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НОВИНИ

РОЗПОЧАВСЯ РЕМОНТ 
НЕВРОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ЕПІДЕМІЯ ЗАКІНЧИЛАСЬ? 
КОВІД У БОРИСПОЛІ БІЛЬШЕ 
НЕ ЛІКУВАТИМУТЬ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
НЕЗАДОВОЛЕНИЙ СТАНОМ 
БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ 
ГРОМАДИ

 � КОРОТКО

 � Майже на кожній нараді у Бориспільського 
міського голови підіймається питання про очищення 
несанкціонованого сміттєзвалища біля злітної смуги 
аеропорту «Бориспіль». Анонсувалося також встановлення 
камер відеоспостереження, щоб відслідковувати 
порушників. «Вісті» побували біля сміттєзвалища. 

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови 31 
травня директор Бориспільської 
БЛІЛ Олександр Щур повідомив 
про початок ремонту старого 

неврологічного відділення. Че-
рез місяць-півтора туди плану-
ють перевести терапію, яка нині 
працює в кардіологічному від-
діленні.

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови 
директор ББЛІЛ Олександр Щур 
поділився новиною: хворих на 
ковід у Бориспільську лікарню не 
братимуть. За його словами, це 
пов’язано з поліпшенням ситуації 
із захворюваністю на коронавіру-
сну інфекцію. 

«За тиждень до інфекційно-
го відділення №2 надійшло 10 
осіб, виписано 26, померло два 
пацієнти. На сьогодні у віділенні 

знаходиться 20 пацієнтів. Листом 
голови облдержадміністрації Бо-
риспільська БЛІЛ віднесена до 3-ї 
хвилі надання медичної допомо-
ги. На сьогодні ми доліковуємо 
вже наявних у лікарні хворих, а 
всі інші будуть лікуватися в Пе-
реяславі та Яготині — лікарнях, 
які віднесені до 1-ї хвилі надан-
ня меддопомоги. Поки немає 
епідемії, хворих на ковід ми не 
беремо», — зазначив директор 
лікарні.

Про своє незадоволення ста-
ном благоустрою зазначив на 
плановій нараді 31 травня місь-
кий голова Володимир Борисен-
ко. Він зауважив, що благоустрій 
має здійснюватися на вулицях, 
площах та інших громадських 
місцях міста завжди, а не лише 
перед святами. 

Зокрема Володимир Борисен-
ко нагадав про вчасність та якість 
косіння трави. «У центрі міста 
трава більш-менш викошена, а 
от озера та узбіччя вздовж Київ-
ського Шляху перебувають в не-
задовільному вигляді. Можливо, 
не вистачає техніки чи людей, але 
давайте приймемо за правило: 
центральна вулиця міста завжди 
має виглядати гарно», — наголо-
сив він. 

У відповідь керівник ВУКГ Бог-
дан Меташоп зазначив, що зовсім 
нещодавно силами управління 
викошувалась трава біля озер 
міста, вручну та мотокосарка-
ми. «Трава росте надзвичайно 
швидко. По Київському Шляху в 
понеділок косимо, а в п’ятницю 
бачимо, що треба приступати 
до роботи знову, на тих же ло-

каціях», — прокоментував він. 
За його словами, зараз на ко-
сінні трави працює 8 косарів, і 
це оптимальна кількість людей, 
яку можна задіяти, щоб не по-
страждали інші сфери діяльно-
сті управління, в т.ч. вивезення 
сміття. Щодо самохідних косарок, 
то зараз вони знаходяться в ре-
монті.

Володимир Борисенко запро-
понував закупити додаткове об-
ладнання, бо косіння трави має 
здійснюватися вчасно не тільки 
в місті, а й у старостинських ок-
ругах, і наявного обладнання не-
достатньо. 

Також очільник міста згадав 
про стовпи вуличного освітлен-
ня, які колись прикрашав орна-
мент у вигляді вишиванки. «Було 
б непогано, якби спільно з ВУКГ 
волонтерські організації, управ-
ління культури та підприємці 
міста відновили орнаменти на 
стовпах, за виключенням тих, що 
знаходяться на відрізку шляху від 
вул. Глібова до вул. Момота та бу-
дуть демонтуватись в найближ-
чий час», — зазначив він. 

СМІТТЄЗВАЛИЩЕ БІЛЯ АЕРОПОРТУ: 
НА ШЛЯХУ ДО ЛІКВІДАЦІЇ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

До сміттєзвалища веде доро-
га з бетонних плит, геть уся поби-
та вибоїнами, які важко об’їхати 
навіть велосипедом. І така ситу-
ація вперше порадувала. По хо-
рошій дорозі, напевне, було б ще 
більше бажаючих «на шару» ви-
везти побутове сміття. Наближен-
ня до сміттєзвалища відчувається 
здалеку. Місцями дорогу перего-
роджують мішки з будівельними 
відходами та кучугури іншого не-
потребу. Сміттям «прикрашені» і 
узбіччя. Зате на великій площі, яку 
протягом багатьох років захара-
щували кучугурами сміття ледве 
не відразу після спроб її очистити, 
сьогодні розрівняна територія. На 
жаль, місцями видно свіжі «надхо-
дження». І це розвантажувалися 
не великі фури, які їдуть здалеку. 
Такі «порції», найімовірніше, при-
возять легковими автомобілями. 
Підкидають сміття не тільки міс-
цеві. Інакше звідки б узялися на 
бориспільському смітнику зоши-
ти учениці Вишгородської школи?

На узбіччі навпроти розчище-
ної території вишикувались авто-
мобільні шини. Усі ці точкові про-
блеми нагадують, що до повної 
ліквідації сміттєзвалища ще да-
леко. 

Директор Бориспільського КП 
«ВУКГ» Богдан Меташоп повідо-
мив «Вістям», що підприємство 
поступово вивозить сміття і з до-
роги, і з узбіч. Але дається все ду-
же складно, оскільки непотріб 
продовжують привозити. Стосов-
но перспективи встановити на тій 
території приховані камери віде-
оспостереження він зазначив, що 
над питанням працюють і його ви-
рішення вже виходить на фініш-
ну пряму.
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ІНВЕСТИЦІЇ

 � На останній сесії міської ради дитячий табір «Факел» 
передали на баланс КП «Міські інвестиції». Мета — 
відновлення місця для відпочинку та оздоровлення дітей 
Бориспільської ОТГ. В якому стані зараз табір та які 
складнощі стоять перед тими, хто взявся за цю роботу, 
з’ясовували «Вісті».

ТАБІР «ФАКЕЛ»: 
ЧИ СТАНЕ ДАВНЯ 
МРІЯ РЕАЛЬНІСТЮ?

Богдан РАК, фото автора, архів-
ні фото Ірини КОСТЕНКО

Почалося все 
10 років тому

«Долею цього табору я почав ці-
кавитись у 2010-2011 роках, ще ко-
ли сам був депутатом шостої каден-
ції. Тоді і з’ясувалась цікава ситуація: 
майно міста територіально знахо-
диться в Головурівській сільській ра-
ді, а земля належить Бориспільсько-
му лісгоспу. Чому так сталось, важко 
пояснити. Але через цю юридичну 
колізію ніхто нічого не міг зробити з 
цією ділянкою», — розповідає місь-
кий голова Володимир Борисенко.

Тоді депутати почали працювати 
над тим, аби хоча б належно офор-
мити саме майно. Це вдалось зро-
бити, і в 2012 році майно дитячого 
табору передали на баланс управ-
ління освіти та науки. Але на цьому 
справа зупинилась, адже питання 
землі не вирішувалось.

«Ми неодноразово звертались 
до Кабміну, аби виправити їх рішен-
ня від 2006 року, яким вони тоді пе-

редали цю земельну ділянку лісгос-
пу. Але нас не чули», — згадує Во-
лодимир Борисенко.

Маємо діяти швидко
На сьогодні, завдяки закону про 

децентралізацію та створенню 
ОТГ, повноваження місцевої влади 
збільшились. До того ж є рішення 
Кабміну про реорганізацію лісгос-
пів. Саме тому міська влада виріши-
ла зробити чергову спробу отрима-
ти земельну ділянку під табором. 

«Щодо термінів важко сказати. 
Але якщо ми не зможемо оформити 
цю землю протягом року, то, скоріш 
за все, вже не зможемо ніколи. Тому 
маємо поспішати і докласти макси-
мум зусиль», — вважає Володимир 
Борисенко. 

З ним погоджується директор 
КП «Міські інвестиції» Юрій Ада-
мовський. «Ми вже отримали від 
Бориспільського лісгоспу згоду на 
вилучення ділянки, тепер будемо 
знову звертатись до Кабміну, аби 
той своїм розпорядженням пере-
дав нам цю земельну ділянку. Ли-

ше після цього будемо мати мож-
ливість діяти далі», — говорить він.

Сучасний стан табору
Зараз табір у занедбаному стані. 

