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ГІСТЬ НОМЕРА

ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС: 
«ЦЕ БУЛИ ОДНІ З НАЙВАЖЧИХ ВИБОРІВ У ІСТОРІЇ БОРИСПОЛЯ»

Віта ПРАВДЕНКО

«Вісті» поспілкувалися з секре-
тарем Бориспільської міської ради 
Владиславом Байчасом та запитали 
про передвиборчу кампанію, співп-
рацю з новообраним очільником та 
плани на майбутнє.

— 17 січня відбулися вибори 
Бориспільського міського го-
лови і у виборчих перегонах ви 
стали другим. Як відреагували 
на такий результат?

— Це рішення мешканців нашої 
громади і я його приймаю. За мене 
віддали свої голоси багато людей, 
а це означає, що я рухаюсь у пра-
вильному напрямку і мої ініціати-
ви підтримують. Сподіваюсь, що їх 
буде підтримувати і новообраний 
міський голова.

Я щиро вдячний кожному, хто 
не залишився осторонь майбут-
нього нашої громади, прийшов на 
виборчі дільниці і віддав свій го-
лос за мене та нашу команду. Дя-
кую за підтримку! Хочу запевни-
ти, що ми продовжуємо працюва-
ти, виконувати свої зобов’язання 
і відстоювати права та інтереси 
громади.

Загалом, це були одні з найваж-
чих виборів в історії Борисполя 
та нової громади. І не просто най-
важчі, а й, мабуть, найбрудніші, ад-
же були широко залучені політтех-
нології (насамперед, проти ліде-
рів попереднього соцопитування), 
деякі кандидати залучали так звані 
«ботоферми», які працювали у со-
цмережах із метою дискримінувати 
опонента та вплинути на думку тих 
людей, хто вже визначився із ви-
бором. Схема проста: лити бруд на 
опонента та вихваляти свого кан-
дидата. Але чи найстрашніше яви-
ще під час передвиборчого проце-
су — підтверджені факти підкупу 
виборців.  

— Як гадаєте, чому явка ви-
борців була такою низькою?

— Зважаючи на мороз та запро-
ваджений локдаун, явка 30% не 

така вже й мала. Якщо я не поми-
ляюсь, восени явка була більшою 
лише на кілька відсотків. Фактич-
но, це відносно стабільний відсо-
ток громадян, які відповідально 
ходять на вибори та небайдужі 
до майбутнього громади. Звичай-
но, бувають винятки: особливос-
ті робочого режиму чи неперед-
бачувані проблеми зі здоров’ям 
у день виборів, коли писати за-
яву про голосування вдома вже 
пізно. А щодо тих, хто сидить удо-
ма і принципово не ходить на ви-
бори, є гарний вислів Джорджа 
Нейтана: «Погана влада вибира-
ється хорошими громадянами, які 
не голосують».

— В одному з коментарів після 
виборів новий очільник громади 
Володимир Борисенко зазначив, 
що ви привітали його з перемо-
гою одним із перших…

— Чи був я одним із перших, ві-
домо лише йому, а те, що привітав 
— правда. Ми були конкурентами 
під час передвиборчого періоду, 
а зараз маємо об’єднатися задля 
розвитку громади. Я завжди наго-
лошував, що в міській раді не міс-
це політичним баталіям, у пріори-
теті має бути лише злагоджена та 
конструктивна робота.

— Місяць тому запрацюва-
ла гаряча лінія секретаря Бори-
спільської міської ради. Якою бу-
де її подальша доля?

— Гаряча лінія — це своєрідний пі-
лотний проект підготовки до колцен-
тру «Служба мера», який має запра-
цювати вже найближчим часом. І 
кількість дзвінків, які надходять 
щодня, доводить, що такий ко-
лцентр вкрай необхідний. Ми по-
рахували, що менше, ніж за місяць 
(за період з 24 грудня 2020 року по 
14 січня 2021 року) на телефон га-
рячої лінії надійшло 378 дзвінків, з 
них 279 від бориспільців та 99 від 
мешканців сіл громади. Загалом 
здійснено 47 особистих виїздів. І 
це дуже багато, зважаючи на те, що 

за місяць про ініціативу ще не всі 
дізналися. Тож поки «Служба мера» 
не почне функціонувати, працюва-
тиме гаряча лінія. 

— Так склалось, що початок ва-
шої роботи на посаді секретаря 
Бориспільської міської ради фак-
тично співпав із передвиборчою 
кампанією. Відповідно, мало не 
всі ваші ініціативи та дії автома-
тично сприймалися як агітація. 
Відчули такий настрій людей?

— Якщо чесно, то таке ставлен-
ня прихильників інших кандида-
тів було прогнозованим. Особли-
во в соціальних мережах, де від-
бувалась інформаційна війна з за-
лученням цілих ботоферм, яким 
ставили завдання поливати бру-
дом всіх кандидатів, окрім свого. 
Але ж фактично я розпочав реа-
лізовувати свою передвиборчу 
програму, з якою йшов на місце-
ві вибори 25 жовтня 2020 року. І 
ці обіцянки, до речі, дуже схожі у 

всіх партій, які пройшли до місь-
кої ради. 

— Як взагалі ставитесь до кри-
тики?

— Конструктивна критика —
це завжди добре, адже вона дає 
можливість побачити себе і те, 
що ти робиш, зі сторони, зроби-
ти відповідні висновки та працю-
вати над виправленням помилок. 
А коли отримуєш якісь зауважен-
ня та побажання від справжнього 
досвідченого професіонала — це 
подвійний плюс. Щодо безпідстав-
ної критики, яка націлена лише на 
створення психологічного тиску 
— намагаюсь не зважати і ніколи 
не допущу такої критики в чийсь 
інший бік у моїй присутності. 

— Які плани на майбутнє?
— З глобального — виконати всі 

свої зобов’язання перед виборця-
ми, а з найближчих планів: запусти-
ти роботу невідкладної медичної 
допомоги та забезпечити її функці-

онування. Роботи багато, але впев-
нений, що нам вдасться зробити 
Бориспільську ОТГ однією з кра-
щих не лише в Київській області, а 
й в Україні.

 � 17 січня 2021 року відбулися повторні вибори 
Бориспільського міського голови. Переможцем став 
Володимир Борисенко, він набрав 5496 голосів виборців. 
Друге місце зайняв секретар міської ради Владислав 
Байчас із 3987 голосами. 

• Назвіть три ваші пози-
тивні риси характеру.

Пунктуальність, порядність, 
справедливість.

• Голова міської ради по-
винен…  

…бути з людьми та працю-
вати для людей.

• Улюблена книга.
Одну виділити важко. Дуже 

люблю історичні та автобіо-
графічні книги.

• Я вірю в те, що наша гро-
мада через 5 років …

…стане інвестиційно при-
вабливою та комфортною для 
кожного мешканця.

�� БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю:
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ТЕМА НОМЕРА

�� 26�січня�на�позачерговій�сесії�склав�присягу�
новообраний�Бориспільський�міський�голова�Володимир�
Борисенко.

Тетяна ХАУХА,    
фото Сергія МАРЧЕНКО 

«Я, Борисенко Володимир Костян-
тинович, усвідомлюючи свою від-
повідальність, урочисто присягаю, 
що буду вірно служити громаді та 
народові України, неухильно дотри-
муватися Конституції України, за-
конів України, сприяючи втіленню 
їх у життя. Охороняти права, сво-
боди, закони, інтереси громади, 
сумлінно виконувати свої посадові 
обов’язки. Про що нижче підписую-
ся», — зачитав В. Борисенко

На підставі протоколу Бориспіль-
ської міської територіальної вибор-
чої комісії Бориспільського райо-
ну Київської області від 18.01.2021 
«Про результати голосування з ви-
борів Бориспільського міського 
голови в єдиному одномандатно-
му виборчому окрузі», відповідно 
до пункту 1 частини першої статті 
278 Бориспільська міська терито-
ріальна виборча комісія Бориспіль-
ського району Київської області по-
становляє: визнати обраним Бори-
спільським міським головою Бо-

риспільського району Київської 
області Володимира Борисенка, 
1987 року народження, суб’єкт ви-
сування — Київська територіальна 
організація політичної партії «Єв-
ропейська Солідарність», прожи-
ває в м. Бориспіль, Бориспільський 
р-н, Київська область.

Після прийняття присяги Воло-
димир Борисенко звернувся до 
громади:

«Дозвольте мені з цієї високої 
трибуни привітати кожного жи-
теля нашої об’єднаної територі-
альної громади. Саме з сьогодніш-
нього дня виборчий процес є завер-
шеним. Сьогодні наша міська рада 
вже має повний склад: 38 депута-
тів та новообраний Бориспіль-
ський міський голова. 

У нас у країні так повелося, що ви-
грати вибори та посісти посаду — 
це є зовсім різні речі. Тому сьогодні, 
коли я зачитав текст присяги, ко-
ли офіційно вступив на посаду, я хо-
чу подякувати всім і кожному жите-
лю нашої новоствореної ОТГ без ви-
ключення. Незалежно від того, хто 

приймав участь у виборах, хто хо-
див на виборчі дільниці, всі мають 
об’єднатися. Ми як депутати має-
мо об’єднатися, ви як депутати ма-
єте об’єднатися, адже сила завжди 
була в єдності. Там, де єдність, там 
завжди буде правда. Там, де правда, 
завжди буде Бог. А там, де Бог, завж-
ди буде перемога. Перемога і вигода 
мають бути не міського голови, не 
депутатів — вигоду має отрима-
ти рядовий житель нашої об’єдна-
ної територіальної громади. Давай-
те пам’ятати про це...». 

Володимир Борисенко також 
оголосив свою першу ініціати-
ву: запропонувати на громадське 
обговорення питання присвоєн-
ня Бориспільському академічно-
му ліцею імені Анатолія Соловйо-
вича Федорчука. Також новообра-
ний міський голова запропонував 
створити у ліцеї кімнату-музей, де 
буде увіковічено весь політичний 
шлях Анатолія Федорчука, почина-
ючи з 2006 року. 

НОВИЙ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА СКЛАВ 
ПРИСЯГУ

Володимир Борисенко
Бориспільський міський голова
Народився 26 липня 1987 року в Борисполі.
Середню освіту здобув у бориспільській гімназії «Перспектива». 
Навчався в Національному університеті фізичного виховання і 
спорту. 
Заочно навчався в Національному університеті МВС на юридичному 
факультеті.
Працював комерційним директором ТОВ «БФ Груп», що займається 
організацією роботи магазинів безмитної торгівлі в аеропорту 
«Бориспіль». 
Працював керівником юрвідділу ТОВ «Фонд соціальних стратегій». 
Є засновником ПП «Боріко», що працює у сфері будівництва.
Член політичної партії «Європейська солідарність».
З 2020 р. — депутат Бориспільської міськради. 
Двічі балотувався до Верховної Ради України:
у 2019-му — самовисуванець по 98-му округу Київської області, 
у 2014-му — від ПП «Народний фронт». 
У 2012 р. очолив партосередок «Фронту змін».
У 2010-2015 рр. — депутат Бориспільської міської ради за списком 
«Фронту змін». 

�� ДОСЬЄ
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ФАХОВА ДУМКА

�� Бориспільський�комбінат�будівельних�матеріалів�нині�працює�над�зведенням�великих�
об’єктів�соціальної�інфраструктури.�А�його�керівник�Ігор�Шалімов�мріє�про�досконалий�
Генеральний�план�розвитку�Бориспільської�ОТГ�на�найближчі�десятиліття.

Юлія ГАМАН,    
фото з архіву БКБМ

У розпалі — зведення фахівцями 
БКБМ двоповерхового дошкільно-
го навчального закладу загального 
розвитку (ясла-садок) на вул. Ма-
тросова у Великій Олександрівці. 
Заклад розрахований на кількість 
до 220 дітей і матиме 11 груп. Будів-
ництво цього об’єкту розпочалося 
влітку минулого року і швидкими 
темпами набирає обертів.

На підприємстві повідомили, що 
загальна площа ділянки, відведеної 
під будівництво цієї споруди, сягає 
0,8 га. Сам садочок матиме два по-
верхи та буде оснащений ще й лі-
фтом. Важливим нюансом є і те, що 
майбутній дошкільний заклад ма-
тиме власну автономну котельню 
в окремому приміщенні. А ще — 
незвичний архітектурний вигляд, 
адже буде зведений у вигляді пе-
люсток квітки.

Не�садочком�єдиним
На сьогодні бориспільському 

підприємству БКБМ, окрім вищезга-
даних ясел-садка, довірили найцін-
ніше — дітей та здоров’я. Так, три-
ває масштабне будівництво серед-

ньої загальноосвітньої школи I-III 
ступенів на 24 класи (600 учнів) у 
Горі на вулиці Центральній. У Ща-
сливому на вулиці Лермонтова вже 
завершено роботу над зведенням 
амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини на 200 відвіду-
вань у зміну із перспективою роз-
витку. Зараз триває процес здачі 
об’єкта та введення його в експлу-
атацію. 

Повним ходом іде капітальний 
ремонт ДНЗ «Берізка» у Горі на ву-
лиці Тургенєва. Загальна вартість 
цих робіт становить майже 17 млн 
грн. За прогнозами фахівців БКБМ, 
роботи мають завершитися до осе-
ні поточного року.

Перспектива�розвитку�
об’єднаної�громади�—�
ключове�питання

Більшість пересічних мешканців 
Борисполя вважає, що з моменту 
створення ОТГ розпочинається но-
вий етап у житті громади. Загалом 
це правильна думка. А от яким шля-
хом піде економіка громади, зокре-
ма будівельна галузь, після приєд-

нання до міста шести сільських рад, 
може прогнозувати лише фахівець. 
Як і дати оцінку умовам, котрі існу-
ють нині, та подальшим перспекти-
вам розвитку економіки Бориспіль-
ської ОТГ. Одним із таких фахівців є 
Ігор Шалімов — знавець будівель-
ної справи та керівник Бориспіль-
ського комбінату будівельних мате-
ріалів. Тож до уваги читачів — його 
твердження стосовно…

…проблем із електроенергією:
«Інвесторам важко будувати 

у нашій ОТГ. Причина — пробле-
ми з електроносіями. На терито-
рії громади фактично немає віль-
них потужностей для приєднання 
до електроживлення. Для прикла-
ду, щоб побудувати завод, на одне 
підприємство треба близько 3 МВт 
електроенергії. На жаль, на сьогод-
ні це питання залишається невирі-
шеним.

Тому в програмі, із якою моя ко-
манда йшла на вибори, одним із 
головних завдань було створення 
на базі КП «ВУКГ» служби головно-
го енергетика всієї Бориспільської 
ОТГ. Роботу цієї служби ми бачимо 
так: певна кількість співробітни-
ків, які є у її штаті, відслідковують 
роботу ДТЕК «Київські регіональні 

електромережі», пишуть запити, 
висвітлюють для громади причи-
ни відключення світла та інформу-
ють енергетичне підприємство про 
факти відключень електронергії».

