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Це стихійне сміттєзвалище знаходиться всього в 300 метрах 
від вулиці Київський Шлях, на розі вулиць Момота та Січневої. 
Вже кілька років із боку Січневої можна спостерігати картину 
безгосподарності: бур’яни, скошена трава, зрізані гілки, мішки 
зі сміттям, стара техніка. На задньому фоні — напівзруйновані 
будинок та господарські споруди. Посадовці, до яких зверталися 
«Вісті», ще рік тому зазначали, що ділянка приватна, тому 
прибирати на ній місцевий благоустрій не буде. Так само немає 
змоги притягти до відповідальності господарів двох сусідніх 
ділянок, на яких розміщене імпровізоване сміттєзвалище... 

СМІТТЯ
ПРИБИРАТИМУТЬ І ЗА СКІЛЬКИ?

стор. 2
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АКТУАЛЬНО

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ 
У БОРИСПОЛІ: 
З’ЯВИЛАСЬ НАДІЯ

 � Вже у найближчий час у Борисполі планують 
оголосити конкурс на збір та вивезення побутових 
відходів, який в тому числі передбачає повернення у 
двори міста контейнерів для роздільного збору сміття. 
Про це «Вістям» повідомив начальник управління 
житлово-комунального господарства В’ячеслав Толкач.

Наталія ТОКАРЧУК 

За його словами, відповідне рі-
шення було прийняте на нараді за 
участі управління ЖКГ 3 березня. 

«У нас з’явилась ідея провести 
конкурс за принципово новими 
для Борисполя умовами. Якщо ра-
ніше вивезенням побутового сміт-
тя займалося місцеве ВУКГ, а вста-
новленням контейнерів для плас-
тику, паперу, скла тощо, їх сорту-
ванням та вивезенням — стороння 
організація, то тепер плануємо 
оголосити єдиний конкурс. Та-
ким чином, усі послуги, пов’яза-
ні зі сміттям, які раніше були роз-
ділені на два лоти, виконуватиме 
єдина організація. Географія на-
дання послуги також розширить-
ся та охопить не тільки місто, а й 
усі села Бориспільської ОТГ», — 
прокоментував В’ячеслав Толкач. 
За його словами, конкурс на сор-

тування та вивезення твердих по-
бутових відходів місто оголошува-
ло протягом року кілька разів, але 
бажаючих брати участь не знахо-
дилося — займатися лише окре-
мими видами відходів невигідно.

Щодо ціни питання співрозмов-
ник зазначив: тариф, запропонова-
ний виконавцю послуг, мінятися не 
буде, хіба що в бік зменшення. Вар-
тість послуги встановлюватиметься 
не аукціоном, коли замовник ого-
лошує вартість, а компанії-учасни-
ки надають пропозиції в бік змен-
шення чи збільшення. Тепер свою 
ціну має запропонувати кожен з 
учасників, а місто вибере наймен-
шу. Важливими під час вибору пе-
реможця будуть і такі критерії, як 
наявність необхідного обладнання 
та техніки в достатній для виконан-
ня умов договору кількості та штат 
працівників. 

Про наміри брати участь у май-
бутньому конкурсі вже заявили 
кілька компаній, в т.ч. із м. Обухо-
ва, де знаходиться потужний сор-
тувальний комплекс. Чи буде бра-
ти участь у конкурсі місцеве ВУКГ, 
поки невідомо, адже компанія поки 
не має достатньої кількості техніки, 
а купувати додаткову за 30 мільйо-
нів гривень не зовсім раціонально, 
тому, за словами начальника ЖКГ, 
можливо, краще буде віддати пере-
вагу компанії, яка вже має все не-
обхідне.

«Залучення до вивезення сміт-
тя сторонніх організацій — нор-
мальна практика для всього світу, 
в Україні багато міст роблять анало-
гічно, а не залучають місцеві ВУКГ. 
Так робиться в Обухові, Броварах, 
інших містах Київської області, і це 
ефективно», — зазначив В’ячеслав 
Толкач. 

БОРИСПІЛЬ ПРИБИРАТИМУТЬ 
ЗА 19 МІЛЬЙОНІВ

Ілона НЕГОДА

Відбувся тендер на при-
бирання вулиць Бориспіль-
ської ОТГ на 2021 рік. Згід-
но оприлюдненої докумен-
тації, 2 березня на відкритих 
торгах переможцем стало бо-
риспільське КП «Виробни-
че управління комунально-
го господарства» (ВУКГ) із су-
мою 18 млн 706 тис. 130 грн. 
Це на 48 тис. грн менше, ніж 
сума, запропонована іншим 
учасником тендеру — КП Бро-
варської міської ради «Брова-
ри-Благоустрій». 

Технічне завдання розділене 
на зимове та літнє прибирання, 
які, в свою чергу, розподіляють-
ся на ручне та механізоване. Зо-
крема зазначається, що взимку 
мають прибиратися 65 зупинок 
громадського транспорту (із них 
26 — шість разів на тиждень і 39 
— два рази на місяць), території 
біля пам’ятників, пішохідних пе-
реходів, площі та тротуари (шість 
разів на тиждень), проїзна части-
на доріг механізованим спосо-
бом. Посипання піщано-сольо-
вою сумішшю здійснюватиметь-
ся 2 рази на тиждень. 

Значно більше позицій містить 
літнє прибирання. Так, ручному 
прибиранню підлягають газони, 
території озер та біля бюветів, 
дитячих майданчиків, тротуари, 
зупинки, заїзні кармани. З пері-
одичністю шість разів на рік руч-
ним способом прибиратиметь-
ся дорога під бордюрами, а пе-
ріодично (з травня по вересень) 
проїжджа частина під бордюра-
ми підмітатиметься та митиметь-
ся механізованим способом.

До обов’язків за договором та-
кож входитиме догляд за фонта-
нами, ручне прибирання випад-
кового сміття (один-два рази на мі-
сяць), очищення від реклами опор 
та дошок оголошень (двічі на мі-
сяць), прибирання стихійних сміт-
тєзвалищ.

Крім того, у вихідні та святкові 
дні підприємство має надавати 
послуги з утримання централь-
ного парку культури та відпо-
чинку (вул. Київський Шлях, 69), 
Європейської площі (вул. Київ-
ський Шлях, 72), скверу біля Бо-
риспільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 1 ім. Юрія Голо-
ватого та в місцях проведення 
заходів. 

Такі «красоти» після того, як розтанув сніг, можна побачити у 
будь-якому куточку міста. Де пакети вітром і собаками розносяться, де 
бруд, а де око милує ще торішнє сміття.

Територія, що на фото, знаходиться у центрі міста, по дорозі до 
Ощадбанку. Хто тільки не обіцяв навести там лад: і попередня влада, 
і політичні кандидати різних рівнів, і громадські активісти, і борці зі 
стихійною торгівлею. Однак віз і нині там: ділянка рясно вкрита вико-
ристаними пакетами, а бруд і калюжі доповнюють загальну картину 
безгосподарності у Борисполі. Юлія ГАМАН

 � ФОТОФАКТ 

ОБГОВОРИЛИ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ

Ілона НЕГОДА

4 березня У Переяславському 
університеті імені Григорія Ско-
вороди пройшло обговорення 
перспектив розвитку туристич-
ної галузі Бориспільського ра-
йону.

У засіданні взяла участь робоча 
група із представників громад ра-
йону, створена за розпоряджен-
ням голови Бориспільської район-
ної ради Антона Мотрича, пред-
ставники ГО, закладів культури, 
депутати районної та Київської об-
ласної ради. На зустріч, головною 
метою якої було обговорення пер-
спектив залучення туристів до гро-
мад Бориспільщини, змогли при-
бути представники восьми із оди-
надцяти громад району. На жаль, 
ні представники Бориспільського 
державного історичного музею, ні 
фахівці управління культури, моло-
ді та спорту не знайшли можливо-
сті відвідати захід.

Як повідомив депутат Бори-
спільської районної ради Юрій 
Бобровнік, за підсумками зустрічі 

було вирішено створити нове ко-
мунальне підприємство, яке здійс-
нюватиме діяльність у науковій, 
культурно-просвітницькій, історич-
ній та інформаційно-туристичній 
сфері. В найближчий час належить 
вирішити, у якому форматі працю-
ватиме туристичний напрямок — у 
форматі розвитку музейної справи 
чи туристичної промоції, що перед-
бачатиме розбудову інфраструкту-
ри, розвиток наявних та перспек-
тивних локацій та об’єктів. 

У свою чергу, громади Бори-
спільщини мають визначитися з 
ідеями щодо розвитку туризму 
на їх територіях та запропонува-
ти певні об’єкти, на які необхідно 
звернути увагу. Як приклад зазна-
чалося, що це можуть бути краєз-
навство, музейна справа, розбу-
дова туристичної інфраструктури, 
проведення відкритих уроків, лек-
цій, реклама, розвиток так званих 
туристичних об’єктів-магнітів, на 
яких громади можуть заробляти, 
пішохідних туристичних маршру-
тів тощо. Крім того, бориспільським 

громадам запропонували спільно 
з іншими проводити щорічне від-
криття туристичного сезону та 
внести власні туристичні локації й 
об’єкти до інтерактивної туристич-
ної карти району, а також відзняти 
промо ролики туристичних об’єк-
тів, які зможуть зацікавити потен-
ційних відвідувачів. 

