180000 т 
нафтопродуктів на рік.

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

щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до 

об’єктів, для яких екологічні, санітар-
но-епідеміологічні, протипожежні та 

інші обмеження приведені в діючих 
державних екологічних нормативних 
документах, будівельних, санітарних і 
протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
- при експлуатації об’єкта дотримува-

тись нормативів чинного природоохо-
ронного законодавства;

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

- відходи, що утворюються на підпри-
ємстві в процесі виробничої діяльності, 
повинні передаватись іншим органі-
заціям, згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого зберігання, 
оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення;

- виконання  вимог щодо раціональ-
ного використання природних ресур-
сів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
- експлуатацію об’єкта здійснювати 

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

- дотримання вимог до організації 
санітарно-захисної зони відповідно до 
Державних санітарних правил плану-
вання та забудови населених пунктів 
(ДСП 173-96);

- рівень акустичного забруднення не 
повинен перевищувати нормативів шу-
мового забруднення та вібрації на межі 
встановленої СЗЗ.

Інші обмеження:
- дотримання правил пожежної без-

пеки.
Замовник бере на себе зобов’язання 

виконувати всі умови щодо експлуатації 
об’єкту діяльності, а також ресурсозбе-
рігаючі, охоронні захисні та інші захо-
ди щодо умов безпечної експлуатації 
обладнання, дотримання вимог при-
родоохоронного та санітарного зако-
нодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернати-

ви 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визна-

чені містобудівною, інженерно-тран-
спортною та промисловою інфра-
структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та 
поряд з нею;

- забезпечення меж санітарно-захис-
ної зони та допустимого рівня впливу 
шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в 
межах земельних ділянок, наданих у 
користування у відповідності з вимога-
ми чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна під-

готовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території не 

передбачається, підприємство існую-
че. Під’їзні дороги та шляхи до об’єкту 
існуючі.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
В період експлуатації буде забезпе-

чуватись раціональне використання 
природних ресурсів, а також будуть 
передбачені захисні та компенсаційні 
заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливо-

го впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – незначний 

вплив;
- повітряне середовище – забруд-

нення повітря викидами забруд-
нюючих речовин, рівень якого не 
перевищуватиме ГДК на межі санітар-
но-захисної зони;

- водне середовище – – утворення 
господарсько-побутових та зливових 
стоків, для очищення яких передбаче-
ні локальні очисні споруди; за умови 
дотримання проектних рішень вплив 
на водне середовище буде знаходи-
тись в межах вимог діючого законо-
давства;

- ґрунт – з метою запобігання нега-
тивного впливу на ґрунт передбачаєть-
ся використання для зберігання палива 
резервуарів з антикорозійним захистом 
посиленого типу; за умови дотримання 
проектних рішень вплив на ґрунти буде 
знаходитись в межах вимог діючого за-
конодавства;

- геологічне середовище – не впли-

ває;
- рослинний та тваринний світ, запо-

відні об’єкти – об’єкт розміщується у 
межах антропогенно-трансформованих 
територій, тому вплив на рослинний та 
тваринний світ буде мінімальний; об’єк-
ти природно-заповідного фонду в зоні 
впливу об’єкту відсутні;

- навколишнє соціальне середови-
ще – створення нових робочих місць, 
надходження коштів у місцевий та дер-
жавний бюджет.

- навколишнє техногенне середови-
ще – не впливає.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернати-

ви 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності 

ТОВ «БРСМ-НАФТА» в межах існуючої 
земельної ділянки не спричинить знач-
ного негативного впливу на оточуюче 
середовище та здоров’я населення. 

Санітарно-захисна зона для даного 
об’єкту по відношенню до житлово-гро-
мадської забудови витримується. 

Викиди забруднюючих речовин, а 
також рівні шуму, вібрації, ультразвуку 
та електромагнітних випромінювань на 
межі СЗЗ не перевищуватимуть гігієніч-
ні нормативи. Об’єкти природно-запо-
відного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури на території відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльно-

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

Планова діяльність належить до 
другої категорії видів планованої діяль-
ності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають 
оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: ч.3 п. 4 абз. 2 поверхневе та 
підземне зберігання викопного палива 
чи продуктів їх переробки на площі 500 
квадратних метрів і більше або об’ємом 
(для рідких або газоподібних) 15 кубіч-
них метрів і більше».

10. Наявність підстав для здійснення 
оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу 
на довкілля та перелік держав, довкілля 
яких може зазнати значного негативно-
го транскордонного впливу (зачепле-
них держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповід-
ності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р. та 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвер-
дження Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки 
впливу на довкілля» (дод. 4)

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

Планована суб’єктом господарю-
вання діяльність може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно 
до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23.05.2017 р. Оцінка 
впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:

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

- проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

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

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

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

У висновку з оцінки впливу на довкіл-

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

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

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

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

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

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

Надаючи такі зауваженні і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер спра-
ви про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля (зазначений 
на першій сторінці цього повідомлен-
ня). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень 
і пропозицій громадськості вони бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з 
оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’я-
заний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського об-
говорення обсягу досліджень та рів-
ня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля. Детальна інформація 
про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде 

Висновок з оцінки впливу на довкіл-
ля (згідно пункту 3 статті 11 ЗУ «Про 
оцінку впливу на довкілля»;