Ніхто вже давно не слідкує за будів-
лями. Вони дерев’яні, тому без наг-
ляду швидко почали руйнуватись. 
Майже в кожному будинку зруйно-
вано дах. Гниє підлога. Чимало ви-
битих вікон. В приміщенні їдальні, 
прямо посеред зали, росте молоде 
дерево. Приміщення туалету вза-
галі майже неможливо відшукати у 
суцільному чагарнику.

Проте попри негаразди, всі ці бу-
диночки зберегли історію табору. В 
приміщенні радіовузлу збереглись 
старі касети. В майстерні й досі ви-
сить дошка з малюнками дітей та 
старими фотографіями табору, ко-
ли в ньому ще вирувало життя.

Плани на 
реконструкцію

За словами Юрія Адамовського, 

першочерговим завданням після 
оформлення землі буде розчищен-
ня ділянки. Старі будівлі потрібно 
зносити, що побудують натомість 
— поки під питанням. «Територія 
табору, 5 га, дозволяє одночасно 
приймати 450-500 дітей. Маємо дві 
концепції — або будувати нові капі-
тальні корпуси, або ж будувати не-
великі дерев’яні будинки, схожі на 
ті, що були колись. Поки це лише 
ідеї. Більш детально будемо дума-
ти про це, коли отримаємо землю 
і зробимо топозйомку. Після цього 
розробимо проекти та представимо 
на розгляд міському голові та депу-
татам міської ради», — зазначив він.

Питання фінансування
Вже зараз зрозуміло, що фінансу-

вання такого масштабного проекту 
покласти лише на міський бюджет 
неможливо, бо тоді відновлення 
може затягнутися на десятки ро-
ків. Адже навіть попередні орієн-
товні суми вражають.

«Якщо це будуть дерев’яні бу-
динки, реконструкція вартуватиме 

близько 160-170 млн грн. Якщо буду-
вати капітальні корпуси з басейнами 
і спортзалами, мова йтиме про 300-
350 млн грн. Звісно, такі кошти місь-
кий бюджет не потягне, тому будемо 
звертатись до обласної ради, до Мі-
ністерства регіонального розвитку, 
залучати приватних інвесторів», — 
розповідає Юрій Адамовський. 

Кийлів — дитинство 
кожного бориспільця

За словами керівника КП «Міські 
інвестиції», вже зараз люди зверта-
ються і питають, чим вони можуть 
допомогти. Хтось пропонує допо-
могти будівельними матеріалами, 
хтось коштами. 

«Чому так? Бо Кийлів — це міс-
це, де пройшло дитинство багатьох 
мешканців міста. Тут ліс, тут Дніпро. 
Це туристична зона Бориспільсько-
го району, тому ми всі в дитинстві 
відпочивали тут, в таборі чи з бать-
ками. Саме тому ідея відновлення 
табору має таку підтримку», — за-
значає Юрій Адамовський.
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МІСТО

«ЧАС СВОБОДИ» 
В БОРИСПОЛІ
Аліса КОНОНЧУК, фото Ірина 
КОСТЕНКО

В понеділок, 31 травня 2021 ро-
ку, відбулася прем`єра фільму «Час 
свободи», знятого до 101-ї річниці 
антибільшовицького повстання в 
Борисполі.

Автором ідеї зйомок фільму ви-
ступили Просвітницький рух ОНУ 
та Валентина Стрілько-Тютюн, ав-
торка книги «Грона українських 
повстань», на основі якої був 
створений сценарій фільму. 

На прем`єру завітали представ-
ники місцевої влади та депутат-
ського корпусу, автори фільму та 
актори з родинами. 

Представляючи фільм, автори на-
голосили, що ставили за мету про-
демонструвати бориспільцям забуті 
сторінки історії, якими б ті могли пи-
шатися. А можливість взяти участь 
у зйомках стала чудовим способом 

зацікавити місцеве населення у ви-
вченні минулого свого краю. 

Запрошений на презентацію місь-
кий голова Володимир Борисенко 
зазначив, що цінність фільму кри-
ється в щирому захопленні тих, хто 
його створював. «Цей фільм створе-
ний завдяки альтруїзму. Мешканці 
міста вклали в нього свої сили і кош-
ти, і такі починання треба підтриму-
вати. Думаю, ця стрічка покладе по-
чаток іншій роботі. Режисер Олена 
Шкребтієнко вже погодилась поча-
ти роботу над фільмом про україн-
ську автокефальну церкву», — за-
уважив очільник Борисполя. 

Довідково. Фільм «Час свободи» 
створено за мотивами книги Вален-
тини Стрілько-Тютюн «Грона укра-
їнських повстань». Сценарист та 
режисер фільму Олена Шкребтієн-
ко, оператор, монтаж, режисер-по-
становник Богдан Рак. 

Читайте «Вісті» в інтернеті, залишайте свої коментарі, 
пропозиції, беріть участь в обговоренні матеріалів.
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НОВИЙ ДИЗАЙН «СІЛЬПО» 
МАТИМЕ АВІАЦІЙНУ ТЕМАТИКУ. 
РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЛЕГЛОЇ 
ТЕРИТОРІЇ — ПІД ПИТАННЯМ

 � У найпершому супермаркеті Борисполя — «Сільпо» 
— розпочався капітальний ремонт, який триватиме три 
місяці. «Вісті» спробували дізнатися, чим здивує покупців 
оновлений магазин.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Супермаркет «Сільпо» працює у 
Борисполі вже близько 15 років. 
Розташувався він у приміщенні, яке 
належить Бориспільському район-
ному споживчому товариству. Ко-
лись це був універмаг «Жовтень», 
нині — Торговий центр БРСТ. 

Про те, що у супермаркеті назрі-
вають великі зміни, відчувалося 
протягом усього травня. Поступово 
зменшувався асортимент, швидко 
закінчувалися акційні товари. Про-
тягом останнього тижня це стало 
особливо помітно. Почали стрімко 
порожніти полиці, зникли додатко-
ві вітрини, які виставляли посеред 
торгових залів. 

31 травня деякі полиці вже були 
повністю голими. Додаткових роз-
продажів за зниженими цінами не 
було — тільки в рамках щотижне-
вих акцій. Але люди активно розку-
повували товари. 1 червня супер-
маркет закрився остаточно. 

Слід зазначити, що реконструк-
ція приміщення Торгового центру 
БРСТ триває давно. Минулого ро-
ку було повністю оновлено другий 
поверх, він сьогодні зустрічає по-
купців сучасним дизайном. Стара 
обстановка залишилася тільки у су-
пермаркеті. 

Про деякі аспекти запланова-
ної реконструкції «Вістям» роз-
повів голова правління БРСТ Кос-
тянтин Струков.

— На чиї плечі ляже вантаж фі-
нансування і проведення цієї ре-
конструкції?

— Це спільний проект Бори-
спільського районного споживчо-
го товариства та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД». 
Підготовка до його реалізації роз-
почалася давно. Проектна доку-
ментація напрацьовувалася про-
тягом шести місяців. Узгоджували, 
зважували кожну деталь.  

Роботи з поточного ремонту ви-
конувалися регулярно, не зупиня-

ючи роботу магазину. По можли-
вості намагалися використовува-
ти нічний час. Але настала необхід-
ність кардинального оновлення: не 
вистачало потужностей електропо-
стачання, морально застаріло об-
ладнання магазину. 

Для проведення реконструк-
ції виготовлено цілі стоси доку-
ментації: заплановано оновлен-
ня системи електропостачання, 
опалення, вентиляції, водопро-
воду та каналізації. Це дуже кро-
пітка робота. На реконструкцію 
потрібно більше технічної доку-
ментації, ніж для зведення 20-по-
верхового будинку. Бо будувати 
нове завжди простіше, ніж пере-
будовувати. 

— Чому реконструкція трива-
тиме аж три місяці? 

— До початку ремонтних робіт 
необхідно вивезти товар, зробити 
демонтаж обладнання (цю роботу 
почали виконувати ще до закрит-

тя магазину). Усе застаріле облад-
нання — стелажі, прилавки, холо-
дильники — замінюватиметься на 
нове, сучасне. 

— Як працюватимуть інші від-
діли торгового центру?

— Доступ до другого поверху 
забезпечений як із центрального 
входу, так і з торця. Покупці жодних 
незручностей не відчують. 

— Можете привідкрити завісу: 
яким побачать відвідувачі онов-
лений супермаркет «Сільпо»?

— Оформлення залу — це ре-
зультат величезної роботи про-
фесійних дизайнерів. І воно бу-
де ексклюзивним. Оскільки Бори-
спіль — місто, пов’язане з авіацією, 
увесь світ знає про аеропорт «Бо-
риспіль», для нового дизайну ма-
газину обрано авіаційну тематику. 
Більше покупці зможуть побачити 

першого вересня, коли відкриєть-
ся оновлений «Сільпо».