Під час зустрічі організаторами 
зазначалося, що всі громади вже 
отримали так званий «туристичний 
опитувальник», але інформацію на-
дали лише Переяславська та Дівич-
ківська громади. 

Усі обговорені та сформульовані 
на зустрічі пропозиції будуть надіс-
лані керівним органам громад, ра-
йону та області до 12 березня. 

До 19 березня громади мають 
визначитися, чи бажають вони ста-
ти співзасновникам комунально-
го закладу, який розвиватиме ту-
ристичну галузь у Бориспільському 
районі, а вже в кінці березня пред-
ставники зацікавлених громад збе-
руться на засідання робочої групи 
у Бориспільській районній раді. 
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СУСПІЛЬСТВО

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ:
ЯК БУДЕ РОЗВИВАТИСЬ 
СПОРТИВНА ГАЛУЗЬ У 
МІСТІ

Богдан РАК

У Борисполі вперше відбула-
ся публічна дискусія спортив-
ної спільноти. Головна мета 
заходу — формування спіль-
ного бачення розвитку спор-
ту між представниками галу-
зі та влади.

Участь у публічному обгово-
ренні взяли тренери, керівники 
спортивних клубів, бюджетних 
установ, спортивні інструктори, 
представники громадських ор-
ганізацій. Своє бачення розвит-
ку спорту в місті висловив і місь-
кий голова. Він запевнив спіль-
ноту у підтримці розвитку спор-
ту та належній увазі влади до всіх 
проблем галузі.

Загалом обговорення йшло по 
п’яти напрямках: розвиток інфра-
структури, спортивні досягнен-
ня, здоров’я населення, спортив-
ний Бориспіль через п’ять років, 
можливості та загрози.

«Ми повинні відпрацювати 
спільне бачення розвитку галу-
зі, проблематику та шляхи її вирі-
шення. При цьому важливо вра-
хувати інтереси всієї громади, а 
не лише Борисполя», — зазначи-
ла модератор заходу та депутат 
міської ради Вікторія Шевц.

За результатами обговорен-
ня фахівці окреслили перші кон-

кретні напрямки подальших дій. 
Передусім це створення належ-
ної спортивної інфраструктури, 
в т.ч. розширення мережі відкри-
тих спортивних майданчиків для 
розвитку масового спорту. Звер-
нули увагу і на нестачу закритих 
залів. 

Що стосується професійного 
спорту, присутні зауважили, що 
зараз в місті він фактично існує 
лише за рахунок ентузіазму тре-
нерів. Такий підхід необхідно мі-
няти — заохочувати тренерів і 
спортсменів, створювати відпо-
відну матеріально-технічну базу, 
наприклад, школу вищої спортив-
ної майстерності, як у Броварах.

Головне, як зауважили при-
сутні, визначитись із пріоритета-
ми, адже охопити всі напрямки 
відразу неможливо. Необхідно 
визначити ті види спорту, які бу-
дуть розвиватись першочерго-
во, чітко розділити розвиток ма-
сового та професійного спорту.

«За результатами обговорення 
всі пропозиції будуть опрацьо-
вані, а при виконавчому комітеті 
планується створити ініціативну 
групу (як консультативно-дорад-
чий орган) «Спортивна колегія». 
Надалі зустрічі будуть проходити 
на регулярній основі», — підсуму-
вала Вікторія Шевц.

063 264-00-78 
067 353-61-17

РОБОТА 
МЕНЕДЖЕР 
З РЕКЛАМИ

ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ ОЧИМА 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 � Надія Семчик — директор НВК «Ліцей «Дизайн-
Освіта» та депутат від політичної сили «Слуга Народу». Які 
сподівання мають освітяни новоствореної Бориспільської 
ОТГ та у чому вбачають головні проблеми освітньої галузі 
— у розмові з «Вістями».

Наталія ТОКАРЧУК

— Ви стали депутатом уперше. 
Що можете сказати про свої вра-
ження, в тому числі від сесій?

— Я б сказала, що змінився стиль 
проведення сесій. Я добре пам’я-
таю роботу минулого скликання — 
під час онлайн-трансляцій ми всі 
могли спостерігати постійні сварки, 
з’ясування стосунків, взаємні зви-
нувачення, шоу на публіку та піар. 
Наразі цього немає. І це допомагає 
злагоджено та плідно працювати. 

— Чи отримують вчителі мі-
ста обіцяні минулого року над-
бавки?

— Так, з 2021 року здійснюють-
ся доплати вчителям міста у роз-
мірі 25%, а директорам шкіл та за-
ступникам у розмірі 50%. У селах 
такі доплати і преміальні здійсню-
валися і раніше за рахунок коштів 
районної ради. Таким чином, зараз 
зарплати сільських і міських педа-
гогів «вирівнялися». Пам’ятаю, що 
сільські педагоги мали побоюван-
ня, що їхні доплати уріжуть, але 
цього не сталося, ніхто нічого не 
втратив. 

— Чи вдалося вирішити пи-
тання перевезення дітей та про-
блеми, що виникали через коро-
навірусні обмеження у громад-
ському транспорті, адже каран-
тин все ще діє?

— Так, це було перше прохання, 
з яким звернулися директори шкіл 
під час зустрічі з представниками 
міської влади ще наприкінці мину-
лого року — допомогти добирати-
ся на навчання дітям, які живуть да-

леко від шкіл. В зв’язку з карантин-
ними обмеженнями водії в час пік 
часто виганяли учнів з автобусів, 
внаслідок чого вони не могли при-
ходити до школи вчасно. Ситуація 
ускладнювалася під час неспри-
ятливих погодних умов. Крім того, 
друга зміна закінчується пізно, і по-
ночі добиратися додому небезпеч-
но, це хвилювало батьків. Тоді на-
пружену ситуацію вдалося розв’я-
зати секретарю міської ради Вла-
диславу Байчасу, він домовився з 
перевізниками про перевезення ді-
тей до шкіл. 

— Як ви оцінюєте теперішній 
стан матеріального забезпечен-
ня закладів освіти?

— Пам’ятаю, після створення Бо-
риспільської ОТГ ми зустрічалися з 
директорами сільських шкіл, і бу-
ли здивовані, навіть вражені тим, 
що там вчасно фінансуються та ро-
бляться ремонти, а класи обладна-
ні всім необхідним. Не всі школи 
Борисполя мають подібне забез-
печення. Видно, що районна влада 
дійсно дбала про освітню галузь. А 
ще школи району мають свої відо-
кремлені бухгалтерії, тоді як у Бо-
рисполі цим можуть похвалитися 
лише дві школи. Фінансова автоно-
мія дає змогу оперативно вирішу-
вати щоденні питання та бути більш 
мобільними. 

На зустрічі з освітянами, яку 
проводив секретар міської ради, 
нам пообіцяли, що протягом ро-
ку в міських школах буде прове-
дено огляд меблів, техніки, стану 
приміщень, щоб вивчити пробле-
ми кожної школи. Адже комфортні 
умови навчання однаково важли-
ві для вчителів і дітей — це і нор-
мальний ремонт без обшарпаних 
стін, і сучасні вбиральні, і тепло в 
приміщеннях, і наявність роздяга-
лень і їдалень, і працюючі електро-
мережі та техніка. Сподіваюсь, но-
вообраний голова теж не залишить 
без уваги ці питання. 

— Яке питання освітньої галузі 
міста вважаєте вартим вирішен-
ня в найближчій перспективі? 

— Дуже актуальним є питання 
другої зміни, яка діє в усіх школах 
міста, крім ЗОШ №7. На жаль, дру-
га зміна часто знижує якість нав-
чання, адже відомо, що людина має 
найбільшу працездатність у першу 
половину дня. Крім того, діти не 
мають змоги відвідувати гуртки та 
спортивні секції, розвивати свої та-
ланти та здібності. Ця ситуація має 
вирішуватися комплексно. Ідея до-
будови НВК ім. К. Могилка гарна, 
але цього потребують і інші школи. 
Надзвичайно перевантажена гімна-
зія «Перспектива» (школа №4), ад-
же розширився район Розвилки, у 
центрі теж багато новобудов. Таку 
ж проблему мають і столичні шко-
ли, і вони вже почали її вирішувати. 
Наприклад, у Києві минулого року 
тільки за літній період шляхом до-
будови до існуючої школи рекон-
струювали чотири заклади серед-
ньої освіти. 

— Які ще надії освітяни покла-
дають на нову владу?