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

 (орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

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

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

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

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

Мовчан Сергій Сергійович
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Заява про наміри 
ТОВ «Бориспільтеплоенерго» пла-

нує реконструкцію котельні Вели-
коолександрівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: 
вул. Гагаріна, 11 А, с. Велика Олек-
сандрівка, Бориспільського району, 
Київської області. В приміщенні ко-
тельні передбачається встановлен-
ня 3-х котлів (два робочих, один ре-
зервний): один котел водогрійний 
СЕТ-250, теплова потужність 0,25МВт 
(0,215Гкал/год), що працює на твер-
дому паливі (пелетах); один котел 
водогрійний СЕТ-400, теплова по-
тужність 0,4МВт (0,344Гкал/год), що 
працює на твердому паливі (пеле-
тах); один котел водогрійний СЕТ-
250 (резервний), теплова потужність 
0,25МВт (0,215Гкал/год), що працює 

на твердому паливі (дровах). 
Котельня розташована на терито-

рії Великоолександрівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за-
гальна встановлена теплопродук-
тивність котельні 0,9МВт (0,774Гкал/
год).

Котли та допоміжне обладнан-
ня високотехнологічні. Підключен-
ня здійснюється в існуючі теплові 
мережі на території школи, що мі-
німізує втрати тепла в теплових ме-
режах. Також забезпечується регу-
лювання температури теплоносія в 
залежності від температури зовніш-
нього повітря, що приведе до ско-
рочення споживання палива на опа-
лення приміщень. 

Заява про екологічні наслідки
Встановлення в приміщенні ко-

тельні 3-х котлів загальною вста-
новленою теплопродуктивністю 
0,9МВт покриває навантаження на 
опалення приміщень Великоолек-
сандрівської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів, дає змогу зменшити 
тепловтрати при передачі тепла від 
джерела до споживача, за рахунок 
цього зменшити споживання пали-
ва та зменшити викиди в навколиш-
нє середовище.

Згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 28.08.2013 р. № 
808 до п.1 проектована діяльність 
входить до списку підвищеної еко-
логічної небезпеки, але є екологіч-
но прогнозованою.

Згідно Державних санітарних пра-
вил планування та забудови населе-
них пунктів № 173 від 19.06.1996 р. 

(пп. 5.4-5.6, 7.13) розрахунки розсію-
вання забруднюючих речовин пока-
зують, що максимальні викиди ста-
новлять по діоксид азоту і не пере-
вищують 0,12 ГДК.

Оцінка розрахункового рівня за-
бруднення атмосферного повітря, 
проведена згідно з Державними са-
нітарними правилами охорони ат-
мосферного повітря населених міст 
показує, що рівень забруднення – 
допустимий, а ступінь його небез-
печності – безпечний.

За сукупністю всіх розглянутих 
чинників, пов’язаних з реалізацією 
проекту, можна твердити, що в режи-
мі технологічної експлуатації вплив 
на навколишнє природне середови-
ще не перевищує гранично допусти-
мі концентрації і негативних соціаль-

но-екологічних наслідків не прогно-
зується, а ризик аварійних ситуацій 
при правильній експлуатації та до-
триманні заходів по техніці безпеки, 
протипожежних заходів – відсутній. 
За період будівництва та експлуата-
ції вплив на геологічне, техногенне, 
соціальне та повітряне середовище, 
грунт, рослинний і тваринний світ, 
об’єкт має допустимий вплив.

Таким чином, екологічний ризик 
діяльності, що проектується, виклю-
чається.

Відгуки і пропозиції надсилати за 
адресою: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРИСПІЛЬТЕ-
ПЛОЕНЕРГО»,

03127, м. Київ, просп. Голосіїв-
ський, буд. 118 Б.

ОГОЛОШЕННЯ
про початок заходів щодо по-

годження проекту землеустрою 
щодо організації та встановлення 
меж території природно-заповід-
ного фонду та іншого природо-
охоронного призначення орні-
тологічний заказник місцевого 
значення

«Урочище В’язове» на тери-
торії Вишеньківської сільської 
ради Бориспільського району 
Київської області

Повідомляємо про початок 
заходів щодо погодження про-
екту землеустрою щодо орга-
нізації та встановлення меж те-
риторії природно-заповідного 
фонду та іншого природоохо-
ронного призначення орніто-
логічного заказника місцевого 
значення «Урочище В’язове» з 
власниками, користувачами зе-
мельних ділянок, які включають-
ся до території природно-запо-
відного фонду.

1.Нормативна база 
 Відповідно до пункту 2 ча-

стини 3 статті 186 Земельного 
Кодексу  України проекти зем-
леустрою щодо організації і 
встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду 
та іншого природоохоронно-
го призначення, оздоровчого, 
рекреаційного, історико-куль-
турного, лісогосподарського 
призначення, земель водного 
фонду та водоохоронних зон, 
обмежень у використанні земель 
та їх режимоутворюючих об’єк-
тів погоджуються з власниками, 
користувачами земельних діля-
нок, які включаються до терито-
рії природно-заповідного фон-
ду, іншого природоохоронного, 
оздоровчого, рекреаційного та 
історико-культурного призна-
чення, лісогосподарського при-
значення, земель водного фонду 
та водоохоронних зон, обмежень 
у використанні земель та їх ре-
жимоутворюючих об’єктів без їх 
вилучення, крім випадків, коли 
обмеження безпосередньо вста-
новлені законом або прийняти-
ми відповідно до нього норма-
тивно-правовими актами.