— Чи входить у проект рекон-
струкції площа перед приміщен-
ням?

— Не хочеться обмежуватися 
просто перекладанням тротуарної 
плитки перед фасадом — це доро-
го і малоефективно. БРСТ має кіль-
ка розроблених варіантів оформ-
лення площі перед приміщенням 
торгового центру. Один із них на 
початку квітня був представлений 
міському голові Володимиру Бори-
сенку та його профільним заступ-
никам. Це повинен бути комплек-
сний проект зі стоянкою, озеленен-
ням, дизайнерським оформленням 
території. Я вважаю, що місто теж 
має долучитися до його реалізації. 
Поки що це питання знаходиться 
на етапі обговорення. 

Богдан Рак Валентина Стрілько-Тютюн
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ТВОРЧІСТЬ: ВАЛЕНТИНА ДЕРГУНОВА
Знайомимо вас із творчістю казкарки Валентини Дергунової з 

Іванковова. Незважаючи на діагноз ДЦП, Валентина випромінює 
енергію, наснагу та дарує віру в краще всім оточуючим.

ЩО ТАКЕ ЛІТО?
«Як добре, що настало літо», — сказав їжачок Єрошка, розчинивши 

вранці вікна свого будиночка, немов запрошуючи літній день до себе на 
гостину. Він подивився на ліс, який вже давно прокинувся, і тепер сонячні 
промінчики розбудили комах. Жук-вусач, який сидів на гілці, бджілка, 
що сиділа на квітці і дивилася на руду білочку, яка гризла горішки, щоб 
потім принести запаси до свого дупла. Єрошка заправив своє маленьке 
ліжечко, зробив ранкову зарядку і пробіжку навколо свого будиночка, 
від чого всі його друзі-комахи сховалися у своїх будиночках, а горобчик 
навіть перелетів на інше дерево. Коли Єрошка віджимався на гілці, вона 
зламалася, і він впав на мурашник, а на голову їжачкові впало гніздо, в 
якому ворона плела кольоровий шарфик. Ворона з подивом подивилась 
на їжачка і мовила, що через таку зарядку можна всі гілки на деревах 
переламати, і де тоді птахам гнізда вити?»

 — Ой, ой, — зойкнув їжачок, потираючи забиті боки, й пішов 
до будиночку.  

«Нині спортивних справ з мене вистачить», — вирішив їжачок і поста-
вив самовар на стіл. Уже було час снідати. Раптом у вікно залетів метелик. 
Змахнувши крильцями, він сів на ніжку Єрошки і той з усмішкою запитав: 

— Метелику, що таке літо? 
Метелик радісно промовив: 
— Літо — це квіти, схожі на мої крила, запашні ягоди і твій фруктовий 

сад. Це зелений коник, що грає скрипці і поважний жук-вусач, котрий 
щодня кудись поспішає лісовими стежками, це теплий дощик і веселі 
жаби на ставку. Літо — це чудова пора чарівниці природи!    

 � ФОТОФАКТ

БОРИСПІЛЬСЬКІ ПАУЕРЛІФТЕРИ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ПЕРЕМАГАТИ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАННЯХ

 � В Коломиї завершився Чемпіонат України з класичного 
пауерліфтингу. Участь у ньому взяли і шість спортсменів 
із Борисполя, вихованців ДЮСШ та Центру спорту під 
керівництвом тренера Юрія Ликова.

Богдан РАК

«Результати різні. Але загалом 
я задоволений виступом наших 
спортсменів. Усі з призами. Вста-
новлено кілька нових рекордів 
України», — зазначає Юрій Ликов.

Пауерліфтинг як окремий вид 
спорту в Борисполі з’явився у 90-х 
роках. Зараз вже є гарна база та 
певні досягнення. В Борисполі є і 
майстри спорту, і заслужені майс-
три спорту, є призери українських 
та міжнародних змагань, рекорд-
смени України та світу. Саме вони 
зараз і готують нове покоління па-
уерліфтерів.

«Планка завжди висока, всі 
спортсмени та тренери сподіва-
ються на краще, мріють про пер-
ше місце. Але воно, як відомо, од-
не. Конкуренція чимала, тому необ-
хідно постійно тренуватись та вдо-
сконалюватись», — зауважує Юрій 
Ликов.

Зірки бориспільського 
пауерліфтингу

«Важко когось виділити. Усі на-
ші спортсмени, що беруть участь в 
змаганнях такого рівня, — молодці. 
Наприклад, Лера Мустафіна, яка на 
цих змаганнях встановила рекорд 
у становій тязі. Також Аніта Слобо-
дян, універсальна спортсменка. Се-
ред новачків — Діма Бутенко, який 

за півтора року виконав норматив 
кандидата в майстри спорту Укра-
їни. Влад Білоус — лише прикрий 
збіг обставин залишив його на крок 
від першого місця», — розповідає 
Юрій Ликов.

Але не лише юніори приносять 
славу Борисполю. Є в місті і серйоз-
ні спортсмени серед дорослих, хо-
ча в цій віковій категорії виступати 
набагато важче через велику кон-
куренцію.

«Повернулася з декрету після на-
родження другої доньки Марина 
Зуй. До декрету вона не встигла ви-
конати норматив майстра спорту, 
але дуже бажає це зробити зараз. 
На змаганнях вона посіла друге міс-
це. Після декрету — це чудовий ре-
зультат», — зазначає Юрій Ликов.

Тренер повинен бути 
прикладом

«Я завжди дотримувався філосо-
фії, що тренер повинен бути при-
кладом. Тому я теж брав участь у 
цих змаганнях. Але вже серед вете-
ранів першої групи. Свій виступ вва-
жаю вдалим. Хоча і не все вийшло, 
на що розраховував, але все ж таки 
встановив новий рекорд України в 
становій тязі, покращивши своє ж 
досягнення дворічної давнини. Го-
ловне — бажання, праця над собою, 
і все вийде», — посміхається Ликов.

Попереду 
міжнародний рівень

За підсумками змагань у Коломиї, 
п’ятеро бориспільських спортсме-
нів написали заяви на включення 
до юнацької збірної для участі в 
чемпіонатах Європи та світу з кла-
сичного пауерліфтингу. Загалом, за 
словами Юрія Ликова, кожні націо-
нальні змагання проводиться від-
бір учасників для міжнародної аре-
ни. Бориспільські пауерліфтери по-
трапляють туди регулярно.

«Наприклад, в серпні в Чехії про-
йде чемпіонат Європи з пауерлі-
фтингу серед юніорів, де кольори 

України буде захищати представ-
ниця Борисполя Аніта Слободян. 
На відбіркових змаганнях вона ста-

ла першою, виконавши норматив 
майстра спорту України», — роз-
повідає тренер.

Як місто відсвяткувало День захисту дітей

Фото з відкритих джерел
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РІЗНЕ
(дата офіційного опублікування в Єди-

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

ними 
засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господа-

рювання)
 (реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності

(автоматично генерується програм-
ними 

засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підля-

гає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "Бісквітний комплекс "Рошен". Код 
ЄДРПОУ 34717491

(повне найменування юридичної осо-
би, код згідно ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 
та по батькові 

фізичної особи-підприємця, ідентифі-
каційний код або серія та номер паспор-
та (для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні 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’єкт господарю-
вання

Юридична адреса: 08304, Київська обл., 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 82.

Телефон/факс: (044) 351-71-50.
(місцезнаходження юридичної особи 

або місце провадження діяльності фізич-
ної особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

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

Планована діяльність, її характерис-
тика

Планованою діяльністю є будівництво 
нового виробничого підрозділу по виго-
товленню лізин сульфату з глюкозного 
сиропу потужністю 40 тис.т/рік, в межах 
території існуючого проммайданчика 
ТОВ "БК "РОШЕН". Також передбачено 
встановлення когенераційної установ-
ки сумарною електричною потужністю 
до 20 МВт для енергопостачання та ава-
рійного резервного живлення підпри-
ємства.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю є будівництво 

підрозділу виробництва лізин сульфату 
з глюкозного сиропу, який є супутнім 
технологічним продуктом основного 
виробництва. Процес сушіння кінцевих 
продуктів виробництва (L-лізин сульфа-
ту передбачено гарячим повітрям, що 
нагрівається насиченою парою через 
теплообмінник (пара виробляється в 
парогенераторах завдяки спалювання 
природного газу в котлах).

Технічна альтернатива 2.
В якості альтернативи розглянуто су-

шіння кінцевих продуктів виробництва 
(L-лізин сульфату продуктами спалюван-
ня природного газу.

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

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 1.

Адреса: 08304, Київська область, м. 
Бориспіль, вул. Привокзальна, 82.

Місце провадження планованої діяль-
ності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки передба-
чено здійснювати плановану діяльність 
на території існуючого підприємства.