…розвитку ОТГ на найближчі 
десятиліття:

«Якщо брати глобально, то до-
цільно розробити Генеральний 
план для новоствореної Бориспіль-
ської ОТГ, у якому розумно вираху-
вати та закласти розвиток громади 
на найближчі 15-20 років. У цьому 
документі варто врахувати, де та 
які будуть створені шляхи сполу-
чення, як будуть розростатися ра-
йони ОТГ та зонування: де будуть 
зони сільського господарства, про-
мисловості, житлової забудови то-
що… Тоді чітко буде зрозуміло, де 
ми будемо зводити житлові будин-
ки, де — підприємства, де — школи 
із дитсадками чи амбулаторії.

Вважаю, що діюча влада має ро-
бити все можливе для того, щоб 
Бориспільська ОТГ не стала спаль-
ним районом Києва, це її головне 
завдання. Щоб цього уникнути, тре-

ба тут, на місці, створювати робо-
чі місця. Все це тісно пов'язано з 
процесом будівництва. Цим же Ге-
неральним планом треба передба-
чити джерела підключення елек-
троенергії та газопостачання, пи-
тання стоків і сміттєзвалища».

…промисловості у місті:
«За останні кілька років Бори-

спіль став містом із розвинутою 
промисловістю. Маємо великий 
зерносушильний комплекс для збе-
рігання зерна потужністю 80 тис. 
тонн, виробництво сухих сніданків, 
бісквітну фабрику «Рошен», потуж-
ний комбікормовий завод, вироб-
ника молочної продукції «Промінь 
Фуд», завод «Хесбургер» тощо.

Маємо не зупинятися на цьому, 
а розробити чітку стратегію роз-
витку на найближчі 15-20 років, 
щоб зрозуміти, куди ми рухаємось. 
Свою думку мають сказати і жите-
лі міста на громадських слуханнях. 
Містяни повинні мати можливості 
та стимул працювати у Борисполі 
та отримувати конкурентну заро-
бітну плату». 

ІГОР ШАЛІМОВ: 
ПРО РОЗВИТОК БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ 
ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Якщо�брати�глобально,�то�доцільно�розробити�
Генеральний�план�для�новоствореної�
Бориспільської�ОТГ,�у�якому�розумно�
вирахувати�та�закласти�розвиток�громади�
на�найближчі�15-20�років.�У�цьому�документі�
варто�врахувати,�де�та�які�будуть�створені�
шляхи�сполучення,�як�будуть�розростатися�
райони�ОТГ�та�зонування:�де�будуть�зони�
сільського�господарства,�промисловості,�
житлової�забудови�тощо…
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БЛІЦ-ОГЛЯД НЕОРДИНАРНИХ СХОВАНОК 
2020 ВІД КИЇВСЬКОЇ МИТНИЦІ 

При відправці міжнародних по-
штових та експрес відправлень во-
ни примудрялись заховати сигаре-
ти у бойлері, кухонних витяжках, 
серед продуктів харчування, одя-
гу, взуття, іграшок. Найчастіше від-
правники намагались незаконно 
надіслати тютюнові вироби до Іс-
панії, США, Канади, Німеччини, Ве-
ликобританії, Австралії, Польщі та 
Ізраїлю. Хто б міг подумати, але лі-
дером «цигаркових схованок» ми-
нулого року стали кухонні витяжки. 

А от в категорії «найдорожча схо-
ванка» для сигарет став вантажний 
тягач DAF вартістю 23 тисячі дола-
рів, в якому житомирянин намагав-
ся нелегально ввезти в Україну 40 
блоків сигарет «DENIM». До пору-
шення митних правил чоловік го-
тувався ретельно, влаштувавши 
схованки в тягачі, для пошуку яких 
митникам знадобилась ще й яка 
кмітливість. 

�� До�Міжнародного�дня�митника�Київська�митниця�
Держмитслужби�згадує�неординарні�схованки,�де�протягом�
минулого�року�митниками�були�виявлені�предмети�порушень�
митних�правил.�Побутова,�кухонна,�комп’ютерна�та�DVD–техніка,�
газові�балони,�каталоги�та�книги,�дитячі�іграшки,�упаковки�з-під�
солодощів�та�навіть�з-під�собачого�корму�перетворювалися�в�
руках�винахідливих�умільців�на�схованки. Начальник митного посту «Бо-

риспіль» Київської митниці Мак-
сим Бабич — про особливості 
роботи митної служби.

— Що має знати працівник 
митниці? Чи є якісь спеціальні 
навички, необхідні для роботи?

— Кожен наш фахівець — не 
лише юрист, але і психолог. Допо-
магає роботі й особистий досвід.

— Чи бувають випадки хабар-
ництва? 

— Бувають, звичайно. Хоча, зда-
валось би, ризикувати роботою, за 
яку інспектор отримує 15-20 тисяч 
гривень, немає сенсу. Останнього 
разу було затримано інспекторів, 
які взяли хабар біля 300 доларів. 
Після затримання їх було відсторо-
нено від служби.

— Які найцікавіші випадки 
пам'ятаєте за час служби? 

— В серпні минулого року, коли 
я заступив на службу, був випадок, 
коли вилучили величезну партію 
аксесуарів до телефонів і квадро-
коптери, вартість яких складає 
вище 50 тис. євро. Були гучні затри-
мання дорогоцінного каміння, яке 
людина намагалася перевезти на 
собі. Його загальна вартість скла-
дала біля 16 мільйонів гривень. Із 
недавніх випадків — спроба ви-
везти до Китаю 285 кг бурштину. 
На сьогодні це найбільша партія 
затриманого бурштину за всю істо-
рію Київської митниці. 

— Чи багато випадків вилучен-
ня готівки? 

— Чимало. Згідно діючого зако-
нодавства, якщо людина перево-
зить готівкою понад 10 тисяч євро, 
вона має легалізувати гроші, інак-
ше їх вилучать. На минулому тижні 
було затримано громадянина Іра-
на, який прямував до України і не 
задекларував 40 тисяч доларів. Такі 
справи передаються до суду, яко-
му потім надають документи щодо 
походження коштів, і людям повер-
тають готівку після сплати штрафу.

— Які світові тенденції щодо 
роботи митниць? Чим займають-
ся ваші колеги з інших країн?

— У світі триває масштабна війна 
наркокартелів, тому найбільш гучні 
затримання стосуються наркотич-
них препаратів і зброї. Це великий 
чорний бізнес. Наприклад, влітку 
минулого року в Італії було вилу-
чено 14 тонн наркотиків. За слова-
ми місцевих правоохоронців, їхня 
вартість перевищила один мільярд 
євро і вважається найбільшою ви-
явленою у світі.

— Чого побажаєте митниці з 
нагоди професійного свята?

— Незважаючи на карантин та 
падіння вантажообігу, ми переви-
конали запланований показник на 
28,8%. Це гарний результат. Можу 
побажати лише мінімуму скарг та 
максимуму комфорту під час про-
ходження митного контролю.

Валентина ОЛІЙНИК

Тайником для 25000 дол. ста-
ла акустична колонка. Міжнарод-
не експрес відправлення йшло з 
України до Африки. Саме в кон-
структивній порожнині комп’ю-
терної акустичної колонки ін-
спектори Київської митниці ви-
явили 250 банкнот в купюрах по 
100 доларів.

5000 євро — сума ніби й не та-
ка велика, але ж «ховалися» во-
ни у товстому рекламному ката-
лозі, який прямував до України у 
міжнародному відправленні з Ні-
меччини.  

А відправник з Ізраїлю завба-
чливо загорнув іноземну валю-
ту — 7020 дол. та 2620 євро — у 
фольгу та приховав між упаковка-
ми шоколадних виробів.

Звичайний радянський механіч-
ний годинник «Янтар», який сумча-
нин відправляв до Китаю, прихо-
вував у собі два ордени «Червоної 
зірки», ордени Вітчизняної війни ІІ 
ступеню та «Трудової слави» І сту-
пеню, військову кокарду СРСР.

Винахідливі відправники з Дні-
пра не знайшли нічого кращого, як 
заховати сім радянських орденів 
«Отечественная война» всередині 
подвійного склодомкрату, який і 
задекларували та планували на-
діслати до Чорногорії.

А у книзі Дейла Карнегі потя-
гом таємно подорожували ста-
рожитності XVIIІ-XIX ст. Однак по-
дорож обірвалась на залізничній 
станції «Овруч», де інспектори 

Київської митниці і виявили по-
рушника митних правил. Книга 
зі сховком знаходилася в дорож-
ній сумці 35-річного пасажира 
потягу сполученням «Киши-
нів-Санкт-Петербург».

У комп’ютерній та DVD-техніці 
ділки з Харкова намагались від-
правити старовинні ікони до США 
та Швейцарії. До справи підходили 
продумано. Ікону із зображенням 
святого Андрія Первозванного 
заховали в моніторі від комп’юте-
ра, всередині DVD-плеєра — уні-
кальну ікону «Свята Новозавітна 
Трійця», а скріплені між собою кла-
віатура від комп’ютера та ноутбук 
стали тайником для  багатокомпо-
зиційної ікони.

Замість корму для домашніх 
улюбленців — тютюн та стеро-
їди. Саме такі начинки в упаков-
ках з-під корму для собак вияви-
ли інспектори Київської митни-
ці під час перевірки двох міжна-
родних поштових відправлень на 

сканері. В одній посилці знаходи-
лись пресовані тютюнові брикети 
вагою 8 кг, які прямували до Ізра-
їлю. В іншій, з Ізраїлю — понад пі-
вкіло анаболічних стероїдів «ме-
тандієнон» замість задекларова-
них «снеків». 

Двоє пасажирів авіарейсу зі 
Стамбулу намагались незакон-
но ввезти через аеропорт «Бори-
спіль» 39,2 грами діамантів, захо-
вавши їх на собі у спідній білиз-
ні. Лише після особистого огля-
ду авіапасажири добровільно 
пред’явили інспекторам митни-
ці шість пакетиків із коштовним 
камінням. 

Нестандартною схованкою для 
зброї стали звичайні торгові ме-
ханічні ваги радянського зразка. 
Одесит винахідливо приховав у 

них частини спускового механіз-
му та ствола до зброї та намагав-
ся відправити авіапоштою до Із-
раїлю. 

Партію екстазі (15 яскравих 
сердечок) пасажирка авіарейсу з 
Нідерландів приховала серед різ-
нокольорових солодких драже. 
Цікаво, що упаковку солодощів 
жінка власноруч надала до мит-
ної перевірки. Схоже, керувалась 
принципом «хочеш заховати — 
поклади на видне місце». З митни-
ками цей принцип не спрацював.

Діаманти�—�у�спідньому�та�цукерки�«з�кайфом»

Найбільше�відзначились�цигаркові�порушники

Де�ховають�валюту?�

«Шанувальники»�культурних�цінностей�
теж�не�дрімають�

Тютюн�замість�собачого�корму�

Всього у 2020 році митницею 
складено 1989 протоколів щодо 
порушення митного законодав-
ства. 

За даними прес-служби 
Київської митниці

�� ФАКТ
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ОФІЦІЙНО

РОЗПОДІЛ ДЕПУТАТІВ МІСЬКРАДИ ЗА ОКРУГАМИ
�� 26�січня,�на�позачерговій�сесії�Бориспільська�міська�рада�прийняла�рішення�Про�встановлення�територіального�розподілу�між�депутатами�міської�ради�відповідно�

до�статей�10,�11�Закону�України�«Про�статус�депутатів�місцевих�рад»,�пункту�2�статті�49�Закону�України�«Про�місцеве�самоврядування�в�Україні».

Територіальний розподіл між депутатами міської ради

Грона�
Євгеній�
Миколайович

Шалімов�Ігор�
Володимирович

Дженжебір�
Микола�
Миколайович

Байчас�
Владислав�
Михайлович

Пашин�Сергій�
Олександрович

Шалімов�
Володимир�Ілліч

Семчик�Надія�
Олександрівна

Мазура�Віра�
Іванівна

Ликов�Юрій�
Володимирович

Вовкотруб�
Катерина�
Дмитрівна

Кулик�Сергій�
Володимирович

Сірик�Євген�
Валерійович

Сидоренко�
Володимир�
Григорович

Андрєєв�Михайло�
Валерійович

Заєць�Роман�
Вікторович

Кравчук�Микола�
Юрійович

Цуканов�
Олександр�
Анатолійович

Донченко�
Олена�Олегівна

Гаспарян�
Анастасія�
Олексіївна

тел.:�067-232-49-95

тел.:�067-321-57-58

тел.:�098-381-28-05 тел.:�067-465-65-51 тел.:�050-416-60-66

тел.:�(04595)�7-25-84

тел.:�097-937-40-86

тел.:�097-534-68-71

тел.:�050-410-54-04 тел.:�099-488-15-06

тел.:�099-382-98-21 тел.:�067-288-41-00

тел.:�097-729-82-82 тел.:�073-874-34-94

тел.:�097-565-52-11 тел.:�095-797-77-77

тел.:�067-867-55-27

тел.:�067-232-13-59 тел.:�093-340-02-58

вул. Аеродромна, вул. Бабкіна, вул. 
Дарвіна, вул. Євгена Горбатюка, вул. 
Єсеніна, вул. Запорізька, вул. Зоряна, 
вул. Індустріальна, вул. Київський 
Шлях: 1–1К, 2А–3, 5, 11; вул. Кринична, 
вул. Павловського, вул. Чумацька, 
пров. Аеродромний

пров. Бабкіна, вул. Академіка 
Френкеля, вул. Київський Шлях: 27–29, 
31; вул. Байди-Вишневецького

с. Кучаків, с. Артемівка, , с. Лебедин, 
с. Сулимівка, с. Мала Стариця

с. Сеньківка, с. Андріївка, с. Велика 
Стариця, с. Григорівка, с. Перегуди, 
с. Горобіївка

вул. Головатого: 76–76Б; вул. 
Залізнична, вул. Назарія Яремчука, вул. 
Привокзальна, вул. Промислова, пров. 
Залізничний, пров. Привокзальний

вул. Бандуристів, вул. Вокзальна, вул. 
Екскаваторна, вул. Лесі Українки, вул. 
Михайла Калмикова, вул. Поповича, 
вул. Старовокзальна, вул. Трипільська, 
вул. Ушакова, вул. Шевченка: 94–
94А, 96, 102–102/2, 104, 106, 108, 110, 
112, 114, 116, 118–118А, 120–120А, 122, 
124, 165–181; вул. Юрія Гагаріна, пров. 
Старовокзальний

вул. Ганни Берло, вул. Головатого: 7; 
вул. Лютнева, вул. Марії 
Заньковецької, вул. Філатова, 
пров. Лютневий

вул. Банківська, вул. Володимира 
Івасюка, вул. Головатого: 9–13, 20; вул. 
Петра Волянюка, вул. Робітнича, вул. 
Шевченка: 75, 77, 79–79А, 81–81А, 83, 
85, 87, 89, 91–91А, 93, 95, 97–99, 101, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115; пров. 
Робітничий