2. Необхідність проведення за-

ходів щодо погодження проекту 
землеустрою

Після проведення топогра-
фо-геодезичних робіт, опра-
цювання даних Державного 
земельного кадастру та матері-
алів лісовпорядкування, було 
встановлено факт накладання 
меж окремих земельних ділянок 
на територію орнітологічного 
заказника місцевого значення 
«Урочище В’язове». Відповідно 
до чинного законодавства даний 
проект землеустрою має бути по-
годжений з власниками, корис-
тувачами земельних ділянок, які 
включаються до території при-
родно-заповідного фонду. 

3. Виконавець проекту земле-
устрою 

ТОВ "ТЕРРАТОП, Код ЄДР-
ПОУ42893927, Україна, 04071, 
місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕН-
СЬКА, будинок 42, офіс 1, тел. 
(063) 928-34-57

Відповідальна особа: серти-
фікований інженер-землевпо-
рядник Дікун В.Б. сертифікат 
№001232 виданий 3 січня 2013 
року.

4. Замовник проекту земле-
устрою

Департамент екології та при-
родних ресурсів Київської об-
ласної державної адміністрації, 
Код ЄДРПОУ: 38750794, тел.(044) 
279-01-58

5. Підстава розроблення 
проекту землеустрою 

Договір про закупівлю послуг 
№ 51 від 6 серпня 2020 року 

6. Час та місце проведення за-
ходів щодо погодження проекту 
землеустрою

18 листопада 2020 о 10-00 біля 
приміщення Процівської сіль-
ської ради за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Про-
ців, вул. Дружби, буд. 4

Протягом усього строку з мо-
менту оголошення про заходи 
щодо погодження проекту зем-
леустрою власники та корис-
тувачі земельних ділянок, які 
включаються до території при-
родно-заповідного фонду мають 
право ознайомитись з проектом 
землеустрою.

7. Контактна особа, щодо за-

ходів про погодження проекту 
землеустрою.

Директор ТОВ «ТЕРРАТОП» 
Вавринчук О.Є.  тел. (063) 928-
34-57 

8. Перелік земельних ділянок, 
які включаються до території 
природно-заповідного фонду

Вишеньківська сільська рада 
Процівська сільська рада
1. 3220881300:03:005:1370
2. 3220881300:03:005:1371
3.  3220881300:03:005:1372
4. 3220881300:03:005:1373
5. 3220881300:03:005:1374
6.  3220881300:03:005:1369
7.  3220881300:03:005:1368
1.  3220886000:03:001:0993
2.  3220886000:03:001:1006
3.  3220886000:03:001:1009
4.  3220886000:03:001:1011
5.  3220886000:03:001:1010
6.  3220886000:03:001:1385
7.  3220886000:03:001:1387
8.  3220886000:03:001:1389
9.  3220886000:03:001:1172
10. 3220886000:03:001:1031
11. 3220886001:01:001:0006
12. 3220886001:01:001:0005
13.  3220886001:01:001:0018
14. 3220886001:01:001:0017
15. 3220886001:01:001:0001
16. 3220886001:01:003:0119
17. 3220886001:01:003:0048
18.  3220886001:01:003:0047
19.  3220886001:01:003:0085
20.  3220886001:01:003:0135
21.  3220886001:01:003:0136
22.  3220886001:01:003:0037
23.  3220886001:01:003:0020
24.  3220886000:01:003:0021
25.  3220886001:01:003:0113
26. 3220886001:01:003:0036
27.  3220886001:01:003:0078
28.  3220886001:01:003:0107
29. 3220886001:01:003:0015
30. 3220886001:01:003:0177
31. 3220886001:01:003:0125
32. 3220886001:01:003:0100
33. 3220886001:01:003:0032
34. 3220886001:01:003:0032
35.  3220886001:01:003:0075
36. 3220886001:01:003:0074
37. 3220886001:01:003:0059
38. 3220886001:01:003:0101
39. 3220886001:01:005:0049
40.  3220886001:00:860:0225
41. 3220886001:01:005:0177
42. 3220886000:03:001:1103

20208286501
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

звіту  з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадсько-

го обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, зазначеної у 
пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Функціонування багатопаливної АЗК по 

вул. Центральна, 25 в с. Гора Бориспільсько-
го району Київської області. 

У результаті планованої діяльності 
передбачається функціонування автоза-
правної станції (АЗС)- комплекс будинків, 
споруд, технологічного обладнання, при-
значений для приймання, зберігання мо-
торного палива та заправлення ним авто-
мобільного транспорту.