4. Соціально-економічний вплив пла-
нованої діяльності

Реалізація даного проекту носить 
позитивний характер та продовжить 
розвиток підприємства ТОВ "БК "РО-
ШЕН", що сприяє вирішенню загально-
державних програм розвитку об’єктів 
сільськогосподарського призначення, 
розвитку інфраструктури регіону. З боку 
соціально-економічного впливу, впро-
вадження планованої діяльності буде 
мати позитивний характер, обумовле-
ний створенням нових робочих місць за 
рахунок працевлаштування місцевого 
населення із забезпеченням сучасних 
умов праці, поповнення місцевого бю-
джету податками. 

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

З врахуванням проектних рішень на 
території ТОВ "БК "РОШЕН" плануються 
наступні будівлі та споруди: виробни-
чо-складський корпус з вбудованими ад-

міністративно-побутовими приміщення-
ми та котельнею, потужністю 28,92 МВт і 
виробничими лініями по виготовленню 
виробів з борошна; виробничо-склад-
ський корпус (підрозділ виробництва 
лізин сульфату з глюкозного сиропу) , 
який знаходиться окремо від існуючо-
го виробничо-складського корпусу; 
склад сировини та допоміжних мате-
ріалів; склад хімічних речовин; склад 
готової продукції; склад рідкого аміаку; 
виробничо-складський корпус з адміні-
стративно-побутовими приміщеннями 
№ 2 (виготовлення глюкозних сиропів, 
глютену та спирту з супутнього продукту, 
що утворюється в процесі виготовлення 
глюкозних сиропів та глютену); когене-
раційна установка;  трансформаторна 
підстанція 110/10 кВ; водопровідна на-
сосна станція з резервуарами запасу 
води; контрольно-пропускний пункт №1; 
будівля контрольно-пропускного пунк-
ту №2 з лабораторією контролю якості 
сировини глибокої переробки (зерна); 
комплекс споруд по прийманню, пере-
робці та зберіганню сировини глибокої 
переробки (зерна); цех виробництва 
крохмального та товарного борошна; ко-
тельня № 2, потужністю 53,83 МВт; склад 
зберігання спирту; майданчик для збері-
гання легкових автомобілів; майданчик 
для вантажних автомобілів до забору 
проб вхідної сировини глибокої пере-
робки (зерно); майданчик для вантажних 
автомобілів після забору проб вхідної 
сировини глибокої переробки (зерно); 
споруди для доочистки виробничих 
стічних вод, комплекс споруд підзем-
ного водозабору (чотири артезіанські 
свердловини).

Планованою діяльністю передбача-
ється будівництво підрозділу виробни-
цтва лізин сульфату у виробничо-склад-
ському корпусі, який знаходиться 
окремо від існуючого виробничо-склад-
ського корпусу . Виробництво лізин 
сульфату охоплюватиме процеси: при-
ймання глюкозного сиропу та сульфату 
амонію; приймання, зберігання і підго-
товка допоміжних компонентів (розтару-
вання, підготовка поживних субстратів, 
стерилізація, змішування); ферментація 
із застосуванням глюкозного сиропу; 
змішування ферментаційного розчину 
з сірчаною кислотою та подальше за-
гущення на випарній установці; вису-
шування, подрібнення, просіювання та 
фасування лізин сульфату з подальшим 
відвантаженням на склад зберігання го-
тової продукції. До складу виробництва 
лізин сульфату з глюкозного сиропу 
входитимуть наступні підрозділи: мікро-
біологічна лабораторія, цех глибинної 
ферментації, випарна станція, сушарка, 
дільниці подрібнення, просіювання та 
фасування, склад сировинних компонен-
тів, склад хімічних речовин, склад зрі-
дженого аміаку, склад зберігання готової 
продукції, когенераційна установка, та 
інші інженерно-технічні об’єкти. Вироб-
нича програма по виготовленню лізин 
сульфату становить  40 тис.т/рік.

Теплопостачання передбачено від 
котельні, що працює на природному 
газі. Для енергопостачання та аварійно-
го резервного живлення підприємства 
передбачено встановлення когенера-
ційної установки сумарною електрич-
ною потужністю до 20 МВт. Водопоста-
чання передбачено від артезіанських 
свердловин. Резервне водопостачання 
– централізоване (від міської мережі м. 
Бориспіль). Водовідведення господар-
сько-побутових та виробничих стічних 
вод (після очищення на власних очис-
них спорудах) – централізоване (в місь-
ку каналізаційну мережу м. Бориспіль). 
Водовідведення зливових вод (після 
попередньої очистки стоків з місць ло-
кальних забруднень нафтопродуктами 
на сепараторі нафтопродуктів) – в систе-
му дощової каналізації м. Бориспіль.

Загальна площа земельної ділянки 
складає – 18,9521 га. 

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

щодо технічної альтернативи 1
Природоохоронне законодавство 

України встановлює екологічні та інші 
обмеження планованої діяльності, зо-
крема: дотримання допустимих рівнів 
забруднення атмосферного повітря 
(«Гігієнічні регламенти допустимого 
вмісту хімічних і біологічних речовин 
в атмосферному повітрі населених 
місць» (затверджений наказом МОЗУ 
від 14.01.2020 №52, зареєстрованим 
у Мін’юсті 10.02.2020 за №156/34439); 
дотримання нормативів гранично до-
пустимих викидів відповідно до наказу 
Мінприроди від 27.06.06 №309; забез-
печення повного збирання, належного 
зберігання та недопущення знищення 
і псування відходів (п. «д» статті 17 За-
кону України «Про відходи»), передача 
відходів тільки організаціям, що мають 

відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону 
України «Про відходи»); дотримання до-
пустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків 
і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 
«Державні санітарні норми виробничого 
шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернати-

ви 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання нормативної санітар-

но-захисної зони згідно з ДСП 173-96 
«Державні санітарні правила плануван-
ня і забудови населених місць» (затвер-
дженого наказом МОЗ від 19.06.1996 
р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 
24.07.1996 р. за №379/1404);

Дотримання правового режиму зон 
санітарної охорони артезіанських сверд-
ловин;

Протипожежні розриви між будівлями 
та спорудами;

Територіальні обмеження, визначені 
містобудівною, інженерно-транспорт-
ною та промисловою інфраструктурою 
(забудовою), яка склалася на території 
планованої діяльності та поряд з нею.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки передба-

чено здійснювати плановану діяльність 
на території існуючого підприємства.

7. Необхідна еколого-інженерна під-
готовка і захист території за альтерна-
тивами:

щодо технічної альтернативи 1
З метою мінімізації впливів на довкіл-

ля рішення щодо еколого-інженерної 
підготовки та захисту території будуть 
прийматися, базуючись на результатах 
обстеження ділянки, техніко-еконо-
мічних, інженерно-геологічних та то-
пографо-геодезичних вишукуваннях, 
виготовленні проектно-кошторисної 
документації тощо.

Проектні рішення в період будівниц-
тва та експлуатації забезпечуватимуть 
раціональне використання ґрунту; бу-
дуть передбачені заходи протидії підто-
пленню, просіданню, активізації інших 
екзогенних процесів, а також охоронні, 
відновлювальні, захисні та компенсацій-
ні заходи. 

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернати-

ви 1.
щодо територіальної альтернативи 1 
Дотримання проектних рішень в пе-

ріод будівництва і експлуатації, що забез-
печуватиме раціональне використання 
природних ресурсів. Передбачено охо-
ронні, захисні та компенсаційні  заходи.

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

впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Повітряне середовище: при будівни-

цтві – викиди забруднюючих речовин від 
роботи двигунів будівельного транспор-
ту та під час проведення будівельних ро-
біт; при експлуатації – викиди забрудню-
ючих речовин від виробничих процесів.

Водне середовище: при будівництві 
– вплив відсутній; при експлуатації – за 
умови дотримання проектних рішень 
вплив на водне середовище буде зна-
ходитися в межах вимог діючого зако-
нодавства.

Вплив на рослинний і тваринний світ: 
при будівництві – відсутній; при експлу-
атації – відсутній.

Вплив на клімат і мікроклімат: відсут-
ній. Планована діяльність не впливає на 
інтенсивність падаючої сонячної радіації, 
на температуру, швидкість вітру, воло-
гість, атмосферні інверсії, тривалість ту-
манів та інші кліматичні характеристики.

Вплив на техногенне середовище: при 
будівництві – відсутній; при експлуатації 
– планована діяльність не спричиняє по-
рушення навколишнього техногенного 
середовища за умов комплексного до-
тримання правил експлуатації будівель, 
споруд та технологічного устаткування.

Ґрунти: при будівництві – можливий 
вплив при проведенні будівельно-мон-
тажних робіт. З метою запобігання нега-
тивного впливу на ґрунт передбачається 
впровадження комплексних природо-
охоронних заходів (облаштуванням те-
риторії об’єкту, проведення озеленення 
та ін.); при експлуатації – вплив об’єкту 
на ґрунти в режимі експлуатації відсут-
ній, так як передбачено тверде покриття 
та системи виробничої, побутової та до-
щової каналізації. На підприємстві наявні 
спеціально відведені місця для тимчасо-
вого зберігання відходів.

