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БЛАГОУСТРІЙ

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ 
КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ: 
БЕЗ ДЕРЕВ, ЗА МІЛЬЙОН ТА ЧЕРЕЗ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС

�� Схвалено�програму�та�умови�Всеукраїнського�відкритого�
архітектурного�конкурсу�на�кращу�проектну�пропозицію�
реконструкції�парку�культури�та�відпочинку�на�вул.�Київський�
Шлях,�69а.�За�відповідне�рішення�проголосували�депутати�
Бориспільської�міської�ради�23�лютого�2021�р.

Ілона НЕГОДА, фото автора та із 
відкритих джерел

Найближчим часом (не пізніше 10 
березня) оголошення про конкурс, 
його умови та терміни буде розмі-
щено у місцевих та загальнодержав-
них ЗМІ та на сайті міської ради. 

«Вісті» ознайомилися з програ-
мою та умовами конкурсу. До уваги 
читачів — найважливіші моменти.

Про�озеленення�
мова�не�йде

Мета конкурсу визначена як «по-
шук унікального та ергономічного 
концептуального рішення дизай-
ну елементів благоустрою для роз-
ташування в міському середовищі 
Борисполя», в результаті чого має 
бути здійснений комплексний бла-
гоустрій території та сформовано 
громадський простір у визначеній 
парковій зоні. Вже за цим формулю-
ванням очевидно, що про дерева 
та озеленення мова не йде — ли-
ше про елементи благоустрою. Що-

правда, у завданнях та вимогах до 
конкурсного проектування зазна-
чено, що зелені насадження мають 
бути «максимально збережені». То-
му невідомо, в якій кількості зали-
шиться наявна в парку рослинність 
і чи не пожертвують нею заради вті-
лення в життя обраної концепції. 

Площа ділянки, яка пропонуєть-
ся до реконструкції — 3,9192 га. 
Вона обмежена Бориспільською 
ДЮСШ, вулицями Митрополита 
Шептицького (колишня Вороши-
лова), 1 Травня та Київський Шлях. 
Цільове призначення — для будів-
ництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення. 

У завданні конкурсу зазначаєть-
ся, що проектанти повинні знайти 
рішення, які б відповідали як істо-
ричному середовищу, так і перифе-
рійним районам міста, були б стри-
маними, лаконічними та сучасними 
водночас. Крім того, елементи бла-
гоустрою повинні встановлювати 
новий рівень комфорту та підви-
щити стандарти використання гро-
мадських просторів міста. 

Запрошуються�
архітектори�зі�всієї�
України

Учасниками конкурсу можуть бу-
ти українські архітектори з досвідом 
створення публічних середовищ з 
елементами вуличного та паркового 
благоустрою. Співробітники замов-
ника та організатора (управління ка-
пітального будівництва Бориспіль-
ської міської ради), члени журі, залу-
чені експерти та їхні родичі не мають 
права брати участь у конкурсі. 

Щодо журі, то воно складати-
меться з представників органів ви-
конавчої влади та місцевого само-
врядування, членів творчих профе-
сійних спілок, провідних архітекто-
рів, дизайнерів, урбаністів митців 
тощо. Члени журі повинні будуть 
утримуватися від публічних заяв 
до закінчення термінів проведення 
конкурсу, не матимуть права кон-
сультувати учасників та залучати-
ся до участі у подальшій роботі над 
проектом-переможцем.

Переможця�оберуть�
за�один�день

Участь у конкурсі буде безкоштов-
ною. Натомість передбачено три гро-
шові премії кращим авторам проек-
тів: 45 тис., 35 тис. та 25 тис. грн. Всьо-
го бюджет конкурсу з урахуванням 
призового фонду складає 154900 грн.

Вартість проектних робіт, запро-
понованих автором, не має переви-
щувати 1 млн 200 тис. грн.

Конкурсні проекти та повідом-
лення про результати конкурсу бу-
дуть опубліковані в мережі інтер-
нет на офіційному веб-сайті кон-
курсу, у соціальних мережах та мо-
жуть бути розміщені в ЗМІ.

Останній термін реєстрації учас-
ників конкурсу — 30 березня. На по-
дання конкурсних робіт відводиться 
трохи більше місяця, останній термін 
— 12 травня. Журі розглядатиме ро-
боти один день, а вже 14 травня має 
оголосити переможця. 

?Було Стало

Що�буде
�� КОМЕНТАР�ІЗ�ПРИВОДУ

Тетяна Баженова, архітектор, 
заступник голови громадської 
ради з питань будівництва і ар-
хітектури: 

«Реконструкція парку в центрі 
Борисполя має ставити на меті 
головне: не нашкодити, зберегти 
і відновити.

Я уважно ознайомилася із 
завданням конкурсу. Перша дум-
ка: хто і навіщо вигадав цю про-
фанацію? Гучні слова та терміни 
відволікають від самого парку та 
його головної ознаки і принади 
— дерев.

Основними завданнями кон-
курсу зацікавлені особи вва-
жають «дизайн елементів бла-
гоустрою», але ж парк, у першу 
чергу, це зелень, тінь, шелест ли-
стя, спів птахів і відпочинок. Не 
бруківка чи форма лавки, не за-
клади громадського харчування 
чи платні розваги, а саме дерева.

У завданні конкурсу немає жод-

ного слова про вивчення стану 
існуючих дерев чи висадження 
нових видів, мова йде лише про 
«елементи благоустрою».

Хочу звернути увагу на те, що 
мінімально необхідна і достатня 
інфраструктура вже створена 
вздовж наявних доріжок, а торік 
були облаштовані нові доріжки 
(по стежках, які за багато років 
протоптали мешканці) і встанов-
лені додаткові лавки та урни. 

У парку не вистачає зони тихого 
відпочинку, природних прогулян-
кових маршрутів, але його площа 
вже не дозволяє вмістити їх. Тож 
створити справжній парк можна 
тільки на нових територіях, проте 
виросте він тільки через 30–50 ро-
ків, і це треба враховувати.

Тож поки новий парк не закла-
дуть, а дерева в ньому не виро-
стуть, міський парк невідкладно 
потребує збереження існуючих 
дерев і висадки нових крупномі-
рів. А для такої роботи потрібно 
залучати не «проектантів», а ланд-
шафтників, арбористів та екологів. 

Щодо благоустрою міста, то, як-
що дуже хочеться щось побудува-
ти (мощення тротуарів плиткою, 
встановлення скульптур, пам’ят-
ників і глечиків тощо), як архітек-
тор можу порекомендувати новій 
владі зробити водовідведення з 
доріг, вулиць та тротуарів — за це 
громада буде дійсно вдячна».

«Головною�ознакою�парку�є�дерева,�
а�не�кафе,�атракціони�та�бруківка»
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ОФІЦІЙНО

?
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ�З�БОРГАМИ:�
КОМПЕНСУЄ ДЕРЖАВА АБО ЗАПЛАТИТЬ 
МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ

�� Виконавчий�комітет�Бориспільської�міської�ради�
відмінив�своє�попереднє�рішення�про�підвищення�тарифів�
для�потреб�бюджетних�установ,�організацій�та�інших�
споживачів�міста�Борисполя.

Ірина КОСТЕНКО

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
від 22 лютого 2021 року питання 
було внесене до порядку денного 
додатково: «Про визнання таким, 
що втратило чинність, рішення ви-
конавчого комітету міської ради від 
1.02.2021 року «Про коригування 
комунальному підприємству тепло-
вих мереж «Бориспільтепломере-
жа» тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання 
теплової енергії для потреб бю-
джетних установ, організацій та ін-
ших споживачів міста Борисполя», 
яке вступало в дію з 1 лютого і мало 
діяти до 30 вересня цього року.

Директор КП «Бориспільтепло-
мережа» Володимир Палінка по-
яснив, що рішення про підвищення 
тарифів з лютого було викликане 
збільшенням вартості газу та подо-

рожчанням плати за його розподіл. 
Але 9 лютого був підписаний ме-

морандум між Кабінетом Міністрів 
України, НКРЕКП та НАК «Нафто-
газ України» і мерами українських 
міст, в якому йдеться про те, що 
вартість послуги постачання те-
плової енергії та гарячої води у ба-
гатоквартирні будинки протягом 
нинішнього опалювального сезону 
не зміниться. Згідно з підписаним 
документом, до кінця опалюваль-
ного сезону 2020-2021 років укра-
їнці безперебійно отримуватимуть 
опалення.

Меморандум також передбачає, 
що теплопостачальні підприєм-
ства гарантовано отримуватимуть 
газ для виробництва тепла та по-
стачання його у домівки громадян 
упродовж усього опалювального 
періоду 2020-2021 років. Для цих 
підприємств передбачені від-
строчка оплати за природний газ 

та компенсація різниці між рин-
ковою ціною природного газу та 
ціною, врахованою в тарифах за 
тепло.

Уряд гарантує, що фінансуван-
ня компенсацій для підприємств 
теплопостачання не перекладати-
муть на органи місцевого самовря-
дування.

«Може виникнути ситуація, що, 
якщо зараз вимагатимемо оплати 
з урахуванням всіх подорожчань, 
а держава визначить механізми 
погашення через дотацію, ми ні-
чого не отримаємо. Якщо надія на 
дотацію від держави не спрацює, 
це буде навантаженням на бюджет 
громади. Але тим самим місцевий 
бюджет захистить своїх мешканців 
та приватних підприємців, які для 
них працюють, — прокоментував 
рішення Володимир Палінка. — У 
платіжки збільшений тариф ще не 
пішов».

«РОКІРОВКА» В 
ДЕПУТАТСЬКОМУ КОРПУСІ

АТАСС ПІДВИЩУЄ ВАРТІСТЬ 
ПРОЇЗДУ

На сесійному засіданні Бо-
риспільської міської ради 23 
лютого 2021 року були затвер-
джені зміни у складі депутат-
ського корпусу та комісій. 

• Заяву про дострокове при-
пинення повноважень депута-
та Бориспільської міської ради 
подав Володимир Борисенко, у 
зв’язку з обранням його Бори-
спільським міським головою. 
Замість нього депутатський ман-
дат отримав його однопартієць 
Ілля Луців. 

Зміни у складі постійних ко-
місій Бориспільської міської 
ради VІІІ скликання:

• депутат Олена Донченко 
перейшла з комісії з питань 
промисловості, будівництва, 
архітектури та інвестиційної 
діяльності до комісії з питань 
індивідуального будівництва та 
землекористування;

• депутат Євген Сірик вийшов 
із комісії з питань житлово-кому-
нального господарства, прива-

тизації, благоустрою та екології 
та перейшов до комісії з питань 
транспорту, торгівлі та побуто-
вого обслуговування населення;

• депутат Микола Корнійчук 
залишив комісію з питань тран-
спорту, торгівлі та побутового 
обслуговування населення і 
працюватиме в комісії з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства, приватизації, бла-
гоустрою та екології;

• депутат Михайло Андрєєв 
долучиться до роботи в комісії 
з питань транспорту, торгівлі 
та побутового обслуговування 
населення;

• виключено зі складу постій-
ної комісії міської ради з питань 
планування бюджету, економіч-
ної реформи Людмилу Пасько, 
яка на одному із попередніх 
сесійних засідань подала заяву 
про припинення своїх депутат-
ських повноважень, і депутати 
її задовольнили.