вул. Айвазовського, вул. Андрія Малишка, вул. Богдана Ступки, вул. 
Борисоглібська, вул. Братів Шило, вул. Галицька, вул. Ганни Каленченко, 
вул. Голосіївська, вул. Деснянська, вул. Дніпровська, вул. Довженка, вул. 
Європейська: 8, 10, 12–118; вул. Івана Богуна, вул. Івана Піддубного, вул. 
Кибальчича, вул. Козацька, вул. Кооперативна, вул. Корольова, вул. Космонавта 
Комарова, вул. Крилова, вул. Максима Залізняка, вул. Миколи Карпенка, 
вул. Миколи Прудкого, вул. Мусоргського, вул. Нечуя-Левицького, вул. 
Паторжинського, вул. Почаївська, вул. Преображенська, вул. Приозерна, 
вул. Різдвяна, вул. Салютна, вул. Січових Стрільців, вул. Слов’янська, вул. 
Фізкультурна, вул. Чкалова, вул. Широка, вул. Юрія Збанацького, вул. Ярослава 
Гашека, вул. Ярославська, пров. Андрія Малишка, пров. Богдана Ступки, пров. 
Ганни Каленченко, пров. Городній, пров. Максима Залізняка, пров. Нечуя-
Левицького, пров. Фізкультурний

вул. Бежівка:3, 4, 5, 6А, 7, 9-13, 16В, 16-23, 24Б, 24-26, 28,30, 31А,31Б, 32/2, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42А, 42-48, 49А, 49Б, 49В, 49Д, 49-60, 61А, 61, 62, 63, 
64А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71-75, 76А, 76-96, 97А, 97Б, 97В, 98, 90, 91, 92, 94, 95, 
96, 97А, 97Б, 97В, 98, 99А, 99Б, 99В, 99Д, 99Д/1, 99Ж, 99З, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107А, 109А, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124А, 124Ю, 125А, 125Б, 125В, 125Г, 125Д, 
125, 126, 127А, 127, 128А, 128Б, 128, 129, 130А, 130, 131А, 131, 132А, 132Б, 132Г, 
132Д, 132Є, 132, 133А, 133, 134А, 134, 135, 136, 137Б, 137, 138, 139, 140, 133, 
134А, 134, 135, 136, 137Б, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144А, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 141, 142, 143, 144А, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 
175, 177, 179, 181, 183Б, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 
207А, 207, 209, 211, 213А, 213, 215, 217, 219, 221, 223

вул. Академіка Глушка, вул. Бориса 
Гмирі, вул. Гетьмана Дорошенка, вул. 
Матросова, вул. Микити Стасюка, вул. 
Михайла Врубеля, вул. Черешнева, 
вул. Чернігівська, вул. Шевченка: 2, 
4А–5, 7–74А, 76, 78, 80, 82, 84–84А, 
86, 88, 90, 92, 100/1, 117, 119–119А, 
121, 123, 125–163А; пров. Гетьмана 
Дорошенка, пров. Матросова, пров. 
Микити Стасюка, пров. Мирний, пров. 
Тарасівський, пров. Тургенєва, пров. 
Черешневий

вул. Тургенєва, вул. Франка: 13А–169; 
вул. Бежівка, 1, вул. Київський Шлях: 
87–89; вул. Городня, вул. Антона 
Яцюти, вул. Вєтрова, вул. Вікентія 
Хвойки, вул. Грушевського, вул. Івана 
Черпака, вул. Квітки-Основ’яненка, 
вул. Крашенівка, вул. Стеценка, вул. 
Туполєва, вул. Віри Онацької , пров. 
Бежівський, пров. Грушевського, 
пров. Квітки-Основ’яненка

вул. Головатого: 1–3; вул. Київський 
Шлях: 4, 6–8, 16, 18–18Б, 33, 35, 37, 39–
39А, 41, 43, 45

вул. Бориса Дробинського, вул. 
Головатого: 4–6, 8; вул. Київський 
Шлях: 20–24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46–70; вул. Новопрорізна, 2

вул. Богдана Хмельницького, вул. 
Віктора Йови, вул. Головатого: 15–
18, 23А–75, 77–89; вул. Маяковського, 
вул. Миколи Березового, вул. 
Михайлівська, вул. Сорочинська, 
пров. Богдана Хмельницького, пров. 
Головатого, пров. Маяковського, 
пров. Шкільний

вул. Дружби: 1–20, 21, 22, 23, 24, 25, 26–
26/1, 27, 28–28А, 29, 30, 31–31А, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39–60; вул. Скіфська, 
вул. Карла Маркса, вул. Будівельна, 
пров. Будівельний, пров. Дружби, 
ОКПП «Київ»

вул. Антона Калити, вул. Бажана, вул. Бориспільська, вул. Василя Швеця, вул. Великопромінська, вул. Весняна, 
вул. Визволителів, вул. Виноградна, вул. Вишнева, вул. Володимира Мономаха, вул. Волошкова, вул. Гайдамацька, 
вул. Гостинна, вул. Григорія Верьовки, вул. Декабристів, вул. Євгена Гребінки, вул. Завокзальна, вул. Затишна, вул. 
Каштанова, вул. Квіткова, вул. Кленова, вул. Княжицька, вул. Космонавтів, вул. Лозова, вул. Максима Рильського, 
вул. Мальовнича, вул. Марії Приймаченко, вул. Миколи Лисенка, вул. Михайла Вербицького, вул. Набережна, вул. 
Незалежна, вул. Олександра Невського, вул. Олександрівська, вул. Олеся Бердника, вул. Отамана Зеленого, вул. 
Павла Тичини, вул. Пантелеймона Куліша, вул. Партизанів, вул. Патріотів, вул. Петропавлівська, вул. Північна, вул. 
Прип’ятська, вул. Промінська, вул. Профспілкова, вул. Райдужна, вул. Світлична, вул. Софії Ковалевської, вул. Східна, 
вул. Тисячоліття Борисполя, вул. Урожайна, вул. Чибісова, вул. Чорнобильська, вул. Шолохова, вул. Щаслива, вул. 
Ювілейна, вул. Юрія Кондратюка, вул. Ялинкова, пров. Василя Швеця, пров. Декабристів, пров. Княжицький, пров. 
Космонавтів, пров. Молодіжний, пров. Набережний, пров. Олександра Невського, пров. Олександрівський, пров. 
Павла Тичини, пров. Петропавлівський, пров. Прип’ятський, пров. Профспілковий, пров. Світличний, пров. Східний, 
пров. Чибісова, пров. Шолохова, пров. Ювілейний, пров. 1 Шолохова

вул. Авіаторів, вул. Соборна; вул. 
Глібова, вул. Київський Шлях: 1/24–1/52, 
13, 17, 19; вул. Панаса Мирного 

вул. Броварська, вул. Георгія 
Тороповського, вул. Миру, вул. 
Одеська, вул. Полтавська, вул. Сергія 
Камінського, вул. Толстого, пров. 
Соборний, пров. Толстого

«Опозиційна 
платформа – За життя»

«Слуга Народу»

«НАШ КРАЙ» «Слуга Народу» «Опозиційна 
платформа – За життя»

«НАШ КРАЙ»

«Слуга Народу»

«НАШ КРАЙ»

«Слуга Народу» «Батьківщина»

«ГОЛОС» «ГОЛОС»

«Батьківщина» «Опозиційна 
платформа – За життя»

«НАШ КРАЙ» «НАШ КРАЙ»

«Батьківщина»

«Європейська 
Солідарність»

«ГОЛОС»

Округ 1

Округ 1

Округ 1 Округ 1 Округ 2

Округ 2

Округ 2

Округ 2

Округ 3 Округ 3

Округ 3 Округ 3

Округ 2 Округ 2

Округ 2 Округ 2

Округ 1

Округ 1 Округ 1
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Трикоз�Андрій�
Леонідович

тел.:�095-287-37-77

вул. Академіка Амосова, вул. Академіка Богомольця, вул. Академіка Вернадського, вул. Академіка Заболотного, вул. 
Академіка Патона, вул. Академіка Стражеска, вул. А. Ахматової, вул. А. Макаренка, вул. Білоозерська, вул. Булгакова, 
вул. Джерельна, вул. Д. Волошка, вул. Драгоманова, вул. Дружби Народів, вул. Ентузіастів, вул. Зелена, вул. К. Бранки, 
вул. Київський Шлях: 93, 97, 99–103, 105, 107–109, 111, 113, 115–115А, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 153, 155–157, 159–159Б, 161, 
163, 165, 167–167А, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199–201, 203, 205, 207, 209, 213; вул. 
К. Розумовського, вул. Князя Володимира, вул. Князя Святослава, вул. Коцюбинського, вул. Краєвидна, вул. Левадна, 
вул. Липова, вул. Лікаря Бахницького, вул. Лобановського, вул. Магістральна, вул. М. Цвєтаєвої, вул. Мендєлєєва, 
вул. Мечникова, вул. Мистецька, вул. Мілютенка, вул. Н. Ужвій, вул. Нахімова, вул. Незалежності, вул. О. Сенька, 
вул. Олесницька, вул. О. Вересая, вул. П. Полуботка, вул. Перемоги, вул. П. Верни, вул. Пирогова, вул. Поштова, вул. 
Пушкіна, вул. Р. Окіпної, вул. Саксаганського, вул. Сєрова, вул. Сім’ї Сосніних, вул. Софіївська, вул. Спортивна, вул. 
Стефаника, вул. Харківська, вул. Челюскінців, вул. Ю. Максюти, вул. Яблунева, вул. Яцютівка, вул. 8 Березня, пров. 
Березневий, пров. Джерельний, пров. Коцюбинського, пров. Левадний, пров. Липовий, пров. Магістральний, пров. М. 
Березовського, пров. Нахімова, пров. О. Вересая, пров. Пушкіна, пров. Р. Окіпної, пров. Саксаганського, пров. Сєрова, 
пров. Сім’ї Сосніних, пров. Спортивний, пров. Челюскінців, пров. Яблуневий

«Батьківщина»

Про оголошення конкурсу 
Головне управління житлово-ко-
мунального господарства вико-
навчого комітету Бориспільської 
міської ради відповідно до статті 
10 Закону України «Про службу 
в органах місцевого самовря-
дування» оголошує конкурс на 
вакантну посаду: головного спе-
ціаліста розрахункового відділу 
головного управління житло-
во-комунального господарства 
виконавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради.

Вимоги до учасників кон-
курсу: вища освіта відповідного 
професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рів-
нем магістра або спеціаліста; 

наявність комунікативних, орга-
нізаторських здібностей; вільне 
володіння українською мовою; 
впевнений користувач комп’ю-
терної та офісної техніки; досвід 
роботи за фахом на посадах в 
державних органах та органах 
місцевого самоврядування не 
менше трьох років або на під-
приємствах і в організаціях не 
менше п’яти років.

Заяви про участь у конкурсі 
приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування 
оголошення.

За додатковою інформацією 
звертатись за адресою: вул. Ки-
ївський Шлях, 72, м. Бориспіль,            
к. 402, телефон 5-08-26.

Округ 3

Тур�Анатолій�
Іванович

Дегтяр�
Володимир�
Володимирович

Панкявічене�
Ірина�Анатоліївна

Гануш�Андрій�
Олександрович

Грона�Микола�
Іванович

Хамракулов�
Рустам�
Рахим’янович�

Трикоз�Тамара�
Анатоліївна

Хоменко�Раїса�
Петрівна

Боженко�Євгеній�
Петрович

Горкун�Віталій�
Володимирович

Деркач�Вячеслав�
Миколайович�

Шабан�Катерина�
Степанівна�

Корнійчук�
Микола�Петрович

Куракса�Василь�
Іванович

Суліма�Дмитро�
Васильович

новий�депутат,�який�буде�в�списках�від�ЄС�
замість�В.�Борисенка,�що�став�
міським�головою

Сафонов�
Олександр�
Євгенійович

Шевц�Вікторія�
Олександрівна

тел.:�067-407-88-47

тел.:�063-111-55-77

тел.:�050-384-57-48

тел.:�093-899-11-77

тел.:�067-402-84-59 тел.:�063-571-50-50

тел.:�095-287-37-77

тел.:�095-136-30-73 тел.:�067-447-69-33

тел.:�063-658-93-25 тел.:�063-658-93-25

тел.:�098-276-29-48 тел.:�095-445-01-04

тел.:�095-080-19-48 тел.:�050-823-63-92

тел.:�050-303-20-27 тел.:�093-600-95-06

с. Іванків (школа)

с. Іванків

вул. В. Лисиці, вул. Зарічна, вул. Польова: 1/1, 1А, 
1, 2А, 3А, 3 – 27, 29 – 38, 40 – 42, 48/1, 48А, 48Б, 48В, 
48Г, 48Д, 48Е, 48Ж, 48З, 48К, 48,50, 52, 54, 56, 58, 62; 
вул. Солов’їна, вул. Б. Іванова, вул. В. Симиренка, 
вул. В. Стуса, вул. Г. Успенського, вул. Глінки, вул. Г. 
Тютюнника, вул. І. Сулими, вул. Князя Бориса, вул. 
М. Кропивницького, вул. Молодіжна, вул. О. Пчілки, 
вул. О. Вишні, вул. П. Орлика, вул. Південна, вул. 
Сагайдачного, вул. Севастьяна, вул. Степова,  вул. 
Черняховського, вул. Івана Некрашевича,  вул. 
Котляревського, пров. Котляревського, пров. 
Василя Стуса, пров. Південний, пров. Сагайдачного, 
пров. Севастьяна

вул. Глибоцька: 81, 83А, 83, вул. Данила 
Амеліна, вул. Данила Галицького, вул. 
Дубечанська, вул. Івана Багряного, 
вул. Павла Грабовського, вул. 
Паркова, вул. Плеханова, вул. Сергія 
Оврашка, вул. Спаська, вул. Теплична, 
вул. Тиха, вул. Тополева, вул. Ясна, 
пров. Дубечанський, вул. Юрія 
Яновського, пров. Юрія Яновського, 
вул. Леся Курбаса,  пров. Леся 
Курбаса, пров. Гаражний, вул. Лісова, 
пров. Лісовий, пров. Меблевий

с. Рогозів,
с. Кириївщина

вул. Захисників 
Вітчизни, 
вул. Січнева, 
Соцмістечко: 9, 
12–367

вул. Європейська, 11; вул. Нова, вул. 
Тараса Трясила, вул. Франка: 2–9В; 
пров. Новий

Соцмістечко: 10, в/ч А2215, 
вул. Євгена Коновальця, вул. 
Чайковського, вул. Мічуріна, 
вул. Олеся Гончара, пров. 
Олеся Гончара

вул. Верхній Вал, вул. 
Шевченка: 1, 4, 6, 6А–6Г; 
вул. Європейська: 1, 3, 5, 
7, 9, вул. Київський Шлях: 
73, - вул. Митрополита 
Шептицького, вул. Стадіонна, 
пров. Кооперативний, вул.1 
Травня, пров. 1 Травня

вул. Європейська: 2, 4, 6; вул. 
Київський Шлях: 74А–81; вул. 
Кошового, вул. Нижній Вал, пров. 
Кошового, пров. Нижній Вал

вул. Володимира Момота: 1–39,  40, 
40/2–42, 44, 50–52, 46–48, 172А; 
вул. Дачна

вул. Ботанічна, вул. 
Ватутіна, вул. Гоголя, 
вул. Жовтнева, 
вул. Калинова, вул. 
Лермонтова, вул. 
Некрасова, вул. 
Новопрорізна: 1, 
2А–12; вул. Садова, 
вул. Чубинського, 
пров. Ботанічний, 
пров. Гоголя, пров. 
Новопрорізний