Акустичний вплив: при будівництві 
– шумове забруднення наявне під час 
проведення будівельних робіт, але буде 
тимчасовим та не буде перевищувати до-
пустимі норми; при експлуатації – шумо-
ве забруднення буде зумовлене роботою 
технологічного устаткування та рухом 

автотранспорту.
Соціальне середовище: при будівни-

цтві – відсутній; при експлуатації – по-
зитивний вплив у вигляді створення 
додаткових робочих місць.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Передбачені санітарно-гігієнічні, про-

типожежні, містобудівні та територіальні 
обмеження відповідно до чинного зако-
нодавства України.

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

сті до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частина статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Планована діяльність, відповідно до 
Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», відноситься до першої катего-
рії видів планованої діяльності та об’єк-
тів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля (ст.3, ч. 2, п.2), а також до другої 
категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля і підлягають оцінці впливу 
на довкілля (ст.3, ч. 3, п.1; ст.3, ч. 3, п.3 
(абз.1); ст.3, ч.3, п.7 (абз.2 та абз.3); ст.3, ч. 
3, п.8 (абз.1 та абз.5); ст.3, ч. 3, п.13.

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

Підстави для здійснення оцінки тран-
скордонного впливу на довкілля відсут-
ні.

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 оцінки впливу на 
довкілля передбачено у відповідності до 
ст.6 Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

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

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу 
на довкілля відповідно до Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкілля». 
Оцінка впливу на довкілля — це проце-
дура, що передбачає:

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

- проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

- аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-
якої додаткової інформації, яку надає 
суб’єкт господарювання, а також інфор-
мації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час 
здійснення процедури оцінки транскор-
донного 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 довкіл-
ля уповноважений орган, виходячи з 
оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

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

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

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і пропо-
зиції до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та планованої діяльності, а також взяти 

участь у громадських слуханнях. Де-
тальніше про процедуру громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його скасуван-
ня та протягом 30 днів з дня скасуван-
ня карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок 
громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

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

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

Надаючи такі зауваження і пропози-
ції, вкажіть реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності в Єдиному реєстрі з оцін-
ки 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 про-
цесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна 
інформація про це включається до звіту 
з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження плано-
ваної діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження планованої діяль-
ності буде:

Дозвіл на виконання будівельних ро-
біт, що видається Державною архітек-
турно-будівельною інспекцією України 
(згідно ст. 37 Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності»);

Дозвіл на спеціальне водокористуван-
ня, що надається Державним агентством 
водних ресурсів України (згідно статті 49 
Водного кодексу України);

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

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, за 
умови що вони не передбачають вста-
новлення (затвердження) змін у діяльно-
сті, затвердженій (схваленій) рішенням 
про провадження планованої діяльності 
або подовження строків  її провадження 
(згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

(вид рішення відповідно до частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

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

15. Усі зауваження і пропозиції гро-
мадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України. 
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд. 35. Департа-
менту екологічної оцінки та контролю, 
відділу оцінки впливу на довкілля. Тел./
факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна, директор Департаменту

(найменування уповноваженого орга-
ну, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)
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Повідомлення про оприлюднення проек-
ту містобудівної документації на території с. 
Чубинське Пристоличної сільської ради Бо-
риспільського району Київської області і про 
початок процедури розгляду та врахування 
пропозиції громадськості у проекті містобу-
дівної документації

На виконання ст.ст.19,21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», 
Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної до-
кументації на місцевому рівні», затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555, Пристолична сільська 
рада проводить громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів під час 
розроблення Детального плану території 
в адміністративних межах села Чубинське 
Бориспільського району Київської області, 
а саме земельних ділянок: кадастрові но-
мери 3220880905:06:009:0101 площею 0,2 
га; 3220880900:09:002:0066 площею 3,0727 
га;  3220880900:09:002:0028 площею 3,0688 
га; 3220880900:09:002:0085 площею 2,00 га; 
3220880905:06:009:0102 площею 2,8660 га, 
загальна площа земель, що розглядається в 
Детальному плані території складає 11,2075 

га,  для розміщення житлової та громадської 
забудови, а також супутньої інфраструктури з 
будівель, споруд, тощо, які будуть розміщені 
на даній території (надалі – ДПТ).

Основні техніко-економічні показники 
ДПТ:  
1.1  Територія в межах детального плануван-
ня  га  11,2075 
1.2.  Житлова садибна забудова (під зеленими 
насадженнями, під житловими будинками, 
проїздами, автостоянками, господарчими 
майданчиками)  га  8,1 
1.3.  Ділянки установ і підприємств обслуго-
вування  га  0,67 
1.4.  Зелені насадження  га  1,46 
1.5.  Вулиці, площі  га  1,7 
1.6.  Інші території  га  0,74 
2.1  Чисельність населення  чол.  321 
3.1.  Загальна площа житлового фонду  
м2  15 780 
 Кількість житлових одиниць  буд.  122 
4.1.  Супермаркет  м2  160 
4.2.  Кафе  м2.  200 
4.3.  Магазин господарчих товарів  м2  100 
4.4.  Адміністративно-побутовий центр  
м2  320 

4.5.  Дошкільна установа  м2  320 
     Замовником містобудівної документації 

є Пристолична сільська рада, розробником - 
ТОВ «АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО «БАЗИС»

     Підставою для розробки є рішення Ве-
ликоолександрівської сільської ради від 08 
вересня 2020 року № 2191-57-VII.

      Ознайомитись з проектом  Детального 
плану території  можна в приміщенні Присто-
личної сільської ради за адресою: Київська 
область, Бориспільський район, с. Велика 
Олександрівка, вул. Гагаріна, 11   в робочі 
дні з 09:00 до 17:00 та на сайті сільської ради 
schaslyve-rada.gov.ua.

     Пропозиції до містобудівної докумен-
тації приймаються в письмовому вигляді з 
02.06.2021 року на вищевказану адресу.  
Громадські обговорення завершуються 
08.07.2021року. Відповідальна особа – в.о. на-
чальника відділу архітектури та будівельного 
інспектування Сова Володимир Григорович.  

     З метою дотримання процедури прове-
дення громадських обговорень, заплановано 
прилюдна презентація матеріалів та громад-
ські слухання Детального плану території за 
участі замовника, розробника та інвестора 
у приміщенні Інституту розведення та гене-
тики тварин 02.07.2021 р. о 11-00 годині за 
адресою: с. Чубинське, вул. Погребняка,1. 

Повідомлення про оприлюднен-
ня звіту про стратегічну екологічну 
оцінку проекту документу держав-
ного планування - «Розроблення 
детального плану території на зе-
мельну ділянку, кадастровий номер 
3220882200:03:005:0003, площею 62,8 
га, на території Глибоцької сільської 
ради Бориспільського району Київ-
ської області (за межами населеного 
пункту)» На виконання статті 10 та 12 
Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку», з метою одержання та 
врахування зауважень та пропозицій 
громадськості в рамках громадсько-
го обговорення в процесі стратегіч-
ної екологічної оцінки Бориспільська 
районна державна адміністрація ін-
формує:

1. Повна назва документа дер-
жавного планування місцевого 
рівня (містобудівна документація) 
та стислий зміст: «Розроблення 
детального плану території на зе-

мельну ділянку, кадастровий номер 
3220882200:03:005:0003, площею 62,8 
га, на території Глибоцької сільської 
ради Бориспільського району Київ-
ської області (за межами населеного 
пункту)». Вид містобудівної докумен-
тації на місцевому рівні, призначеної 
для обґрунтування розташування та 
експлуатації об’єкту, забудови та іншо-
го використання території населеного 
пункту. Детальний плани визначають 
планувальну організацію і розвиток 
частини території та містобудівні умо-
ви та обмеження забудови в межах 
території проектування.

2. Орган, що прийматиме рішення 
про затвердження документа дер-
жавного планування: Бориспільська 
районна державна адміністрація Ки-
ївської області.

3. Передбачувана процедура гро-
мадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійс-
нення процедури: з 01.06.2021 відпо-

відно до вимог Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» термін 
громадського обговорення складає 
30 днів.

б) способи участі громадськості 
(надання письмових зауважень і про-
позицій, громадські слухання тощо): 
пропозиції приймаються у письмово-
му вигляді із зазначенням прізвища, 
ім’я та по батькові, місця проживання, 
особистим підписом заявника і повин-
ні містити обґрунтування з урахуван-
ням вимог законодавства, будівель-
них норм, державних стандартів та 
правил.