На території планованої діяльності 
розташовано наступні будівлі, споруди та 
елементи території: 

- будівля сервісного обслуговування во-
діїв та пасажирів (операторна); 

- резервуарний парк (75м3) зберігання 
рідкого палива:

 - підземний резервуар для зберігання 
дизельного палива об’ємом 25 м3 - 1 оди-
ниця; 

 - підземний резервуар для зберігання 
дизельного палива об’ємом 10 м3 - 1 оди-
ниця; 

 - підземний резервуар для зберігання 
бензину об’ємом 10 м3 - 4 одиниці;

- газовий підземний резервуар (20,0 м3); 
- острівці з паливо-роздавальними колон-
ками кількості 3 шт ; 

- резервуари протипожежного запасу 
води (200 м3); 

- очисні споруди дощової каналізації; 
- очисні споруди побутової каналізації 
- автостоянка.
Потужність АЗК складає 350 авто./добу, 

з них 250 авто./добу – рідким паливом (бен-
зин, дизельне пальне) та 100 авто./добу – 
зрідженим вуглеводневим газом. 

Річний об’єм видачі нафтопродуктів 
складає: 

- бензину – 1,21 тис.т/рік; 
- дизельне паливо 
- 1,83 тис.т/рік; 
- зріджені вуглеводневі гази – 0,18 тис.т/

рік.
(загальні технічні характеристики, у тому 

числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АЙРЕН ДЕЙЛ», код ЄДРПОУ 
37341954, 04080, м. Київ, вул. Юрківська, 
40/5, офіс 3 +380679114359, svad373@gmail.
com__________________________________
________________________________

(повне найменування юридичної осо-
би, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові фізичної особи-підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через 
релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному контролю-
ючому органу і мають відмітку у паспорті), 
місцезнаходження юридичної особи або 
місце провадження діяльності фізичної осо-
би-підприємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону) 

3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.
net, Тел.: (044) 279-01-58, Контактна особа: 
т.в.о. директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч 
Ганна Іванівна.

(найменування уповноваженого орга-
ну, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря, що надається 
Департаментом екології та природних ре-
сурсів Київської обласної державної адмі-
ністрації(згідно статті 11 ЗУ «Про охорону 
атмосферного повітря»);

Інші документи дозвільного характеру, 
передбачені законодавством, за умови що 
вони не передбачають встановлення (за-
твердження) змін у діяльності, затвердже-
ній (схваленій) рішенням про проваджен-
ня планованої діяльності або подовження 
строків її провадження (згідно пункту 9 
статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення про провадження плано-
ваної діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що 
передбачає його видачу)

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

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом го-
сподарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропози-
ції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропози-
ції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня 

скасування карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
__________________________________

_____________________________________
___________________

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
__________________________________

_____________________________________
___________________

(вказати дату, час, місце та адресу про-
ведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.
net, Тел.: (044) 279-01-58, Контактна особа: 
т.в.о. директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч 
Ганна Іванівна.

 (зазначити найменування органу, міс-
цезнаходження, номер телефону та кон-
тактну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання зауважень і про-
позицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації за адресою: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А. e-mail: eko.koda@ukr.
net, Тел.: (044) 279-01-58, Контактна особа: 
т.в.о. директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА Ткаліч 
Ганна Іванівна.

 (зазначити найменування органу, по-
штову та електронну адресу, номер теле-
фону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються 
протягом усього строку громадського об-
говорення, зазначеного у абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 94 аркушах та Додатки 

(зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, 
що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, за-
значеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

1. ТОВ «АЙРЕН ДЕЙЛ» за адресою: м. 
Київ, вул. Юрківська, 40/5, контактна осо-
ба – Рибальченко Олександр Юрійович,  
+380674097518

2. Приміщення Гірської сільської ради 
за адресою: Київська обл., Бориспільський 
район, с.Гора, вул.Центральна, 5, контактні 
дані -  (04595) 3-65-22 

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з доку-
ментами, контактна особа)
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.20 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сади Les 

Hortillonnages - Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30 "Боротьба за виживання"
4.10 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, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.10 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
23.55 Мелодрама "Шлях у порожнечу"

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"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
2.05 Х/ф "За два кроки від "Раю"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.00 Сегодня. Спецвипуск з США - хто 

став новим президентом
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 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" (12+)
23.30, 2.00 Т/с "Стань моєю тінню" (12+)
1.30 Телемагазин
3.50 Реальна містика

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

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.25, 13.15 Х/ф "Снайпер" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Снайпер-2" (16+)
1.20 Х/ф "Снайпер-3" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.40 Х/ф "Знаки" (16+)
13.50 Хто проти блондинок? (12+)
15.40 Хто зверху? (12+)
17.40, 19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Сахара"
23.10 Х/ф "Смертельний лабіринт" (16+)
1.10 Т/с "Новенька" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка у сосновому 

лісі"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
8.00 Х/ф "100 градусів нижче нуля"
9.50, 17.10 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Олександр"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.35 Т/с "Кістки-5"
0.10 Т/с "Кістки-4"
2.55 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.

5.15 Х/ф "Життя як цирк"

7.50, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"

9.00 Х/ф "Балада про солдата"

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

12.55 "Таємниці кримінального світу"

14.40 "Легендарні замки України"

15.30 "Шукач Ковчега"

18.20 "Вартість життя"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.15 "Склад злочину"

1.05, 3.10 "Речовий доказ"

4.10 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.20 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Гарен-Лемо - 

Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 "Боротьба за виживання"
4.10 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".