вул. Нова 2

вул. Братуся, вул. Героїв Небесної 
Сотні, вул. Глибоцька: 1–5; вул. 
Гришинська, вул. Дем’яна Кошмана, 
вул. Івана Мазепи, вул. Карпенка-
Карого, вул. Київський Шлях: 90, 
98, вул. Марка Вовчка, вул. Олексія 
Потапенка, вул. Павла Дришлюка, вул. 
Рєпіна, вул. Сонячна, вул. Чехова, вул. 
Шолом-Алейхема, пров. Весняний, 
пров. Гришинський, пров. Дем’яна 
Кошмана, пров. Івана Некрашевича, 
пров. Квітневий, пров. Павла 
Дришлюка

с. Глибоке, с. Городище

вул. Каховська, вул. Герцена, вул. Покровська, вул. 
Чернишевського, вул. Святомиколаївська, вул. Кутузова, 
вул. Польова: 43, 45, 47, 49, 51А, 51Б, 51, 53А, 53, 55, 57А, 57, 
59А, 59Б, 59, 61А, 61, 63А, 63Б, 63, 65 – 80, 82 – 100, 102 – 
120, 122, 124/2, 124, 126, 128А, 128Б, 128В, 128Г, 128Д, 128, 
130 132А, 132Б, 132, 134, вул. Архітектора Городецького, 
вул. Ветеринарна, вул.  Глибоцька: 6–80, 84-184; вул. 
Івана Миколайчука, вул. Либідська, вул. Максима 
Березовського, вул. Степана Криворученка, вул. 
Устима Кармелюка, пров. Польовий, пров. Польовий 
2, пров. Степана Криворученка, пров. Кутузова, пров. 
Каховський, пров. Герцена

с. Любарці,
 с. Тарасівка

вул. Академіка Шульги, вул. Анатолія Солов’яненка, вул. Василя Лукашевича, вул. 
Вознесенська, вул. Григорія Сковороди, вул. Зодчих, вул. Київський Шлях: 95, 104, 106, 
110, 112, 114, 116–116/2, 118, 120–120А, 122, 124А, 126, 128–152А, 154, 158, 160–160А, 162–
162А, 164–164А, 166, 168–168А, 170–170А, 172, 174, 176, 178–178/2, 180, 182, 184, 186, 188, 
190–190Б, 192, 194, 196–196А, 198, 202–202А, 204–204Б, 206, 208–208Б, 210–212, 214; 
вул. Корнія Косогона, вул. Короленка, вул. Кравченка, вул. Лугова, вул. Островського, 
вул. Переяславська, вул. Пречистенська, вул. Рибальська, вул. Свободи, вул. Сергія 
Жигалка, вул. Симона Петлюри, вул. Сосюри, вул. Ціолковського, вул. Шкіля, пров. 
Академіка Шульги, пров. Береговий, пров. Володимирський, пров. Корнія Косогона, 
пров. Короленка, пров. Переяславський, пров. Свободи, пров. Ціолковського

«НАШ КРАЙ»

 «Європейська 
Солідарність»

«НАШ КРАЙ»

«Європейська 
Солідарність»

«Опозиційна 
платформа – За життя»

«Європейська 
Солідарність»

«Батьківщина»

«Опозиційна 
платформа – За життя»

«Європейська 
Солідарність»

«ГОЛОС»  «Слуга Народу»

«Європейська 
Солідарність»

«НАШ КРАЙ»

«Батьківщина» «Європейська 
Солідарність»

«Європейська Солідарність»

«Слуга Народу» «Слуга Народу»

Округ 3

Округ 3

Округ 4

Округ 4

Округ 4 Округ 5

Округ 5

Округ 5 Округ 5

Округ 5 Округ 5

Округ 5 Округ 5

Округ 4 Округ 4

Округ 4

Округ 3 Округ 4

Джерело: рішення Бориспільської міської ради Київської області.
Увага! Інформація може змінюватися. 
Детальніше: https://borispol-rada.gov.ua

Телефон для довідок: (04595) 6-02-35
E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua
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�� Останній�морозний�тиждень�виявився�«гарячим»�
для�завсідників�місцевих�соцмереж:�всі�вони�активно�
обговорювали�безхатченків,�які�на�період�холодів�
знайшли�прихисток�у�холі�міської�лікарні.�Тут�вони�і�
їли,�і�спали,�використовуючи�хто�лаву,�а�хто�підлогу,�та�
харчуючись�тим,�що�приносили�їм�небайдужі�бориспільці.�
Таке�сусідство�було�до�вподоби�не�всім�—�агресивні�
заклики�«таким�тут�не�місце»�та�«геть�бомжів»�і�вимоги�
«припинити�неподобство»�лунали�не�лише�від�містян�з�
добрими�та�світлими�обличчями,�а�й�від�деяких�лікарів,�які,�
не�соромлячись,�фотографували�тимчасових�постояльців�
медзакладу�і,�супроводжуючи�принизливими�коментарями,�
викладали�фото�в�соцмережі.

Наталія ТОКАРЧУК, фото надані 
ГО «Серце міста»

«Вісті» вирішили розібратися в 
ситуації та зрозуміти — хто має опі-
куватися цією вразливою категорі-
єю громадян та чому в Борисполі 
не діє законодавство України щодо 
захисту людей, які опинилися без 
даху над головою. 

Головний�лікар:�
«Життя�трьох�людей�
важливіше�смороду�і�
бруду»

Директор КНП «ББЛІЛ» (Бори-
спільська лікарня) Олександр 
Щур у коментарі «Вістям» зазначає: 
традиція влаштовувати тимчасовий 
пункт обігріву у лікарні не нова, це 
робиться 18 років поспіль. «Це не 
рішення лікарні, його приймала 
міська влада, а ми лише виконує-

мо її розпорядження. Зазначу, що 
я цілком згоден із ним — цим лю-
дям нікуди подітися, і ніхто з неза-
доволених таким станом речей не 
застрахований від того, що завтра 
може опинитися в подібній ситуа-
ції. Моя особиста позиція — життя 
трьох людей важливіше смороду і 
бруду, який вони тимчасово ство-
рюють. Сьогодні температура по-
вітря піднялася, і всі безхатченки 
пішли. Ми прибрали після них, ні-
яких проблем немає, можете пере-
конатися на власні очі». 

І дійсно, в коридорі, де ночува-
ли безхатченки, чисто та немає 
сторонніх запахів. Прибиральни-
ця, що якраз миє підлогу, підтвер-
джує: бездомні пішли, як тільки на-
зовні потеплішало. «Так, дійсно до-
водилося додатково слідкувати за 
чистотою, але це ж живі люди. Ос-
танні дні було так холодно, що, по-
ки додому добіжиш, замерзнеш. Як-
би вони залишились на вулиці, за-

гинули б. Попри незручності, тре-
ба бути людьми. Персонал лікарні 
купував їм продукти, готував чай. 
Приходили волонтери, приносили 
теплі речі та їжу. Було б добре, як-
би міська влада виділила для таких 
людей окреме пристосоване при-
міщення, де вони могли б помитися 
та переночувати, з’їсти тарілку супу 
чи випити чаю, а не спати на підло-
зі, як тварини», — коментує вона. 

Світ�не�без�добрих�
людей�—�годують�і�на�
вокзалі,�і�в�ресторані

Серед столичних рестораторів 
вважається хорошим тоном час 
від часу готувати благодійні обіди 
для бездомних людей. Деякі з них 
годують бездомних на Київському 
залізничному вокзалі на постійній 
основі, щотижня. Вже багато ро-

ків поспіль київськими вокзальни-
ми «безхатьками» опікується фонд 
«Спільнота святого Егідія». Году-
ють бездомних та нужденних у Ки-
єві також представники Ісламсько-
го культурного центру та Духовно-
го управління мусульман України. 

У Борисполі подібну ініціативу 
виявив ресторан «4 сезони», що 
на вул. Момота — минулого року 
тут щочетверга не тільки годували 
всіх нужденних, а й забезпечували 
їх продуктовими пайками. 

Нещодавно заявила про себе і 
громадська ініціатива «Серце міста». 
В той час, коли містяни у соцмере-
жах обговорювали новину про пункт 
обігріву для бездомних у передпокої 
лікарні та шукали винних, волонте-
ри ініціативи привезли одяг для без-
домних, забезпечували їх обідами та 
допомагали прибирати у вестибюлі. 
І це не було піар-акцією, бо, як вияви-
лося, допомагають нужденним вони 
на постійній основі.

Представник організації «Сер-
це міста» Ірина Скороходова у ко-
ментарі «Вістям» зазначає — без-
домних, а також усіх, хто опинився 
у складних життєвих обставинах, 
годують щосуботи о 13:00 біля Бо-
риспільського міського вокзалу. «У 
січні виповнюється якраз рік з то-
го часу, як ми почали готувати бла-
годійні обіди. Започаткував справу 
мій чоловік, я підтримала його, по-
тім до нас приєдналися інші небай-
дужі бориспільці. Зараз нас 12 до-
бровольців, які допомагають нуж-
денним за покликом серця. Це не 
тільки обіди — ми роздаємо про-
дуктові пайки тим, хто цього потре-
бує, в т.ч. пенсіонерам, які не мають 
рідних, забезпечуємо одягом, до-
помагаємо влаштувати тих, хто хо-
че змінити своє життя, у притулки, 
надаємо консультаційну допомо-
гу», — коментує Ірина. За її слова-
ми, постійно до пункту годування 
приходить біля 35 осіб, але витра-
чаються всі 50 приготованих пор-
цій обіду — беруть їжу «на потім» 
або відносять знайомим, хворим та 
обмеженим у пересуванні. У планах 
волонтерів — відкриття у місті со-
ціальної їдальні. 

Слід зазначити, що пункт харчу-
вання працює легально: місце роз-
ташування та час роботи узгодже-
но з міською владою. За словами 
Ірини Скороходової, до міської ад-
міністрації також відправлено ана-
логічну заявку щодо дозволу на 

«НЕОФІЦІЙНІ»   
  ГРОМАДЯНИ 
  БОРИСПОЛЯ

Пункт�харчування�
працює�легально:�
місце�розташування�
та�час�роботи�
узгоджено�з�міською�
владою

СОЦІУМ

• У холодну погоду бездомні знаходять прихисток у лікарні. • До пункту годування на вокзалі приходить біля 35 осіб.
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• Церква в с. Рогозів.

розміщення пункту обігріву для 
бездомних в спеціально облад-
наній для цього палатці. «Рішення 
міської влади розташувати пункт 
обігріву у лікарні влаштовує не всіх, 
багато людей заявляють, що це по-
рушує їхні права та створює нез-
ручності, заважає якісному медич-
ному обслуговуванню. Ми готові за 
свій кошт обладнати пункт обігріву 
у палатці, щоб безхатченки більше 
не заважали містянам у лікарні, але 
дозволу, та й взагалі будь-якої ре-
акції на нашу пропозицію, поки не 
отримали», — зазначає вона. 

Змінити�життя�можна,�
але�бажання�є�не�у�
всіх

За рік роботи із нужденними та 
бездомними волонтери «Серце мі-
ста» вислухали масу життєвих істо-
рій. Попри існуюче упередження, 
що бідують та потребують допо-
моги з елементарними побутови-
ми речами (їжа, одяг, обігрів) лише 
бездомні, насправді коло нужден-
них набагато більше — це і пенсіо-
нери з мізерною пенсією, які не ма-
ють рідних, малозабезпечені та ба-
гатодітні, інваліди. Більшість із них 
мають житло, але голодують та зи-
мують у холоді, бо не мають змо-
ги обігріти оселі. Окрема категорія 
— люди з психічними проблемами, 
яким не знайшлось місця в соціумі 
після закриття психоневрологічних 
диспансерів. 

«Якщо вести мову суто про без-
домних, то їх умовно можна роз-
ділити на дві категорії, — розпові-
дає Ірина Скороходова. — Части-
на з них опинилася на вулиці не 
по своїй волі. Так, у когось забрали 
житло обманом, хтось не може по-
кинути згубну наркотичну чи алко-
гольну залежність. Якщо їм запро-
понувати можливість змінити щось, 
вони радо пристають на пропози-
цію пройти курс реабілітації, отри-
мати спеціальність, роботу та по-
вернутися до нормального життя. 
Більш складна категорія — ті, що 
самі обрали для себе життя на ву-
лиці і з часом почали сприймати 
його, як належне. 80% з них ніко-
ли не погодяться щось змінити. Як-
що ми навіть вмовляємо їх пройти 

реабілітацію чи пожити якийсь пе-
ріод у Будинку милосердя (такі є в 
Києві та області), вони швидко звід-
ти тікають». Як приклад волонтер-
ка наводить нещодавній трагічний 
випадок із бориспільським бездо-
мним: молодого чоловіка вмови-
ли пройти реабілітацію в спеціаль-
ній установі, після чого одна з ком-

паній погоджувалась узяти його на 
роботу. Таким чином він міг повер-
нутися до нормального життя, але 
не захотів — у самий розпал силь-
них морозів він покинув центр і за-
мерз на смерть. «Це був молодий 
чоловік віком до 30-ти років. Коли 
ми розмовляли з ним, він казав, що 
повністю задоволений своїм жит-
тям, навіть почувався гордим, бо 
займав «високе місце» в своєрід-
ній ієрархії бездомних — у його 
підпорядкуванні було кілька сміт-
тєвих майданчиків», — розпові-
дає Ірина. За її словами, у січні во-
ни також втратили іншу підопічну 
— стареньку бабусю із Борисполя, 
що завжди ходила харчуватися до 
них. «Ця жінка мала численних ро-
дичів, дітей та онуків, але багато ро-
ків тому пішла від них сама. Думаю, 
там були певні психічні проблеми 
— з нею намагалися розмовляти, 
діти були готові забрати її до себе, 
але вона постійно повторювала, що 
її ніхто і ніколи не розумів, і що во-
на не хоче ні з ким жити. Жила у за-
кинутій халупі, там і замерзла. І такі 
випадки з бездомними не пооди-
нокі, але суспільство воліє не по-
мічати їх», — з сумом говорить во-
лонтерка. 

Закон�і�реальність
Захист прав бездомних регулю-

ється кількома законодавчими ак-
тами: законами України «Про осно-
ви соціального захисту бездомних 
громадян та безпритульних ді-

тей», «Про соціальні послуги», спе-
ціальними наказами Мінсоцполі-
тики. Законом визначено, що без-
домність — соціальне становище 
людини, зумовлене відсутністю в 
неї будь-якого житла, призначено-
го та придатного для проживання, 
а безпритульна особа — повноліт-
ня особа, яка проживає на вулиці, 

в парках, підвалах, під'їздах будин-
ків, на горищах, об'єктах незавер-
шеного будівництва, в інших міс-
цях, не призначених та непридат-
них для проживання, у тому числі 
жилих приміщеннях, що перебува-
ють в аварійному стані.

Облік бездомних осіб ведеться за 
місцем їх проживання або місцем 
перебування у центрах обліку без-
домних осіб на підставі особистого 
звернення або їх виявлення. Ство-
рюються подібні центри органами 
місцевого самоврядування. 

Ні в Борисполі, ні в селах району 
поки немає центру обліку бездо-
мних осіб. Чи буде — питання від-
крите, адже для цього бездомні ма-
ють «вийти з тіні», а вони не завжди 
бажають це робити. 