— Школи потребують молодих 
спеціалістів. Щоб вони йшли пра-
цювати в навчальні заклади Бо-
рисполя, їм потрібна мотивація, 
заохочення. Зараз у кожній місь-
кій школі є вчителі, що приїздять 
щодня на роботу із сіл чи інших 
міст — Боярки, Переяслава, Яго-
тина. Крім того, що шлях займає 
багато часу, це ще й важко. Про-
блему могла би вирішити програ-
ма соціального житла, яка б мо-
тивувала працювати тут, розви-
ватися, а не витрачати по 4-6 го-
дин щодня на тривалі переїзди. Як 
варіант, це могло б бути надання 
кімнати в гуртожитку чи зйомного 
житла або допомога в його опла-
ті. В розвинутих країнах комфор-
ту праці та відпочинку надається 
велика увага, адже спеціаліст по-
чинає цінувати своє місце робо-
ти, працює з більшою віддачою. 
Та й психологічний стан теж має 
велике значення — коли вчитель 
упевнений та має позитивний на-
стрій, до дітей він іде з посмішкою 
та гарним настроєм. 
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КОНКУРС БЕЗ КОНКУРСУ: 
ТРС ПРОТИ ТРК 
за 3 мільйони 300 тисяч грн

 � Наприкінці лютого завершився вже традиційний 
тендер на надання телевізійних послуг (виготовлення 
та розміщення інформаційних послуг у телеефірі), 
оголошений виконавчим комітетом Бориспільської 
міської ради. Мова йде про висвітлення діяльності 
органів виконавчої влади.

Ілона НЕГОДА

Тендер виграло комунальне 
підприємство «ТРС Бориспіль» 
з перевагою у 100 гривень. Ін-
ша компанія, яка брала участь у 
тендері — ТОВ «ТРК Бориспіль» 
— навіть під час аукціону не за-
хотіла знижувати ціну ні на ко-
пійку, і вперто пропонувала ті 
ж 1 мільйон 530 тисяч гривень, 
що й дозволило КП «ТРС Бори-
спіль» виграти тендер із сумою 1 
мільйон 529 тисяч 900 гривень. 
Питання щодо дивної поведін-
ки суперника ТРС зникнуть, як-
що ви ознайомитесь зі складом 
засновників приватної компанії 
— одним із них є виконком Бо-
риспільської міської ради. 

Аналогічна «схема» була засто-
сована під час проведення тен-
деру на послуги радіомовлення 
(виготовлення та розміщення ін-
формаційних послуг у радіоефі-
рі). Ті ж учасники — КП «ТРС Бо-
риспіль» та ТОВ «ТРК Бориспіль», 
ті ж 100 гривень різниці у пропо-
зиціях, те ж повне небажання змі-
нювати заявлену суму протягом 
трьох раундів аукціону. І запла-
нований результат — перемога 
ТРС Бориспіль із сумою 1 мільйон 
769 тисяч 900 гривень. 

Нагадаємо, що питання доціль-
ності фінансування комунально-
го підприємства «Телерадіостудія 
Бориспіль» (ТРС Бориспіль) нео-
дноразово звучало з вуст депута-
тів минулого та поточного скли-
кань. Сумніви щодо необхідності 
фінансування «піару» органів міс-
цевої влади висловлювали міські 
активісти, пересічні мешканці Бо-

рисполя та навіть тоді ще канди-
дат у мери міста Володимир Бо-
рисенко. 

Наприкінці минулого року, в 
період передвиборної агітації, 
компанія потрапила у скандаль-
ну ситуацію, пояснення якої до-
сі ніхто не надав. Одного дня но-
вини компанії та сама вона про-
сто зникла з поля зору, так са-
мо перестав працювати сайт та 
сторінки ТРС у соціальних мере-
жах — виявилося, що ці ресурси 
належали не роками фінансова-
ній з міського бюджету ТРС Бо-
риспіль, а приватній особі, яка 
й побажала припинити їх діяль-
ність. Не занурюючись у «розбір-
ки» між міською владою та ТРС, 
зазначимо — робота колишньо-
го сайту компанії досі не віднов-
лена, натомість створений но-
вий, як і фейсбук-сторінка. Зараз 
компанія знову на плаву, повер-
нулось і колишнє керівництво, 
і співробітники, що побажа-
ли звільнитися під час сканда-
лу. На своїх робочих місцях за-
лишились і чиновники, які сво-
го часу допустили фінансуван-
ня «приватних ресурсів». Навіть 
більше того — після завершен-
ня виборної кампанії та обран-
ня нового міського голови пи-
тання доцільності фінансування 
ТРС Бориспіль більше не підій-
мається, а щедре фінансування 
відновлене. 

Важко уявити подібну ситуацію 
у цивілізованих країнах світу. Чо-
му в Борисполі нічого не зміню-
ється навіть після зміни влади — 
«вічне» питання без відповіді. 

БОРИСПІЛЬ-ГЛИБОКЕ: ДОРОГА З ВИБОЇНАМИ І БЕЗ ЗАХИСНИХ СМУГ
Ірина КОСТЕНКО

Виїзд із Борисполя у напрям-
ку Глибокого вражає: доро-
га помережана вибоїнами, а 
узбіччя ідеально вирівнюють, 
готуючи майданчики під будів-
ництво. З цього приводу «Вісті» 
поставили два питання до місь-
кого голови.

Про дорогу
Водії, які їздять цією дорогою 

регулярно, усі вибоїни вже зна-
ють напам’ять. Часом намагають-
ся маневрувати, виїжджаючи на 
зустрічну смугу. Ще торік доро-
га проходила по території Бори-
спільського району, сьогодні — 
у межах Бориспільської ОТГ. «Ві-
сті» запитали у Бориспільського 

міського голови Володимира Бо-
рисенка про перспективи її ре-
монту. 

«Зараз ідуть перемовини сто-
совно нової окружної, яка буде йти 
між аеропортом і Глибоким, — по-
відомив очільник міста. — У зв’яз-
ку з цим у нас є порозуміння з Ки-
ївоблавтодором. Розглядаються і 
варіанти ремонту 7-ми кілометрів 
дороги Бориспіль-Глибоке. Можли-
во, зараз, щоб не страждали тран-
спорт і водії, ми візьмемо цей відрі-
зок на баланс і проведемо першо-
черговий ямковий ремонт. На по-
дальшу перспективу, коли дорогу 
передадуть на баланс ОТГ, ми змо-
жемо використати кошти, вже за-
кладені на ремонт доріг. Можли-
вий варіант і співфінансування із 
внеском міста 20% коштів. Саме на 

таких умовах ремонтуватиметься у 
найближчий час відрізок Київсько-
го Шляху».

На запитання «Вістей», чи потяг-
не бюджет громади витрати, які 
мають фінансуватися з інших дже-
рел, Володимир Борисенко відпо-
вів, що критичні інфраструктурні 
моменти потрібно ремонтувати в 
будь-якому випадку. 

Про узбіччя
Кучугури будівельних відходів, 

які «прикрашали» узбіччях доро-
ги торік, сьогодні швидкими темпа-
ми перетворюються на майданчики 
урівні з асфальтовим покриттям до-
роги Бориспіль-Глибоке. Такі доро-
ги, як ця, що проходять між полями, 
будуються випуклими, зі стоками до 

узбіч. Вздовж доріг ідуть водовідвід-
ні канали та насаджено вітрозахис-
ні смуги. Торік добитися інформації 
про те, хто приватизував узбіччя, «Ві-
стям» не вдалося. Адже землі належа-
ли сільським радам, проте не входи-
ли у межі села, сільські голови ними 
«не керували». Цей парадокс створю-
вав проблеми з оформлення власних 
будинків для мешканців масивів По-
льовий, Лісовий, Дубечанський, Сте-
повий, Тепличний, КМ «Паларіс», які 
впритул межують із Борисполем, 
але до утворення ОТГ знаходилися 
в адміністративних межах Глибоць-
кої сільської ради. Офіційно земля-
ми опікувався район, а хто конкретно 
відповідальний — знайти не вдалося. 

«Це ділянки, які були не зовсім за-
конним чином «вкинуті» в базу, — ко-
ментує ситуацію Володимир Бори-

сенко. — Адже захисні смуги вздовж 
доріг жодним чином не можуть бу-
ти виділені як земельні ділянки. З од-
ного боку дороги це були землі Гли-
боцької сільської ради, з іншого — 
Рогозівської. Зараз проходить інвен-
таризація, будемо з’ясовувати, яким 
чином і що стало підставою для на-
дання права власності на ці земельні 
ділянки. У базі вони є, в кадастровій 
карті вони є. Я сумніваюся, що там є 
рішення відповідної ради».

А поки нова влада з’ясовувати-
ме, власники узбіч поспішають: во-
довідвідний канал засипають, віт-
розахисну смугу вирубують, тери-
торію рівняють із дорогою. Вини-
кає риторичне запитання: чи довго 
прослужить відремонтована доро-
га, якщо не буде куди стікати талим 
та дощовим водам? 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ: 

ЖИТТЯ, ЯК У РУКАВИЧЦІ
 � Проблема тісноти у Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» за останні роки вийшла за межі 
самого приміщення: закладу виділили додаткові площі 
на вул. Глібова, 1, а також у приміщенні Центру туризму 
та краєзнавства. Однак цього замало. Нині 2 тисячі дітей 
займаються у приміщенні 1950 року, яке досі не бачило 
жодного капітального ремонту, окрім утеплення фасаду та 
укріплення самої споруди.

