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НОВИНИ

• Під цією частиною будинку продано землю.

 � ЖК «Престиж» у Борисполі був проблемним від 
самого початку будівництва. І коли, здавалося, 
пристрасті вщухли, а проблемні питання почали 
вирішуватися, вибухнуло нове загострення. Землю під 
одним із багатоповерхових багатоквартирних будинків 
продали як вільну ділянку. А в квартирах вже живуть 
люди… 

ПРОДАЛИ ЗЕМЛЮ РАЗОМ ІЗ 
БАГАТОПОВЕРХІВКОЮ ТА 
ЇЇ МЕШКАНЦЯМИ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Проблемний будинок
Мешканці багатоповерхівки на 

вулиці Київський Шлях, 1-д (жит-
ловий комплекс «Престиж» — там, 
де балкони падали) вже не вперше 
звертаються до «Вістей» за допомо-
гою. Публікацій про це на сторінках 
газети не було, але ситуацію ми від-
слідковували. 

Цього разу журналіста привів на 
місце події дзвінок мешканців про 
те, що невідомі люди встановлюють 
огорожу навколо будинку та його 
прибудинкової території. Інформа-
цію відразу передали до поліції та 
міської влади. 

Багатоповерхівка за адресою Ки-
ївський Шлях, 1-д — чотири збло-
кованих корпуси. Мешканці роз-
повіли, що три корпуси збудовані 
раніше, у них давно проживають 
люди. Четвертий корпус зводився 
найпізніше, вже іншим забудовни-
ком. Люди, які придбали у ньому 
квартири, і потрапили «під роз-
дачу». Вони ніяк не могли знайти 
спільної мови із забудовником, 
домовитися щодо створення ОСББ 
та безперебійного отримання ко-
мунальних послуг. ОСББ мешканці 
новобудови створили, але через 
карантин, який розпочався у 2020 
році, не встигли провести збори, 
після яких ОСББ можна було б за-
реєструвати як юридичну особу. 
Саме в цей період і відбулися події, 
які всі попередні негаразди відсу-
нули на задній план. До будинку 
приїхали невідомі люди і почали 
ставити тимчасову огорожу навко-
ло саме цього четвертого корпу-

су. Один із них повідомив, що він 
купив земельну ділянку, на якій 
зведено четверту чергу будинку 
та де знаходиться її прибудинкова 
територія. І купив землю, вважаю-
чи її вільною від забудови. За такою 
логікою речей він може вимагати 
знесення будівлі? 

Винен нотаріус?
Власником землі на сьогодні є 

Микола Попович, який придбав її 
12 квітня 2021 року.

Поліції та представнику місцевої 
влади, які прибули на місце події, 
адвокати власника показали доку-
менти, які, за їх словами, підтвер-
джують право власності на 15 соток 
землі навколо будинку і під ним. 
Реальні межі ділянки на місцевості 
ніхто показати не зміг. 

Бориспільську міську владу 
представляв начальник відділу 
землеустрою та кадастру Бори-
спільської міської ради Юрій Тере-
щенко. На його прохання показати 
інші документи, щоб спробувати 
зрозуміти, яким чином була про-
дана земля разом із будинком та 
людьми у ньому, адвокати повідо-
мили, що в поліції є кримінальне 
провадження із пакетом докумен-
тів до нього, і запропонували звер-
нутися за документами до поліції.  

Юрій Терещенко так прокомен-
тував ситуацію: «Перед тим, як 
вчиняти цивільно-правову угоду, 
нотаріус повинен був перевірити, 
чи не знаходиться якесь майно на 
земельній ділянці. Іноді нотаріуси 
нехтують такою перевіркою, хоча 
зараз наявність майна на ділянці 
можна перевірити за допомогою 

кадастрової карти, яка є публічним 
документом. Ця земельна ділянка 
знаходиться у приватній власності, 
є державний акт. Це вже не землі 
міської ради. Вирішувати доведеть-
ся в судовому порядку».

Схеми «рулять»?
Відслідкувати хронологію подій, 

які відбувалися зі сумнозвісним 
«Престижем», допомогла мешканка 
цієї багатоповерхівки Лариса Дігтя-
ренко. Вона проживає у квартирі 
№90, на вул. Київський Шлях, 1-д, 
корпус 4. «27 грудня 2019 року було 
видано сертифікат про введення 
багатоповерхівки у експлуатацію, 
— зазначила жінка. — Через 2-3 мі-
сяці, у 2020 році земельну ділянку 
вже було один раз переоформле-
но, перепродано. Через рік у квітні 
її продали знову. 12.04.2021 року 
земля стала власністю нинішнього 
господаря Миколи Поповича». 

Люди шоковані такими кульбіта-
ми із землею. Вони вже написали 
заяви до поліції. Юрій Терещенко 
запевнив, що міська влада не за-
лишиться осторонь, вивчатиме 
ситуацію. 