6.00 "Гроші 2020", 34 серiя
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.15 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Міняю жінку 15"
0.50 Мелодрама "Шлях у порожнечу"

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"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
2.00 Х/ф "Женя, Женєчка та "Катюша"
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 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.10 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 17, 18 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.00 Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Реальна містика

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, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Теорія змови
11.10 Секретний фронт Секретный фронт
11.50, 13.15 Х/ф "Снайпер-4: 

Перезавантаження" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф "Снайпер" (16+)
1.30 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.10 Х/ф "Логан: Росомаха" (16+)
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Скло" (16+)
23.40 Х/ф "Знаки" (16+)

1.50 Т/с "Новенька" (16+)
2.40 Зона ночі

СТБ.
4.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
9.05 "МастерШеф Професіонали 2" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
0.50 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
8.00 Х/ф "Закляті вороги"
9.30, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
15.00 Х/ф "Озброєні і небезпечні"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.25 Т/с "Брати по крові-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-4"

2.50 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Х/ф "Мамо, я льотчика люблю"
7.50, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Мачуха"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Анатомія катастроф"
15.45 "Таємниці пірамід"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.05, 2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  03 жовтня

СЕРЕДА,  04 жовтня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 4.10 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.30 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Росендал - Швеція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35, 2.30 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта

КАНАЛ "1+1".
6.00 ТСН "ТСН-тиждень"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 12.20 "Життя відомих 

людей 2020"
13.00, 14.15, 21.45 Комедія "Сидоренки-

Сидоренки 2"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"
3.00 "Життя відомих людей 2019"

ІНТЕР.
6.05, 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"
9.30, 18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"
10.30, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)

15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
2.00 Х/ф "Це було у розвідці"
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 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 15, 16 с. (12+)
23.30 Т/с "Секрет Майя" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Секрет Майя" (12+)
3.40 Реальна містика

ICTV.
4.50 Скарб нації
4.55 Еврика!

5.00 Служба розшуку дітей
5.05 Громадянська оборона
5.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.40, 13.15 Х/ф "Снайпер-3" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "Меркурій у небезпеці" 

(16+)
16.50 Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови
21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
22.35 Свобода слова
23.40 Х/ф "Категорія-7: Кінець світу"
2.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.50 Шалена зірка (12+)
10.50 Х/ф "Нові мутанти" (16+)

12.40 Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
дивних берегах" (16+)

15.20 Х/ф "Пірати Карибського моря: 
Помста Салазара" (12+)

18.00 Lе Маршрутка
19.00 У кого більше? (12+)
21.00 Х/ф "Невразливий" (16+)
23.20 Х/ф "Таємничий ліс" (16+)
1.40 Х/ф "Вечір судного дня" (16+)

СТБ.
4.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.25 Т/с "Комісар Рекс"
9.25 "МастерШеф Професіонали 2" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама 2"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Опер за викликом-2"
10.00 "Загублений світ"

15.40 Х/ф "Царство небесне"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-4"
2.50 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00, 8.05 Х/ф "Сержант міліції" (16+)
7.25, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 "Обережно, НЛО!"
15.40 "Шосте відчуття. Дар чи 

прокляття?"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 02  листопада
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.20 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сади Маркессак - 

Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 "Боротьба за виживання"
4.10 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, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Мелодрама "Шлях у порожнечу"

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"

11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
2.15 Х/ф "Про тих, кого пам'ятаю і 

люблю"
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 Реальна містика. нові випуски
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Ніколи не буває пізно" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 Слідами

0.00 Т/с "Ніколи не буває пізно" 3 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Ніколи не буває пізно" (12+)
2.30 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Снайпер-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.45, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
23.35 Х/ф "Снайпер-5: Спадщина" (18+)
1.30 Х/ф "Снайпер-4: Перезавантаження" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.40 Х/ф "Окупація" (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Закляті шахраї" (16+)
23.10 Х/ф "Невразливий" (16+)
1.30 Т/с "Новенька" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.25, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
12.55, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.30 Т/с "Слід" (16+)
18.00 "СуперМама 2"
19.00 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка у сосновому 

лісі"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.15 Т/с "Команда А-2"
8.15 Х/ф "Зворотній відлік"
10.00, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Мега-акула проти Меха-акули"
15.20 Х/ф "Сьомий син"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.35, 0.10 Т/с "Кістки-5"

НТН.
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Розірване коло"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.40 "Легендарні замки Закарпаття"
15.30 "Шевченко. 200 років самотності"
18.20, 4.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"

ЧЕТВЕР,  05 жовтня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.15 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Вавилонсторен - 

Південна Африка
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Світ дикої природи"
22.00 "Супер-чуття"
22.30 Д/ф "Ричард Левове Серце" (12+)
4.05 Д/ф "Бальний король"

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, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.35 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал"
0.00 "Жіночий квартал 2020"
1.25 Мелодрама "Зимовий сон"
5.10 "Світське життя. 2020"

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

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

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.15, 23.50 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 2.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
0.50 Х/ф "Страх висоти"
3.55 "Жди меня. Україна"
5.20 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Відважні" (16+)
13.40 Т/с "Сукня з маргариток" 1, 2 с. 