Юлія ГАМАН

Хочеться не латати, 
а будувати та 
розвиватися

«Будинок дитячої та юнацької 
творчості «Дивоцвіт» має 41 гурток, 
тут працює 56 викладачів та займа-
ється 2 тис. 100 дітей, — розповідає 
директор Наталія Тименко. — На-
явна площа не дозволяє ні відкри-
ти додаткові гуртки, ні взяти на нав-
чання більше дітей. І якщо на сьо-
годні приміщення придатне для до-
шкільного розвитку та невеликих 
гуртків із вивчення іноземної мо-
ви, то для творчих колективів та ді-
тей-старшокласників місця немає. 
Виділених додаткових приміщень 
замало, адже місто розвивається, 
будується, збільшується кількість 
дітей і молоді. Мріємо про нову ве-
лику будівлю для закладу, де все 
було б в одному місці, а не розки-
дане по місту. Вже не хочеться нічо-
го латати, а хочеться будувати і роз-
виватися. Думаю, будинок творчос-
ті повинен мати принципово інший 
вигляд — до проектування потріб-
но підходити по-сучасному, врахо-
вуючи потреби нинішніх дітей і мо-
лоді, новітні тенденції».

За словами Наталії Тименко, во-
на бачить новий об’єкт не лише міс-
цем для занять творчістю, а й тери-
торією для розвитку дитячої, мо-
лодіжної та сімейної політики. «Ду-
маю, там мають бути приміщення 
для гурткової роботи, хореографіч-

ні, вокальні зали тощо плюс абсо-
лютно нові локації — наприклад, ле-
го-кімната, комп’ютерний клас, ігро-
ві кімнати, їдальня, виставковий зал, 
конференц-зала. Мріємо про вели-
ку концертну залу мінімум на 500-
700 місць», — зазначає вона. Каже, 
що вже мала нагоду порушити це 
питання під час зустрічі з Володи-
миром Борисенком. Очільник міста 
пообіцяв допомогти «Дивоцвіту» у 
розробці проекту нового Центру.

Батьки рулять!
Дуже активну позицію у питанні 

розширення площ для занять гурт-
ків БДЮТ «Дивоцвіт» займає пред-
ставниця батьківського комітету  
Юлія Семенова. Зараз вона депутат 
районної ради та голова освітян-
ської комісії і має серйозні наміри 
відстоювати питання нового про-
сторого приміщення для Будинку 
творчості.

«Крім проблеми тісноти в при-
міщенні Будинку творчості у місті 
взагалі відсутні місця, куди можна 
було б піти з дітьми. Ці дві пробле-
ми пов’язані між собою. Зрозуміло, 
що перспектив щодо інвестування 
у творчість немає, але ж можна зве-
сти велику споруду, яка б частково 
була прибутковою за рахунок місць 
дитячого дозвілля. Маємо гранді-
озні плани, але оскільки їх втілен-
ня потребує чималих коштів і ча-
су, то вважаю, що будівництво но-
вого приміщення для Будинку ди-
тячої творчості — питання кількох 
років».

Візитівка закладу
• Будинок дитячої та юнаць-

кої творчості «Дивоцвіт» за-
ймає приміщення загальною 
площею 731 м кв. на земельній 
ділянці 0,053 га та 2 орендова-
них приміщення (410 м. кв.). 

• У закладі навчається 2100 
дітей та молоді віком від 4 до 
21 року в 41 гуртку і творчих 
об’єднаннях за 6 напрямами 
роботи: художньо-естетич-
ному, гуманітарному, дослід-
ницько-експериментальному, 
еколого-натуралістичному, 
соціально-реабілітаційному та 
науково-технічному.

• Вихованці відвідують 100 
бюджетних та 49 позабюджет-
них груп.

• Навчають та виховують ді-
тей 52 основних педагогічних 
працівника, з них 12 мають 
звання «керівник гуртка-мето-
дист».

• Гордістю закладу є творчі 
колективи: народний хорео-
графічний ансамбль «Радість», 
зразковий ансамбль сучасного 
танцю «Грація», народний во-
кальний ансамбль «Веселочка», 
зразкова творча студія «Ча-
брець», зразкова студія обра-
зотворчої діяльності «Райдуга», 
зразкове творче об’єднання 
«Клуб «Лідер». На базі остан-
нього діє Асоціація учнівського 
самоврядування, метою якої є 
формування активної громад-
ської позиції у старшокласни-
ків шкіл міста.
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СПОЖИВАЧ

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ «ВЛАСНИМИ 
РУКАМИ» ТА ЗА 10 ТИСЯЧ

Валентина ОЛІЙНИК

Уже багато років поспіль міс-
цевий конструктор-ентузіаст В’я-
чеслав Полтавець переоснащує 
звичайні автівки в електрокари. 
У його творчому доробку — по-
над 30 авто. 

За словами майстра, ще 10 років 
тому в Україні не надто перейма-
лися електричними автомобілями, 
та зараз можна сказати, що рівень 
зацікавленості зростає шаленими 
темпами. «Безумовно, здебільшого 
до нас потрапляють уживані авто. 

Але це нічого, вони в досить гарно-
му стані і на них в Україні ще дуже 
непогано їздять», — зазначає спів-
розмовник. Крім купівлі вживаного 
авто, є й інший варіант — зробити 
електрокаром власне авто.

«Якщо раніше переоснащення 
авто базувалося виключно на ен-
тузіазмі, сьогодні знаходяться лю-
ди, які готові у це вкладати, — за-
значає конструктор. — Задоволен-
ня не з дешевих, бо акумулятори 
дорогі. Сума, потрібна для перео-
снащення, коливається на рівні 10 

тисяч доларів, тоді як уживаний за-
водський електромобіль з Європи 
чи США зараз можна купити за ці-
ною від 5 до 9 тисяч доларів».

Чому переоснащують? Одна із 
причин — бажання мати ексклю-
зив. «Наприклад, є багаті люди, які 
мають змогу купити новий елек-
тромобіль за 25 тисяч доларів. Та 
водночас їм цікаво зробити щось 
ексклюзивне, наприклад, електри-
фікувати старий «Запорожець», — 
розповідає Полтавець. 

На рахунку конструктора-ен-
тузіаста не лише переоснащені 
легкові авто, але і мікроавтобуси, 
автобуси, катери, мотоцикли то-
що, а у власному автопарку ЗАЗ-
1103 «Славута», китайський мі-
кроавтобус Dong Feng, автомо-
біль Volkswagen, якими господар 
активно користується.

Зараз чоловік працює над проек-
том переоснащення на електропри-
від китайської вантажівки. У справі 
йому допомагає і син, котрий також 
працює в напрямку електроперео-
снащення та є засновником органі-
зації «Козак Електро».

ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ 
БОРИСПОЛЯ — ЧИ 
ЗАХИЩЕНІ СПОЖИВАЧІ?

Валентина ОЛІЙНИК, фото ав-
тора

15 березня — Всесвітній день за-
хисту прав споживачів. На прикла-
ді великих продуктових супермар-
кетів Борисполя «Вісті» вивчали си-
туацію щодо реагування на можли-
ві утиски споживчих прав містян.

Інструкцію відмінили, 
та книги діють

Інструкція про книгу відгуків і 
пропозицій на підприємствах роз-
дрібної торгівлі та у закладах рес-
торанного господарства, затвер-
джена наказом Міністерства зов-
нішніх економічних зв’язків та тор-
гівлі України від 24 червня 1996 
№349, втратила чинність іще 2 
жовтня 2020 року. Та «Вісті» пере-
вірили у центрі міста чотири вели-
кі супермаркети — Сільпо, АТБ, Біл-
ла і Фора — й побачили, що у трьох 
із них ці книги досі є і ними досить 
активно користуються.

Для того, аби зрозуміти, наскіль-
ки комунікація між споживачем і 
торговою мережею є якісною і дійс-
но двосторонньою, кореспонденти 
проаналізували останні звернення 
від громадян і відповіді торгових 
мереж на них.

Написати або 
телефонувати

У магазині Сільпо останні за-
писи стосувалися поганого став-

лення до споживача, традиційно-
го «простоювання» всіх кас з 23:45 
до 00:05 (система обнуляється і по-
купку здійснити технічно немож-
ливо), зауважень щодо відсутності 
медичних масок і пробивання на 
касі продуктів двічі тощо. На всі за-
уваження споживачів були надані 
вчасні письмові відповіді. Висно-
вок — у Сільпо на зауваження сво-
їх клієнтів реагують.

Фора у центрі відзначилась нез-
начними зауваженнями щодо від-
сутності певних товарів, недоліків 
прибирання тощо. Із позитиву — 
гарні відгуки про персонал. На два 
із п’яти письмових звернень пра-
цівники магазину поки не відреагу-
вали. Висновок — свого споживача 
Фора чує час від часу. 

У книзі скарг АТБ були як по-
зитивні, так і негативні відгуки. 
Один із відвідувачів відмітив про-
фесійне обслуговування, чотири 
інші скарги були негативні. Вони 
стосувалися відмови перевірити 
якість товару. Також були скарги 
щодо несподіваного закриття ка-
си, відмови у прийнятті монет чи 
банкнот тощо. Висновок — на всі 
п’ять звернень від споживачів від-
повіді надали. 