ЛЮДМИЛУ�БИСТРУ�ТА�ВІТАЛІЯ�ГОРКУНА�
ПРИЗНАЧЕНО НОВИМИ ЗАСТУПНИКАМИ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

23 лютого, на черговій сесії Бориспільської міської ради, заступни-
ки міського голови Людмила Ковальова та Людмила Пасенко написа-
ли заяви про переведення на інші посади.

На посади заступників міськрада затвердила Людмилу Бистру та Віталія 
Горкуна. 

23 лютого, на черговій сесії 
Бориспільської міської ради, 
було призначено сільських ста-
рост: 

Тетяна СКРИПКА — староста 
Рогозівського старостинського 
округу;

Володимир СИДОРЕНКО — 
староста Любарецького старо-
стинського округу; 

Олександр СИВЕЦЬ — ста-
роста Глибоцького старостин-
ського округу; 

Олександр КИРИЧЕНКО — 
староста Іванківського старо-
стинського округу; 

Володимир ДЕГТЯР — ста-
роста Кучаківського старостин-
ського округу; 

Людмила ВОЛКОВА — ста-
роста Сеньківського старостин-
ського округу.

Призначено�
сільських�старост

Ірина КОСТЕНКО

23 лютого 2021 року на Фей-
сбук сторінці підприємства 
АТАСС з’явилася інформація, що 
з 01.03.2021р на маршрутах №№ 
14, 316, 751, Сошників, Старе, Го-
ловурів та Рогозів підвищиться 
вартість проїзду. «Вісті» поціка-
вилися у керівника ПрАТ «АТАСС 
Бориспіль» Сергія Паська при-
чинами прийнятого рішення. 

Той повідомив, що підвищен-
ня тарифів є вимушеним кро-
ком і має всі економічні пере-
думови. Так, здорожчання про-
їзду зумовлене підвищенням 
цін на паливно-мастильні ма-
теріали, запчастини, витрат на 
технічне обслуговування і ре-
монт рухомого складу та збіль-

шенням вартості комунальних 
послуг (електроенергія, вода). 
Підприємство несе збитки і че-
рез карантинні обмеження та 
простої, які держава не компен-
сує. Крім того, роками не ком-
пенсують перевезення пільго-
вих категорій пасажирів. 

За словами керівника підпри-
ємства, погодження з Київоб-
ладміністрацією рішення не по-
требує, адже норма про це вилу-
чена ще у 2015 році постановою 
КМУ. Таким чином, вартість про-
їзду в приміських та міжміських 
автобусних маршрутах загаль-
ного користування встановлю-
ється перевізниками самостійно 
на підставі економічно обґрун-
тованих витрат. 

РОБОТА 
МЕНЕДЖЕР�
З�РЕКЛАМИ

063 264-00-78
067 353-61-17
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ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

ВАЖЛИВО. Відчуження таких 
земельних ділянок на користь 
юридичних осіб залишається 
під забороною до 1 січня 2024 
року, крім переходу до банків 
права власності на земельні 
ділянки як предмет застави, 
спадщини, обміну та відчужен-
ня земельних ділянок для су-
спільних потреб. Державна та 
комунальна землі до продажу 
заборонені.
Творці та прихильники нового 
закону зазначають: він — не 
про продаж землі, а про право 
вільно розпоряджатися своєю 
власністю, а заборона була не-
потрібним «рудиментом», що 
заважав Україні стабілізувати 
економіку, подолати кризу та 
отримати грошову підтримку 
від зарубіжних фінансових 
партнерів. 

Мораторій на продаж сільсько-
господарських земель закінчив-
ся — з 1 липня в Україні починає 
діяти ринок землі, передбачений 
земельною реформою. Таким 
чином, власники земельних паїв 
зможуть самостійно вирішувати, 
що робити з землею. Якщо раніше 
законних варіантів було лише два 
— обробка власноруч або здаван-
ня в оренду фермерським госпо-
дарствам — через кілька місяців 
землю можна буде продати. 

Якщо ви власник паю, але 
поки сумніваєтеся, чи варто з 
ним «попрощатися», маєте й 
інші варіанти, які передбачив 
законодавець:

• продовжувати здавати свою 
землю в оренду та отримувати 
за це гроші на картку, а не бар-
тером;

• використати землю як заставу 
для отримання кредиту;

• використати права на пай як 
внесок до статутного капіталу 
господарського товариства;

• передавати землю в спадок;
• офіційно дарувати;
• обміняти пай на інший (якщо 

знайдете бажаючого).

Наталія ТОКАРЧУК

У 1995 році колгоспні сільсько-
господарські землі вирішили роз-
паювати. Та отримали землю не всі, 
а лише 6,5 мільйонів українців, які на 
той момент працювали в колгоспах 
або вийшли на пенсію. Всі вони отри-
мали земельні наділи площею від 0,2 
до 6 гектарів. Та вже кілька років по-
спіль їх нащадки позбуваються паїв 
всіма правдами й неправдами, в т.ч. 
використовуючи нелегальні схеми. 
Менш ніж через півроку вони змо-
жуть зробити це законно.

Чи готові до появи нового «то-
вару» ріелтори, як оцінюють май-
бутні перспективи та чи не стане 
вільний продаж землі загрозою для 
фермерських господарств — у ма-
теріалі «Вістей».

Чи�буде�
«європейська»�ціна

Ініціатори та розробники закону 
запевняють, що головна його пе-
ревага для власників паїв у тому, 
що продати землю тепер можна бу-
де за «справедливою ціною» — не 
нижчою, ніж у Європі. Чи так це?

На «сірому» ринку землі у 2019-
2020 рр. паї пропонувалися за ці-
ною від 2 (Донецька, Луганська, За-
порізька, Херсонська, Житомир-
ська області) до 6 (Київщина) тис. 
доларів за гектар. Були ділянки і за 
цінами від 10 до 100 тис. доларів 
за гектар — наприклад, за фасад-
ну ділянку повз жвавої траси або в 
мальовничій місцевості. Такі ділян-
ки привабливі з комерційної точки 
зору, тому ціна на них стабільно ви-
сока, незважаючи на офіційну забо-
рону щодо зміни їх цільового при-
значення, яку в Україні, вже тради-
ційно, навчились обходити. 

Деякі фахівці ринку нерухомо-
сті прогнозують поступове підви-
щення вартості землі після відміни 
мораторію, але не факт, що землю 
можна буде дійсно продати за єв-
ропейськими цінами. Адже агро-
холодинги, конкуренції з якими так 
бояться дрібні фермерські госпо-
дарства, скоріш за все, не поспіша-
тимуть скуповувати землі, які нині 
орендують. Хіба що за наднизькою 
ціною. Так, у одному з інтерв’ю влас-
ник агрохолдингу Миронівський 
хлібопродукт (МХП) Юрій Косюк 
заявив, що точно не буде купувати 
орендовані ділянки дорожче, ніж 
за 1,5-2 тис. дол. за гектар. «Сьогод-
ні необов’язково володіти землею, 
як у 20 столітті, цілком можна орен-
дувати. Є категорія спекулянтів, для 
яких ця історія (купівля паїв — ред.) 
набагато цікавіша, ніж для нас», — 
зазначив він. 

А�як�у�Борисполі?�
Що думають про відміну мора-

торію та які прогнози дають бори-
спільські ріелтори, що займаються 
продажем землі? 

Людмила Рафаілова, юрист та 
фахівець з продажу нерухомо-
сті, не поділяє думку щодо підви-

щення цін на паї після відміни мо-
раторію. Її прогнози без оптимізму 
— ціни можуть «обвалитися». 

«Паї жваво купуються-прода-
ються вже кілька років із викорис-
танням всіляких схем, ніхто відмі-
ни мораторію не чекає. Більш то-
го, серед людей є побоювання, 
що, коли відкриється легальний 
ринок, пропозицій буде надто ба-
гато, і це знизить ціни, тому деякі 
з них поспішають продати вже за-
раз, коли ціна продажу гектару — 
біля 2000 доларів. Особисто я вва-
жаю, що це низька ціна і продава-
ти землю нерозумно, адже оренда 
паю подекуди сягає 500 доларів на 
рік. Тому мій вибір — оренда або 
передача паю у спадок дітям, са-
ме так я і планую робити зі своєю 
землею, що залишилась від бабусі.

Боюсь, що панічні настрої, які 
притаманні більшості українців, 
спрацюють не на користь Україні та 
дрібному сільськогосподарському 
виробництву. Постраждають неве-
ликі фермерські господарства. Во-
ни роками вкладали в орендовану 
землю кошти — обробляли, вноси-
ли добрива, орали, та навіть не всти-
гли «відбити» вкладене, адже період 
окупності у сільському господарстві 
10 років і більше. Тепер хтось із них 
втратить землю, бо господарі в по-
гоні за «швидкою гривнею» прода-
дуть паї, а хтось вимушений буде 
брати в борг, щоб викупити паї са-
мостійно, поки господар не продав 
їх комусь іншому», — вважає вона. 

Фермери:�купувати�
землю�бажання�є,�та�
немає�грошей

Валерій Мартишко, керівник 
фермерського господарства, на-
лаштований песимістично. Каже, 
при всьому бажанні купувати зем-
лю в достатній для нормальної ро-
боти кількості дрібні фермери не 
мають змоги.

«Вже зараз намір продавати паї 
висловлюють 40-50% їх власників. І 
вони навіть не цікавляться цінами, 
головне — продати, збутися непо-

трібної землі, отримати хоч щось. 
З одного боку, я їх можу зрозуміти 
— працюючи з селянами, бачу, на-
скільки збідніли люди. З іншого боку, 
проблема в тому, що люди не розумі-
ють ціни землі. Що таке 1-2 тис. дола-
рів для українського чорнозему? Це 
безцінь. Середній розмір паю — 3 
гектари. Що можна купити за прода-
ний пай, за 5-6 тис. доларів? Можли-
во, колись ціна і виросте, як це було 
у інших країнах через кілька років 
після відкриття ринку землі. Як при-
клад можу навести Литву чи Польщу. 
До відкриття легального ринку зем-
лі та зразу після прийняття закону 
про вільний обіг землі ціни були на 
рівні українських — в середньому 
1,5 тис. доларів за гектар. Лише че-
рез роки вони почали рости і зараз 
гектар сільськогосподарської землі 
у Прибалтиці коштує від 3 до 6 тис. 
доларів. 

Щодо мене, то я не зможу купу-
вати землю. Так само можу сказати 
за моїх колег, невеликих фермерів. 
Нам і так не вистачає оборотних ко-
штів. Ми працюємо весь рік, щоб за-
платити людям за оренду паїв. На-
віть за умови найнижчої ціни — 1 
тис. доларів за га — треба віддати 
за землю суму, аналогічну 5-6 рокам 
оренди. Ми обробляємо сотні гекта-
рів, а це сотні тисяч доларів, щоб їх 
купити, плюс сплата податків. У нас 
немає таких коштів. Позику на таку 
суму під 3-4% взяти теж неможливо. 
Ми сподівалися на підтримку дер-
жави, на цільові кредити, та зараз 
розуміємо, що цього не буде. 