(16+)
15.30 Т/с "Сукня з маргариток" (16+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Сашкове справа" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Сашкове справа" (12+)
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-

3"
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 16.15, 0.30, 2.00 "На трьох" (16+)
17.20, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.30 "На трьох-8" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.20 У кого більше? (12+)
10.20 Кохання на виживання (16+)

12.20 Аферисти в мережах (16+)
14.20 Х/ф "Закляті шахраї" (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
21.50 Х/ф "Залізна людина" (16+)
0.10 Х/ф "Скло" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі

СТБ.
5.50, 19.00, 22.45 "Холостячка" (12+)
9.50, 23.50 "Як вийти заміж" (16+)
11.05, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.55 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
8.00 Х/ф "Царство небесне"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
15.20 Х/ф "Останній бій"
18.15, 1.05 "Спецкор"
18.50, 1.40 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Битва драконів"
21.15 Х/ф "Чистильник"

23.10 Х/ф "Блекджек"
2.15 "Облом.UA."
4.05 "Цілком таємно-2017"
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Шереметьєво - 2"
7.55, 15.55, 16.50, 20.50, 2.50 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Зниклі серед живих"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.50 "Правда життя"
14.40 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.10, 3.00 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 9.05, 3.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35, 3.55, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
9.45, 22.00 Х/ф "Королівський генерал" 

(16+)
12.00 Д/ф "Ричард Левове Серце" (12+)
13.00 "Історії вулканів"
13.30 "Секрети Сонячної системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів. Дізнатися 

правду про Снігову людину
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 "Тваринна зброя"
20.30 "Супер-чуття"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
0.25 "Зворотний відлік"
2.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
14.55 Комедія "Свати"
19.30, 5.10 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2020"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2020"
1.20 "Вечірній квартал"
3.05 "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР.
5.50 "Слово Предстоятеля"
6.00 Х/ф "Жандарм із Сан-Тропе"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.50 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."

13.40 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 
фронту" (12+)

20.00, 2.25 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі" Прем’єра
22.30 Х/ф "Пара гнідих"
0.30 Х/ф "Місто з ранку до опівночі"
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.20 Х/ф "За сірниками"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.10 Реальна містика
9.00 Т/с "Найкращий чоловік" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Найкращий чоловік" (12+)
17.00 Т/с "Переклад не потрібно" 1, 2 с. 

(16+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Переклад не потрібно" (16+)
23.00 Т/с "Смак щастя" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Смак щастя" (12+)

ICTV.
5.35 Скарб нації

5.45 Еврика!
5.50 Факти
6.15 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
8.35 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
10.10, 13.00 Т/с "Коп з минулого" (16+)
12.45 Факти. День
16.10 Х/ф "Міцний горішок-3: Помирати з 

піснею" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Міцний горішок-4.0" (16+)
21.45, 23.55 Х/ф "Іноземець" (16+)
2.15 Х/ф "Снайпер-5: Спадщина" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.10 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.10 Lе Маршрутка
13.50 Хто зверху? (12+)
15.50 Х/ф "Залізна людина" (16+)
18.20 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
21.00 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)

23.50 Х/ф "Ліки від щастя" (16+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.45, 10.50 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
12.50 Т/с "Коханка в спадок" (16+)
16.55, 22.50 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
0.50 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.25 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.25 "Загублений світ"
12.20 Х/ф "Світ предків"
14.00 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
16.45 Х/ф "Озброєні і небезпечні"
19.00 Х/ф "Кришталеві черепи"
20.50 Х/ф "Макс Пейн"
22.45 Х/ф "Слід смерті"

0.20 Х/ф "11 кварталів"
2.00 Х/ф "Останній бій"
3.20 "Облом.UA."
3.30 "Цілком таємно-2017"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Х/ф "Чорний трикутник"
9.45 Х/ф "Загадка Ендхауза"
11.35 Х/ф "Засуджений"
13.20 "Легенди карного розшуку"
15.40, 2.50 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.35 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
21.20 Х/ф "Приборкання норовливого"
23.25 Х/ф "Блондинка в шоколаді" (18+)
1.10 "Хвороби-вбивці"
3.35 "Речовий доказ"
4.35 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.35, 3.55, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
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, 0.15 Неймовірні світи 

Ціалковського
14.25 Телепродаж
15.00, 1.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.40 "Всі на море. Гаваї"
19.35 Д/ф "Дикая планета"
20.00 "Боротьба за виживання"

21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Римська імперія. Нерон" 2 с. 

(16+)

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 12.45, 3.25 "Світ навиворіт"
9.45, 10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"
11.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.00 "Маскарад"
1.40 Мелодрама "Зимовий сон"

ІНТЕР.
5.50 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"

8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Другая жизнь"
12.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50, 20.30 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
21.35 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."
23.25 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.20 Т/с "Дівчата мої"
13.10 Т/с "Чужа" (16+)
17.00 Т/с "День сонця" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "День сонця" (12+)
23.00 Т/с "Сліди в минуле" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Сліди в минуле" (12+)

ICTV.
5.05 Скарб нації

5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Теорія змови
6.45 Анти-зомбі
7.35 Секретний фронт
8.35 Громадянська оборона
9.30, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Іноземець" (16+)
16.10 Х/ф "Міцний горішок-4.0" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Міцний горішок-5: Гарний 

день, щоб померти" (16+)
23.10 Х/ф "Меркурій у небезпеці" (16+)
1.30 Х/ф "Пряма та очевидна загроза" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.10 Варьяти (12+)
9.20 Діти проти зірок
11.00 Х/ф "Сахара"