У магазині Білла на стенді з по-
значкою «Куточок покупця» потріб-
ної для дослідження книги не ви-
явилося. У мережі зауважили, що 
для спілкування у них діє спеціаль-
на «Гаряча лінія» для дзвінків. Мож-
на залишити письмове повідомлен-
ня на сторінці маркету в соціальних 
мережах. 
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______________________________
(дата офіційного опублікування в Єди-

ному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмни-

ми засобами ведення Єдиного реєстру з 
оцінки впливу на довкілля, не зазначаєть-
ся суб’єктом господарювання)

______________________________
 (реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої ді-
яльності (автоматично генерується про-
грамними засобами ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом 
господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає 

оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НАФТА»
(повне найменування юридичної осо-

би, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, 
ім’я та по батькові 

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

каційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера об-
лікової картки платника податків та офі-
ційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті)

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

1. Інформація про суб’єкта господарю-
вання 

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

 (місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізич-
ної

К о н та к т н и й  н о м е р  те л е ф о н у : 
+380443538268

особи - підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характерис-
тика, технічні альтернативи .

Планована діяльність, її характерис-
тика.

Функціонування нафтобази ТОВ «БР-
СМ-НАФТА» на вул. Шевченка, 1а в 

с. Переяславське, Бориспільського ра-
йону, Київської обл.

Нафтобаза призначена для прийому 
світлих нафтопродуктів, що надходять за-
лізничним і автомобільним транспортом, 
зберігання їх у резервуарах-сховищах і 
відвантаження споживачам в автоцистер-
ни. Зараз на території нафтобази експлу-
атується резервуарна група загальним 
об’ємом 4055 м3.

Планованою діяльністю передбачаєть-
ся експлуатація бази зберігання нафто-
продуктів загальною місткістю 19706 м3, 
а також підсобно-виробничих і побутових 
будівель і споруд, що забезпечують її нор-
мальну експлуатацію.

Технічна альтернатива 1.
Даною технічною альтернативою з ме-

тою збільшення ємності резервуарного 
парку нафтобази для прийому та збері-
гання нафтопродуктів передбачається 
використання вертикальних та горизон-
тальних сталевих наземних резервуарів.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи 2 роз-

глядається варіант використання лише 
вертикальних сталевих наземних резер-
вуарів для зберігання нафтопродуктів.

3. Місце провадження планованої ді-
яльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Нафтобаза ТОВ «БРСМ-НАФТА» роз-
ташована за адресою: Київська обл.,             
Бориспільський р-н, с. Переяславське, 
вул. Шевченка 1а. Розміщення нафтобази 
відповідає Генеральному плану с. Переяс-
лавське, затвердженому рішенням № 191 
від 10.06.2014 р. Переяславської сільської 
ради ХХVскликання.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива не розгля-
дається, оскільки планована діяльність 
здійснюватиметься в межах існуючої на-
фтобази, де наявні інженерні комунікації, 
будівлі та споруди з необхідною інфра-
структурою для нормального функціону-
вання.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація планованої діяльності про-
довжить розвиток підприємства ТОВ 
«БРСМ-НАФТА». Найбільш важливим із 
соціально-економічних факторів є попов-
нення місцевого та державного бюджетів 
і поліпшення загальної соціально-еконо-

мічної ситуації в районі, забезпечення 
енергоресурсами різних галузей промис-
ловості, зайнятості місцевого населення.

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

Нафтобаза ТОВ «БРСМ-НАФТА» являє 
собою комплекс будівель, споруд та об-
ладнання для приймання, зберігання та 
відпуску нафтопродуктів (різних марок 
бензину та дизельного палива). На нафто-
базі виконуються такі основні техноло-
гічні процеси: приймання палива із заліз-
ничного транспорту; злив палива в базу 
зберігання; зберігання палива у резер-
вуарах; відпуск палива споживачам в ав-
тоцистерни та більш меншу тару (бочки).

Наразі на території нафтобази експлу-
атується резервуарна група загальним 
об’ємом 4055 м3, введена у експлуатацію 
Актом державної приймальної комісії про 
прийняття в експлуатацію закінченого 
будівництвом об’єкта» від 05.12.2008 р., 
затвердженого розпорядженням голови 
Переяслав-Хмельницької райдержадмі-
ністрації від 22.12.2008 р. № 1753.

Злив нафтопродуктів із залізничних 
цистерн виконується на під’їзних колі-
ях, обладнаних спеціальними зливними 
пристроями, розрахованими на одно-
часний прийом 14 цистерн. Злив палива 
з цистерн в резервуарний парк виконує 
продуктова насосна 

№ 1. Для перекачки палива по техно-
логічним трубопроводам резервуарного 
парку та його наливу в автомобільний 
транспорт через 2 наливні пристрої ви-
користовуються продуктова насосна № 
2. Продуктова насосна № 3 забезпечує 
відпуск палива в автоцистерни (естакада 
автомобільна на 3 пости).

На підставі дозволу на будівництво № 
ІУ 115162501981 від 06.09.2016 р., видано-
го Державною архітектурно-будівельною 
інспекцією України, на території нафтоба-
зи здійснено:

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

— демонтаж одного резервуару ємні-
стю 75 м3, заміна існуючих чотирьох ре-
зервуарів ємністю по 50 м3 на двосекційні 
роздавальні резервуари ємністю по 25 м3 
кожна секція у існуючому блоку наземних 
резервуарів ємкістю 4055 м3; після про-
ведених робіт ємкість блоку становить 
3980 м3;

— реконструкцію існуючої залізничної 
естакади для влаштування 14 постів зливу 
палива;

— встановлення додатково двох про-
дуктових насосних, розливочної насосної 
та блоку допоміжних приміщень;

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

— встановлення системи рекуперації 
парів, що включає в себе газовирівню-
вальну систему з використанням еластич-
ного газгольдера-компенсатора ПЭГ-890 
та компресорну установку 2ГУ0,5-0,8/35;

— встановлення системи пожежогасін-
ня, що включатиме стаціонарну установку 
неавтоматичного пінного пожежогасіння;

— встановлення системи дощової ка-
налізації з очисними спорудами Rainpark 
ПБМО-700-50 продуктивністю 50 л/с, що 
складається з піскоуловлювача, відстій-
ника із коалесцентними фільтрами, відді-
лення з пінополіуретановими фільтрами. 

Для забезпечення надійної та беза-
варійної роботи нафтобази проведене 
встановлення відповідної запірної арма-
тури, приладів контролю та сигналізації, 
насосних агрегатів, лічильників палива. 
Об’єкт введено в експлуатацію на підста-
ві Сертифікату №IУ123201001846  від 02 
жовтня 2020 р.

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

6. Екологічні та інші обмеження плано-
ваної діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
Підприємство відноситься до об’єктів, 

для яких екологічні, санітарно-епідеміо-
логічні, протипожежні та інші обмеження 
приведені в діючих державних екологіч-
них нормативних документах, будівель-
них, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
— при експлуатації об’єкта дотриму-

ватись нормативів чинного природоохо-
ронного законодавства;

— викиди від стаціонарних джерел 

викидів повинні здійснюватися при наяв-
ності дозволу на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря (у відпо-
відності з його умовами) та не перевищу-
вати граничнодопустимих нормативів;

— відходи, що утворюються на під-
приємстві в процесі виробничої діяль-
ності, повинні передаватись іншим ор-
ганізаціям, згідно попередньо укладених 
договорів, для подальшого зберігання, 
оброблення, утилізації, знешкодження, 
захоронення, видалення;

— виконання вимог щодо раціональ-
ного використання природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:
— експлуатацію об’єкта здійснювати 

згідно з чинними нормативними санітар-
но-гігієнічними нормами та правилами;

— дотримання вимог до організації са-
нітарно-захисної зони відповідно до Дер-
жавних санітарних правил планування та 
забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

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

Інші обмеження:
— дотримання правил пожежної без-

пеки.
Замовник бере на себе зобов’язання 

виконувати всі умови щодо експлуатації 
об’єкту діяльності, а також ресурсозбе-
рігаючі, охоронні захисні та інші заходи 
щодо умов безпечної експлуатації облад-
нання, дотримання вимог природоохо-
ронного та санітарного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
— територіальні обмеження, визначені 

містобудівною, інженерно-транспортною 
та промисловою інфраструктурою (забу-
довою), яка склалася на території плано-
ваної діяльності та поряд з нею;

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

— використання земельних площ в 
межах земельних ділянок, наданих у ко-
ристування у відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

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

готовка і захист території за альтернати-
вами:

щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території не 

передбачається, підприємство існуюче. 
Під’їзні дороги та шляхи до об’єкту існу-
ючі.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1 
щодо територіальної альтернативи 1
У період експлуатації буде забезпечува-

тись раціональне використання природ-
них ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

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

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
— клімат і мікроклімат — незначний 

вплив;
— повітряне середовище — забруд-

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

— водне середовище — утворення 
господарсько-побутових та зливових 
стоків, для очищення яких передбачені 
локальні очисні споруди; за умови дотри-
мання проектних рішень вплив на водне 
середовище буде знаходитись у межах 
вимог діючого законодавства;

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

— геологічне середовище — не впливає;
— рослинний та тваринний світ, за-

повідні об’єкти — об’єкт розміщується у 
межах антропогенно-трансформованих 
територій, тому вплив на рослинний та 
тваринний світ буде мінімальний; об’єкти 
природно-заповідного фонду в зоні впли-
ву об’єкту відсутні;

— навколишнє соціальне середовище 
— створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний 
бюджет.