Я усвідомлюю, що через чотири 
роки, коли закінчиться термін орен-
ди землі, якою я користуюсь, я можу 
залишитись ні з чим. Ви лише уявіть 
— відпрацювати на землі все життя, 
купити масу техніки, обладнання (а 
один трактор коштує від 2,5 мільйонів 
гривень), вкласти гроші у потужнос-
ті, побудувати цехи, склади — і зали-
шитись ні з чим. Кому це все буде по-
трібно? Влада каже, фермери повинні 
піднімати тваринництво. Як? Якщо не 
годувати тварин вирощеним власно-
руч зерном, це економічно недоціль-
но. Без землі не буде нічого. 

Цей закон прийнятий не для Украї-
ни і не для українців. Ми виконали ви-
моги Європарламенту відкрити ри-
нок землі і це дорого нам обійдеться. 
73% українських земель є сільсько-
господарськими, і через кілька років 
ці землі можуть вже бути не україн-
ськими, а китайськими, арабськими, 
чиїми завгодно. Наївно вірити, що за-
борона на продаж землі іноземцям 
когось зупинить, її обійдуть, як досі 
обходили заборону на відчуження па-
їв. Україну виставили на продаж», — 
констатує співрозмовник.

Інша�думка:�причин�
для�паніки�немає

Олександр Сафонов, депутат 
Бориспільської міської ради та  
керівник СТОВ «Любарецьке», 
яке обробляє орендовані у лю-
дей паї, вважає: панікувати при-
чин поки немає. На його думку, 
зараз мають намір продавати свої 
паї не більше, ніж 15% тих, хто їх 
має. Але якщо власники паїв, які 
обробляє його підприємство, ви-
являть таке бажання, керівник на-
магатиметься задовольнити всіх, 
паї за потреби та можливості ку-
пуватиме.

«Звичайно, ми будемо купувати 
землю. Щодо порядку цін, поки не 
маю певних цифр. Ринок землі ще 
не запрацював, точного прогно-
зу не дасть ніхто. Думаю, що мо-
раторій зробив свою справу — 
люди звикли до оренди і не побі-
жать продавати паї, як тільки ри-
нок землі відкриють. Тим більше, 
орендна плата зараз досить висо-
ка і забезпечує велику дохідність. 
Відіграє роль і те, що Київщина — 
регіон із традиційно вищими до-
ходами, тому не можу погодити-
ся з тим, що люди аж так бідують, 
що зразу почнуть продавати паї. Зі 
свого боку, я, хоч і готовий до ви-
купу паїв, не рекомендував би їх 
продавати в найближчий час, поки 
ринок землі не сформується та не 
устаткується. Зараз ситуацією ко-
ристуються перекупники, які про-
понують дуже низькі ціни. З часом 
ціна на паї виросте, тому вигідні-
ше залишити їх в родині — пере-
дати в спадок», — зазначив Олек-
сандр Сафонов. 

Тим�часом
Навіть після прийняття закону 

суперечності щодо його доціль-
ності не вщухають та стають при-
водом до політичних баталій. Так, 
політичні партії «Батьківщина» та 
«ОПЗЖ» вже вирішили оскаржити 
конституційність закону про віль-
ний продаж землі. Ініціатори кон-
ституційного подання стверджу-
ють, що земля є основним націо-

нальним багатством українського 
народу та має перебувати під осо-
бливою охороною держави, і на-
самперед це стосується земель 
сільськогосподарського призна-
чення. На думку противників від-
міни мораторію, від нового закону 
виграють лише олігархи та пере-
купники, що мають вільну готівку й 
вже звикли до «сірих» схем — вони 
зможуть скупити землю за безцінь 
через сотні підставних осіб з метою 
подальшого перепродажу, а тепе-
рішні власники землі знову будуть 
обмануті. 

ВЛАСНИКИ�ПАЇВ�—�НА�«НИЗЬКОМУ�СТАРТІ»
�� «Купуйте�землю,�адже�її�більше�ніхто�не�виробляє»,�—�

Марк�Твен.�Ці�слова�американського�письменника,�сказані�
ним�більш�ніж�100�років�тому,�будуть�актуальними�завжди.�

�� ОФІЦІЙНО
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АКТУАЛЬНО

СОЛОДКІ КИШЕНЬКОВІ
�� Учениця�10-го�класу�Кучаківської�школи�I-III�ступенів�ім.�гетьмана�Івана�Сулими�Віка�

Соляник�—�уже�відомий�серед�місцевих�мешканців�кондитер.�Свої�кишенькові�15-річна�
десятикласниця�заробляє�тим,�що�випікає�на�замовлення�торти�й�інші�солодощі.�

Валентина ОЛІЙНИК, фото з ар-
хіву юної кондитерки

Школярка розказує, що змалечку 
завжди допомагала з солодкою ви-
пічкою своїм двоюрідним сестрам. 
Однак ті нічого їй не доручали, хіба 
потримати міксер. Дівчинці хотіло-
ся чимшвидше підрости і хоч щось 
спекти самій, без допомоги. 

«Зебра»,�«Медовик»�та�
інші

В 11 років вона спекла «Зебру», 
свій перший торт без допомоги. 
Потім був «Медовик» та інші. За-
раз, у 15 років, вона пече з іще 
більшим запалом. Батьки її всіля-
ко підтримують, систематично ви-
діляючи чималі кошти на купівлю 
продуктів для готування, а на Но-
вий рік здійснили мрію дівчинки 
— подарували планетарний мік-
сер, що в рази полегшило роботу, 
адже можна робити кілька справ 
одночасно. Рідні давно говорили, 
що вона може пекти і на замов-
лення, проте Віка вагалася. Боя-
лася, що не вийде зробити так, як 
хоче клієнт, а тому не хотіла поки 
брати на себе таку відповідаль-
ність. Тільки створивши щонай-
менше 200 тортів на різні домашні 
свята для родичів та друзів, вона 
відчула, що готова пекти на про-
даж. У листопаді минулого року 
дівчина спекла свій перший торт 
на замовлення. 

«Це таке особливе відчуття, коли 
ти сам заробив гроші, а не хтось то-
бі просто їх дав. Іще тільки навчаю-
чись, я могла годинами дивитися 
навчальне відео з ютубу. Намага-
лася максимально точно відтвори-
ти кожен побачений майстер-клас. 
Вже згодом, дослухавшись рідних, 
розмістила оголошення на сторінці 
в інстаграм та у вайбері групи меш-
канців села, що печу на замовлен-
ня», — згадує вона. 

Заробляти�мріють�
усі�діти

Дівчинка розказує, що найбіль-
ше любить пекти бісквітні торти. 
Особливо подобається процес 
вирівнювання і декорування. 

Згадує, що момент, коли вона 
сама заробила кошти, був дуже 
тремтливим, адже майже всі ді-
ти років з 12-ти хочуть заробля-
ти самостійно. Вона теж не була 
винятком.

Про свої перші 700 гривень за 
торт вагою 2,5 кг із ляльками-лол 
до дня народження маленької ді-
вчинки згадує, що їй було дещо нез-
ручно брати кошти… Але ціна на 
ринку саме така, а у вартість вхо-
дять і самі продукти, і робота, і ко-
мунальні витрати на приготування. 
Віка каже, кожен торт — особли-
вий, починаючи від начинки і закін-
чуючи декором. А ще кожен із них 
приносить їй море знань та позити-
ву від процесу, а замовнику — нову 
смакову палітру. 

«Коли люди запитують ціну тор-
тів, то дивуються, що дорого. Але 
вони не розуміють, скільки часу 
витрачається на нього насправ-
ді!.. Хочуть, щоб торт був із якіс-
них натуральних продуктів, але 

платити за цю натуральність потім 
не хочуть. Сьогодні, коли я печу 
торти для людей, допомагати мені 
тягнеться молодша сестричка. У ці 
моменти я згадую себе 5-6-річну», 
— говорить школярка. 

ЦІНА ДОПОМОГИ — 165 ГРИВЕНЬ

СТАРТУВАВ ЧЕЛЕНДЖ 
«ПОДАРУЙ БІБЛІОТЕЦІ КНИГУ» 

МАЙЖЕ 30 МЕДИКІВ ІЗ 
КИЇВЩИНИ ОТРИМАЛИ 
ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ COVID-19 У 
ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВАКЦИНАЦІЇ

Валентина ОЛІЙНИК 

Для людей, які знаходять-
ся під опікою Бориспільсько-
го міського територіального 
центру соціального захисту 
населення, затвердили пе-
релік і вартість продуктових 
наборів. 165 гривень — саме 
стільки витратить місто на 
один продуктовий набір для 
потребуючих громадян.

«У місті малозабезпеченим 
громадянам надаються гаря-
чі обіди, їх отримують 28 осіб. 
У селі потребують допомоги 
15 осіб, але поки немає мож-

ливості організувати для них 
приготування безкоштовних 
обідів. Тому малозабезпеченим 
категоріям надаватимуться про-
дуктові набори, орієнтовно два 
рази на місяць або за потребою. 
У продуктовий набір заклали 
найелементарніші продукти 
харчування», — прокоментува-
ла заступник міського голови 
Тамара Матяш.

До продуктового набору 
увійшли такі продукти: олія (0,85 
л), цукор (1 кг), пшоно (1 кг), греч-
ка (1кг), крупа пшенична (1кг), 
крупа ячна (1кг), макаронні ви-
роби (1кг), чай (1 уп./25 пак.). 

Валентина ОЛІЙНИК

Про перші результати акції, 
що проходить в Борисполі та 
районі, розповіла директор 
міської центральної бібліо-
течної системи Жанна Кручи-
ніна. 

«Міжнародний день даруван-
ня книг у світі відзначається 14 

лютого, але книги нашій бібліо-
теці дарують постійно», — про-
коментувала директор.

За її словами, містяни, що 
відгукнулись на лютневу акцію, 
принесли вже понад 200 книг. 
Ще 125 книг подарували дитячій 
бібліотеці. По селах у бібліотечні 
фонди додалося 335 книг. 

Упродовж першого дня вакци-
нальної кампанії на Київщині ще-
плення проти коронавірусу от-
римали 28 медиків. Це праців-
ники однієї мобільної бригади з 
імунізації, а також Броварської 
багатопрофільної клінічної лі-
карні.

Як зазначила лікарка мобіль-
ної бригади Олена Вертен, кож-
ний пацієнт після отримання вак-
цини буде деякий час знаходи-
тись під наглядом лікарів.

«Усі пацієнти почуваються до-
бре. За кілька днів у них може 
розвинутися реакція на вакци-
ну — піднятися температура чи 
з’явитися слабкість. Але ці оз-
наки є нормальними та швидко 

минають. При цьому людям не 
потрібно хвилюватись, що вак-
цини можуть спричинити захво-
рювання на COVID-19, адже во-
ни не містять активних вірусів. 
Тож закликаємо вакцинуватися, 
адже це єдиний спосіб захисти-
тися від COVID-19», — пояснила 
Олена Вертен.