«За багато років моєї роботи (з 
2009 року) не було зафіксовано 
жодного звернення щодо виявлен-
ня чи реєстрації бездомної особи 
на території Бориспільщини, — го-
ворить Інна Мисловська, началь-
ник управління соціального за-
хисту Бориспільської районної 
ради. — Тому не було мови про 
створення центрів для бездомних. 
Самотніх людей ми влаштовували 
в стаціонарне відділення в Ревно-
му чи Любарцях, інвалідів — в спе-
ціалізовані інтернати в Київській 
області. Після проведення терито-
ріальної реформи поки не зовсім 
зрозуміло, як тепер працюватиме 
районне управління, адже свій со-
ціальний захист матиме кожне ОТГ 
і всі питання соціального характеру 

(в т.ч. питання безхатченків) повин-
ні вирішуватися в межах ОТГ. Тоб-
то теоретично кожне ОТГ має мож-
ливість знайти вільне приміщення, 
створити там такий центр, облаш-
тувати його, закласти кошти на це 
в бюджет. В законі прописані всі не-
обхідні для цього процедури». 

Чи�бездіє�влада?
Сказати, що у Борисполі відсутнє 

будь-яке піклування про соціально 
незахищені верстви населення, не 
можна. Вже багато років у місті діє те-
риторіальний центр соціального об-
слуговування населення. Одна з його 
функцій — надання допомоги вдома. 
Працівники соцзахисту здійснюють 
патронаж від двох до п’яти разів на 
тиждень над зареєстрованими бори-
спільцями, що залишились без опі-
ки рідних — пенсіонерами, хворими 
та інвалідами, одинокими непрацез-
датними громадянами. Діє територі-
альний центр соціального обслуго-
вування населення. До послуг мало-
забезпечених — банк речей, послу-
ги з прання одягу, перукарня та ін. 
Потребуючим надається адресна та 
грошова допомога. 

«Чи знає територіальний центр 
про бориспільських бездомних та 
чи звертались ті за допомогою?» 
— таке питання «Вісті» адресували 
Наталії Загородній, яка керувала 
терцентром у 2009-2020 роках. 

«Це наші постійні клієнти, — ко-
ментує Наталія Загородня. — Во-
ни регулярно приходять за одягом, 
коли старий стає непридатним для 
використання. Інколи заходять ви-
пити гарячого чаю, погрітися, роз-
повідають свої історії. Таких, що 
зовсім не мають житла та мешка-
ють у підвалах та на горищах, у Бо-
рисполі 3 особи. Крім них, є ще од-
на жінка, яка має сім’ю та дім, але 
вибрала для себе життя на вулиці. 
Інколи до центру приходять і «тран-
зитні» бездомні, які проїздом у Бо-
рисполі, знають, що їм тут не від-
мовлять, адже серед таких катего-

рій людей діє своє «сарафанне ра-
діо». 

Втім, за словами колишнього ди-
ректора терцентру, скільки б та-
ким людям не пропонували стати 
на облік, щоб була можливість на-
дання їм більш широкої допомоги, 
вони відмовлялися. Кажуть, їм це 
не потрібно і їхнє життя їх влашто-
вує. Співробітничає центр і з волон-
терами, в т.ч. тими, що годують без-
домних та малозабезпечених на за-
лізничному вокзалі, завжди реко-
мендують їхні обіди тим, хто цього 
потребує. За відгуками — їжа сма-
чна, люди задоволені. 

«Бездомні знають, що на нас 
можна розраховувати, обізнані в 
можливостях, які в них є, щоб по-
вернутися до нормального життя, 
ми це постійно пропонуємо, роз’яс-
нюємо. Інша справа, що бажання 
такого поки немає», — підсумовує 
Наталія Загородня. 

Цю інформацію підтвердила Лю-
бов Даниленко, начальник управ-
ління соціального захисту Бори-
спільської міської ради. Вона пові-
домила, що ще у 2015 р. у місті ство-
рено Координаційну раду з питань 
соціального захисту бездомних гро-

мадян, головою якої є заступник 
міського голови. За офіційними да-
ними, станом на 1 січня 2021 р. не за-
фіксовано жодного звернення без-
домних громадян. Водночас місто 
надає всіляку підтримку одиноким 
непрацездатним громадянам та інва-
лідам. «Підопічним територіального 
центру соціального обслуговування 
населення — зареєстрованим оди-
ноким громадянам похилого віку та 
інвалідам — щоденно доставляють-
ся гарячі безкоштовні обіди. На зи-
мовий період мешканцям будинків 
з пічним опаленням завезено дро-
ва, а осіб, які перебували в будинках 
з низькою температурою повітря, ви-
везено до рідних», — зазначила во-
на. Крім того, центром ведеться по-
стійна роз’яснювальна робота по за-
побіганню незаконного відчуження 
житла одиноких громадян.

Частина�бездомних�опинилася�на�вулиці�
не�по�своїй�волі.�У�когось�забрали�житло�
обманом,�хтось�не�може�покинути�згубну�
наркотичну�чи�алкогольну�залежність.�Якщо�
їм�запропонувати�можливість�змінити�щось,�
дехто�радо�пристає�на�пропозицію

Захист�прав�бездомних�регулюється�
законом�України�«Про�основи�соціального�
захисту�бездомних�громадян�та�
безпритульних�дітей»

СОЦІУМ

• Коло нужденних велике: це і бездомні, і пенсіонери з мізерною пенсією, які не мають рідних, малозабезпечені та багатодітні, інваліди.
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БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: РОБОТА НА ВИЖИВАННЯ
�� Підприємство�наближається�до�межі,�коли�борги�за�газ�

перевищуватимуть�нарахування�за�надані�послуги.�Збитки�
за�тепло,�подане�у�січні,�можуть�виявитися�захмарними.

Ірина КОСТЕНКО

Борги�—�як�снігова�
куля

Про критичну ситуацію щодо фі-
нансового стану комунального під-
приємства «Бориспільтепломере-
жа» розповів перший заступник Бо-
риспільського міського голови Ми-
кола Корнійчук: «Жодного року ще 
не накопичувався такий великий 
борг за газ. На початок цього ка-
лендарного року залишилася за-
боргованість попереднього опалю-
вального сезону у сумі 4 млн 843,4 
тис. грн. У нинішньому опалюваль-
ному сезоні до 1 січня накопичило-
ся 28 млн 594,6 тис. грн боргу. Ще 
на 16 млн 550,6 тис. грн спожили га-
зу у січні. А заплатити змогли тіль-
ки 3 млн 525,2 тис. грн. Станом на 
25 січня заборгованість нинішньо-
го опалювального сезону склада-
ла 41 млн 620 тис. грн, а у сумі з то-
рішнім боргом за газ тепломережа 
винна 46 млн 463,4 тис. грн». 

Споживачам січневе тепло обій-
деться недешево, бо під час моро-
зів лічильники нараховували біль-

ше гігакалорій. На скільки газ буде 
дорожчим, ніж передбачено в та-
рифі, невідомо. Але зрозуміло, що 
січневе опалення буде дуже збит-
ковим для теплопостачальників. І 
поліпшення ситуації очікувати не 
доводиться. Є звернення Клич-
ка від імені асоціації міст України, 
меморандум з пропозицією у цей 
зимовий період не піднімати та-
рифи. Ми дійдемо до якоїсь межі, 
коли далі підприємство не зможе 
працювати — борги за газ пере-
вищуватимуть ту суму, яку повин-
ні сплатити населення, бюджет-
ні та госпрозрахункові підприєм-
ства. Залишиться надія тільки на 
компенсацію з міського бюджету, 
щоб витягти підприємство із бор-
гової ями. Але по Україні не скрізь 
є бюджети, які могли б підтримати 
комунальні підприємства теплое-
нергетики.

Подешевшання
тепла�не�буде

Абоненти Бориспільтепломе-
режі запитують: «Якщо тариф не 
змінювався з 2018 року, чому в 

нинішньому опалювальному се-
зоні при однаковій кількості гі-
гакалорій споживачі отримують 
більші платіжки?». 

Слід пригадати, що торік в осін-
ньо-зимовий період вартість газу 
була нижчою, ніж закладена у та-
рифі. І Бориспільтепломережа що-
місяця робила перерахунок у бік 
зменшення суми платежів. Збільшу-
вати вартість тепла поверх тарифу 
не дозволяє законодавство.

У цьому році газ коштує набага-
то дорожче, тарифи на теплопоста-
чання збиткові. І хоча нам обіцяють, 
що в лютому газ подешевшає, на 
зменшення сум у платіжках споді-
ватися не доводиться. 

Почім газ для тепломережі? 
За інформацією КПТМ «Бори-

спільтепломережа», вартість газу 
для оплати за тепло формується з 
двох складових: ціни на газ і його 
розподілу.

У тарифі закладено вартість га-
зу 7 482 грн за тисячу кубічних ме-
трів, і 680 грн за розподіл, що ра-

зом складає 8 162 грн за тисячу ку-
бічних метрів. 

У лютому газ коштуватиме 6 990 
грн за тисячу кубічних метрів, зате 
розподіл здорожчає до 1 800 грн. У 
сумі виходить 8 790 грн за тисячу 
кубічних метрів. Це більше, ніж за-
кладено у тарифі. 

А якщо врахувати, що за роз-
поділ доведеться платити і вліт-
ку, коли підприємство газу не ви-
користовує і прибутків не має, то 
виходить зовсім сумна картина. До 
того ж у тарифі витрати на оплату 
розподілу газу не передбачені. 

Закон�про�публічний�
договір�—�відкладений�
порятунок�

За словами Миколи Корнійчука, 
тепломережа не може коригува-
ти тарифи відповідно до коливань 
вартості енергоносіїв, оскільки за-
кон, який урегульовує ці питання, 
ще не працює. Йдеться про Закон 

України «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо врегу-
лювання окремих питань у сфе-
рі надання житлово-комунальних 
послуг». Скорочено його назива-
ють законом про публічний дого-
вір. Верховна Рада ухвалила доку-
мент у другому читанні та в ціло-
му 3 грудня 2020 року, але закон і 
досі не підписаний Президентом 
України. 

«Якщо б ми зараз змінювали та-
риф, то по закону підприємство зо-
бов’язане укласти новий договір з 
кожним абонентом. Це нереально. 
Тому і був прийнятий закон, яким 
передбачалося, що підприємства 
теплопостачання і водопостачан-
ня мають право коригувати тарифи 
на воду і тепло відповідно до зміни 
вартості енергоносіїв і укладати пу-
блічний договір. Президент закону 
не підписав і вето не наклав. Тому 
він не діє, а тепломережі та деякі 
інші комунальні підприємства зму-
шені працювати у збиток», — пояс-
нює Микола Корнійчук.

ОГОЛОШЕННЯ ЦЕНТРУ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ТА АДОПЦІЇ
На даний час у притулку пере-

буває 4 собаки.
Красуня Альфа — собака з важ-

кою долею, що потребує вашої під-
тримки. Вона пережила ДТП, про-
йшла курс лікування та була сте-
рилізована. Орієнтовний вік — 2-3 
роки. 

Джек — молодий собака, що 
вже пережив зраду. За свідчення-
ми очевидців, його викинули з ма-
шини на вулиці Чубинського. Кіль-
ка днів мешканка вулиці підгодову-
вала його та намагалася зловити, а 
коли не вдалося, зателефонувала 
до ЦСАТ. Віддається у сім’ю вже ка-
строваним. 

Герда — метис вівчарки. Її піді-
брали на вул. Бежівка волонтери. 
Орієнтовний вік — 3 роки. За на-
лежного догляду та виховання вона 
стане відданим другом та чудовим 
охоронцем. Стерилізована.

Ще один Джек — молодий со-

бака віком не більше одного ро-
ку, який був знайдений на вули-
ці в середині січня. Огляд виявив, 
що Джек доглянутий — має міцне 
здоров’я, білосніжні зуби та гарну 
шерсть, кастрований. Знає основні 
команди. Пес добрий та має чудо-
вий характер. Не адаптований до 
життя на вулиці. Привітний до со-
бак, кішок та інших тварин. Любить 
гратися з дітьми. Стане добрим та 
відданим товаришем та улюблен-
цем всієї родини.

Умови прилаштування: собаки 
віддаються у відповідальні родини, 
які зобов’язуються в подальшому 
займатися твариною та лікувати у 
разі необхідності.

ВИСТАВКА «МИТЦІ  
РІДНОМУ БОРИСПОЛЮ»
Тетяна ХАУХА, фото автора

У Бориспільському державному історичному музеї 28 січня відкри-
лась виставка «Митці рідному Борисполю» спілки майстрів Бориспо-
ля. В експозиції — експонати декоративно-прикладного мистецтва 
та живопису. Виставка різнопланова, триватиме місяць, з 28  січня 
до 28 лютого. 

«У виставці взяли участь 16 художників. До спілки щороку  долу-
чаються майстри, які живуть на Бориспільщині. Представлені нові 
художники, яких буде зараховано до спілки майстрів Борисполя. 
Це Роман Кира та Сулейманова Ірина. Спілка працює з 2014 року і 
кожен рік в цей час ми організовуємо виставку для нашого міста», 
— зазначила художник Олена Гур’єва.  

Альфа Герда Джек

Джек-2

МІСТО

Якщо ви маєте додаткові 
питання чи хочете взяти 
собаку із притулку, 
телефонуйте за номером: 

068 917 09 09
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____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РО-
ШЕН»

(повне найменування юридичної особи, 
код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по 
батькові 

код згідно з ЄДРПОУ: 34717491
фізичної особи – підприємця, ідентифіка-

ційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно пові-
домили про це відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану 
діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання 
08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 

Привокзальна, 82
 (місцезнаходження юридичної особи або 

місце провадження діяльності фізичної
Контактний номер телефону: (044) 351-

71-50
особи - підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, 

технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Об’єктом планованої діяльності є фабрика 

по виробництву виробів з борошна по вул. 
Привокзальна, 82 у м. Бориспіль.

Фабрика є діючої та призначена для виго-
товлення кондитерських та інших виробів з 
борошна широкого асортименту проектною 
потужністю по випуску готової продукції 
110000 т/рік. 

Проектом передбачено будівництво комп-
лексу будівель і споруд для виробництва бо-
рошна пшеничного та крохмального (на по-
дальшу переробку), кондитерських та інших 
виробів з борошна широкого асортименту 
(печиво затяжне, печиво цукрове, крекер, 
печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі тощо), 
глюкозних сиропів, глютену, висівок, спирту.

Технічна альтернатива 1.
При розгляді альтернатив розглядаються 

альтернативні схеми водопостачання.
В якості технічної альтернативи 1 розгля-

дається водопостачання об’єкту планованої 
діяльності від підземних джерел (свердло-
вин). Додаткове живлення від міських мереж 
водопостачання передбачається виключно в 
якості резервної системи для забезпечення 
надійності водопостачання.

На даний час для водопостачання фабри-
ки використовуються дві власні артезіанські 
свердловини (підземний водозабір), розта-
шовані в межах майданчику підприємства. 
Для забезпечення додаткових потреб у воді 
питної якості внаслідок розширення вироб-
ництва передбачається реконструкція існу-
ючих свердловин зі встановленням більш 
потужних насосів та буріння двох додаткових 
артезіанських свердловин, які забезпечать 
підприємство в тому числі резервним водо-
постачанням. 