— навколишнє техногенне середови-
ще — не впливає.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності ТОВ 

«БРСМ-НАФТА» в межах існуючої земель-
ної ділянки не спричинить значного нега-
тивного впливу на оточуюче середовище 
та здоров’я населення. Санітарно-захисна 
зона для даного об’єкту по відношенню 
до житлово-громадської забудови витри-
мується. 

Викиди забруднюючих речовин, а та-
кож рівні шуму, вібрації, ультразвуку та 
електромагнітних випромінювань на межі 
СЗЗ не перевищуватимуть гігієнічні нор-
мативи. Об’єкти природно-заповідного 
фонду, пам’ятки архітектури, історії і куль-
тури на території відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до 

першої чи другої категорії видів діяльно-
сті та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)

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

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

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсутні.

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

Планований обсяг досліджень та рі-
вень деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з ОВД у відповідності 
із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 
№ 2059-VIII від 23.05.2017 та Постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 
р. № 1026 «Про затвердження Порядку 
передачі документації для надання вис-
новку з оцінки впливу на довкілля та фі-
нансування оцінки впливу на довкілля»

12. Процедура оцінки впливу на довкіл-
ля та можливості для участі в ній громад-
ськості

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

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

— проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

— аналіз уповноваженим органом зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 
додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, під час здійснен-
ня процедури оцінки транскордонного 
впливу, іншої інформації;

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

— врахування висновку з оцінки впли-
ву на довкілля у рішенні про проваджен-
ня планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує не-
допустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

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

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого 
суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля протя-
гом щонайменше 25 робочих днів громад-

ськості надається можливість надавати 
будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та плано-
ваної діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про 
процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок 
громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах те-
риторії карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 30 
днів з дня скасування карантину, громад-
ські слухання не проводяться і не призна-
чаються на дати, що припадають на цей 
період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

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

Протягом 20 робочих днів з дня опри-
люднення цього повідомлення на офіцій-
ному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповно-
важеному органу, зазначеному у пункті 15 
цього повідомлення, зауваження і пропо-
зиції до планованої діяльності, обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 
вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля (зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду 
ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть 
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту 
господарювання (протягом трьох робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм 
підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт го-
сподарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і 
пропозиції громадськості, надані у проце-
сі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформа-
ція про це включається до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням 
про провадження даної планованої діяль-
ності буде 

Дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, що видається

Висновок із оцінки впливу на довкілля, 
що видається

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України “Про оцін-
ку впливу на довкілля”)

Департаментом екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

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

Інші документи дозвільного характеру, 
передбачені законодавством, за умови 
що вони не передбачають встановлен-
ня (затвердження) змін у діяльності, за-
твердженій (схваленій) рішенням про 
провадження планованої діяльності або 
подовження строків  її провадження (згід-
но пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу 
на довкілля»)

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

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації

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

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

Мовчан Сергій Сергійович
 (найменування уповноваженого орга-

ну, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Горщик-Сміхотун"
6.40 М/ф "Грицькові книжки"
6.50 М/ф "Війна яблук та гусені"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та та 

Дмитро Андрієць
17.25 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55, 0.25 "Супер - чуття"
23.00 Розважальна програма з Майклом 

Щуром (16+)
1.00 Т/с "Посольство" (16+)
4.10 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.35 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
21.55 Т/с "Родичі"
23.00, 0.05 Комедія "Кухня"
1.05 Драма "Найвеличніший шоумен"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00 Т/с "Спокуса" (12+)

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 Місія: краса. Новий сезон
11.00 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45, 15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита мішень" 21, 22 с. 

(16+)
23.10 Т/с "Комора життя" 6, 7 с. (16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Комора життя" (16+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.05, 13.15, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15, 22.20 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.55, 1.20 Х/ф "Схильність" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф "Смертельні перегони-2" (18+)
2.55 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+)
10.30 Х/ф "Полювання на колишню" (16+)
12.50 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "Ласкаво просимо до раю" 

(16+)
23.30 Х/ф "Джордж із джунглів 2"
1.00 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
8.45 "Битва екстрасенсів" (16+)
13.05, 14.55 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Авантюра на двох"
23.00 Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.45 Т/с "Удар у відповідь-6"
8.45 Х/ф "Місія на Марс"
10.55 Х/ф "Зоряна брама: Початок"
13.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар-2"
20.25, 21.20 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-11"

НТН.

7.55, 17.15, 2.15 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.45 "Свідок"
9.00 Х/ф "Хазяїн тайги"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.40 "Таємниці кримінального світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
23.15 Х/ф "Зникнення свідка"
1.00 "Склад злочину"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Подарунок"
6.40 М/ф "Було скучно"
6.50 М/ф "Ватажок"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/с "Дика прогулянка"
19.55, 0.30 "Супер - чуття"
22.00 "Виживання у дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.00 Т/с "Посольство" (16+)
4.10 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.45 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
21.55 Т/с "Родичі"
23.00, 0.05 Комедія "Кухня"
1.05 Комедія "Мені б у небо"
2.55 Комедія "Ва-банк"
4.55, 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"
11.00 "Позаочі"
12.25 Т/с "Агата Рейзін" (12+)

14.30, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00 Т/с "Спокуса" (12+)
4.55 "Телемагазин"

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 Місія: краса. Новий сезон
11.00 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45, 15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита мішень" 19, 20 с. 

(16+)
23.10 Т/с "Комора життя" 3, 4 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Комора життя" 5 с. (16+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.05, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50 Х/ф "Смерть Сталіна" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.20 Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос Анджелес" (16+)
1.35 Х/ф "Горець" (16+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка. Дива світу

8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.20 Х/ф "Робін Гуд" (12+)
12.50 Кохання на виживання (16+)
15.00 Орел і Решка
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
21.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
23.00 Х/ф "Джордж із джунглів"
0.50 Х/ф "Хатина в лісі" (18+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 "Битва екстрасенсів" (16+)
13.05, 14.55 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Авантюра на двох"
23.00 Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Удар у відповідь-6"
8.00 Х/ф "Мистецтво війни"

10.15 Х/ф "Ізгой"
13.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар-2"
20.25, 21.20 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-11"
2.55 "Облом"

НТН.
6.10, 10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 2.20 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Постріл у спину"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Свідок. Агенти"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.15 Х/ф "Хазяїн тайги"
0.50 "Склад злочину"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА, 17 березня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Парасолька на риболовлі"
6.40 М/ф "Парасолька на полюванні"
6.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
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 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.25 "Боротьба за виживання"
18.55 "Жорстока міграція у природі"
20.00, 0.40 "Супер - чуття"
21.35 Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
1.05 Т/с "Посольство" (16+)
4.10 Д/ф "Гідра" (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, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.35 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
22.00 Т/с "Родичі"
0.10 Комедія "Кухня"
1.10 "Голос країни 11"
3.35, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
6.05, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 4.10 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Випадково вагітна" (16+)
14.15 Х/ф "Чого хоче Жюльетт" (16+)
16.05 "Жди меня. Україна"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00 Т/с "Спокуса" (12+)
4.55 "Телемагазин"

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 Місія: краса. Новий сезон
11.00 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45, 15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита мішень" 16, 17 с. 

(16+)
23.10 Т/с "Незакрита мішень" 18 с. (16+)
0.00 Т/с "Комора життя" 1 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Комора життя" 2 с. (16+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей

5.15, 10.10 Громадянська оборона
6.05 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.05 Секретний фронт
12.10, 13.15 Анти-зомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15 Х/ф "Вдови" (16+)
16.35 Х/ф "Коломбіана" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Свобода слова
0.00 Х/ф "Джанго вільний" (18+)
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка. Новий сезон
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
9.30 Х/ф "Міс Конгеніальність"
12.00 Х/ф "Міс Конгеніальність 2: 

Озброєна і легендарна"
14.10 Орел і Решка
16.20 Х/ф "Джон Картер: Між світами" 

(16+)

19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.00 Х/ф "За бортом"
23.30 Х/ф "Стажист" (16+)
1.50 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.40 Служба розшуку дітей
2.45 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Комісар Рекс"
8.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
13.05, 14.55 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Авантюра на двох"
23.00 Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.40, 19.25 Т/с "Звонар-2"
10.45 Х/ф "Багряні ріки"
12.50 Х/ф "Імперія вовків"
15.15 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"

18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.20 Т/с "Ментівські війни. Харків-3"
22.20 "Гроші"
22.35 "Дубинізми"
0.15 Х/ф "Баал, бог грози"
3.05 "Облом"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Вірність"
7.35, 17.15, 3.10 "Випадковий свідок"
8.05 Х/ф "Знову невловимі"
10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
12.50 Х/ф "Прихована загроза"
14.40 "Таємниці світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.50 Х/ф "Постріл у спину"
0.40 Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
3.35 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя"

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

ПОНЕДІЛОК, 15 березня

ВІВТОРОК,  16 березня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "День, коли щастить"
6.40 М/ф "Дерево і кішка"
6.50 М/ф "Жар-птиця"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Біатлон. Кубок світу. Х етап. 