в) дата, час і місце проведення за-
планованих громадських слухань: не 
передбачається проведення громад-
ських слухань;

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна

ознайомитися з проектом докумен-
та державного планування (за наяв-
ності) та екологічною інформацією, у 

тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується документа 
державного планування: з проектом 
документу державного планування 
можливо ознайомитись на офіцій-
ному веб-порталі Бориспільської 
районної державної адміністрації, а 
також в приміщенні за адресою: 08300, 
м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74 
протягом 30 днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення.

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій: Бориспіль-
ської районної державної адміністра-
ції за адресою: 08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74.

Електронна адреса: rda@raybori.
gov.ua

Строк: з 01.06. 2021р. по 30.06. 2021 р.;
д) місцезнаходження наявної еко-

логічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, 

що стосується документа державного 
планування: Бориспільської районної 
державної адміністрації, на офіцій-
ному веб-сайті, а також за адресою: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74.

4. Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проек-
ту документа державного планування: 
зважаючи на географічне положення 
проектованої території транскордонні 
наслідки реалізації проекту докумен-
ту державного планування - «Розро-
блення детального плану території на 
земельну ділянку, кадастровий номер 
3220882200:03:005:0003, площею 62,8 
га, на території Глибоцької сільської 
ради Бориспільського району Київ-
ської області (за межами населеного 
пункту)» для довкілля, у тому числі 
здоров’я населення, не очікуються.

Комірник
Охоронник
Машиніст екструдера
Прибиральник (робоча група інвалідності)

Комунальне підприємство тепло-
вих мереж «Бориспільтепломере-
жа» розроблено проект Інвестицій-
ної програми на 2021-2022 рр. (з 
01.10.2021 р. по 30.09.2022 р.), який 
розміщено на сайті підприємства 
http://borispol-teplo.com.ua/

Пропозиції від споживачі при-
ймаються протягом 14 календарних 
днів з дати опублікування за адре-
сою: вул. Київський Шлях, 41-а м. 
Бориспіль Київської області або на 
електронну адресу:  borispil-teplo@
ogku.kiev.ua

Інформаційне 
повідомлення
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Земля, наближена до неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30 Край пригод
11.45 ЗаАрхівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф "Супер - чуття. Особливий 

загін"
19.55, 0.30 Д/ф "Світ дикої природи"
23.05 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Три Івани"

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

19.30, 4.35 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55 Комедія "Між нами, дівчатами"
1.40 Комедія "Навколо світу за 80 днів"
3.35, 5.35 "Життя відомих людей"

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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в Італії"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00, 3.25 "Подробиці"

21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.55 Х/ф "Осінній марафон"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
15.25 Європейський дайджест
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" 5, 6 с. 

(12+)
23.10 Т/с "Жіночі секрети" 7, 8 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Жіночі секрети" 9, 10 с. (16+)
4.30 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей

4.25 Факти
4.45, 13.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 16.10 Громадянська оборона
16.40 Х/ф "Без компромісів" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.45 Т/с "Менталіст" (16+)
0.50 Т/с "Контакт" (16+)
2.30 Секретний фронт
3.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.55 "Орел і Решка"
9.50, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.45 Х/ф "Діти шпигунів"
13.20, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)

21.05 Х/ф "Х/ф Голодні ігри. Сойка-
переспівниця. Частина 1" (16+)

23.40 Х/ф "Лихоманка" (18+)
1.30 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.50, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
16.05, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Обійми брехні" (12+)
23.00 Т/с "40+ або Геометрія почуттів" 

(12+)
1.05 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Товариш генерал"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"

23.30 Х/ф "Акселератка"
1.10 "Легенди бандитської Одеси"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 Одна година з Андрієм Сайчуком
19.00 "Велика середа"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Земля, наближена до неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Супер - чуття. Особливий 

загін"
19.55, 0.30 Д/ф "Світ дикої природи"
23.05 #ВУКРАЇНІ
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50 Комедія "Між нами, дівчатами"
1.35 Комедія "Від сім`ї не втечеш"
3.20, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в Італії"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 4.05 "Стосується кожного"

20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.55 Х/ф "Формула кохання"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" 3, 4 с. 

(12+)
23.10 Т/с "Жіночі секрети" 3, 4 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Жіночі секрети" 5, 6 с. (16+)
4.30 Реальна містика

ICTV.
4.20 Скарб нації

4.30 Еврика!
4.35 Факти
4.55, 13.20, 16.10 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Підривник" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.45 Т/с "Менталіст" (16+)
0.45 Т/с "Контакт" (16+)
2.25 Громадянська оборона
4.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.45 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.50 "Орел і Решка"
9.50, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
10.50 Х/ф "Людина-павук 3: Ворог у 

відбитті"

13.30 "Аферисти в сітях" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Де логіка?" (12+)
20.00, 1.55 "Improv Live Show" (12+)
21.00 Х/ф "Голодні ігри: У вогні" (16+)
0.00 Х/ф "Хижа в лісі" (18+)
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.35 Т/с "Комісар Рекс"
11.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Обійми брехні" (12+)
23.00 Т/с "Обраниця" (16+)
1.05 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"

7.50, 17.00, 2.25 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Найостанніший день" (12+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Розслідування"
0.55 "Легенди бандитської Одеси"
3.05 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  9 червня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.15, 5.20 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05, 1.15, 3.50 Земля, наближена до 

неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30, 17.20 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.25, 0.30, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.50 Концерт Романа Скорпіона
17.30 Д/ф "Дикі тварини"
18.55 Д/ф "Хижаки підводного світу"
19.55, 0.40 Д/ф "Світ дикої природи"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
1.30, 2.50 Суспільна студія. Головне
4.05 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, 4.25 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.50 Комедія "Між нами, дівчатами"
2.25 Трилер "Жах Амітівілля"

ІНТЕР.
4.00 Х/ф "Я кохаю" (16+)
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 4.05 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Весільна вечірка"

14.15 Х/ф "Нянька за викликом" (16+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 3.30 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" 1, 2 с. 

(12+)
23.00 Футбол. Контрольна Гра. Україна - 

Кіпр
1.00 Т/с "Жіночі секрети" 1 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Жіночі секрети" 2 с. (16+)
4.20 Реальна містика

ICTV.
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!

4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Х/ф "Снайпер-7: Ідеальне вбивство" 

(16+)
11.50, 13.15 Х/ф "Смертельні перегони-3" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.25, 0.00 Х/ф "Убий їх усіх" (16+)
16.50 Х/ф "У пошуках пригод" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф "Вулкан"
22.20 Свобода слова
1.50 Секретний фронт
2.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і Решка"
10.10 Х/ф "Людина-павук"
12.50 Х/ф "Людина-павук 2"
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)

17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Голодні ігри" (16+)
23.55 Х/ф "Здичавіла" (18+)
1.50 "Improv Live Show" (12+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40, 3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Обійми брехні" (12+)
23.00 Т/с "Обраниця" (16+)
0.55 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.15, 8.30, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"
5.40 Х/ф "Мене звуть Арлекіно" (16+)

9.05 Х/ф "Очікування полковника 
Шалигіна"

10.45, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
13.00 Х/ф "Зворотний бік міста" (16+)
14.50 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.10 Х/ф "Мотель" (18+)
1.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 7 червня

ВІВТОРОК,  8 червня
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Земля, наближена до неба
8.25 Геолокація: Волинь
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Т/с "Загадковий Доктор Блейк" 10 

с. (16+)
17.30 #@)??$0 з Майклом Щуром вип.7 

(16+)
18.55 Д/ф "Супер - чуття. Особливий 

загін"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
22.00 Т/с "Загадковий Доктор Блейк" 

(16+)

23.05 Схеми. Корупція в деталях
0.30 Д/ф "Світ дикої природи"

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, 4.40 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Помінятися місцями"

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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Зроблено в Італії"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00, 3.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.55 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.30 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.35 Місія: краса
12.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" (12+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Жіночі секрети" 11 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Жіночі секрети" (16+)

ICTV.
4.45, 13.30, 16.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30 Секретний фронт
16.55 Т/с "Вулкан". "Розтин покаже" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.45 Т/с "Менталіст" (16+)
0.45 Т/с "Контакт" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.55 "Орел і Решка"
9.55, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.50 Х/ф "Діти шпигунів 3. Кінець гри"
13.10, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
16.50 "Хто зверху?" (12+)

21.05 Х/ф "Х/ф Голодні ігри. Сойка-
переспівниця. Частина 2" (16+)

23.55 Х/ф "Будинок воскових фігур" (18+)
2.10 "Improv Live Show" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома"
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.45, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Обійми брехні" (12+)
23.00 Т/с "40+ або Геометрія почуттів" 

(12+)
1.10 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Акселератка"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50, 4.15 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Чорний принц"
1.15 "Легенди бандитської Одеси"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
21.30 "WATCHDOGS"
22.00 "Прямий" контакт"

UA: ПЕРШИЙ.
6.50 М/ф "Бегемот та Сонце"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Земля, наближена до неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25, 22.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30, 0.35 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Супер - чуття. Особливий 

загін"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
23.05 Д/ф "Боротьба за виживання"
1.00, 4.10 #ВУКРАЇНІ
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне

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, 4.40 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп 7"
22.20 "#Гуднайтклаб 2021"
23.00 Комедія "Поїздка в Америку"
1.20 Фентезі "Соломон Кейн"
3.10 Жахи  "Полтергейст"

ІНТЕР.
5.25, 23.40 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"

12.25 Т/с "Зроблено в Італії"
14.40, 15.30, 1.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Координати "Скайфолл" 

(16+)
3.00 "Жди меня. Україна"
4.10 "Україна вражає"
4.30 "Орел і Решка. Дива світу"
5.15 "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
10.50, 2.15 Т/с "Слідуючи за серцем" 

(16+)
14.40 Т/с "Сукня з маргариток" 1, 2 с. 