13.30 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
16.00 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
18.50 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
21.00 Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
23.30 Х/ф "Змія" (12+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
4.40 "Королева бензоколонки: невідома 

версія" (12+)
5.40 Х/ф "Дівчина без адреси"
7.20 Х/ф "Раз на раз не випадає"
9.00 "МастерШеф - 10" (12+)
12.55 "Хата на тата" (12+)
14.55 "СуперМама 2"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.10 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
23.10 "Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.15, 1.00 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Меч дракона"

15.00 Х/ф "Герой"
16.55 9 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Шахтар"
19.00 Х/ф "Сталевий світанок"
21.00 Х/ф "Термінатор: Генезис"
23.30 Х/ф "Виворіт міста"
2.00 "Облом.UA."
3.40 "Цілком таємно-2017"
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
7.45 "Слово Предстоятеля"
7.50 "Будьте здоровi"
8.25 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
13.45 Х/ф "Вірні друзі"
15.35 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
17.15 Х/ф "Приборкання норовливого"
19.20 Х/ф "Бережіть жінок"
22.00 Х/ф "Нічна бригада" (18+)
23.50 Х/ф "Блондинка в шоколаді" (18+)
1.35 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  23 жовтня

СУБОТА,  07 жовтня

НЕДІЛЯ,  08 жовтня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Старе с., 4/4, 54,4/30,1/9, квартира підготова-

на до ремонту, поруч зупинка, дитячий садок, 
школа, магазини, ліс, 340000 грн, торг. Тел.: 0 95 
5832990.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є бал-
кон та лоджія, 849000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

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, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Бориспіль
Іванків с., Амосова, 20 вул., газ, світло, доро-

га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, привати-
зований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, 
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 цеглою, 2 
кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, гараж, по-
гріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 308000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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
Гараж капітальний, цегляний, кооп. «Прогрес», 

вул. Комуністична, недорого, торг. Тел.: 0 67 
8015417, 0 95 8873730, Інна. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.
Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під забу-
дову, держакт, приватизована. Ділянки знахо-
дяться поруч. Господар. Тел.: 0 95 8292052.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 
Сеньківка с., пров. Миру, 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
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. 
Будинок з цегли від 50 кв.м, з усіма зручностями в 
будинку, газ, тверде топливо, ціна 350000 грн. Тел.: 
0 66 3124033, 0 68 9636640. 
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
МИЙНИКА ПОСУДУ
ПОКОЇВКУ
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОННИКА
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

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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РЕКЛАМА

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з продажу, 
завідуючий складом, начальник виробництва, во-
дій на вантажний автомобіль Іsuzu, вантажопід-
йомність 2,5 т, робочі верстатники: в 1 зміну (з 
8.00 до 17.00), в 2 зміну (з 17.00 до 23.00) на: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, на 
тигель. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4666416, 
Володимир. 

Підприємству на постійну роботу потрібна 
прибиральниця приміщень з д/р, без шкідливих 
звичок, з/п при співбесіді. Тел.: 0 97 4279119, 0 
97 9320505.

Пресувальник-вулканізаторник (виготовлен-
ня деталей з гумових сумішей на гідравлічних 
пресах), з/п від 10 000 грн. Д/р не обов’язковий. 
Надаємо житло, обіди. Гнучкий г/р (вахта, зміна 
т.д.) Оф.оформл.с. Любарці Бориспільського 
р-н. Тел.: 0 67 4011396.

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 
0 63 2969105.

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. 

Київ
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відря-

дження за кордон. Д/р на іноземних а/м від 2-х 
років. Наявність закордонного паспорта, мед. 
довідки. З/п до 30000 грн. МР: м. Київ, вул. Бе-
резнева, 10. Тел.: 0 44 5374337, 0 67 5475326, 0 
67 4435652. 

Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 
9000 грн. Старші зміни, з/п 500 грн/день. Харчуван-
ня, проживання за рахунок підприємства. Консуль-
тації з працевлаштування надаються цілодобово. 
Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Стілець для годування-гойдалка Carrello Nanny 

3в1: колиска-гойдалка-стілець для годування, 
новий. Блок керування6 вибір швидкості гой-
дання, керування мелодіями. Таймер 15-30-60 
хв. Обертається мобіль з підвісними іграшками, 
16 мелодій, 5 звуків природи. Нахил спинки ре-
гулюється — 3 положення. Столик з обмежува-
чем, знімається. Для від народження до 12 міся-
ців. Максимальне навантаження 15 кг. Тел.: 0 97 
8166788, 0 93 5388181.

 ТВАРИНИ
Бориспіль
Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас, Дю-
рок-Петрен, Альба. Ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 98 4810302.

Теличку 7 місяців на корову, 8000 грн, торг. 
Тел.: 0 99 3694871. 

Тільну молочну теличку, тільність 5 місяців, вік 
1 рік 9 місяців, порода чорно-ряба, в наявності 
всі документи, 15000 грн. Тел.: 0 99 3694871.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Буряк кормовий, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 6195103.