Коли перші пристрасті залиши-
лися позаду, Микола Попович та 
мешканці будинку перейшли до 
обговорення проблеми без підви-
щених тонів. Але на запитання ко-
респондента, який йому інтерес від 
землі, де стоїть багатоповерхівка, 
господар відповідати відмовився. 

«Вісті» триматимуть руку на пульсі.

ВАКЦИНАЦІЯ 
В БОРИСПОЛІ ТРИВАЄ
Богдан РАК

Продовжується кампанія з 
вакцинації проти COVID-19 в 
Борисполі. Зараз у міському 
центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги є вакцина 
двох виробників: CORONAVAC 
та Pfizer.

Записатись на вакцинацію 
можна як за телефоном, так і 
онлайн. Хоча остання послуга 
діє лише для тих, у кого заключе-
ний договір саме з міською пер-
винкою. Для решти залишається 
лише перший спосіб. 

«Хто може записатись? Вак-
цинацію ми проводимо згідно 
етапності дорожньої карти, за-
твердженої МОЗ України. Тобто 
зараз можуть щепитись освітяни, 
медики, соціальні працівники, 
військовослужбовці, працівники 
критичної інфраструктури, люди 
старше 65-ти років», — зазначає 
керівник міської первинки Євге-
ній Черенок.

Продовжуватиметься вакци-
нація другою дозою для тих, хто 
отримав першу дозу вакцини 
AstraZeneca. В міській первинці 
у 20-х числах цього місяця очіку-
ють на її поставку для повторно-
го щеплення. 

Важливий момент — після 
другого щеплення людина зможе 
отримати міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію проти COVID-19. 
Це важливий момент для тих, хто 
планує подорожі.

Загалом вакцинацію прово-
дять у трьох міський амбулато-
ріях:

Амбулаторія №4 (Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 11) з 08:00 до 
12:00 та з 14:00 до 18:00, пн. – пт.

Амбулаторія №5 (Бориспіль, 
вул. Гагаріна, 1) з 08:00 до 12:00, 
пн – пт.

Амбулаторія №2 (Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 24) лише по 
суботах з 09:00 до 15:00.
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ЗДОРОВ'Я

 � Цукровий діабет — це не тільки медична проблема. Вона впливає на всі 
сфери життя людини. Особливо складно, якщо недуга торкається дітей. Питання 
забезпечення повноцінного життя маленьким мешканцям Бориспільської громади, 
хворим на цукровий діабет І типу (інсулінозалежним), було основним на засіданні 
круглого столу «Щасливий діабет», яке відбулося минулого тижня у малому залі 
виконавчого комітету Бориспільської міської ради. 

ДІАБЕТ: 
ПРО НОВЕ ТА НАБОЛІЛЕ

Ірина КОСТЕНКО 

Порядок 
відшкодування 
вартості інсулінів 
змінюється 

Відповідно до анонсованих на 
законодавчому рівні змін, єдиним 
платником за програмою реімбур-
сації інсулінів повинен стати НСЗУ. 
Нині відшкодування вартості інсу-
лінів відбувається за рахунок суб-
венції з державного бюджету. Роз-
мір державної субвенції не покри-
ває потреб пацієнтів, тому неста-
чу коштів аптекам компенсують із 
міського бюджету. Завдяки про-
грамі реімбурсації люди, хворі на 
цукровий діабет І типу, мають змо-
гу отримувати інсулін безкоштов-
но або з частковою доплатою. Нині 
анонсовано зміну порядку відшко-
дування вартості інсуліну на рівні 
держави. З 1 липня 2021 року НСЗУ 
стане єдиним платником за програ-
мою реімбурсації інсулінів. Відшко-
дування їх вартості фінансуванням 
із двох бюджетів буде заборонене.

Як підготуватися до анонсованих 
змін, щоб люди і надалі вчасно от-
римували життєво необхідні ліки, 
було першим питанням, яке обго-
ворювалося на засіданні круглого 
столу, в якому взяли участь заступ-
ники міського голови Тамара Ма-
тяш і Людмила Бистра, начальник 
відділу охорони здоров’я Людми-
ла Пасенко, директор КНП «ББЛІЛ» 
Олександр Щур, лікарі-ендокрино-
логи, представники ГО «ДІА-Бори-
спіль», інші посадовці.

Коментуючи нововведення, Люд-
мила Пасенко повідомила, що про-
ект постанови Кабінету Міністрів 
щодо зміни порядку відшкодуван-
ня був оприлюднений, закінчилося 
його громадське обговорення. Але 
його досі не винесли на засідання 
Кабінету Міністрів і не прийняли. 
Станом на сьогодні зміни задекла-
ровано, але вони ще не підкріплені 
ніякою нормативно-правовою ба-
зою. Необхідно бути готовими до 
будь-яких викликів, пов’язаних із 
нововведенням. 

Недитячі проблеми 
дітей-діабетиків

Статистика свідчить, що кожен 30-й 
українець має цукровий діабет.