(16+)
15.30 Т/с "Сукня з маргариток" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.20 Європейський дайджест
21.35 Футбол. Чемпіонат Європи. 

Церемонія відкриття

21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. 
Туреччина - Італія

0.00 Гучна справа
1.00 Т/с "Слідуючи за серцем" 1 с. (16+)
1.45 Телемагазин
4.50 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.55 Факти
4.50, 14.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
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+)
11.55, 23.55 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с "Пес" (16+)
15.35, 16.10 Х/ф "Богемна рапсодія" (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.55 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
1.35 Х/ф "Одного разу…у Голівуді" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і Решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
11.10 "Хто проти блондинок?" (12+)
13.05 "Аферисти в сітях" (16+)
15.05 "Де логіка?" (12+)
16.10 Х/ф "Першому гравцю 

приготуватися" (12+)
19.00 Х/ф "Трон. Спадок" (16+)
21.40 Х/ф "Я номер чотири" (16+)
23.45 Х/ф "Пятница 13-те" (18+)
1.40 "Improv Live Show" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"
2.30, 3.00 "Зона ночі"

СТБ.
4.55 Т/с "Два полюси любові" (16+)
9.05 Т/с "Продається будинок із собакою"
12.55, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.15, 22.45 Т/с "Відпустка у сосновому 

лісі" (12+)
1.05 Х/ф "Сили природи"

НТН.
6.20, 3.45 "Правда життя"
7.50, 14.45, 17.00, 3.05 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорний принц"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Дике кохання"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 "П'ята колонка"
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Ехо України"
22.00 "Міністерство правди"
22.30 "Запорєбрик NEWS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Івасик-Телесик"
7.20 М/ф "Капітошко"
7.30 М/ф "Повертайся, Капітошко"
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.05 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 13.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
9.05 Телепродаж
9.35 Візуальний код
10.15 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ф "Найбільші міграції в природі"
11.45 Х/ф "Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск" 1 с. (12+)
13.55 Міста та містечка. Кременець
14.15 Концерт "Кобза"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Міста та містечка

16.10, 5.05 Д/ф "Дикі тварини"
16.45 Т/с "Імперія" (16+)
19.30 Х/ф "Іван Миколайчук. Посвята"
21.25 Пишемо історію
22.30 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.10 Спецпроєкт "Хвиля"
2.25 Земля, наближена до неба

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
14.00 Комедія "Свати"
19.30, 5.20 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Бойовик "Карти, гроші, два стволи"
3.15 Фентезі "Соломон Кейн"

ІНТЕР.
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 Х/ф "Белль і Себастьян: Пригоди 

тривають"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Кортик"
16.00 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00, 2.20 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 "Великий бокс. Владислав Сіренко - 

Ньюфел Уатах"
0.10 Х/ф "Tри дев’ятки" (16+)
2.50 Х/ф "Москва-Кассіопея"
4.10 Х/ф "Отроки у Всесвіті"
5.30 "Мультфільм"

КАНАЛ "Україна".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.30 Реальна містика
9.30, 1.00, 2.15 Х/ф "Фото на недобру 

пам'ять" (12+)
11.30 Т/с "Невипадкові зустрічі" 1, 3 с. 

(12+)

15.20 Т/с "Невипадкові зустрічі" (12+)
15.45 Т/с "Сашкове справа" 1, 3 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Сашкове справа" (12+)
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Бельгія 

- Росія

ICTV.
4.40 Еврика!
4.50 Факти
5.15 Не дай себе обдурити
6.55 Х/ф "Без компромісів" (16+)
9.00 Х/ф "Підривник" (16+)
10.45 Х/ф "У пошуках пригод" (16+)
12.35, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
21.05 Х/ф "Рятувальники Малібу" (16+)
23.30 Х/ф "Антураж" (16+)
1.30 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 М/ф "Пташиний ульот"
10.05 "Орел і Решка. Земляни"
11.00 "Орел і Решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і Решка"
14.10 Х/ф "Я номер чотири" (16+)
16.25 Х/ф "Аксель" (12+)
18.15 Х/ф "Людина-павук: Повернення 

додому" (12+)
21.00 Х/ф "Людина-павук: Далеко від 

дому" (12+)
23.35 Х/ф "Хижа в лісі" (18+)

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.45, 10.50 Т/с "Папаньки" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.05 "СуперМама" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)

НТН.
7.10 Х/ф "Викликаємо вогонь на себе" 

(12+)
12.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.55 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.05 Х/ф "Братство по крові" (16+)
23.10 Х/ф "Рейд - 2" (18+)

ПРЯМИЙ.
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15 "Запорєбрик NEWS"
13.35 "Новини від Христини"
14.15, 15.15, 16.10 Д/ф
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 Спецпроект "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Котигорошко"
7.20 М/ф "Кривенька Качечка"
7.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
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 Незвідана Україна
14.35 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.10 Д/ф "Дикі тварини"
16.45 Т/с "Імперія" (16+)

19.35 Пишемо історію
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ
23.05 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
23.30 Д/ф "Світ дикої природи"
0.35 Х/ф "Іван Миколайчук. Посвята"
2.25 Земля, наближена до неба

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 10.50 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
12.00, 1.55 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Правдива брехня"
23.55 Бойовик "Людина, що біжить"

ІНТЕР.
6.15 Х/ф "Белль і Себастьян: Друзі 

назавжди"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.50 "Інше життя"
12.45 "Вещдок. Опережая время"
17.15 Х/ф "007: Координати "Скайфолл" 

(16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Невловимі месники"
23.35 Х/ф "Біле сонце пустелі"
1.15 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.15 Т/с "Найкращий чоловік" (12+)
15.50 Т/с "Переклад не потрібно" 1, 3 с. 

(16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Переклад не потрібно" (16+)

21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. 

Нідерланди - Україна
0.00 Гучна справа
1.00 Т/с "Сашкове справа" 1 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Сашкове справа" (12+)

ICTV.
6.00 Не дай себе обдурити
7.50 Більше ніж правда
8.45, 11.30 Громадянська оборона
9.45 Анти-зомбі
10.35 Секретний фронт
12.35, 13.00 Х/ф "Роман з каменем" (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Рятувальники Малібу" (16+)
16.45 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

(16+)
23.00 Х/ф "Безодня"
1.50 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.55 М/с "Том і Джеррі"
6.05 М/ф "Том і Джеррі: Робін Гуд та 

Миша-сміхотунка"
7.20 Х/ф "Голодні ігри" (16+)
10.10 Х/ф "Голодні ігри: У вогні" (16+)
13.10 Х/ф "Х/ф Голодні ігри. Сойка-

переспівниця. Частина 1" (16+)
15.40 Х/ф "Х/ф Голодні ігри. Сойка-

переспівниця. Частина 2" (16+)
18.15 Х/ф "Нова Людина-павук" (16+)
21.00 Х/ф "Нова Людина-павук 2: Висока 

напруга" (16+)
23.55 "Improv Live Show" (12+)
1.55 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
4.45 Т/с "Папаньки" (12+)
9.55 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
15.00 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.30 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
7.20 "Слово Предстоятеля"
7.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.10 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.20 Х/ф "Братство по крові" (16+)
15.20 Х/ф "Небезпечно для життя!"
17.10 Х/ф "Одиночне плавання"
19.00 Х/ф "Холодне літо 53-го"
21.00 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
22.20 Х/ф "Спека" (16+)
0.25 Х/ф "Рейд - 2" (18+)

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.25 "Війна за незалежність"
20.50 "Sound.ЧЕК"

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

ЧЕТВЕР,  10 червня

П'ЯТНИЦЯ,  11 червня

СУБОТА,  12 червня

НЕДІЛЯ,  13 червня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Будинок, 54 кв.м, зі зручностями, 19,2 сотки, 
880000 грн без комісії для покупця. Більш деталь-
на інформація за тел.: 0 68 0381501, Віта.
Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 соток, 
газ під двором, 500000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 270000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Капітальний гараж, кооператив «Схід» 5Х6 м, є 
підвал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154..