Використання артезіанської води має на-
ступні переваги: висока якість води, стабіль-
ність водоспоживання; висока продуктив-
ність свердловин; довгий термін експлуатації 
артезіанської свердловин.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 розгля-

дається забезпечення додаткового водопо-
стачання об’єкту планованої діяльності від 
міської мережі водопостачання м. Бориспіль. 
Аналіз даної альтернативи показав, що реа-
лізація цього технічного рішення потребує 
встановлення додаткового обладнання для 
забезпечення необхідних для технологічного 
процесу якісних характеристик води. Крім 
того, недоліком даної альтернативи є більш 
висока питома вартість водних ресурсів.

Технічна альтернатива 2 не була прийнята, 
так як, технології та устаткування, що будуть 
застосовуватися на підприємстві при впрова-
дженні технічної альтернативи 1, більш відпо-
відають сучасному науково-технічному рівню 
в країні для подібних підприємств. Технічна 
альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

3. Місце провадження планованої діяльно-
сті, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність розміщуватиметь-
ся по вул. Привокзальна, 82 у м. Бориспіль. 
Земельна ділянка площею 18,9521 га роз-
ташована на землях промислово-склад-
ської зони. Відстань до житлової забудови 
(житлові будинки котеджного типу), що 
знаходяться з південно-східної сторони від 
майданчика будівництва, становить більше 
250 м. Вибір земельної ділянки проведено 
відповідно до розглянутих варіантів мож-
ливого розміщення підприємства з ура-
хуванням техніко-економічних міркувань, 
наявності інфраструктури (комунікаційні, 

інженерні, транспортні  мережі та ін.), ра-
ціонального використання земельних ре-
сурсів, соціально-економічного розвитку 
регіону, а також дотримання санітарно-е-
підеміологічних обмежень. Дана ділянка 
не належить до історико-культурних тери-
торій. На об´єкті, що проектується, запла-
новано використання сучасного техноло-
гічного обладнання.

Місце провадження планованої діяльності: 
територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розгляда-
ється, оскільки комплекс планується розташу-
вати у відповідності до чинної містобудівної 
документації - детального плану території, 
обмеженої вулицями Привокзальна, Широ-
ка та Героїв Крут, затвердженого рішенням 
Бориспільської міської ради від 28.01.2016 
№ 251-4-VII.

4. Соціально-економічний вплив планова-
ної діяльності

Реалізація даного проекту продовжить 
розвиток підприємства ТОВ «БІСКВІТНИЙ 
КОМПЛЕКС «РОШЕН», що сприяє вирішенню 
загальнодержавних програм розвитку об´єк-
тів сільськогосподарського призначення, 
розвитку інфраструктури регіону.

З боку соціально-економічних умов впро-
вадження планованої діяльності буде мати 
позитивний характер, обумовлений створен-
ням нових робочих місць за рахунок працев-
лаштування місцевого населення із забез-
печенням сучасних умов праці, поповнення 
місцевого бюджету податками.

5. Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

На території фабрики розташовані наступ-
ні будівлі та споруди:

- виробничо-складський корпус з вбудо-
ваними адміністративно-побутовими примі-
щеннями та котельнею (виробництво виробів 
з борошна) потужністю по випуску готової 
продукції 110000 т/рік;

- трансформаторна підстанція 110/10 кВ.
-  водопровідна насосна станція з резерву-

арами запасу води;
-  контрольно-пропускний пункт №1;
-  споруди для утилізації замивних вод;
-  комплекс споруд підземного водозабору.
Проектом передбачено будівництво комп-

лексу будівель і споруд для виробництва бо-
рошна пшеничного та крохмального (на по-
дальшу переробку), кондитерських та інших 
виробів з борошна широкого асортименту 
(печиво затяжне, печиво цукрове, крекер, 
печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі тощо), 
глюкозних сиропів, глютену, висівок, спирту. 

Проектними рішеннями передбачається 
будівництво:

- виробничо-складського корпусу збло-
кованого з існуючим виробничо-складським 
корпусом зі збільшенням потужності по ви-
пуску готової продукції до 220000 т/рік  та 
розширення споруд утилізації замивних вод;

- виробничо-складського корпусу з адмі-
ністративно-побутовими приміщеннями № 2,

- будівлі контрольно-пропускного пункту 
№ 2 з лабораторією контролю якості сирови-
ни глибокої переробки (зерна);

- комплексу споруд по прийманню, пере-
робці та зберіганню сировини глибокої пе-
реробки (зерна);

- цеху виробництва крохмального та то-
варного борошна;

- котельні № 2 - окремої будівлі для вироб-
ництва пари на потреби технологічних проце-
сів зі збільшенням виробничих потужностей;

- складу зберігання спирту;
- майданчика для зберігання легкових ав-

томобілів;
- майданчика для вантажних автомобілів 

до забору проб;
- майданчика для  вантажних автомобілів 

після забору проб;
- артезіанських свердловин.
В рамках реалізації планованої діяльності 

передбачається переробка зерна пшениці 
загальною кількістю 495000 т/рік з виробни-
цтвом борошна крохмального для подальшої 
переробки та борошна пшеничного в кіль-
кості 30000 т/рік, кондитерських та інших 
виробів з борошна широкого асортименту 
(печиво затяжне, печиво цукрове, крекер, 
печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі тощо) 
в кількості 220000 т/рік, глюкозних сиропів 
в кількості 120000 т/рік, глютену в кількості 
32000 т/рік, висівок в кількості 200000 т/рік, 
виробництво спирту в кількості 25300 м3/рік. 

Передбачено максимально автоматизува-
ти виробництво з використанням сучасних 
приладів і технологій.

Інженерне забезпечення об’єкту:
- теплопостачання та забезпечення техно-

логічних потреб об’єкту: від вбудованої (1 шт.) 
та окремо розташованої (1шт.) парових коте-
лень загальною тепловою потужністю 82,75 
МВт; в якості палива котелень передбачаєть-
ся застосування природного газу;

- водопостачання: за рахунок підземного 
водозабору - від 2-х існуючих та двох проек-
тованих артезіанських свердловин; параме-
три проектованих артсвердловин -  проектна 
глибина 130м та 280м, продуктивністю до 80 
м3/годину з кожної свердловини; резервне 
водопостачання - централізоване (від міської 
мережі м. Бориспіль); 

- водовідведення господарсько-побутових 
та виробничих стічних вод (після очистки на 
власних очисних спорудах) - централізоване 
(в міську каналізаційну мережу м. Бориспіль)

- водовідведення зливових вод (після по-
передньої очистки стоків з місць локальних 
забруднень нафтопродуктами на власних 
очисних спорудах) - в систему дощової кана-
лізації м. Бориспіль.

Загальна кількість працюючих по фабриці 

після впровадження проектних рішень – 923 
особи. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої 

діяльності встановлюються згідно законо-
давства України з дотриманням нормативів 
граничнодопустимих рівнів екологічного на-
вантаження на природне середовище, техніч-
них умов, містобудівних умов та обмежень:

- по забрудненню атмосферного повітря – 
забезпечення дотримання нормативів ГДВ на 
межі нормативної СЗЗ; 

- по акустичному впливу – допустимі рівні 
шуму; 

- по поверхневим та підземним водам – 
забезпечення дотримання нормативних зна-
чень стану водного середовища;

- по поводженню з відходами – максималь-
но можливе використання відходів повторно 
у виробництві; утилізація на спеціалізованих 
підприємствах, що мають відповідну ліцен-
зію; розміщення відходів у навколишньому 
середовищі екологічно безпечним способом;

- дотримання правил пожежної безпеки.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені мі-

стобудівною, інженерно-транспортною та 
промисловою інфраструктурою (забудовою), 
яка склалася на території планованої діяльно-
сті та поряд з нею;

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

- використання земельних площ в межах 
земельних ділянок, наданих у користування 
у відповідності з вимогами чинного законо-
давства.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розгля-

дається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 

і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
З метою мінімізації впливів на довкілля 

еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії будуть прийматися базуючись на 
результатах обстеження ділянки, техніко-е-
кономічних, інженерно-геологічних та топо-
графо-геодезичних вишукуваннях, виготов-
ленні проектно-кошторисної документації 
тощо.

Проектні рішення в період будівництва та 
експлуатації забезпечуватимуть раціональне 
використання ґрунту; будуть передбачені за-
ходи протидії підтопленню, просіданню, ак-
тивізації інших екзогенних процесів, а також 
охоронні, відновлювані, захисні та компенса-
ційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проектних рішень в період 

будівництва і експлуатації, що забезпечува-
тиме раціональне використання природних 
ресурсів. Передбачити  охоронні, захисні  та  
компенсаційні  заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розгля-

дається.
8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
В процесі будівництва та експлуатації 

об’єкту планованої діяльності можливі на-
ступні види впливу на:

- клімат і мікроклімат – незначний вплив;
- повітряне середовище – забруднення 

повітря викидами забруднюючих речовин, 
рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі 
санітарно-захисної зони;

- водне середовище – за умови дотриман-
ня проектних рішень вплив на водне середо-
вище буде знаходитись в межах вимог діючо-
го законодавства;

- ґрунт та геологічне середовище – можли-
вий вплив при проведенні будівельно-мон-
тажних робіт; з метою запобігання негативно-
го впливу на ґрунт проектом передбачається 
впровадження комплексних природоохорон-
них заходів (облаштуванням території об’єкту, 
проведення озеленення та ін.);

- рослинний та тваринний світ, заповідні 
об’єкти – об’єкт планованої діяльності розмі-
щуватиметься у межах антропогенно-тран-
сформованих територій, тому вплив на рос-
линний та тваринний світ буде мінімальний; 
об’єкти природно-заповідного фонду в зоні 
впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

- навколишнє соціальне середовище – 
створення нових робочих місць, надходжен-
ня коштів у місцевий та державний бюджет.

- навколишнє техногенне середовище – не 
впливає;

- утворення відходів – відходи, що утво-
рюватимуться, передбачається тимчасово 
зберігати у спеціально призначених місцях 
з наступною їх передачею на утилізацію та 
захоронення спеціалізованим організаціям 
згідно договорів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення запланованої діяльності в 

межах існуючої земельної ділянки не спри-
чинить значного негативного впливу на ото-
чуюче середовище та здоров’я населення. 
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту 
по відношенню до житлово-громадської за-
будови витримується. Викиди від об’єкту, що 
проектується, а також рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку та електромагнітних випромі-
нювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-за-
повідного фонду, пам’ятки архітектури, істо-

рії і культури на території відсутні. В проекті 
прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, 
протипожежні, містобудівні та територіальні 
обмеження згідно чинного законодавства 
України.

щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розгля-

дається.
9. Належність планованої діяльності до 

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

Планована діяльність належить до пер-
шої категорії видів діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля за стат-
тею 3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059 – VIII:

- п.2 п.п.2 «теплові електростанції (ТЕС, 
ТЕЦ) та інші потужності для виробництва 
електроенергії, пари і гарячої води тепловою 
потужністю 50 мегават і більше з викорис-
танням органічного палива, атомні електро-
станції та інші ядерні реактори, включаючи 
будівництво, виведення (зняття) з експлуата-
ції таких електростанцій або реакторів (крім 
дослідницьких установок для виробництва і 
конверсії ядерного палива та сировини для 
одержання вторинного ядерного палива, ма-
теріалів, що діляться та відтворюються потуж-
ність яких не перевищує 1 кіловат постійного 
теплового навантаження)»

- п. 2 п.п.6 «хімічне виробництво, в тому 
числі виробництво основних хімічних ре-
човин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фар-
мацевтичне виробництво з використанням 
хімічних або біологічних процесів, вироб-
ництво засобів захисту рослин, регуляторів 
росту рослин, мінеральних добрив, полімер-
них і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, 
еластомерів, пероксидів та інших хімічних 
речовин; виробництво та зберігання нано-
матеріалів потужністю понад 10 тонн на рік»

Планова діяльність належить до другої ка-
тегорії видів планованої діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля згідно 
із ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»: 

- п. 3 п.п. 1 «глибоке буріння, у тому числі 
геотермальне буріння, буріння з метою збе-
рігання радіоактивних відходів, буріння з ме-
тою водопостачання (крім буріння з метою 
вивчення стійкості ґрунтів)»;

- п. 3 п.п. 3 абз. 1 «видобування корисних 
копалин, крім корисних копалин місцевого 
значення, які видобуваються землевласника-
ми чи землекористувачами в межах наданих 
їм земельних ділянок з відповідним цільовим 
використанням»;

- п. 3 п.п. 8 абз. 1 «виробництво продуктів 
харчування шляхом обробки та переробки: 
сировини тваринного походження (крім 
молока) продуктивністю виходу готової 
продукції понад 75 тонн на добу; сировини 
рослинного походження продуктивністю 
виходу готової продукції понад 300 тонн на 
добу (середній показник за квартал); молока, 
якщо обсяг одержаного молока перевищує 
200 тонн на добу (на основі середньорічного 
показника)»

- п. 3 п.п. 8 абз. 5 «виробництво кондитер-
ських виробів та патоки в обсязі понад 20 
тонн на добу»

- п. 3 п.п. 13 «господарська діяльність, що 
призводить до скидання забруднюючих ре-
човин у водні об’єкти, та забір води з водних 
об’єктів за умови, що водозабір підземних 
вод перевищує 300 кубічних метрів на добу».

10. Наявність підстав для здійснення оцін-
ки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного 
транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати знач-
ного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля у від-
повідності із ст.6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 
2017 року. 

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

Планована суб’єктом господарювання ді-
яльність може мати значний вплив на довкіл-
ля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкіл-
ля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту 
з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з 
оцінки впливу на довкілля, будь-якої додат-
кової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від 
громадськості під час громадського обгово-
рення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотиво-
ваного висновку з оцінки впливу на довкілля, 
що враховує результати аналізу, передбаче-
ного абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження пла-
нованої діяльності, зазначеного у пункті 14 
цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 

уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопу-
стимість провадження планованої діяльності 
та визначає екологічні умови її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля пе-
редбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля протягом щонай-
менше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які заува-
ження і пропозиції до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах терито-
рії карантину, встановленого Кабінетом Міні-
стрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припадають на 
цей період, про що зазначається в оголошен-
ні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-
нення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього пові-
домлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включен-
ню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

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

У разі отримання таких зауважень і про-
позицій громадськості вони будуть розмі-
щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарю-
вання (протягом трьох робочих днів з дня їх 
отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час під-
готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити заува-
ження і пропозиції громадськості, надані у 
процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня 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 планованої 
діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяльно-
сті буде 

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною архітектурно-будівель-
ною інспекцією України (згідно ст. 37 Закону 
України «Про регулювання містобудівної ді-
яльності»)

Дозвіл на спеціальне водокористування, 
що надається Державним агентством водних 
ресурсів України (згідно статті 49 Водного ко-
дексу України)

Спеціальний дозвіл на користування 
надрами, що надається у Державній службі 
геології та надр України (згідно статті 19, стат-
ті 23 Кодексу України про надра)

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

 (вид рішення відповідно до частини пер-
шої статті 11Закону України “Про оцінку впли-
ву на довкілля”)

 (орган, до повноважень якого належить 
прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громад-
ськості до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природ-
них ресурсів України

Поштова адреса: вул. Митрополита В. Лип-
ківського, 35, м. Київ, 03035

Ел. адреса: OVD@mepr.gov.ua. тел.: (044) 
206-31-13, 206-31-40

Контактна особа – Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор департаменту

(найменування уповноваженого органу, 
поштова адреса, електронна адреса, номер 
телефону та контактна особа)

ОФІЦІЙНО
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�10.58, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Горщик-Сміхотун"
6.40�М/ф "Грицькові книжки"
6.50�М/ф "Війна яблук та гусені"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.07,�8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.28�Телепродаж
15.12,�21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.21�Країна пісень
16.30�"Супер - чуття"
17.29�#ВУКРАЇНІ
18.57�"Тваринна зброя"
19.59�"Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.57,�0.55, 3.12, 5.57 Спорт. Аспект
23.30�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
0.58�Т/с "Гранд готель" (12+)
4.10�Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2021"
10.25,�5.35 "Життя відомих людей"
11.25,�12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.50,�3.00 Комедія "Кухня"
1.00�Жахи "Дзвінок 2"

ІНТЕР.
5.30,�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�Х/ф "Скарлетт"
14.45,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"

21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Х/ф "Трикутник" (16+)
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45,�4.00 Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 37, 38 с. 