РІЗНЕ

Бориспіль

Газова плита «Грета», 700 грн; шифер б/у, ціна 
60 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

Листовий метал, 3 листа 170х80 см, дешево; нові 
подушки з пір'я 60х60 см, 50х70 см, 70х70 см, 
дуже дешево; пральна машина «Zanussi», б/в, гар-
ний стан. Тел.: 0 50 5943708, 0 95 0122275, (4595) 
68659, 0 96 9648607.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагон-
чики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 68 
6848964.
Куплю предмети старовини: годинники, ікони, 
нагороди, радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, 
корал, біжутерія, кортики, фото-відео техніка, оп-
тика, роги, бивні, іграшки, авіазапчастини та багато 
іншого.Тел.: 0 97 1343108, 0 99 0866750.

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.

Послуги універсального майстра: будівельні, ре-
монтні, дрібні послуги по дому, сантехніка, елек-
трика. Тел.: 0 68 3042037.

Прочистимо каналізаційні труби, димоходи, венти-
ляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

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
Бориспіль

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 
95 0122275, 0 96 9648607. 

Втрачене посвідчення тракториста, серія АБ 
№031801, видане на ім'я Жуковського Ігора Ігоре-
вича, Вишенською середньою школою 07.05.1987 
року, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на квар-
тиру, видане на ім'я Маліновського Романа Петро-
вича, видане ГУ житлового забезпечення КМДА 
27.12.2005 р., вважати недійсним.

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

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

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

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

1-к. кв, район Екомаркету, меблі, бойлер, праль-
на машинка, 6000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4500 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

1-к.кв., Нова вул., житловий стан, необхідні ме-
блі, техніка, без дітей, без тварин, 6000 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

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

2-к кв, центр, бойлер, меблі, 4500 грн. Тел.: 0 67 
4503318.

3 кімнати в приватному секторі, м. Бориспіль, 
р-н з/д вокзалу, всі зручності. Можлива оплата 
за обмін по ремонту (гіпсокартон, плитка). Тел.: 
0 66 4249193, 0 67 7695807. 

Кімнату в приватному будинку, вул. Матросова, 
2-х спальне ліжко, шафа, телевізор, інтернет, 
пральна, посудомийна машинки, гарний ремонт 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Півбудинку, с. Гора, 1 кімната, кухня, душова ка-
біна, меблі, зручності на вулиці, 4000 грн за все. 
Тел.: 0 67 4503318.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія РК №880712, виданий 
на ім'я Сарапухи Тамари Василівни Управлінням 
Держкомзему у Бориспільському районі Київської 
обл. 12.05.2010 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Чоловік 48 років, 172/80, познайомиться з жінкою 
не схильною до повноти для серйозних відносин. 
Тел.: 0 97 3537645.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Вас можуть завантажити понаднор-
мовою роботою, прийдеться напружитися, 
але це сприятливо відіб'ється на вашому фі-
нансовому становищі. Не варто квапитися і 
проявляти ініціативу в справах.

ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви зберетеся, то будете здат-
ні зробити стрибок в кар'єрі. Імовірні відпо-
відальні переговори й знаходження нових 
ділових партнерів.

БЛИЗНЮКИ. Цей тиждень порадує вас но-
вими можливостями, які дозволять поверну-
ти перебіг подій у потрібному вам напрямку. 
Проявляйте більше активності й творчої іні-
ціативи на роботі.

РАК. Ситуація може зажадати від вас більшої 
активності, тоді є шанс добитися успіху як в 
особистих справах, так і в бізнесі. Будьте гра-
нично чесні й відверті з друзями й членами 
родини. Ви зможете виявити себе перед 
начальством із кращого боку

ЛЕВ.  Саме час для того, щоб звернути пиль-
ну увагу на сферу особистого життя, розшир-
те коло спілкування. На роботі ви зануритеся 
в круговерть різноманітних справ.

ДІВА. Цей тиждень повний різноманітних 
подій, турбот і суєти. В деяких ситуаціях вам 
нелегко буде розібратися. Варто відкласти 
ці спроби. І проблеми почнуть непомітно 
самі зникати. Постарайтеся не втручатися 
в чужі справи.

ТЕРЕЗИ. Ваші досить честолюбні плани по-
чинають реалізовуватися, варто тільки пові-
рити у свої сили. Але перш ніж погодитися на 
нову привабливу пропозицію, ідсуньте свої 
емоції, зверніться до логіки. 

СКОРПІОН. На вас чекає успіх і додатковий 
прибуток. Удалими виявляться вкладення в ак-
ції. Особисте життя буде вас надихати й радува-
ти, так що присвятіть йому максимум часу й сил, 
воно того варте.

СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся скласти план дій і 
орієнтуватися по ньому, інакше ви потонете 
в численних справах і турботах. Виявіть ро-
зумну обережність, не бовтайте про особи-
сте і не видавайте чужих секретів.

КОЗОРІГ. Додасться паперової роботи, бу-
де багато зустрічей і телефонних дзвінків. 
Ви зможете стати посередником у важливій 
справі. остарайтеся не приймати необдума-
них рішень, прислухайтеся до голосу інтуїції.

ВОДОЛІЙ. На легкий успіх розраховувати 
не доводиться, приготуйтеся до нудотної, 
рутинній роботі. Бажано не призначати ді-
лових зустрічей — велика імовірність ви-
явитися обманутим.

РИБИ. Ви зараз цілком спокійні, у вас гар-
ний настрій. Насолоджуйтеся життям, при-
ємними знайомствами, спілкуванням. Якщо 
це не про вас, виходить, ви занадто багато 
працюєте.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2-8 ЛИСТОПАДА