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.
Дружби Народів вул., 5 соток, світло, 20Х25, 
123750 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку в гарному місці, 10 соток, 330000 
грн. Тел.: 0 96 7351354, Руслан.
Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154. 

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

Куплю нерухомість у господаря на вигідних 
умовах за готівку. Розглянемо всі варіанти. 
Тел.: 0 96 7351354, Руслан, 0 68 0381501, Віта.

Здам
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручності, 
4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.
Будинок, недалеко від центру, 1 кімната, с/в та ду-
шова в будинку, 4500 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Врем'янку, є місце для авто, ціна договірна. Тел.: 
0 50 5456870.
Кімната у 3-к.кв., для дівчини, вул. Лютнева, необ-
хідні меблі, техніка, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318. 

НАЙМУ
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

Квартиру або будинок у власника, для сім'ї. 
Своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 96 
7351354, Руслан, 0 68 0381501, Віта.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Део Нексія, 2007 р., один власник, 1,6 бензин, 
зимова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
МИЙНИКА ПОСУДУ
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
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Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу офіці-
анта, шиномонтажників, автослюсарів, автомий-
ників. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.
Запрошуємо на роботу: прибиральниць/ків, з/п 
7000 грн; вантажника-прибиральника, з/п 12000 
грн; оператора ПМ, з/п 9000 грн. Працювати в м. 
Бориспіль. Тел. 0 67 2338089. 

КА «MamaMia» пропонує роботу: нянь, хатніх 
робітниць, доглядальниць, гувернанток, репе-
титорів, кухарів, водіїв, сімейні пари, вигул со-
бак, садівників. Пропонуємо вигідні умови пра-
цевлаштування та гідний заробіток. Тел.: 0 95 
7964365, 0 63 5426103, 0 98 9935296, 0 63 1882804, 
0 95 1095463.

КП «КУП«Олександрівкажитлобудсервіс» по-
трібні працівники: інженер охорони праці, робіт-
ники благоустрою. Тел.: 0 63 2205048.

Міністерство юстиції України запрошує на службу 
до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119) на 
посади молодших інспекторів до відділів нагляду 
і безпеки, охорони, г/р доба/три. З/п від 8500 грн. 
Тел.: 0 67 3201007.
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу; завідуючий складом; робочі верстатни-
ки: на картонно-різальний верстат, на рольовий 
прес, на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 
0 67 4666416, Володимир, 0 67 2095551, Олексій. 
На постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

На постійну роботу потрібні водії та охоронці 
у гарній фізичній формі. Офіційне працевлаш-
тування. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 99 5389196.

На роботу потрібна прибиральниця, г/р з 07.00 
до 11.00, 2 дня в неділю. Тел.: 0 63 5711153. 

На склад побутової техніки, м. Бориспіль, по-
трібні вантажники. Тел.: 0 50 3309438.

Норкова ферма в с. Ковалин, Переяслав-Хмель-
ницкого р-ну, запрошує робітників на посаду 
ЗВІРІВНИКА. Гарантуємо гідну, стабільну та 
своєчасну заробітну плату, спецодяг, харчуван-
ня. Тел для довідок: 0 99 3754926, 0 63 2547609, 
0 67 52229701. 

Потрібен бариста в кав'ярню, г/р 2/2, з/п після 
співбесіди. Тел.: 0 67 9125199.

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

Робота в Польщі, м.Глівіци. Офіційна та гідна 
робота на медичному складі та на будову. Без-
коштовні вакансії, надаємо житло. Ліц.981 від 
10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.: 0 93 0165413 (viber), 
0 67 1744429.

Терміново потрібні прибиральниці, з/п 7500 
грн/15 змін, працювати у с. Проліски, Бори-
спільське шосе. Тел.: 0 67 2426183, 0 66 6394914.
ТОВ «Натурдарм» запрошує на роботу калі-
брувальників натуральної оболонки, г/р 5/2, 
офіційне працевлаштування. Тел.: 0 63 8571295.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-

кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 0 
67 8387023.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Козу, місяць після окоту. Тел.: 0 66 5498166.

РІЗНЕ
Бориспіль
Молоко козине для діток, від однієї кози. Тел.: 0 
50 1388072.

Телевізор «Panasonic», 400 грн; велосипед 
спортивний, 500 грн; електронагрівач масля-
ний, 200 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
9945800, 0 66 4099336.
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Асенізаторські послуги, викачування вигріб-
них ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, 
Юрій.
Бригада будівельників виконає будівельно-ре-
монтні роботи. Тел.: 0 98 8050060.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 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, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

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

Доставка сумішей від 1 до 30 т: щебінь, відсів, 
пісок, чорнозем. Тел.: 0 97 4256980.

Послуги самоскида, пісок, щебінь, відсів, чорно-
зем. Доставка. Тел.: 0 96 7662204.

Послуги спецтехніки: копка котлованів та інші 
земельні роботи. Тел.: 0 68 7924909, 0 63 3633370.
Ремонт електроінструменту та дрібної побутової 
техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний», павільйон 
№60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр. 

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання 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. 

Фарбуємо дахи, церковні куполи, металоконструкції, 
ангари, гаражі, фасади, нафтосховища, зерносхови-
ща, водосховища та інше. Тел.: 0 50 2066100.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений військовий квиток, серія МО №308549, 
виданий на ім'я Даріча Євгенія Віталійовича міським 
військовим комісаріатом Київської обл. 26 жовтня 
2000 р., вважати недійсним. 

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія ЯГ №239611, виданий на ім'я 
Савич Миколи Васильовича Бориспільським рай-
відділом земельних ресурсів 02.02.2010 р., вважати 
недійсним. 

Втрачений договір купівлі-продажу земельної ділян-
ки, серія НРА №269234, зареєстрований в реєстрі за 
№204, виданий на ім'я Нагорного Артема Анатолі-
йовича нотаріусом Куницьким В.В., Бориспільський 
р-н, с. Щасливе 31.03.2021 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку з правом успад-
кування майна. Тел.: 0 67 8665792.

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



I-VISTI.COM12 | 
  |  №22 [1078], 4 ЧЕРВНЯ 2021

РЕКЛАМА

ОВЕН. Сприятливий період 
для кар'єрного росту та досяг-
нення цілей. І навіть не сумні-

вайтеся в надійності й щирості ваших 
партнерів. 

ТЕЛЕЦЬ. Ваша невгамовна енер-
гія не дозволить сидіти на місці. Що 
ж, ходіть, їздіть, зустрічайтеся, спіл-

куйтеся. У вас з'явиться можливість оберну-
ти собі на користь будь-який збіг обставин.

БЛИЗНЮКИ.  Гарний час, ко-
ли все вдається майже без зу-
силь. Життя вас радує, коха-

на людина вгадує й виконує бажання, 
доходи ростуть. Перед напором вашої 
енергії будуть неспроможні всі обме-
ження й перешкоди.

РАК. Будьте уважні до цікавих 
збігів та дрібних деталіей. Час 
ілюзій, краще відкласти при-

йняття важливих рішень. Але навколи-
шні будуть частіше помічати та з гідністю 
оцінювати ваші здібності.

ЛЕВ. Постарайтеся підняти-
ся над суєтою й побачити пер-
спективу. На роботі ви можете 

подружитися з людиною, яку раніше мало 
знали, і це будуть взаємовигідні відносини.

ДІВА.  Можливе стрімке підви-
щення по службі, на яке ви так 
довго чекали. Бажано не вияв-

ляти почуття, що переповнюють вас, за-
надто бурхливо. Постарайтеся не прово-
кувати плітки.

ТЕРЕЗИ.  Сприятливий час для 
позитивних змін в особистому 
житті. Відкиньте непевність і 

сумніви, і починайте відстоювати свої пра-
ва на всіх життєво важливих напрямках.

СКОРПІОН. Вдалий час для ак-
тивних дій. Ви почнете перегляда-
ти свій спосіб життя і поступово 

його змінювати. Саме час позбутися шкідли-
вих звичок, сумнівів і негативних думок.

СТРІЛЕЦЬ. На роботі буде ці-
нуватися ваша готовність опе-
ративно робити спільну спра-

ву, але не намагайтеся вирішувати всі 
завдання поодинці. Доброзичливість і 
гнучкість у відносинах з людьми допомо-
жуть досить швидко добитися мети.

КОЗЕРІГ. У роботі вам необ-
хідна уважність, навіть скру-
пульозність. Довіряй, але пе-

ревіряй — от головний з девізів, інак-
ше можна стати жертвою обману і ма-
ніпуляцій.

ВОДОЛІЙ. Сприятливий час 
для змін в особистому жит-
ті, тільки не оглядайтеся назад. 

Потрібно буде боротися за свої інтереси, 
відстоювати свою мету.

РИБИ. З'явиться можливість 
зміни умов роботи на краще, 
тільки вчасно виявіть ініціати-

ву.  На вас очікує успіх в інтелектуальній 
сфері діяльності. Бажано уникати кон-
фліктів.
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