(16+)
23.10�Т/с "Будинок, який..." 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Будинок, який..." (12+)

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

5.40,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.00,�13.15 Х/ф "Патруль часу" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.15, 21.25 Т/с "Нюхач" (12+)
16.50�Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
23.15�Х/ф "Колонія" (16+)
1.00�Анти-зомбі
2.45�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.20�Варьяти (12+)
11.00�Х/ф "Овердрайв" (12+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Глибоке синє море" (16+)
23.00�Х/ф "Риба Франкенштейна" (18+)
0.50�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

2.30�Служба розшуку дітей
2.35�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
4.55�Т/с "Комісар Рекс"
8.30�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Тінь кохання" (12+)
1.00�Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Удар у відповідь-2"
7.55�Х/ф "Бог війни"
10.20�Х/ф "Робін Гуд"
13.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.05 "Спецкор"
18.50,�2.35 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.25,�0.15 Т/с "Кістки-9"
3.05�"Облом.UA."
4.30�"102. Поліція"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�Х/ф "У пошуках мільйонерки"
7.50,�16.50, 3.45 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Мій бойовий розрахунок"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.10,�21.00 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
18.20�"Вартість життя"
23.45�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
2.15�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Речовий доказ"
4.35�"Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�10.58, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Подарунок"
6.40�М/ф "Було скучно"
6.50�М/ф "Ватажок"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.07,�8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.28�Телепродаж
15.12,�21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.21�Країна пісень
16.30�"Супер - чуття"
17.29�Схеми. Корупція в деталях
18.57�"Тваринна зброя"
19.59�"Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.57,�0.55, 3.12, 5.57 Спорт. Аспект
23.30�#ВУКРАЇНІ
0.58�Т/с "Гранд готель" (12+)
4.10�Д/ф "Сходи Якова"

КАНАЛ "1+1".
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, 4.30 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2021"
10.25,�5.35 "Життя відомих людей"
11.25,�12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.50,�3.00 Комедія "Кухня"
1.00�Жахи "Дзвінок"

ІНТЕР.
5.30,�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�Х/ф "Скарлетт"
14.45,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.30 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)

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

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 35, 36 с. 

(16+)
23.10�Контролер
23.50�Т/с "Замок на піску" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Замок на піску" (12+)
4.30�Свекруха або невістка

ICTV.
4.15�Скарб нації

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

Костянтином Стогнієм
10.10�Багач - Бідняк
11.05�Секретний фронт
12.00,�13.15 Х/ф "Важка мішень" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.10, 21.25 Т/с "Нюхач" (12+)
16.55�Х/ф "Патруль часу" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Громадянська оборона Прем’єра
23.10�Х/ф "Очі дракона" (18+)
0.55�Анти-зомбі
2.30�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.20�Варьяти (12+)

11.10�Х/ф "Викрасти на продаж" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Цунамі 3Д" (16+)
22.50�Х/ф "Дрейф" (16+)
0.40�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
3.00�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
5.30�Т/с "Комісар Рекс"
9.20�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Таємниці ДНК" (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
0.50�Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.35�Т/с "Удар у відповідь-2"
8.30�Х/ф "ЇЇ звали Нікіта"

10.50�Х/ф "Поліцейські"
12.50�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20,�0.10 Т/с "Кістки-9"
3.00�"Облом.UA."
4.30�"102. Поліція"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.45�Х/ф "Чудо в краю забуття"
7.55,�16.50, 3.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Опік"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.15,�21.00 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
18.20�"Будьте здоровi"
23.45�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
2.15�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Речовий доказ"
4.35�"Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  2 лютого

СЕРЕДА, 3 лютого

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�10.58, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Коза-Дереза"
6.40�М/ф "Козлик та ослик"
6.50�М/ф "Некмітливий горобець"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.07,�8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспільна студія
9.30,�0.58 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.28�Телепродаж
15.12,�21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.21�UA Фольк. Спогади
16.30�"Супер - чуття"
17.29�"Боротьба за виживання"
18.57�"Незвіданий океан"
19.59�"Супер-чуття"
20.25�"Дикі тварини"
21.57,�0.55, 3.12, 5.57 Спорт. Аспект
22.00�Т/с "Посольство" (16+)
23.30�Перша шпальта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01 ЛЮТОГО
КАНАЛ�"1+1".
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, 4.30 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2021"
10.25,�11.25, 12.20, 5.35 "Життя відомих 

людей"
13.00,�14.15 "Міняю жінку"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.15,�2.30 Комедія "Кухня"
0.25�"Голос країни 11"

ІНТЕР.
4.30�"Легенди бандитської Одеси"
4.55,�5.00 "Телемагазин"
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"

10.10,�18.00, 19.00, 3.30 "Стосується 
кожного"

12.25�Х/ф "Разом - це занадто" (16+)
14.25�Х/ф "З речами на виліт!" (16+)
16.05�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.15 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45�Реальна містика
13.40,�15.30, 5.30 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" 33, 34 с. 

(16+)
23.10�Т/с "З мене досить" 1, 2 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "З мене досить" (12+)
4.05�Свекруха або невістка

ICTV.
4.55�Скарб нації
5.05�Еврика!
5.10�Служба розшуку дітей
5.15�Громадянська оборона
6.05�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Анти-зомбі
11.05�Секретний фронт
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Х/ф "Каратель" (16+)
16.15�Х/ф "Американський снайпер" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.05,�21.30 Х/ф "Важка мішень" (16+)
22.30�Свобода слова
0.00�Т/с "Контакт" (16+)
1.50�Х/ф "Ешер" (16+)
3.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Х/ф "Одісея"

17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Щелепи" (16+)
22.50�Х/ф "Відкрите море" (16+)
0.20�Х/ф "Зло" (18+)
2.10�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.55�Служба розшуку дітей
3.00�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
5.30�Т/с "Комісар Рекс"
9.05�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.20,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Детектор брехні 2021" (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Двоє над прірвою" (12+)
1.05�Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.45,�19.25 Т/с "Звонар"
10.45�Х/ф "Місія неможлива: Нація ізгоїв"
13.10�Х/ф "Місія неможлива: Наслідки"
16.00�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.10 "Спецкор"
18.50,�2.40 "Джедаі"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20�"Гроші"
23.35�"Дубинізми"
0.15�Х/ф "І гримнув грім"
3.10�"Облом.UA."
4.30�"102. Поліція"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
8.30,�16.50, 3.40 "Випадковий свідок"
9.20�Х/ф "У небі "Нічні відьми"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.10 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.40�Х/ф "Новий апокаліпсис: блискавка 

долі" (16+)
18.20�"Свідок. Агенти"
21.00�Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
23.45�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
2.05�"Таємниці кримінального світу"
3.50�"Речовий доказ"
4.20�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 1 лютого

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА 
БАНЩИКА
АВТОСЛЮСАРЯ 
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�10.58, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "День, коли щастить"
6.40�М/ф "Дерево і кішка"
6.50�М/ф "Жар-птиця"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.07,�8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 18.22 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.28�Телепродаж
15.12,�21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.21�Країна пісень
16.30�"Супер - чуття"
17.29�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.57�"Боротьба за виживання"
19.59�"Світ дикої природи"
20.25�"Дикі тварини"
21.57,�0.55, 3.12, 5.57 Спорт. Аспект
23.30�Схеми. Корупція в деталях
0.58�Т/с "Гранд готель" (12+)

КАНАЛ "1+1".
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, 4.35 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2021"
10.25,�2.45, 5.35 "Життя відомих людей"
11.25,�12.20, 14.15, 14.40 "Майже 

колишні"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Комедія "100 тисяч хвилин разом"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�Комедія "Великий солдат"

ІНТЕР.
5.30,�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�Х/ф "Скарлетт"

14.45,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Х/ф "В обіймах брехні" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.45,�3.30 Реальна містика
13.40,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 5" (16+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "Перстень з бірюзою" 1, 2 с.
1.40�Телемагазин

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
12.05,�13.15 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.30,�16.15, 21.25 Т/с "Нюхач" (12+)
16.55�Х/ф "Колонія" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
23.15�Х/ф "Ігри кілерів" (18+)
1.05�Анти-зомбі
2.50�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�15.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.20,�2.00 Варьяти (12+)

11.00�Х/ф "16 кварталів" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Мілина" (16+)
22.40�Х/ф "Щелепи" (16+)
0.20�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.55�Служба розшуку дітей
3.00�Зона ночі

СТБ.
5.05�Т/с "Комісар Рекс"
8.35�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
1.00�Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Удар у відповідь-2"
7.55�Х/ф "22 кулі"

10.05�Х/ф "Леон-кілер"
12.10�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.10 "Спецкор"
18.50,�2.40 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар"
20.30�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.30,�0.20 Т/с "Кістки-9"
3.10�"Облом.UA."

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Вінчання зі смертю"
7.50,�16.50, 3.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.20 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Невизначена особа"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.10,�21.00 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
18.20,�4.25 "Правда життя"
23.45�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
2.15�"Таємниці кримінального світу"
3.55�"Речовий доказ"

ЧЕТВЕР,  4 лютого

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�10.58, 0.58 Енеїда
6.30�М/ф "Дивне китеня"
6.40�М/ф "Дощику, дощику, припусти"
6.50�М/ф "Дівчинка та зайці"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.07,�8.07, 9.07, 12.00, 13.12, 18.22, 1.25, 

3.15 Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.28�Телепродаж
15.12,�21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.21�Країна пісень
16.30�"Супер - чуття"
17.29,�4.43 Перша шпальта
18.57,�23.30 "Боротьба за виживання"
19.59�"Світ дикої природи"
20.25�"Дикі тварини"
21.57,�0.55, 3.12, 5.57 Спорт. Аспект
3.46�#ВУКРАЇНІ
4.15�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
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, 4.15 ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2021"
10.25,�6.05 "Життя відомих людей"
11.25,�12.20 "Жіночий квартал"
13.00,�14.15 "Вечірній квартал"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.15�Комедія "Сахара"
22.20�Бойовик "Тринадцятий воїн"
0.20�Жахи "Дзвінок"
2.20�Жахи "Дзвінок 2"
5.15�"Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.30,�22.40 "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�Х/ф "Зорро"
14.45,�15.35, 0.30 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Шерлок"
2.55�"Жди меня. Україна"
4.05�"Орел і Решка"
4.50�"Телемагазин"
5.20�"Україна вражає"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.50�Т/с "Клевер бажань" (12+)
14.40�Т/с "Алмазна корона" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Алмазна корона" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Вище тільки любов" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Вище тільки любов" (12+)
3.50�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Служба розшуку дітей
4.35,�0.50 Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�20.10 Дизель-шоу (12+)
11.30,�1.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
13.15,�22.50 "На трьох" (16+)
14.45,�16.15 Х/ф "Підривник" (16+)
16.55�Х/ф "У пошуках пригод" (16+)
18.45�Факти. Вечір
2.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)

11.10,�1.50, 5.30 Варьяти (12+)
12.10�Суперінтуїція (12+)
17.10�Х/ф "Солт" (16+)
19.10�Х/ф "Синя безодня" (16+)
21.00�Х/ф "Синя безодня 2" (16+)
22.50�Х/ф "Атлантида" (16+)
0.50�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.25�Служба розшуку дітей
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.50�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
12.55,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.15,�22.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
1.30�Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.25�Х/ф "Рейд у пустелю-2"
11.10�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.15 "Спецкор"

18.50,�1.50 "Джедаі"
19.25�Х/ф "Серед білого дня"
21.15�Х/ф "Книга Ілая"
23.25�Х/ф "Експедиція Юрського періоду"
2.25�"Облом.UA."
4.45�"Цілком таємно-2017"
5.10�"Зловмисники"

НТН.
5.50�Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
7.50,�17.25, 3.45 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.15 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Застава в горах"
11.00,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�4.20 "Правда життя"
14.15�Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
16.50�"Наші права"
18.20�"Таємниці світу"
21.20�Х/ф "Пограбування казино" (16+)
23.45�Т/с "Нарко: Мексика" (18+)
2.15�"Таємниці кримінального світу"
3.50�"Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�ГІМН УКРАЇНИ
6.01,�2.35 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.10, 3.30, 

5.35 Новини
7.12�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.32�М/ф "Як козаки куліш варили"
7.42�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.07�#ВУКРАЇНІ
9.07�Відтінки України
9.40�Т/с "Снігопад"
11.55�Х/ф "Мій найкращий роман" (12+)
13.35�"Супер - чуття. Особливий загін"
14.28�Телепродаж
15.00�UA Фольк. Спогади
16.05�Міста та містечка
16.21�Полювання (Природнича історія)
17.20�"Дикі тварини"
18.00�Х/ф "Поруч з Ісусом: Хома" 1 с.
19.51�"Світ дикої природи"
21.25�"Боротьба за виживання"

22.00,�3.55 Х/ф "Загублене місто" (12+)
0.25�Д/ф "Капелани"
1.38�Д/ф "Поєдинок Антона" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00,�3.15, 5.20 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
17.30,�20.15 "Вечірній квартал 2020"
19.30,�4.35 ТСН
21.50�"Жіночий квартал 2020"
23.15,�0.15 "Світське життя. 2021"
1.15�Бойовик "Тринадцятий воїн"

ІНТЕР.
5.40�М/ф "Казка про царя Салтана"
6.45�Х/ф "Зорро"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"

11.00�Х/ф "Приходьте завтра"
13.00�Х/ф "Зайчик"
14.40�Х/ф "Кар'єра Діми Горіна"
16.40�Х/ф "Королева бензоколонки"
18.10,�20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00�"Подробиці"
23.10�Ювілейний вечір групи "Сябри"
0.55�Д/п "Небо. Літак. Мрія"
1.50�Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
3.30�"Орел і Решка"
4.50�Мультфільм

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�3.00 Реальна містика
8.50�Х/ф "Курка"
10.50�Т/с "Сурогатна мати" (12+)
14.40�Т/с "Міраж" 1, 2 с. (12+)
15.20�Т/с "Міраж" (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Т/с "Раненое серце" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.55�Скарб нації
5.05�Еврика!
5.10�Факти
5.35�Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.30,�9.10 "На трьох" (16+)
8.35�Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
9.40,�13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45�Факти. День
16.25�Х/ф "Стар трек" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Стартрек: Відплата" (16+)
21.40�Х/ф "Стартрек: За межами Всесвіту" 

(12+)
23.50�Х/ф "Сингулярність" (12+)
1.35�Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.20,�10.00 Kids' Time
8.25�М/ф "Феї: Загублений скарб"
10.05�Орел і Решка
11.00,�5.30 У кого більше? (12+)
13.00�Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)

15.40�Х/ф "Шерлок Холмс: Гра тіней" 
(16+)

18.10�Х/ф "Кингсмен: Секретна служба" 
(16+)

20.40�Х/ф "Кингсмен: Золоте кільце" 
(16+)

23.40�Х/ф "Мілина" (16+)
1.30�Варьяти (12+)
2.20�Зона ночі

СТБ.
5.35,�10.50 Т/с "Двоє над прірвою" (12+)
7.55�"Неймовірна правда про зірок"
12.35�Т/с "Життя прекрасне" (12+)
17.00�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
23.00�"Звана вечеря" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
7.30�"Джедаі 2019"
8.35�Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.35�"Загублений світ"

12.15�Х/ф "Чужий"
14.40�Х/ф "Чужі"
17.30�Х/ф "Чужий-3"
19.40�Х/ф "Чужий-4: Воскресіння"
21.45�Х/ф "Чужий: Заповіт"
0.00�Х/ф "Дефектні"
2.00�"Облом.UA."