Спринт 7 км, жінки
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55 "Світ дикої природи"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.25 "Супер - чуття"
1.00 Т/с "Посольство" (16+)
4.05 Д/ф "Вибір"

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.30 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.30 Комедія "Папік"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Трилер "Погані часи в "Ель роялі"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30, 15.35 "Вещдок"

16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Згадати молодість" (12+)
2.00 Т/с "Спокуса" (12+)

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 Місія: краса. Новий сезон
11.00 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
13.45, 15.30 Т/с "Пошта" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Незакрита мішень" (16+)
23.10 Слідами
23.50 Х/ф "DZIDZIO Перший раз" (12+)
1.50 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.05, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 22.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.25 Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос Анджелес" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
23.20 Х/ф "Смертельні перегони-3" (18+)
1.25 Х/ф "Смертельні перегони-2" (18+)

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

11.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.10 Х/ф "Знахар"
23.30 Х/ф "Джунглі" (16+)
1.40 Варьяти (12+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
13.05, 14.55 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Як вийти заміж" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Авантюра на двох"
23.00 Т/с "Лист очікування" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.45 Х/ф "Інферно"
8.25 Х/ф "Висота"

10.10 Х/ф "Гра пам`яті"
12.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар-2"
20.25, 21.20 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-11"
2.55 "Облом"

НТН.
5.45, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 3.20 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Зникнення свідка"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Вартість життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.10 "Правда життя"
23.15 Х/ф "В останню чергу"
1.00 "Склад злочину"
1.45, 3.25 "Речовий доказ"
4.50 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Дивне китеня"
6.40 М/ф "Дощику, дощику, припусти"
6.50 М/ф "Дівчинка та Зайці"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Біатлон. Кубок світу. Х етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55 "Світ дикої природи"
23.00 Перша шпальта
0.25 "Супер - чуття"
1.00 Схеми. Корупція в деталях
1.30 Розважальна програма 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, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
14.30, 20.15 "Ліга сміху 2021"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
22.15 "Ліпсінк батл"
0.15 Комедія "Війна подружжя Роузів"
2.30 "Ігри приколів"
4.55 "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"
11.00 "Позаочі"

12.25 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
14.30, 15.30, 0.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок" (16+)
3.10 "Жди меня. Україна"
4.20 "Орел і Решка. Шопінг"

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
10.00 Т/с "Краще за всіх" (12+)
14.10 Т/с "Слабка ланка" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Слабка ланка" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Людина без серця" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.50 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, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.45 "На трьох" (16+)
16.55 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.45 "На трьох-9" (16+)
1.15 Х/ф "Смертельні перегони-3" (18+)
3.00 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+)
10.30 Від пацанки до панянки (16+)
12.30 Варьяти (12+)

14.30 Де логіка? (12+)
16.30 Х/ф "За бортом"
19.00 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
21.00 Х/ф "Крокодил Данді 2" (16+)
23.30 Х/ф "Круті віражі"
1.30 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.55, 19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
11.50 "Як вийти заміж" (16+)
13.00, 14.55, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.35 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.15 Х/ф "Вхідний"
8.05 Х/ф "Денне світло"
10.15 Х/ф "Без обличчя"

13.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.35 "Спецкор"
18.50, 2.05 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Ронін"
21.55 Х/ф "Гнів"
23.50 Х/ф "Приречені-2"
2.35 "Облом"

НТН.
5.50, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.55, 17.15, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "За два кроки від "Раю"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Правда життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
23.15 Х/ф "Грачі"
1.00 "Склад злочину"
3.10 "Речовий доказ"
4.10 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.05 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.35, 0.15, 2.30 #ВУКРАЇНІ
10.05, 22.00 Х/ф "Обличчя кохання" (12+)
11.50 "Виживання у дикій природі"
12.45, 14.05 Міста та містечка
13.10 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Гонка 

переслідування 10 км, жінки
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.10 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
17.05 Полювання (Природнича історія)
18.05 Х/ф "Яків" (12+)

19.55, 21.25 "Боротьба за виживання"
0.55 Д/ф "З України до Голлівуду"

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, 5.00 ТСН
20.15 "Ліпсінк батл"
22.10 "Жіночий квартал 2021"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Комедія "Війна подружжя Роузів"

ІНТЕР.
6.50 "Слово Предстоятеля"
6.55 Х/ф "Три мушкетери. Підвіски 

королеви"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
15.40 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.00 Т/с "Побачити океан" (12+)
1.45 Х/ф "Гувернантка" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 4.00 Реальна містика
8.45 Х/ф "В останній раз прощаюся" (12+)
10.50 Т/с "Коли повертається минуле" 

(16+)
14.45, 15.20 Т/с "Рись" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.55 Т/с "Рідна кров" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Рідна кров" (12+)

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Т/с "Марк + Наталка" (16+)
7.40, 9.15, 10.55 "На трьох" (16+)
8.40, 10.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
11.55, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф "Будь кмітливим!"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "РЕД" (16+)
21.20 Х/ф "РЕД-2" (16+)
23.25 Х/ф "Пристрель їх" (16+)
0.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30 Варьяти (12+)
8.10, 10.00 Kids' Time
8.15 М/ф "Агент Марні"
10.05 Орел і Решка. Дива світу
11.00 Орел і Решка. Невидане. Дива світу
12.10 Орел і Решка
13.10 У кого більше? (12+)

15.10 М/ф "Мадагаскар"
17.00 М/ф "Співай"
19.10 Х/ф "Король Лев"
21.20 Х/ф "Аладдін"
0.00 Х/ф "Знахар"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
5.55, 10.50 Т/с "Авантюра на двох"
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00 "Хата на тата (сезон 10)" (12+)
19.15 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.22 "Dizel Night"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.30 "Джедаі 2019"
7.55 ПРЕМ'ЄРА! "Джедаі 2020"
8.55 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Зворотній відлік"
14.20 Х/ф "Ронін"
16.50 Х/ф "Петля часу"
19.00 Х/ф "Перше вбивство"

21.00 Х/ф "Облога"
23.10 Х/ф "Посланець"
1.00 Х/ф "Литовське весілля"
2.45 "Облом"
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Вічний поклик"
13.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.15 Х/ф "Апачі"
16.00 Х/ф "Переможці та грішники" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
23.40 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
1.35 "Хвороби-вбивці"
3.10 "Випадковий свідок"
3.40 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"
4.35 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.20 "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, 15.55 Міста та містечка
13.55 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Мас-

старт 12, 5 км, жінки
14.50 Телепродаж
15.20 Країна пісень
16.25 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Мас-

старт 15 км, чоловіки
17.20 Студія "Біатлон"

17.40 "Супротивники рифів"
18.55 "Виживання у дикій природі"
20.00 Спецпроєкт "Зупини мене, якщо 

зможеш"
21.25 Розважальна програма з Майклом 

Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Стрімголов" (16+)
0.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ
1.10 Д/с "Масштабні інженерні помилки"

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, 2.45 "Світ навиворіт"
17.00 Бойовик "Король Артур"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
23.55 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
6.00 Х/ф "Три мушкетери. Помста Міледі"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.20 Т/с "Свідок обвинувачення"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
0.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.15 Т/с "Три сестри" (12+)
17.00 Т/с "Королева доріг" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Королева доріг" (12+)
23.00 Т/с "Краще за всіх" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Краще за всіх" (12+)

ICTV.
4.55 Факти
5.20 Не дай себе обдурити!
6.05 Більше ніж правда
7.00 Анти-зомбі
7.55 Секретний фронт
8.50 Громадянська оборона
9.50, 1.30 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.30, 13.00 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "РЕД" (16+)
16.40 Х/ф "РЕД-2" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л." (16+)
23.35 Х/ф "Смерть Сталіна" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.40, 1.30 Варьяти (12+)
8.20, 10.30 Kids' Time
8.25 М/ф "Співай"
10.35 Х/ф "Джордж із джунглів"
12.20 Х/ф "Джордж із джунглів 2"
14.10 Х/ф "Король Лев"

16.20 Х/ф "Аладдін"
19.10 Х/ф "Хенкок" (16+)
21.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (16+)
23.20 Х/ф "Ласкаво просимо до раю" 

(16+)

СТБ.
4.35 "Невідома версія. Діамантова рука" 

(12+)
5.30 Х/ф "Осінній марафон"
7.25 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
9.55 "МастерШеф Професіонали" (12+)
12.50 "Хата на тата" (12+)
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.30 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.30 "Джедаі 2019"
9.15, 0.50 "Загублений світ"
12.10 Т/с "Перевізник"

16.55 19 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Рух"

19.00 Х/ф "Уціліла"
20.50 Х/ф "Людина листопада"
22.55 Х/ф "Тіньові вовки"
1.50 "Облом"
4.00 "Найкраще"

НТН.
5.30 Х/ф "Алегро з вогнем"
7.10 "Будьте здоровi"
7.45 "Випадковий свідок. Навколо світу"
8.55 Х/ф "Апачі"
10.45 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
13.00 Х/ф "Небезпечно для життя!"
14.50 Х/ф "Командос" (16+)
17.40 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
19.00 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
22.00 Х/ф "Нічна бригада" (18+)
23.50 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
1.50 "Речовий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  18 березня

П'ЯТНИЦЯ,  19 березня

СУБОТА,  20 березня

НЕДІЛЯ,  21 березня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Бориспіль

Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 
два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 
соток рівна, два великих гаражі, один зро-
блений під СТО з ямою, господарські спо-
руди, гарна інфраструктура (супермаркети, 
школа, дитсадок). Ціна договірна. Тел.: 0 67 
9550885, 0 93 5453285.