Загалом на першому етапі на 
Київщині провакцинують:

• 3657 медиків, які працюють у 
госпітальних базах регіону з хво-
рими на COVID-19;

• 1728 працівників та мешкан-
ців інтернатів чи інших спеціа-
лізованих закладів із догляду за 
літніми людьми.

Київська ОДА
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МІСТО

ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА БОРИСПОЛЯ: 
3 ТИСЯЧІ ВІДВІДУВАЧІВ, 500 НОВИХ КНИГ ТА 4-РІЧНІ ЧИТАЧІ

�� Як�бориспілька,�чиє�дитинство�припало�на�80-ті,�я�ще�
пам’ятаю�дитячу�бібліотеку�у�старому�Будинку�культури�
в�центрі�міста:�просторі�приміщення,�високі�стелі,�десятки�
стелажів�з�книгами�на�будь-який�смак,�читальні�зали�—�і�для�
найменших,�і�для�старших�читачів,�фортепіано�для�гри…�
Норми�у�три�книжки�на�учня�нам�не�вистачало,�і,�знайшовши�
кілька�цікавих�книг,�доводилося�вибирати,�а�зайві�ховати�у�
«потайне�місце»�за�рядами�книг,�щоб�узяти�потім.�

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

У порівнянні з бібліотекою ди-
тинства нинішня здається зовсім 
мініатюрною і бідненькою. Хоча, 
з урахуванням того, що й діти чи-
тають все менше, можливо, її роз-
мірів і наявної кількості книг до-
статньо для сучасних бориспіль-
ських школярів. Чи так це, «Вісті» 
запитали у Тетяни Руденко, про-
відного бібліотекаря дитячої бі-
бліотеки. 

Перші�500�нових�книг�
за�довгі�роки

«Нещодавно ми отримали но-
ві книги, — відразу ділиться ра-
дісною новиною Тетяна Руденко. 
— 510 примірників нової літера-
тури від Будинку книги по дер-
жавній програмі підтримки біблі-
отек. Їх отримали не всі бібліоте-
ки, а лише найактивніші, в тому 
числі ми. Адже навіть під час ка-
рантину намагалися не втрачати 
зв’язок із читачем — робили ві-
део огляди книжок, голосні чи-
тання. Нове надходження — не-
вимовна радість, адже воно пер-
ше за багато років». 

Вона демонструє новинки: глян-
цеві обкладинки, якісний папір, ві-
тчизняні та зарубіжні автори в пе-
рекладі на українську мову. Є і кни-
ги популярного нині серед дітей ав-
тора Сашка Дерманського, частого 
гостя бібліотеки. «Він уже кілька ра-
зів приїздив у Бориспіль, проводив 
зустрічі з читачами бібліотеки у ак-
товому залі ЗОШ №6, бо власного 
приміщення для таких заходів у нас 
немає», — розповідає співрозмов-
ниця. 

Бібліотека, хоч і не розділяє то-
тального захоплення інтернетом 
та соцмережами, все ж живе в но-
гу з часом. Заклад має сторінку у 
Фейсбуці та групу відвідувачів бі-
бліотеки. Мало не щодня на сто-
рінці з’являються цікавинки для 
дітей — розповіді про книги, ви-
значні дати історії та проведені 
чи заплановані заходи, виставки. 
Саме це дозволило потрапити до 
рейтингу найбільш активних біблі-
отек та отримати подарунок від Бу-

динку книги.

Три�зали�і�«бібліоняня»
Три зали бібліотеки поділені за 

віковими категоріями. Кожен, крім 
книжок, має якусь цікавинку. Так, 
у холі біля залу для учнів почат-
кової школи розміщена постійно 
діюча виставка дитячого малюнка. 
Вибір книжок у залі не надто вели-
кий, але цілком може задовольнити 
малого читача — знайдуться і «Кар-
лсон, що живе на даху», і вірші Агнії 
Барто та Корнія Чуковського, і ди-
тячі енциклопедії про все на світі, 
і вже раритетні збірники «Дванад-
цять місяців». 

Справжньою родзинкою вважа-
ють співробітники бібліотеки за-
лу для дошкільнят. Нею можуть 
скористатися діти від 2-х років. 
Невеличка ігрова кімната стане 
виходом для вічно зайнятих мо-
лодих мам, яким немає з ким за-
лишити дитину, щоб сходити в ма-
газин, на базар, у соцстрах чи ін-
ші заклади, розміщені поруч. Тут 
є все для гри і творчості — про-
тягом відведеної однієї години 
можна грати в настільні ігри, ма-
лювати, ліпити, робити самороб-
ки, гортати журнали і, звісно ж, 
читати. Такою «бібліонянею» за-
клад «вбиває двох зайців відразу» 
— дитина перебуває під наглядом 
та змалечку звикає до книг, а ма-
ми цінують виявлену до них ло-
яльність і турботу. 

У відділі 5-6-х класів поруч із 
книгами — етнокуточок із зібра-
ними предметами побуту українців 
минулого століття. Горщики, старі 
прялки, рублі, праски, серпи, інші 
інструменти, народний оригіналь-
ний домотканий одяг привезла з 
Переяславщини одна із бібліотека-
рів. Цей зал теж отримав книжко-
ві новинки: поряд із «Гаррі Потте-
ром» та Нарнією — українські Гали-
на Малик та Євген Покотюха, попу-
лярна підліткова серія «Щоденник 
слабака». 

Найбільший зал, для 7-9-х кла-
сів, має читальний зал із комп’юте-
рами. Хоча подобається наявність 
«конкурентів» бібліотекарям не 
дуже, намагаються ставитися до 
цього толерантно, адже інтернет 
— теж джерело знань. Тому вста-
новили ліміт часу — 30 хвилин, 
протягом яких школяр може поза-
йматися на комп’ютері. Не відмов-
ляють в доступі до комп’ютерів і до-
рослим — за потреби вони можуть 
скористатися технікою, щоб знай-
ти якусь інформацію чи відправи-
ти електронний лист, заплатити за 
комунальні послуги онлайн тощо.

Попри тісноту, проходять у біблі-
отеці і тематичні виставки. А до ка-
рантину проводили й масові захо-
ди, екскурсії для школярів. Діє кра-
єзнавчий клуб «Калинонька», в яко-
му беруть участь і батьки. 

Сучасні�батьки:�хтось�
любить�«глянець»,�а�
хтось�—�вічну�класику

Тетяна Руденко працює в мо-
лодшому відділі. На запитання, що 
обирають малі читачі та батьки для 
своїх дітей, відповідає: «Я бачу пев-
ну тенденцію повернення до кла-
сики. Не останню роль тут відіграє 
думка батьків, вони часто рекомен-
дують малим ті чи інші книжки сво-
го дитинства. Наприклад, книжки 
Всеволода Нестайка поза часом, 
його старих книжок не залишаєть-
ся, вони зачитуються буквально до 
дір. У нас досі зберігається примір-
ник «Тореадорів з Васюківки» 1973 
року випуску. Викинути її не підій-
мається рука, але й стан такий, що 
видати комусь уже не можна». Так 
само «вічними» є знайомі вже ба-
гатьом поколінням книжки Наталі 
Забіли, Грицька Бойка, Астрід Лін-
дгрен, Туве Янсон, Джані Родарі та 
інших авторів. 

Цікаво, що деякі батьки спокій-
но ставляться до книжок поваж-
ного віку, а деяким навпаки, як 
сорокам, подавай все блискуче, 
глянцеве та яскраве. «Сучасні мо-
лоді батьки люблять нові книж-
ки, чистенькі, з біленьким папе-
ром. Таким даси відносно не но-
ву книжку, а вони заявляють: «Що 
це за мотлох ви мені даєте?». Ка-
жу, ви тільки погляньте, скільки 

діток її вже прочитало, це ж лише 
свідчить про її популярність. У та-
кій книжці цікавий сюжет, зміст, 
ілюстрації, мораль. Не так бага-
то тих, хто розуміє цінність ста-
рих книжок. Вони навіть папір 
м’якший та приємніший на дотик 
мають, а колір сторінок не пере-
втомлює очі. Як людина, що по-
стійно має справу з книжками, 
я вже помітила, що папір нових 
книжок тільки виглядає цупким, 
а рветься насправді швидше», — 
розповідає співрозмовниця. 

Присутні й книжки на російській 
мові, адже є й попит. Крім того, ро-
сійських авторів краще читати мо-
вою оригіналу. «Для мене не іс-
нує меж між мовами. Сама я лю-
блю українську мову, я українка, 
користуюсь українською у побуті. 
Але я не можу дати читати дити-
ні Пушкіна українською мовою, бо 
це один із тих авторів, твори якого 
треба читати на мові оригіналу, ди-
тина має відчути риму, стиль, ме-
лодичність. Ми збіднимо себе, як-
що зовсім відмовимося від росій-
ськомовних класиків. Вірші Самуї-
ла Маршака, Агнії Барто чи Корнія 
Чуковського «не читаються» і не 
звучать на українській мові. Росій-
ську не можна перекреслити. Ад-
же нею говорять і багато україн-
ських патріотів», — зазначає Тетя-
на Руденко. 

За її словами, є у бібліотеці і 
книжки англійською мовою, але 
не художні, здебільшого розва-
жальна та навчальна література. 
Їх зовсім небагато, а причина від-
сутності художніх творів баналь-
на — запитують їх надзвичайно 
рідко. Хоча діти і вчать іноземні 
мови з першого класу, та не чита-
ють на них. 

Дитина�не�читає�книги.�
Хто�винен?

В умовах, коли дітей важко заціка-
вити книгою і є купа інших спокус, ди-
тяча бібліотека Борисполя затребу-
вана і не залишається пустою. Всього 
тут працює шість співробітників, а за-
реєстровано 3 тисячі читачів. Здебіль-
шого це діти, які записалися самостій-
но або це зробили їх батьки, традиції 
записувати всіх разом класами вже 
немає. Тому кожен читач — свідомий. 

В середньому бібліотеку відвідує 
біля 50 дітей за день. Є дуже актив-
ні діти, постійні відвідувачі. Наймо-
лодшим читачам бібліотеки — 3 і 4 
роки. Їх водять батьки, вони разом 
обирають книги.

На запитання, чому деякі діти 
зовсім не читають книги, Тетяна 
Руденко відповідає: «На мою дум-
ку, кращим методом був і залиша-
ється власний приклад. Зазвичай 
діти, що виросли у читаючих роди-
нах, де люблять та поважають кни-
ги, теж читають. Хоча бувають і ви-
нятки. Інколи ми бачимо, що бать-
ки приводять дитину до бібліоте-
ки мало не силоміць, через примус. 

Грає роль і школа. Я досі пам’ятаю 
свою вчительку літератури. Вона вмі-
ла так розповісти про книгу та зма-
лювати образи, що хотілося читати 
самій. Задавали багато позакласного 
читання. На уроках ми обговорювали 
героїв та ситуації, висловлювали свої 
думки. Зараз не всі вчителі хочуть ви-
трачати час на обговорення, комусь 
простіше задати прочитати твір, а по-
тім протестувати чи дати контрольну.

Не останню роль відіграє й інтер-
нет, а у найменших дітей — вільний 
та необмежений доступ до телеба-
чення та відсутність контролю з бо-
ку батьків». 