НТН.
5.10,�4.55 "Top Shop"
6.10�Х/ф "Їм було дев'ятнадцять..."
7.40�Х/ф "Було у батька три сини"
10.25�Х/ф "Особливо важливе завдання"
13.05�Х/ф "Іван Сила"
14.50,�2.15 "Випадковий свідок"
18.00�"Переломні 80-ті"
19.00,�1.45 "Свідок"
19.30�Х/ф "За сірниками"
21.00�Х/ф "Громобій"
22.50�Х/ф "Брехня та ілюзії" (16+)
0.40�"Реальні злочинці"
2.35�"Речовий доказ"
4.05�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 8.55, 22.00 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40�М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.50�М/ф "Івасик-Телесик"
8.21,�13.30, 16.10 "Дикі тварини"
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
14.09,�19.35 Міста та містечка
14.28�Телепродаж
15.00�Країна пісень
16.50�Клубний чемпіонат світу з футболу 

FIFA Club World Cup Qatar- 2020 г. 
by Alibaba Cloud. Матч за 5-те 
місце

19.00�"Світ дикої природи"
19.50�Клубний чемпіонат світу з футболу 

FIFA Club World Cup Qatar- 2020 г. 
by Alibaba Cloud. Півфінал 1

22.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
23.00�"Боротьба за виживання"
0.00�ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ (0.00-6.00)

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.30,�1.45 "Світ навиворіт"
18.00�"Таємниці великих українців. 

Богдан Хмельницький"
19.30,�5.00 "ТСН. Тиждень"
21.00�"Голос країни 11"
23.05�Трилер "Погані часи в "Ель роялі"

ІНТЕР.
7.25�Х/ф "Амазонія"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.50�Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Т/с "Шерлок"
23.45�Х/ф "Ідеальна пастка" (16+)
1.40�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
9.15�Т/с "Друге життя Єви" (12+)
17.00�Т/с "Добра душа" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Добра душа" (12+)
23.00�Т/с "Експрес-відрядження" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Експрес-відрядження"

ICTV.
5.10�Скарб нації
5.15�Еврика!
5.25�Факти
5.50�Більше ніж правда
6.45�Анти-зомбі
7.40�Громадянська оборона
8.30�Т/с "Таємні двері" (16+)
11.30,�13.00 Х/ф "Стар трек" (16+)
12.45�Факти. День
14.05�Х/ф "Стартрек: Відплата" (16+)
16.25�Х/ф "Стартрек: За межами Всесвіту" 

(12+)
18.45�Факти тижня
21.15�Х/ф "Життя" (16+)
23.05�Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
0.55�Я зняв!
2.00�ПРОФІЛАКТИКА

НОВИЙ КАНАЛ.
7.20,�9.10 Kids' Time
7.25�М/ф "Атлантида: Загублена імперія"
9.15�М/ф "Ральф-руйнівник"

11.10�М/ф "Ральф-руйнівник 2"
13.20�Х/ф "Кингсмен: Секретна служба" 

(16+)
16.00�Х/ф "Кингсмен: Золоте кільце" 

(16+)
19.00�Х/ф "Примарний вершник" (16+)
21.00�Х/ф "Примарний гонщик: Дух 

помсти" (16+)
23.00�Х/ф "Цунамі 3Д" (16+)
0.40�Варьяти (12+)
2.00�Профілактика

СТБ.
5.50�Х/ф "Вечори на хуторі біля Диканьки 

(Ніч перед Різдвом)"
7.10�Х/ф "Приборкувачка тигрів"
9.10�"МастерШеф Професіонали" (12+)
13.05�"Хата на тата" (12+)
15.00�"СуперМама"
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
23.20�"Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
7.00�"Джедаі 2019"
9.00�"Загублений світ"
13.05�Х/ф "Вторгнення: Планета Земля"
14.55�Х/ф "Бенджамін Фальк і Примарний 

Кинджал"
16.50�Х/ф "Книга Ілая"
19.00�Х/ф "П`ятий вимір"
21.10�Х/ф "Морський бій"
23.45�Х/ф "Фейкові копи"
1.45�"Облом.UA."

НТН.
8.10�"Україна вражає"
10.00�Х/ф "Іван Сила"
11.50�Х/ф "За сірниками"
13.40�Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
15.15�Х/ф "Одруження Бальзамінова"
17.05�Х/ф "Пограбування казино" (16+)
19.00�Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00�Х/ф "Право на вбивство" (16+)
23.55�Х/ф "Брехня та ілюзії" (16+)

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

П'ЯТНИЦЯ,  5 лютого

СУБОТА,  6 лютого

НЕДІЛЯ,  7 лютого
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Головурів с., 1/3 ц., автономне опалення, 41,7 кв.м, 
житлова площа — 21,8 кв.м, кухня — 8,1 кв.м, с/в 
суміжний, простора лоджія, частково меблі, жит-
ловий стан, 364800 грн, торг. Тел.: 0 99 0660633, 
0 95 1534133.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
2 кімнати в гуртожитку, р-н «Орбіти», 2/5, 30 
кв.м, якісний ремонт, з меблями, м/п вікна, б/д. 
Тел.: 0 67 7816793, Руслан. 

К.Шлях вул., 2/4 ц., 48,7/30/8, с/в разом, лоджія — 
вихід з кухні та кімнати, під ремонт, 546000 грн. 
Тел.: 0 97 2526578.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., р-н «Супутника», двостороння, 56 
кв.м, кімнати окремо, балкон та лоджія засклені, 
997000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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
Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 

два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 со-
ток рівна, два великих гаражі, один зроблений 
під СТО з ямою, господарські споруди, гарна 
інфраструктура (супермаркети, школа, дит-
садок). Ціна договірна. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бойлер, 
газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 17 
соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж металевий, майже новий. Тел.: 0 66 
2902444.

Земельні ділянки
Бориспіль
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са-
док. Тел.: 0 98 2812556.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, 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.

Куплю
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
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.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137. 

Здам

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø³

îäðàçó
Бориспіль
Автовикуп: після ДТП та цілі, нерозмитнені, про-
блема з документами, будб-якої марки. Терміново 
та вигідно. Тел.: 0 93 7025842, 0 96 1881818, 0 95 
1400912.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: адміністратора в ресторан, 
офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, адмі-
ністратора в готель, покоївку, техніка-догляда-
ча, інженера-енергетика, банщика, автослюса-
ря, прибиральника території — садівника. Тел.: 
0 50 3521592. 

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

Запрошуємо на роботу: економістів із мате-
ріально-технічного забезпечення (зі знанням 
англійської мови);інженерів-лаборантів (ме-
трологів);адміністратора системи; програмі-
ста 1С;начальника дільниці. Ми пропонуємо: 
стабільну з/п та преміювання; медичне стра-
хування; корпоративний транспорт до/з місця 
роботи. Тел.: 0 67 4637244,0 67 4410220,0 67 
2460379. 

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер 
з продажу, завідуючий складом, начальник 
виробництва, водій на вантажний автомо-
біль Іsuzu, вантажопідйомність 2,5 т, робочі 
верстатники: на картонно-різальний верстат, 
на рольовий прес, на тигель; вантажники; 
різноробочі. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 
4666416, Володимир. 

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 67 7036934.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Робота електрозварювальника, с. Любарці. 
Тел.: 0 50 3527380. 

Терміново потрібні прибиральниці/ки, 
спецодяг, соцпакет, з/п 7000 грн/15 змін. Тел.: 
0 67 2338089.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Досвідчена домробітниця наведе порядок і 
чистоту у вашій оселі, догляне за рослинами 
і домашніми тваринами. Працюю з дорогими 
поверхнями, 1-2 дні. Тел.: 0 95 8092042.

ПРОДАМ

Бориспіль

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

Будинок, с. Іванків, 3 кімнати, всі зруності,5000 
грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.

Гуртожиток, СУМ-17, 2500 грн за все Тел.: 0 67 
4503318.

Здаються кімнати в гуртожитку, ціна від 2600 
грн. за кімнату + комунальні послуги, м. Бо-
риспіль, пров. Б. Хмельнцького,6 (р-н школи 
№6). Тел.: 0 50 8039000. 

Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м 
та 30 кв.м, р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 
3688909, 0 67 5017077.

Найму
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
Куплю

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 
95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 67 
7762201, 0 93 0925499.

РІЗНЕ

Бориспіль

Вікна, двері, балкони. Виготовлення, уста-
новлення, регулювання, ремонт. Тел.: 0 98 
6696294, 0 66 9930305. 
Мисливську глабкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.
Побутовий вагончик, 3х5 м, м. Бориспіль, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 5054570.
Сіно в тюках; солома в тюках; індокачки ко-
ричневі, ціна договірна. Тел.: 0 50 159019, 0 99 
9754462.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.
Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, те-
лиць, телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 
5044406.

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

Асенізаторські послуги, викачування вигріб-
них ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, 
Юрій.

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

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакобло-
ка, піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсо-
картон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 
0 99 3598319.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Виделення аварійних дерев. Корчування пнів. 
Тел.: 0 68 6071394, Андрій 

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних. 
Тел.: 0 67 8452525.
Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 98 
0484595.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон Апраксіна запрошує на стрижки, фарбуван-
ня та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 97 
8828312.
А якщо вам потрібен домашній майстер: ремонт 
побутової техніки, електрик, сантехнік, будівельні 
роботи, зборка розборка меблів. ФОП Дубровський 
Д.В. Телефонуйте: 0 95 7677058, 0 63 3612232.

РІЗНЕ
Втрачене свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно №798, видане на ім'я Грачова Ігоря 
Вікторовича Вишеньківською сільською радою 
13.06.2007 р., на підставі рішення виконкому Ви-
шеньківської с/р №134 від 30.03.2007 р., вважати 
недійсним.
Втрачений витяг про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно №14937162, виданий на ім'я Гра-
чова Ігоря Вікторовича Бориспільським районним 
бюро технічної інвентаризації 18.06.2007 р., вважа-
ти недійсним.
Втрачений державний акт про право приватної влас-
ності на землю, серія Р1 №249223, виданий на ім'я 
Грачова Ігоря Вікторовича Управлінням земельних 
ресурсів Бориспільського району 24.03.2004 р., на 
підставі рішення Вишеньківської сільської ради на-
родних депутатів від 04.07.2003 р., зареєстрований 
в Книзі записів державних актів на право приватної 
власності на землю за №3/526, вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

 Порядна жінка, 67 років, познайомиться з чоло-
віком 65-68 років, добрим, який веде здоровий 
спосіб життя та має житло у м. Бориспіль чи ра-
йоні, згодна на переїзд. Тел.: 0 95 0732159, 0 98 
2153173.
Самотній чоловік, автомобіліст, 64/180/95, сво-
го житла не маю, познайомлюсь із самотньою 
жінкою (вдовою) 60-64 р., яка проживає у м. 
Бориспіль чи районі, у власному будинку, без ді-
тей, згоден на переїзд. Тел.: 0 98 8204826, 0 99 
2282610.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Вам буде необхідно 
сконцентрувати свої зусилля 
на роботі. Настає досить про-

дуктивний період, особливо в профе-
сійній сфері.

ТЕЛЕЦЬ. Вам доведеться роз-
грібати рутину й те, на що рані-
ше не вистачало сил. Для кож-

ної речі й завдання знайдеться необхід-
не місце й час.

БЛИЗНЮКИ. Постарайтеся 
спокійніше ставитися до рап-
тових змін ситуації. Удача на ва-

шому боці. Зосередьтеся на важливо-
му, поставте мету, і ви одержите те, чого 
прагнете. Причому обставини самі скла-
дуться на вашу користь.

РАК. Досить нервозний пе-
ріод, прийдеться неабияк по-
трудитися. Для реалізації намі-

ченого, не прибігайте до тиску на оточу-
ючих людей, інакше все може обернути-
ся проти вас же.

ЛЕВ. Ви можете розкрити свої 
здібності, не варто думати, що 
ваш зоряний час ще не настав. 

Удача буде супроводжувати вас багато в 
чому. Вас чекає кар'єрне зростання.

ДІВА.  У діловій сфері панує спо-
кій і рутина. Для вас може вияви-
тися непосильним завданням 

контролювати ситуацію, що взагалі непо-
гано. На перший план вийдуть проблеми 
особистого характеру й сімейні справи.

ТЕРЕЗИ.  З керівництвом кра-
ще не конфліктувати. Намагай-
теся зарекомендувати себе 

справжнім професіоналом. Виявіть тер-
пимість до колег.

СКОРПІОН. Буде багато діло-
вих зустрічей і вигідних про-
ектів. У професійній сфері вам 

буде забезпечена стабільність і благо-
получчя.

СТРІЛЕЦЬ. Чекає багато 
успішних справ, спілкування й 
розваг. Вас зацікавлять нови-

ни, перспективні знайомства й важливі 
розмови. У вас буде можливість кинути 
всі сили на роботу й показати всім , який 
ви цінний і незамінний співробітник.

КОЗЕРІГ. Вам необхідно 
твердо стояти на своєму, на-
віть якщо на вас будуть тис-

нути, щоб ви змінили свою думку. Під-
тримка начальства дозволить позбути-
ся ворожнечі й інтриг колег.

ВОДОЛІЙ. Буде гора робо-
ти. Будьте зібрані, і ви зможете 
встигнути зробити багато чого, 

практично не відчуваючи втоми. Може 
надійти цікава ділова пропозиція.

РИБИ. Ваші успіхи й досяг-
нення — це досить похваль-
но, але прийшов час рухати-

ся вперед. Вам буде нудно тупцювати 
на місці.  У вихідні приємні події можуть 
відбутися з вашими дітьми.
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