Добротний теплий будинок 113 кв.м., 2 
кімнати, 3 спальні, кухня, с/в, літня кухня, 
гараж, сарай, підвал, альтанка, 8 соток, 
металева огорожа. Все в хорошому стані, 
1652000 грн. Тел.: 0 97 2526578.
Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бой-
лер, газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, 
погріб, 17 соток, 400 м від центру, 644000 
грн. Тел.: 0 97 2526578. 
Любарці с., 78 кв.м., 3 кімнати, кухня, сарай 34 
кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96 
1875243.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Гараж металевий (ждановський). Тел.: 0 66 
5058026.
Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є 
підвал, 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.

Бориспіль

Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є 
садок. Тел.: 0 98 2812556.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівниц-
тво, 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. 

Куплю
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
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 Ки-
єва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль 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

Будинок, с. Любарці, 3 кімнати, пічне опалення, 
5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Гуртожиток, меблі, холодильник, пральна ма-
шинка, 2500 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.

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

Кімнату в будинку, центр, 1000 грн + комуналь-
ні. Тел.: 0 67 4503318.
Кімнату у приватному будинку, без господарів, 
для 1 людини, всі зручності, меблі, пральна ма-
шина, поруч зупинка, без комісійних, 1000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 63 2013797.
Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м, 
р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 
67 5017077.

Підприємство здає в довгострокову оренду при-
міщення, загальна площа 170 кв.м або частину 
приміщення за адресою: м. Бориспіль, вул. Го-
ловатого, 15. Тел.: 0 98 2216259, 0 68 8500735.

НАЙМУ
Бориспіль

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 
67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Відкриті вакансії прибиральників, двірників, 
з/п 7500-8000 грн/15 змін. Робота у с. Щасли-
ве. Тел.: 0 67 2425493, з 9.00 до 18.00.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: директора ресторану, 
адміністратора в ресторан, офіціанта в рес-
торан, кухаря-універсала, кухаря-кондитера, 
покоївку, бухгалтера-ревізора, інженера-е-
нергетика, банщика. Тел.: 0 50 3521592. 

Запрошуємо на роботу формувальників за-
лізобетонниз виробів, з/п від 15 000 грн. Тел.: 
0 67 4344979, Олена.

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
БАНЩИКА
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Телевізор «SHARP», б/в (52 см); велосипед 
«Україна», б/в; праску; холодильник б/в, ціна 
договірна. Тел.: 0 50 8122910, 0 67 9102502.
ТВАРИНИ

Бориспіль

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

Бджолосім'ї, рамки. Тел.: 0 98 4767244.
РІЗНЕ

Бориспіль

Дрібна картопля; запчастини до авто Москвич. 
Тел.: 0 63 1471083, 0 99 1534472.
Мисливську гладкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.
Телевізор «Samsung», діагональ 24 дюйми; 
гармошка; баян; швейна машина, все в робо-
чому стані, дата виробництва — середина ХХ 
століття. Тел.: 0 63 4031009.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівель-
ні 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, пі-
сок, 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.

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактич-
ний, антицелюлітний, косметичний (обличчя, 
зона декольте), відновлення після інсульту. 
Диплом серія ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., 
виданий Київським медичним училищем №2. 
Тел.: 0 63 7550895, 0 50 1492539. 

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з 
продажу; завідуючий складом; робочі вер-
статники: на картонно-різальний верстат, на 
рольовий прес, на тигель; вантажники; різ-
норобочі. Тел.: 0 67 4666416, Володимир, 0 67 
2095551, Олексій. 

На постійну роботу потрібен водій на асенізатор-
ську машину. Тел.: Тел.: 0 97 1040311. 

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.

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комірник, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібні прибиральники/ці, з/п 
7000 грн; пресувальник макулатури, частко-
ва зайнятість, з/п 545 грн/зміна. Робота у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 2338089. 

Терміново! Потрібен продавець у продук-
товий магазин, гнучкий г/р по домовленості, 
з/п висока, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. 
Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105.

ТОВ «Енергія-Плюс» запрошує на роботу во-
дія кат. «В», «С», «D». Тел.: 0 67 4647962, Во-
лодимир Васильович. 

Обухів
Різальники грибів (різноробочі), бажано з досві-
дом роботи. Місце роботи — Обухівський р-н, 
проживання безкоштовно, заробітна плата від 
15 000 грн. Запрошуємо на роботу працівника 
в котельню, кухаря. Телефонувати пн-пт з 09.00 
до 18.00. Тел.: 0 67 4677604.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
доставка. 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.
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 98 
0484595.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, 
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 
«McDonald's». Проводимо курси — перукар, ма-
кіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу потрібні 
перукарі. Тел. 0 97 8828312.

РІЗНЕ
Втрачений паспорт громадянина України 
№003341579, виданий на ім'я Дігтяра Романа 
Станіславовича Бориспільським МРВ ГУ МВС 
України 3222, вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
Чоловік, 50 років хоче зустріти порядну самотню 
жінку 45-52 років, для подальших відносин. Тел.: 
0 93 1829105, 0 67 9102502.

Інженер-лаборант
Інженер-технолог
Друкар флексографічного 
друкування

Заява про екологічні наслідки сут-
тєвих негативних факторів під час 
буріння та експлуатації розвідуваль-
но-експлуатаційної свердловини для 
системи водопостачання ТОВ «ЕсІ 
ФАРМА», розташованої за адресою: 
Київська обл., с. Щасливе, вул. Лесі 
Українки, 26, кадастровий номер ді-
лянки: 3220888000:03:006:0008, які 
можуть впливати на навколишнє се-
редовище, немає.

Екологічні ризики та небезпека для 
населення внаслідок здійснення пла-
нової діяльності – відсутня. 

Залишкового впливу планової діяль-
ності на навколишнє природне сере-
довище не відбувається.

З питаннями та зауваженнями мож-
на звертатись за тел.: 0503435533.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Ретельно аналізуйте по-
дії, що відбуваються, опираючись 
на життєвий досвід і логіку. При-

слухайтесь до думки підлеглих. Попереду 
чекає щось новеньке. 

ТЕЛЕЦЬ. Очікуйте позитив-
ні тенденції в багатьох справах. 
Однак поки свої плани й наміри 

краще зберегти в таємниці, якщо ви заці-
кавлені в їх здійсненні.

БЛИЗНЮКИ.  Вас чекають 
приємні події. Душевна праця, 
хоча й не помітна, теж прино-

сить свої плоди, розбудовуйте свій вну-
трішній світ. Вам бажано не плисти про-
ти течії, а піймати хвилю удачі. І тоді мож-
на будувати грандіозні плани.

РАК. Бажано остерігатися не-
обдуманих слів і рішень. По-
старайтеся не діяти емоційно. 

Те, що сьогодні злить і дратує, завтра ви-
кличе лише посмішку. Порадійте успіхам 
близьких людей.

ЛЕВ. Сприятливий період 
для кар'єри й рішення важли-
вих справ. Можуть виникнути 

складнощі в діловій сфері, але відступа-
ти не можна.

ДІВА.   Можливості, які від-
криваються перед вами, ра-
дують, але не варто демон-

струвати перевагу перед товариша-
ми по службі. Вам доведеться мири-
ти близьких друзів.

ТЕРЕЗИ.  Можуть зробити не-
сподівані пропозиції. Події на 
роботі будуть досить неперед-

бачувані.  Виявіть ініціативу і активність в 
особистому житті.

СКОРПІОН. Успішний і при-
бутковий час, що ідеально під-
ходить як для відпочинку, так і 

для праці.  Чим би ви не займалися, не за-
бувайте про близьких людей.

СТРІЛЕЦЬ. Вам знадобляться 
передбачливість і вміння мит-
тєво приймати рішення. Ваші 

відносини з начальством покращаться, 
вам можуть довірити складний проект.  
Ділові переговори можуть виявитися до-
сить плідними.

КОЗЕРІГ. Спілкування й спільні 
проекти з діловими партнера-
ми можуть займати більшу ча-

стину вашого часу.  У вихідні влаштуйте зу-
стріч із давніми друзями та відпочиньте в 
гарній компанії.

ВОДОЛІЙ. Не виключені свар-
ки й конфлікти, ви багато чого 
будете сприймати вороже. По-

старайтеся все-таки налагодити стосунки 
з колегами.

РИБИ. Саме час з'ясувати суть 
проблем, що нагромадилися у 
вас, і претензій з боку началь-

ства. Вам варто помізкувати про свої 
перспективи й, визначившись, починати 
спокійно діяти.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 15-21 БЕРЕЗНЯ