• Нові надходження. • Бібліотечний етнокуточок.
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ОФІЦІЙНО
ПОВІДОМЛЕННЯ

про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-
нарними джерелами 

СТОВ «Старинська птахофабрика» порушує клопотання про видачу дозволу на викиди з/р в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами виробничого підрозділу продуктивної птиці №2, 
який розташований за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 1.

Підприємство спеціалізується на утриманні племінного поголів’я свійської птиці (курей-несу-
чок) з метою отримання інкубаційних яєць.

В складі проммайданчика розташовані 17 діючих пташників загальною потужністю 145 000 
птахомісць, санветпропускник, 2 дезбар’єри, господарські будівлі, дільниця аварійного електро-
постачання, склад комбікормів (бункери зберігання силосного типу).

На території промислового майданчика розташовано 156 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне повітря викидаються 22 найменувань забруднюючих 
речовин в 1137,8 т/рік (з урахуванням парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються від обладнань витяжної системи пташників, в 
процесі виконання операції по загрузці комбікормів в бункери-склади, при санобробці тран-
спортних засобів при в'їзді/виїзді на територію, при роботі дизель-генератора типу Volvo Penta 
GP505(360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти такі 
основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 
(1,44 т/рік), оксид вуглецю (1,58 т/рік), метан (11,331 т/рік), діоксид вуглецю (1086,63 т/рік), оксид 
діазоту (0,003 т/рік), аміак (2,556 т/рік), сірководень (0,703 т/рік), фенол (0,064 т/рік), пропаналь 
(0,352 т/рік), кислота капронова (0,4 т/рік), диметилсульфід (0,61 т/рік), метилмеркаптан (0,064 
т/рік), ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (1,8Е-06), діметиламін (1,406 т/рік), речовини у 
вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (30,24 т/рік), мікро-
організми і мікроорганізми-продуценти за заг.бак.рахунком (2,237Е-11), натрій гідроокис (0,001 
т/рік), хлор та сполуки хлору у перерахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,032 т/рік), діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,026 т/рік), формальдегід (0,021 т/
рік), альдегід глутаровий (0,27 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин перебувають у межах допустимих норм. Концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря не перевищують значень ГДК.

Зауваження та пропозиції від громадських організацій та окремих громадян приймаються в місяч-
ний термін з дати опублікування до Бориспільської районної держадміністрації: 08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74; тел.:(04595) 61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київської обласної державної 
адміністрації: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-11; e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-

нарними джерелами 
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, 

вул. Центральна, 1) порушує клопотання про видачу дозволу на викиди з/р в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для виробничої дільниці ремонтного молодняку №2, яка розташована 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Малі Єрківці, вул. Центральна, 1.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні свійської птиці (молодняк курей і півнів) з метою 
подальшого утримання батьківського поголів’я курей-несучок для отримання яєць.

В складі проммайданчика розташовані 14 діючих пташників загальною потужністю 160500 
птахомісць, санветпропускник, 2 дезбар’єри, господарські будівлі, дільниця аварійного електро-
постачання, склад комбікормів (бункери зберігання силосного типу).

На території промислового майданчику розташовано 187 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне повітря викидаються 22 найменувань забруднюючих 
речовин в 1524,75 т/рік (з урахуванням парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються від обладнань витяжної системи пташників, в 
процесі виконання операції по загрузці комбікормів в бункери-склади, при санобробці тран-
спортних засобів при в'їзді/виїзді на територію, при роботі дизель-генератора Volvo Penta GP 
505 (360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти такі 
основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 
(1,834 т/рік), оксид вуглецю (2,063 т/рік), метан (26,6 т/рік), діоксид вуглецю (1447,13 т/рік), оксид 
діазоту (0,003 т/рік), аміак (3,33 т/рік), сірководень (0,91 т/рік), фенол (0,083 т/рік), пропаналь (0,46 
т/рік), кислота капронова (0,52 т/рік), диметилсульфід (0,79 т/рік), метилмеркаптан (0,083 т/рік), 
ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (2,52Е-06), діметиламін (1,83 т/рік), речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (38,18 т/рік), мікроорганізми 
і мікроорганізми-продуценти за заг.бак.рахунком (2,911Е-11), натрій гідроокис (0,001 т/рік), хлор 
та сполуки хлору у перерахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,014 т/рік), діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,011 т/рік), формальдегід (0,058 т/рік), альдегід 
глутаровий (0,82 т/рік).

Підприємство належить до 2 групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного 
повітря та потребує взяттю на державний облік.

Зауваження та пропозиції від громадських організацій та окремих громадян приймаються в місяч-
ний термін з дати опублікування до Бориспільської районної держадміністрації: 08301, м.Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74; тел.:(04595) 61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київської обласної державної 
адміністрації: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-11; e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-

нарними джерелами 
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, 

вул. Центральна, 1) порушує клопотання про видачу дозволу на викиди з/р в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами виробничого підрозділу продуктивної птиці №14, який розташований 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Польова, 14.

Підприємство спеціалізується на утриманні племінного поголів’я свійської птиці (курей-несу-
чок) з метою отримання інкубаційних яєць.

В складі проммайданчика розташовані 9 діючих пташників загальною потужністю 145 000 
птахомісць, санветпропускник, 2 дезбар’єри, господарські будівлі, дільниця аварійного електро-
постачання, склад комбікормів (бункери зберігання силосного типу).

На території промислового майданчику розташовано 104 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне повітря викидаються 22 найменувань забруднюючих 
речовин в 1165,8 т/рік (з урахуванням парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються від обладнань витяжної системи пташни-
ків, в процесі виконання операції по загрузці комбікормів в бункери-склади, при санобробці 
транспортних засобів при в'їзді/виїзді на територію, при роботі дизель-генератора FG Wilson 
P500E2(360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти такі основні 
забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту (1,44 т/рік), 
оксид вуглецю (1,6 т/рік), метан (11,331 т/рік), діоксид вуглецю (1114,92 т/рік), оксид діазоту (0,003 т/
рік), аміак (2,556 т/рік), сірководень (0,703 т/рік), фенол (0,064 т/рік), пропаналь (0,352 т/рік), кислота 
капронова (0,4 т/рік), диметилсульфід (0,61 т/рік), метилмеркаптан (0,064 т/рік), ртуть та її сполуки 
в перерахунку на ртуть (1,94Е-06), діметиламін (1,406 т/рік), речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом (30,09 т/рік), мікроорганізми і мікроорганіз-
ми-продуценти за заг.бак.рахунком (2,237Е-11), натрій гідроокис (0,001 т/рік), хлор та сполуки хлору 
у перерахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,014 т/рік), діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 
перерахунку на діоксид сірки (0,012 т/рік), формальдегід (0,014 т/рік), альдегід глутаровий (0,2 т/рік).

Викиди забруднюючих речовин перебувають у межах допустимих норм. Концентрації забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря не перевищують значень ГДК.

Зауваження та пропозиції від громадських організацій та окремих громадян приймаються в місяч-
ний термін з дати опублікування до Бориспільської районної держадміністрації: 08301, м.Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74; тел.:(04595) 61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київської обласної державної 
адміністрації: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-11; e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціо-

нарними джерелами 
СТОВ «Старинська птахофабрика» (юр. адреса: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, 

вул. Центральна, 1) порушує клопотання про видачу дозволу на викиди з/р в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для виробничої дільниці ремонтного молодняку №7, яка розташована 
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Польова, 13.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні свійської птиці (молодняк курей і півнів) з метою 
подальшого утримання батьківського поголів’я курей-несучок для отримання яєць.

В складі проммайданчика розташовані 10 діючих пташників загальною потужністю 160500 
птахомісць, санветпропускник, 2 дезбар’єри, господарські будівлі, дільниця аварійного електро-
постачання, склад комбікормів (бункери зберігання силосного типу).

На території промислового майданчику розташовано 115 стаціонарних джерела викидів, а 
також 1 пересувне, від яких в атмосферне повітря викидаються 22 найменувань забруднюючих 
речовин в 1467,05 т/рік (з урахуванням парникових газів).

Викиди забруднюючих речовин здійснюються від обладнань витяжної системи пташників, в 
процесі виконання операції по загрузці комбікормів в бункери-склади, при санобробці тран-
спортних засобів при в'їзді/виїзді на територію, при роботі дизель-генератора FG Wilson P500E2 
(360 кВт).

У процесі функціонування підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти такі 
основні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту 
(1,77 т/рік), оксид вуглецю (1,98 т/рік), метан (26,6 т/рік), діоксид вуглецю (1389,96 т/рік), оксид 
діазоту (0,003 т/рік), аміак (3,33 т/рік), сірководень (0,91 т/рік), фенол (0,083 т/рік), пропаналь (0,46 
т/рік), кислота капронова (0,52 т/рік), диметилсульфід (0,79 т/рік), метилмеркаптан (0,083 т/рік), 
ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (2,43Е-06), діметиламін (1,83 т/рік), речовини у вигляді 
суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (38,18 т/рік), мікроорганізми 
і мікроорганізми-продуценти за заг.бак.рахунком (2,911Е-11), натрій гідроокис (0,001 т/рік), хлор 
та сполуки хлору у перерахунку на хлор (0,0004 т/рік), НМЛОС (0,014 т/рік), діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,011 т/рік), формальдегід (0,035 т/рік), альдегід 
глутаровий (0,49 т/рік).

Підприємство належить до 2 групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного 
повітря та потребує взяттю на державний облік.

Зауваження та пропозиції від громадських організацій та окремих громадян приймаються в місяч-
ний термін з дати опублікування до Бориспільської районної держадміністрації: 08301, м.Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74; тел.:(04595) 61258/61438; rda@raybori.gov.ua та Київської обласної державної 
адміністрації: 01196, м.Київ, площа Лесі Українки, 1; тел.:(044)286-84-11; e-mail: zvern@koda.gov.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) ПрАТ 

«Агробудмеханізація».
2. Місце розташування майдан-

чиків (трас) будівництва (варіан-
ти): вул. Головатого, 64 у м. Бори-
спіль Київської  області. 

3. Характеристика діяльності 
(об'єкта): багатоквартирний жит-
ловий будинок із вбудовано-при-
будованими торгово-офісними 
приміщеннями та приміщеннями 
побутового обслуговування на-
селення .Об’єкт не належить до 
об’єктів підвищеної екологічної 
небезпеки. Наявність транскор-
донного впливу — відсутня. 

(орієнтовно за об'єктами-анало-
гами, належність до об'єктів, що 
становлять підвищену екологічну 
небезпеку, наявність транскор-
донного впливу)

Технічні і технологічні дані: 
встановленні для систем опален-
ня та гарячого водопостачання 
двохконтурні настінні газові котли 
Navien Deluxe Coaxial 16K.

(види та обсяги продукції, що 
виробляється, термін експлуата-
ції)

4. Соціально-економічна необ-
хідність планованої діяльності: 
задоволення потреб населення.

5. Потреба в ресурсах при бу-
дівництві і експлуатації:

земельних — немає потреби (іс-
нуюча земельна ділянка) (площа 
земель, що вилучаються в тимча-
сове і постійне користування, вид 
використання);

енергетичних (електроенергія) 
— електропостачання об’єкту від 
існуючих міських мереж; 

водних — водопостачання від 

існуючих міських мереж;  
газопостачання (газ природ-

ний) — від існуючих міських ме-
реж;

трудових — кількість мешканців 
236.

6. Транспортне забезпечення 
(при будівництві й експлуатації): 

власний транспорт та тран-
спорт підрядника.

7. Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіанта-
ми: відсутні.                                    

8. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за ва-
ріантами: майданчик еколого-ін-
женерної підготовки та захисту не 
потребує.

9. Можливі впливи планованої 
діяльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє середо-
вище:

клімат і мікроклімат — пору-
шень не виявлено;

повітряне — забруднення в 
межах встановлених нормативів, 
згідно розрахунків на межі житло-
вої забудови становить: 

ртуть та її сполуки (код 183) — 
менше 0,4 ГДК;

оксид азоту (код 301) — 0,4 ГДК;
вуглецю оксид (код 337) — мен-

ше 0,4 ГДК;
метан (код 410) — менше 0,4 

ГДК.
водне — в межах допустимих 

нормативів;
ґрунт — відсутні;
рослинний і тваринний світ, за-

повідні об’єкти — відсутні;
навколишнє соціальне середо-

вище (населення) —позитивним 
фактором є створення робочих 
місць;

навколишнє техногенне сере-
довище — відсутні.

10. Відходи виробництва і мож-
ливість їх повторного використан-
ня, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення — згідно 
встановленого регламенту. 

11. Обсяг виконання ОВНС —у 
повному обсязі згідно з вимогами  
ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості — 
оголошення у ЗМІ. Погодження з 
власниками_земельних ділянок, 
що розташовані поруч із_терито-
рією. 

Замовник 
ПрАТ «Агробудмеханізація»  
Голова правління  В.І. Шалімов   
Проектувальник ОВНС
ПрАТ «Сумський Промпроект»
Директор М.М. Гречаниченко
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Світла Особистість"
6.40�М/ф "Синя Шапочка"
6.50�М/ф "Подарунок"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача. Чізкейк
11.20�Телепродаж
11.55�Біатлон. Юнацький чемпіонат світу. 

Гонка переслідування 10 км, 
жінки

15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�Країна пісень
15.55�Біатлон. Юнацький чемпіонат світу. 

Гонка переслідування 12, 5 км, 
чоловіки

16.45,�19.55 "Дикі тварини"
17.20�#ВУКРАЇНІ
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
1.05�Т/с "Посольство" (16+)

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, 3.45 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.50, 22.50 Мелодрама "Бідна 

Саша"
23.50,�1.55 Комедія "Кухня"
5.35�"Життя відомих людей"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Шеф Адам Джонс" (16+)
14.30,�15.30 "Вещдок"
16.30,�21.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Т/с "Банкірші"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
12.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 6, 7 с. (16+)
23.10�Т/с "Коротке слово" НІ "6, 7 с. (16+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Коротке слово" НІ "8, 9 с. (16+)
3.10�Реальна містика

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

5.35,�10.10, 1.25 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.25,�13.15 Х/ф "РобоКоп" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.15, 21.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50�Х/ф "Потрійна загроза" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт Прем’єра
23.30�Х/ф "Убий їх всіх" (16+)
2.10�Секретний фронт
3.05�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�Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
12.50�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Твої, мої і наші"
22.50�Х/ф "Домашній арешт"
1.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

2.50�Служба розшуку дітей
2.55�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
6.00�Т/с "Комісар Рекс"
8.55�"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,�22.45 Т/с "Полонена" (16+)
23.05�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Удар у відповідь-5"
7.55�Х/ф "Поза законом"
9.55�Х/ф "Робокоп"
11.50�"Загублений світ"
16.55�1/4 Кубок України з футболу 

"Динамо"-"Колос"
19.00�Т/с "Звонар-2"
20.00�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.05,�23.40 Т/с "Кістки-10"
1.30�"Джедаі. Дайджест 2017"
3.55�"Джедаі 2019"

НТН.

5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.20 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.50 "Свідок"
9.00�Х/ф "Опікун"
10.40,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.40�"Таємниці кримінального світу"
18.20�"Вартість життя"
21.30�Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.50�"Реальні злочинці"
3.00�"Речовий доказ"
4.00�"Легенди бандитської Одеси"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40�М/ф "Тяв та Гав"
6.50�М/ф "Справа доручається детективу 

Тедді"
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.15, 

2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 13.20, 18.20 Суспільна 

студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.20�Телепродаж
11.55�Біатлон. Юнацький чемпіонат світу. 

Спринт 7 км, жінки
15.10�Біатлон. Юнацький чемпіонат світу. 

Спринт 10 км, чоловіки
16.35,�19.55 "Дикі тварини"
17.10�Міста та містечка
17.20�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
21.35,�0.55, 5.45 Спорт
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�#ВУКРАЇНІ

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, 3.45 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.50, 22.50 Мелодрама "Бідна 

Саша"
23.50,�1.55 Комедія "Кухня"
5.35�"Життя відомих людей"

ВТОРНИК,�2 березня
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 "Пробач, хочу з тобою 

одружитися" (16+)

14.35,�15.30 "Вещдок"
16.30,�21.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Т/с "Банкірші"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
12.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 4, 5 с. (16+)
23.10�Т/с "Коротке слово" НІ "3, 4 с. (16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Коротке слово" НІ "5 с. (16+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�1.20 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Більше ніж правда
11.10,�2.05 Секретний фронт
11.55,�13.15 Х/ф "Суперфорсаж!" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.15, 21.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.55�Х/ф "Призначення" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Громадянська оборона Прем’єра
23.30�Х/ф "Потрійна загроза" (16+)
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�Х/ф "Великий Стен" (16+)
12.50�Кохання на виживання (16+)

17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Свекруха - монстр" (16+)
23.00�Х/ф "Непрохані гості" (16+)
1.40�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
3.00�Зона ночі
5.00�Абзац

СТБ.
6.10�Т/с "Комісар Рекс"
9.00�"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�"Таємниці днк" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Полонена" (16+)
23.05�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.10�Т/с "Удар у відповідь-5"
8.05�Х/ф "Війна"
10.05�Х/ф "Смертельні перегони"
12.05�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.35,�0.10 Т/с "Кістки-10"
3.00�"Джедаі. Дайджест 2017"
3.45�"Цілком таємно-2017"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"

НТН.
5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.20 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.50 "Свідок"
9.00�Х/ф "Міцний горішок"
10.40,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.40�"Свідок. Агенти"
18.20�"Будьте здоровi"
21.30�Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45�"Реальні злочинці"
3.00�"Речовий доказ"
4.00�"Легенди бандитської Одеси"
4.50�"Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА, 3 березня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.40�М/ф "Чого в лісі не буває"
6.50�М/ф "Хлопчик з вуздечкою"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.35, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30�Т/с "Віра" (16+)
11.05,�4.10 Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.25, 0.30, 3.00, 5.50 Спорт
15.20,�4.25 UA:Фольк. Спогади
16.30�Біатлон. Головне
17.25�"Боротьба за виживання"
18.55�"Незвіданий океан"
19.55�"Дикі тварини"
21.35�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�#ВУКРАЇНІ
1.05�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, 3.45 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.50, 22.50 Мелодрама "Бідна 

Саша"
23.50,�3.00 Комедія "Кухня"
0.55�"Голос країни 11"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05,�18.00, 19.00, 3.30 "Стосується 

кожного"
12.25�Х/ф "Фантастичне кохання і де його 

знайти" (12+)
14.15�Х/ф "Нянька за викликом" (16+)

16.05�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай"
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00�Т/с "Банкірші"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�Т/с "Жіночий лікар" (16+)
12.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 1, 2 с. (16+)
23.10�Т/с "Незакрита мішень" 3 с. (16+)
0.00�Т/с "Коротке слово" НІ "1 с. (16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Коротке слово" НІ "2 с. (16+)
3.10�Реальна містика

ICTV.
4.50�Скарб нації
5.00�Еврика!

5.05�Служба розшуку дітей
5.10�Громадянська оборона
6.00�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Анти-зомбі
11.05,�2.10 Секретний фронт
12.45,�15.45 Факти. День
13.25,�16.15 Х/ф "Полювання на злодіїв" 

(16+)
16.50�Х/ф "Я - легенда" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Більше ніж правда
21.25�Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
22.45�Свобода слова
0.00�Х/ф "Дочка генерала" (16+)
2.45�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�13.50 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.50�Х/ф "50 перших поцілунків"
16.00�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)

19.00�Від пацанки до панянки (16+)
21.00�Х/ф "Метод Хітча"
23.40�Х/ф "Весільний майстер" (18+)
1.40�Х/ф "Вінчестер. Будинок, збудований 

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

СТБ.
6.05�Т/с "Комісар Рекс"
9.00�"Битва екстрасенсів" (16+)
13.30,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-новини"
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Детектор брехні" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Полонена" (16+)
23.05�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�3.45 "Джедаі 2019"
6.25,�19.25 Т/с "Звонар-2"
10.45�Х/ф "Три Ікси"
13.00�Х/ф "Три Ікси-2: Новий рівень"
14.55�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.30�"Гроші"
23.35�"Дубинізми"
0.15�Х/ф "Ніндзя"
3.00�"Джедаі. Дайджест 2017"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
5.50�Х/ф "Дике кохання"
8.20,�16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.55�Х/ф "Акція"
10.40,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
12.50�Х/ф "Погоня"
14.30�"Таємниці світу"
18.20�"Свідок. Агенти"
21.30�Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45�Х/ф "Довіра" (16+)
3.25�"Речовий доказ"
4.25�"Легенди бандитської Одеси"

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

ПОНЕДІЛОК, 1 березня

ВІВТОРОК,  2 березня

Приватне підприємство «Агробудінвест МВП», код ЄДРПОУ 34812762, заявляє про намір отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, що надходять в атмосферу від 
стаціонарних джерел об’єкта, розташованого в промисловій зоні села Проліски Бориспільського 
району Київської області. 

Джерелами впливу на стан атмосферного повітря є технологічне обладнання виробництва 
асфальтобетонної суміші. При роботі виробничого устаткування в атмосферне повітря від стаці-
онарних джерел надходять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксиди азоту, 
оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту, сірки діоксид, сірководень, фенол, немета-
нові легкі органічні сполуки. 

Адміністрація ПП «Агробудінвест МВП» здійснює та зобов’язується і далі здійснювати інвес-
тування, націлене на поліпшення екологічної безпеки підприємства, забезпечувати виконання 
вимог законодавства України з питань охорони навколишнього середовища та вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах експлуатації технологічного обладнання. Викиди забруднюючих речовин 
відбуваються в межах допустимих норм. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
від підприємства не створюють перевищення рівня граничнодопустимих концентрацій на межі 
прилеглої житлової забудови, що підтверджується проведеними розрахунками розсіювання 
забруднюючих речовин. 

Для ознайомлення з більш детальної інформацією про отримання дозволу ПП «Агробудінвест 
МВП» звертатися за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проліски, вулиця 
Щаслива, 3, кв. 6 або за телефоном +38 (068) 606-36-60. 

Зауваження громадські організації та окремі громадяни можуть направляти протягом 30 ка-
лендарних днів з моменту публікації Заяви до органів місцевого самоврядування та державної 
адміністрації. 

Адміністрація ПП «Агробудінвест МВП»     
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Круглячок"
6.40�М/ф "Лисичка з качалкою"
6.50�М/ф "Літачок Ліп"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.35, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10 Суспільна 

студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30,�19.55, 4.35 "Дикі тварини"
17.00�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 

Естафета 4х6 км, жінки
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�Схеми. Корупція в деталях
1.05�Т/с "Посольство" (16+)
4.10�Бюджетники

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, 3.45 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.55�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45�Мелодрама "Бідна Саша"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�Драма "Моя бабуся Фані Каплан"
2.50,�5.35 "Життя відомих людей"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Зведені сестри"

14.35,�15.30 "Вещдок"
16.25,�21.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Т/с "Банкірші"
4.55�"Телемагазин"

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
10.00�Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
12.45,�15.30 Т/с "Пошта" (12+)
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Незакрита мішень" 8, 9 с. (16+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "Коротке слово" НІ "10, 11 с. 

(16+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Коротке слово" НІ "(16+)
3.00�Реальна містика

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�1.35 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�2.20 Секретний фронт
11.55,�13.15 Х/ф "Призначення" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.15, 21.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50�Х/ф "Убий їх всіх" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
23.30�Х/ф "Раптова смерть" (16+)
3.15�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�Х/ф "Домашній арешт"
12.50�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" (16+)
23.20�Х/ф "Клік: Із пультом по життю" 

(16+)
1.30�Варьяти (12+)

СТБ.
5.55�Т/с "Комісар Рекс"
8.50�"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,�22.45 Т/с "Полонена" (16+)
23.05�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�3.45 "Джедаі 2019"
6.45�Т/с "Удар у відповідь-5"

8.45�Х/ф "Робокоп-2"
10.55�Х/ф "Робокоп-3"
12.55�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.35,�0.10 Т/с "Кістки-10"
3.00�"Джедаі. Дайджест 2017"

НТН.
7.55,�16.50, 2.20 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.50 "Свідок"
9.00�Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.45,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.35�"Вартість життя"
18.20�"Правда життя"
21.30�Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.50�"Реальні злочинці"
2.55�"Речовий доказ"
4.00�"Легенди бандитської Одеси"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Люлька Миру"
6.40�М/ф "Маленький великий пес"
6.50�М/ф "Найменший"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.25, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05,�2.10 Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�Країна пісень
15.55�Міста та містечка
16.15�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 

Естафета 4х7, 5 км, чоловіки
18.55�"Супер - чуття. Особливий загін"
19.55�"Дикі тварини"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40,�4.40 Перша шпальта
1.05�Схеми. Корупція в деталях
1.35�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

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, 3.40 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Вечірній квартал"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.15�"Ліга сміху 2021"
22.15�"Жіночий квартал"
0.15�Бойовик "Команда А"
2.30�"Ігри приколів"
5.15�"Світське життя. 2021"
6.05�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.50 "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 "Міс Погана поведінка" (12+)
14.30,�15.30, 0.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.05,�1.30 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Шерлок: Бридка наречена" 

(16+)
3.05�"Жди меня. Україна"
4.15,�5.30 "Навколо М"
5.00�"Телемагазин"

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
10.20�Т/с "Гра в долю" (12+)
14.45�Т/с "непрекрасний леді" 1, 2 с. 

(12+)
15.30�Т/с "непрекрасний леді" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00,�2.15 Т/с "На гойдалці долі"
1.45�Телемагазин
4.20�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�1.05 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,�13.45, 18.25, 0.15 "На трьох" (16+)
11.40,�13.15 Дизель-шоу (12+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�1.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
15.35,�16.15 Х/ф "Раптова смерть" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.00�"На трьох-9" Прем’єра (16+)
3.10�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+)
11.00�Від пацанки до панянки (16+)
13.00,�1.40, 5.30 Варьяти (12+)
15.10�Х/ф "Будинок великої матусі"
17.10�Х/ф "Будинок великої матусі 2" 

(12+)
19.10�Х/ф "Брехун, брехун"
21.00�Х/ф "Завжди кажи "Так" (16+)
23.10�Х/ф "Метод Хітча"
2.25�Служба розшуку дітей
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.10�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.00,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-новини"
19.00,�22.45 "Холостяк" (12+)
1.10�"Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�3.50 "Джедаі 2019"
6.25�Т/с "Удар у відповідь-5"
8.20�Х/ф "Людина президента"
10.15�Х/ф "Людина президента-2"

12.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Х/ф "Швидкість"
21.50�Х/ф "Швидкість-2"
0.05�Х/ф "Спіймати і вбити"
3.05�"Джедаі. Дайджест 2017"

НТН.
5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.25 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.55 "Свідок"
9.00�Х/ф "Таємниця записної книжки"
10.35,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50�"Легенди карного розшуку"
14.40�"Правда життя"
18.20�"Таємниці світу"
21.30�Т/с "Сліпа зона" (16+)
23.10�Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
0.50�"Реальні злочинці"
3.00�"Речовий доказ"
4.00�"Легенди бандитського Києва"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.55 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як козаки сіль купували"
7.50�М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05�"Тваринна зброя"
9.05�Відтінки України
9.45,�22.00 Х/ф "Пані Боварі" (16+)
11.55�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 

Спринт 7 км, жінки
13.25�"Дикі тварини"
14.25�Телепродаж
15.00�UA:Фольк. Спогади
16.10�Міста та містечка
16.35�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
18.05�Х/ф "Поруч з Ісусом: Марія 

Магдалина"
20.00,�21.25 "Боротьба за виживання"

0.40�#ВУКРАЇНІ
1.10�Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
2.30�Концерт. Сергій Асафатов
3.00,�5.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00,�6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�4.10 ТСН
20.15�"Ліпсінк батл"
22.10�"Вечірній квартал"
23.20,�0.20 "Світське життя. 2021"
1.20�"Ігри приколів"

ІНТЕР.
6.20�"Мультфільм"
6.55�Х/ф "Східний Вітер"

9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00,�4.20 Х/ф "Іграшка"
13.00�Х/ф "Солодка жінка"
15.00�Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
16.40�Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
18.15,�20.30 Т/с "Добровольці" (12+)
20.00,�2.10 "Подробиці"
23.00�"Великий бокс. Владислав Сіренко 

- Каміл Соколовскі"
23.55�Х/ф "Сліди апостолів" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�4.45 Реальна містика
8.55�Х/ф "Доктор щастя" (12+)
11.00�Т/с "Тайсон" (16+)
14.50�Т/с "Тростинка на вітрі" 1, 2 с. (12+)
15.20�Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Музична платформа
1.00�Т/с "Пташка співоча" 1, 2 с. (12+)

ICTV.
4.30�Скарб нації
4.40�Еврика!
4.50�Факти
5.15�Т/с "Копи на роботі" (16+)
7.05,�9.15, 10.35 "На трьох" (16+)
8.35,�9.55 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
11.05,�13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45�Факти. День
16.50�Х/ф "Пригоди Плуто Неша" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Люди у чорному" (16+)
21.00�Х/ф "Люди у чорному-2" (16+)
22.45�Х/ф "Люди у чорному-3" (16+)
0.40�Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
3.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
8.20,�10.00 Kids' Time
8.25�М/ф "Феї і легенда таємничого 

звіра"
10.05�Орел і Решка
12.10�У кого більше (12+)

14.10�Х/ф "Персі Джексон і викрадач 
блискавок" (16+)

16.50�Х/ф "Персі Джексон і море 
чудовиськ"

18.50�Х/ф "Пірати Карибського моря: На 
краю світу" (16+)

22.10�Х/ф "Боги Єгипту" (12+)
0.50�Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" (16+)
3.00�Зона ночі

СТБ.
6.10,�10.50 Т/с "Полонена" (16+)
7.55�"Неймовірна правда про зірок"
17.05�"Хата на Тата" (12+)
19.00�"Мастершеф професіонали" (12+)
22.22�"Dizel night"
0.15�"Звана вечеря" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
7.05,�2.55 "Джедаі 2019"
8.10�Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.10�"Загублений світ"

13.10�Х/ф "Кинджали-близнята"
15.00�Х/ф "Подвійний дракон"
16.50�Х/ф "Швидкість"
19.00�Х/ф "Зламана стріла"
21.05�Х/ф "Чорна діра"
23.10�Х/ф "Ворог мій"
1.15�Х/ф "Турнір на виживання"

НТН.
5.50�Х/ф "Загадка Ендхауза"
7.45�Х/ф "Суто англійське вбивство"
10.55�Х/ф "Вантаж без маркування"
12.40�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
15.35,�3.30 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�3.00 "Свідок"
19.30�Х/ф "Формула кохання"
21.15�Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)
23.05�Х/ф "Місто пороку" (16+)
1.20�"Хвороби-вбивці"
3.55�"Речовий доказ"
4.25�"Правда життя"
4.50�"Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.55 Енеїда
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 3.30, 5.35 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.20,�18.10 "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
13.30�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 

Гонка переслідування 10 км, 
жінки

14.30�Телепродаж
15.00�Країна пісень
16.05�Концерт. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць

16.55�Біатлон. Кубок світу. VІІІ етап. 
Гонка переслідування 12, 5 км, 
чоловіки

17.50�Студія "Біатлон"
18.50,�1.10 Х/ф "Украдене щастя" 1, 2 с.
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�Х/ф "Украдене щастя" 3, 4 с.
0.35�#ВУКРАЇНІ
3.00�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.50,�1.35 "Світ навиворіт"
16.40�Трилер "Впіймай мене, якщо 

зможеш"
19.30,�5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 11"

23.10�"Світське життя. 2021"
0.10�"Концерт Наталії Могилевської 

"Весна"

ІНТЕР.
5.50�Х/ф "Східний Вітер 2"
8.00�"Удачный проект" Прем’єра
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�Х/ф "Шерлок: Бридка наречена" 

(16+)
23.55�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50,�3.20 Реальна містика
9.45�Т/с "Дорога додому" (12+)
17.00�Т/с "Любов матері" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00�Т/с "Любов матері" (12+)
23.00�Т/с "Благими намірами" 1, 2 с. 

(12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Благими намірами" (12+)

ICTV.
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти
5.40�Анти-зомбі
6.35�Не дай себе обдурити!
7.30�Секретний фронт
8.25�Громадянська оборона
9.25,�13.00, 1.35 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
12.45�Факти. День
14.20�Х/ф "Спеціаліст" (16+)
16.20�Х/ф "Руйнівник" (16+)
18.45�Факти тижня
21.20�Х/ф "Люди у чорному: Інтернешнл" 

(12+)
23.35�Х/ф "Повернення героя" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�У кого більше (12+)
8.00,�9.50 Kids' Time
8.05�М/ф "Звірополюс"
9.55�Х/ф "Уіллоу"
12.40�Х/ф "Сонна лощина" (16+)
14.50�Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

краю світу" (16+)
18.10�Х/ф "Пірати Карибського моря: На 

дивних берегах" (16+)
21.00�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Помста Салазара" (12+)
23.40�Х/ф "Полювання за янголами" (16+)
1.30�Варьяти (12+)

СТБ.
5.25�Х/ф "Не можу сказати "Прощавай"
7.00�Х/ф "Суєта суєт"
8.50�"Мастершеф професіонали" (12+)
12.15�"Хата на Тата" (12+)
15.05�"Супермама"
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2".
7.00,�2.35 "Джедаі 2019"
8.00,�0.55 "Загублений світ"
12.00�Х/ф "Чорний орел"
13.55�17 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Мінай"
16.00�Х/ф "Швидкість-2"
18.15�Х/ф "Знамення"
20.45�Х/ф "Викрасти за 60 секунд"
23.00�Х/ф "Урок виживання"
1.50�"Джедаі. Дайджест 2017"

НТН.
7.45�"Будьте здоровi"
8.20�"Україна вражає"
9.20�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
12.20�Х/ф "Формула кохання"
14.05�Х/ф "Хід конем"
15.40�Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
17.10�Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)
19.00�Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
20.50�Х/ф "Гусарська балада"
22.35�Х/ф "Бінго Бонго"

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

ЧЕТВЕР,  4 березня

П'ЯТНИЦЯ,  5 березня

СУБОТА,  6 березня

НЕДІЛЯ,  7 березня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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.

Переяслав-Хмельницький
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
Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є під-
вал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154.

Розбірний металевий гараж, в гарному стані, 
р-н з/д вокзал. Тел.: 0 97 4404378, 0 99 7971880, 
Олег.

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. 
Іванків с., 20 соток ,гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.
Іванків с., права сторона, 20 соток, комунікації 
поруч, 560000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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. 

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

Будинок, м. Бориспіль, 1 кімната, всі зруності, 4500 
грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ГОЛОВНОГО 
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
БАНЩИКА
ДВІРНИКА

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Полячков Володимир Олександрович 
повідомляє, що 05.03.2021 року о 10.00 год. 
відбудеться закріплення в натурі (на місце-
вості) меж земельної ділянки, розташова-
ної за адресою: вул. Ф. Петруся, с. Іванків, 
Бориспільський район, Київська область, 
а саме межовими знаками встановлено-
го зразка, та відбудеться підписання акту 
приймання-передачі межових знаків на 
зберігання. Тел.: 095-048-72-82.

05.03.2021 року об 11.00 відбу-
деться встановлення меж земельної 
ділянки гр. Гасенко Сергія Микола-
йовича за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Глибоке, вул. 
Польова, 17. 

Просимо у вказаний час прибути 
власника суміжних земельних діля-
нок Гузовську Наталію.  
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îäðàçó
На роботу потрібен водій-кранівник з д/р. 

Офіційне працевлаштування, повна зайня-
тість. Тел.: 0 96 0467101.

На роботу потрібен офіціант, г/р 2/2; при-
биральниця, г/р 2/2, с. Проліски. Тел.: 0 66 
5977710. 

На роботу потрібен помічник бурового май-
стра, з/п достойна. Тел.: 0 67 3373755. 

Потрібен водій на асенізатор. Тел.: 0 98 
9619816, 0 67 9619812.

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

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-
Мікс» запрошує сторожа на виробництво, г/р 
1/3, офіційне працевлаштування. З питань 
щодо працевлаштування звертатися: м. Бори-
спіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19. Тел.: 0 50 
6262440.

ПРОДАМ
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, єв-
ропаркани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 
3110467, 0 67 8387023.
ТВАРИНИ

Бориспіль

Гуртожиток, центр, меблі, бойлер, холодильник, 
пральна машинка, 3000 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. 

Кімната у 3-к.кв., для дівчини, вул. Лютнева, 
необхідні меблі, техніка, 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Кімнату в будинку, без власників, 1000 грн за 
все. Тел.: 0 67 4503318.
Оренда автозупинки під магазин - 14 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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: адміністратора в ресто-
ран, офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, 
кухаря-кондитера, покоївку, бухгалтера-реві-
зора, банщика. Тел.: 0 50 3521592. 
Запрошуємо на роботу водія, права кат. «С1», 
д/р на вантажних авто, знання Києва та об-
ласті. З/п висока. Тел.: 0 67 4411713, Юлія. 
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 гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 99 5389196.

На постійну роботу у с. Проліски потрібні 
столяр, г/р 4/3; садовод, г/р 5/2; електрик, 
г/р 5/10. Тел.: 0 50 8349748, 0 97 0379729, 0 93 
4873931.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

Продам КОРОВИ. Тел.: 0 50 6920064.

РІЗНЕ

Бориспіль
Баян марки «Hansa» (Німеччина) з футляром, гар-
ний стан. Тел.: 0 50 1747822.
Вагончик-битовка, 2х2 м, висота 2,20. Тел.: 0 66 
4143221.
Лебьодка 5-тонник. Тел.: 0 66 4143221.
Мисливську гладкоствольну зброю «ІЖ-54», «ІЖ-
58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 2408709.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.
Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, телиць, 
телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібен домашній майстер: ремонт 
побутової техніки, електрик, сантехнік, будівельні 
роботи, зборка розборка меблів. ФОП Дубров-
ський Д.В. Телефонуйте: 0 95 7677058, 0 63 
3612232. 

Асенізаторські послуги, викачування ви-
грібних ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 
5860909, Юрій.
Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

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

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, 
грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 0 
93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.
Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних. 
Тел.: 0 67 8452525.

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

Ремонт пральних машин, швидко, якісно, недо-
рого, гарантія. Тел.: 0 93 0914852, 0 97 5696028, 
Євгеній. 

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.

РІЗНЕ
Втрачений німецький дозвіл на перевезення 
№5508485 на автомобіль KA3732AO, виданий на 
ТОВ РОСАВТОТРАНС,вважати недійсним.

Втрачений Витяг з державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності, індексний №156212548, кадастровий 
№3220886401:01:009:0143, виданий на ім'я Гудима 
Олега Миколайовича Бориспільським бюро техніч-
ної інвентаризації 11.02.2019 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Призначення і доцільність планова-
ної діяльності

Даним проектом передбачається нове 
будівництво багатоквартирного житлового 
будинку з вбудовано-прибудованими торго-
во-офісними приміщеннями та приміщення-
ми побутового обслуговування населення 
по вул. Головатого, 64 у м. Бориспіль Київ-
ської області.

 Рішення про мінімізацію впливу на навко-
лишнє середовище

Клімат і мікроклімат
Впливи практично відсутні.
Повітряне середовище
Прогнозований рівень забруднення ат-

мосферного повітря на межі житлової забу-
дови СЗЗ від проектованих джерел викидів 
з урахуванням фонових концентрацій ста-
новить:

ртуть та її сполуки (код 183) — менше 0,4 
ГДК;

оксид азоту (код 301) — 0,4 ГДК;
вуглецю оксид (код 337) — менше 0,4 ГДК;
метан (код 410) — менше 0,4 ГДК.
Водне середовище 
 Для водопостачання та водовідведення 

будуть задіяні існуючі інженерні мережі.
Геологічне середовище, ґрунти, рослин-

ний та тваринний світ
Територія упорядкована (з існуючими 

зеленими насадженнями). В зоні впливу та 
на території природно-заповідного фонду 
немає. 

Майданчик розташований на території, на 
якій не спостерігалося шляхів міграції птахів 
і тварин, зникаючих і рідкісних видів рослин 
не виявлено.

Соціальне і техногенне середовище, фі-
зичні фактори

Вплив на соціальне середовище прийнят-

ний, на техногенне малоймовірний; вплив 
фізичних факторів незначний.

Відходи
Відходи утилізуються за окремим догово-

ром із спеціалізованою фірмою.  
Перелік заходів, що гарантують експлуа-

тацію об'єкта згідно з природоохоронними 
нормами і правилами

Зазначеними заходами є:
— виконання регламентного обслугову-

вання і ремонту обладнання з метою забез-
печення безаварійної експлуатації;

— моніторинг стану атмосферного пові-
тря (спостереження та лабораторний кон-
троль на межі СЗЗ і найближчої житлової 
забудови та основних джерелах викидів);

— підтримання території і під'їзних доріг 
у належному стані.

Повідомляємо, що ТОВ «ДАН-
ФАРМ УКРАЇНА» отримано Висно-
вок з оцінки впливу на довкіл-
ля за №21/01-20201076691/1 від 
19.02.2021, виданий Міністерством 
захисту довкілля та природних ре-
сурсів України, щодо планованої ді-
яльності з реєстраційним номером 
справи №20201076691.
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ОВЕН.   Гірші часи позаду, ви з 
радістю повернетеся до робо-
ти та милих повсякденних тур-

бот. Принесуть позитивні результати по-
їздки та справи.

ТЕЛЕЦЬ. Гарний час для одер-
жання інформації. Звертайте пиль-
ну увагу на те, що відбувається 

навколо вас. Побільше впевненості у влас-
них силах і зберігайте емоційну рівновагу.

БЛИЗНЮКИ. На вас чекає 
збільшення активності в інте-
лектуальній сфері, нестандарт-

ний підхід дозволить вам упоратися з 
будь-якою проблемою. Ситуація склада-
ється на вашу користь. Зараз ви впевне-
но йдете до своєї мрії.

РАК. Ви можете досягти бага-
то чого. Постарайтеся не звер-
тати уваги на дрібні неприєм-

ності, зосередьтеся на найголовнішому, 
не варто розтрачувати свою енергію на 
дрібниці.

ЛЕВ. Є ризик утомитися від 
вирішення чужих проблем. 
Безліч планів, вами побудо-

ваних, загрожують поховати під собою 
яку завгодно діяльну людину.

ДІВА.   Обстановка в про-
фесійній сфері надзвичай-
но вдала для активних дій, 

а підтримка колег і друзів практич-
но гарантована. Очікується перевага 
гарного настрою.

ТЕРЕЗИ.  Ваша ініціативність, 
якщо ви спробуєте хоча б раз 
виявити її, здатна стати запору-

кою успіху й благополуччя надалі. Є ймо-
вірність цікавої поїздки.

СКОРПІОН. Ваші досвід і майс-
терність принесуть вам значний 
прибуток. Очікуйте справжній 

фінансовий успіх. Ви зможете виграти не 
просто одну битву, а усю війну.

СТРІЛЕЦЬ. Навіть якщо вас 
будуть критикувати, не звер-
тайте з обраного шляху. Не 

кваптеся брати на себе керівництво або 
займати лідируючу позицію, адже заздріс-
ники та інтригани тільки й чекають, що ви 
оступитеся.

КОЗЕРІГ. Цей період може ви-
явитися повним несподіванок, 
так що намагайтеся не тримати-

ся за свої плани, а йти за ситуацією. Нато-
мість ви зможете завести гарні знайом-
ства.

ВОДОЛІЙ. У вас з'явиться 
шанс надолужити упущені мож-
ливості. Ви зможете проаналізу-

вати, як і за якими сценаріями розгорта-
ються ваші відносини з людьми.

РИБИ. На вас чекає динаміч-
ний і наповнений різноманітни-
ми подіями період. Ви готові до 

нового, що б не було його джерелом. Вар-
то зайнятися реалізацією того, що було за-
думано.
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