Росте захворюваність серед ди-
тячого населення Бориспільщини: 

у 2017-2019 рр. хворіло 13-14 ді-
тей;

у 2019 — 17 дітей (зростання на 
21%);

станом на 1.11.2020 р. — 23 дітей 
(зростання на 82%);

на сьогодні зафіксовано 34 дити-
ни, хворих на цукровий діабет. 

Окрім здоров’я, у дітей-діабе-
тиків існує й проблема соціаліза-
ції. Сьогодні дошкільнята не мають 
змоги відвідувати дитячі садочки, 
оскільки працівники закладів не 
готові брати на себе відповідаль-
ність за хворих дітей, яким потріб-
но робити ін’єкції інсуліну, розра-
ховувати кількість вуглеводів у їжі. 
А це основні аспекти лікування цу-
крового діабету. Така ж проблема 
виникає і в учнів молодшої школи. 

Голова ГО «ДІА Бориспіль» Тетя-
на Юр повідомила, що організація 
звернулася до Міністерства охоро-
ни здоров’я України, до Міністер-
ства освіти і науки і до Міністер-
ства соціальної політики з вимогою 
звернути увагу на проблеми пере-
бування, харчування і навчання ді-
тей, хворих на цукровий діабет, у 
дошкільних та шкільних установах. 

Начальник управління освіти і 
науки Бориспільської міської ради 
Тетяна Павленко констатувала: «Не-
можливо забезпечити відвідуван-
ня дитячих садочків, оскільки від-
сутні люди, які можуть забезпечи-
ти необхідний догляд. Йдеться про 
асистента вихователя і асистента 
дитини. Ці посади вакантні уже не 
один рік. Є деякі заклади дошкіль-
ної освіти і заклади загальної се-
редньої освіти, у яких на сьогодні 
вакантні посади медичної сестри. 
У деяких медичної сестри немає 
вже другий рік. Питання в тому, що 
ця посада має відповідно фінансу-
ватися, щоб у людини був стимул 
працювати. У дитсадках на сьогод-
ні більше 15 вакантних посад ви-
хователів». 

Школа цукрового 
діабету

Реалізація проекту створення 
Школи цукрового діабету дасть 
змогу дітям-діабетикам почувати-
ся в безпеці не тільки у вузькому 
колі людей, які знають алгоритм 
дій при недузі. Сьогодні Школа цу-
крового діабету проводить нав-
чання переважно для батьків ді-
тей, у яких щойно виявили діабет. 
«Якщо в Борисполі буде офіційно 
створена Школа цукрового діабе-

ту, — наголошує Тетяна Юр, — ми 
зможемо навчити людей, які пра-
цюють із дітьми, необхідним нави-
кам підтримки маленьких діабети-
ків. Є вчителі, є вихователі, які згод-
ні пройти навчання і працювати з 
такими дітьми надалі. Це найбільш 
актуально для школярів початкової 
школи. Вчителі бояться брати на се-
бе відповідальність, бо вони не ма-
ють необхідних знань.

Торік ми починали читати лекції у 
школах. Але через карантин змуше-
ні були згорнути цю роботу. Ми ви-
готовили пам’ятки, які можна вкла-
дати у журнал класу, де навчається 
дитина-діабетик, щоб вчителі знали, 
що робити у випадку гіпо- або гіпер-
глікемії. Окрему пам’ятку підготува-
ли для вчителя фізкультури. 

Є пропозиція виготовити для ді-
тей так званий Паспорт діабетика, 
де буде вказано прізвище, ім’я ди-
тини, діагноз (цукровий діабет І ти-
пу) та контактний телефон рідних. 
У критичному випадку лікарям не 
потрібно буде втрачати дорогоцін-
ний час на з’ясування проблеми». 

 

Оздоровлення
За словами Тетяни Юр, в Украї-

ні немає жодного табору, який би 
міг прийняти дітей з діагнозом «Цу-
кровий діабет І типу». Ніхто не хоче 
брати на себе відповідальність за 
їх безпеку. Чи не єдиний варіант на 
сьогодні — реабілітаційна путівка. 
Це путівка до санаторного закладу, 
у якому перебуватиме мама і дити-
на. На таке оздоровлення передба-
чено 12 днів. Її можна отримати че-
рез управління соцзахисту. 

Начальник управління соціаль-
ного захисту населення Любов Да-
ниленко втішних новин не повідо-
мила: «Як завжди, не вистачає ко-
штів, — наголосила вона. — На ре-
абілітацію дітей із інвалідністю на 
2021 рік кошторисом передбаче-
но 196 тис. грн. 10 дітей не про-
йшли реабілітацію в 2020 році. У 
цьому році прийнято 43 заяви. Не 
вистачає 84 тис. 300 грн, щоб хо-
ча б оздоровити тих, чиї заяви вже 
прийняті. У нас уже утворилася за-
боргованість. Ми показали нашо-
му департаменту ситуацію, але на 
сьогоднішній день питання не вирі-
шено. Із заяв, поданих у цьому році, 
на сьогодні погоджено 23». 

Транспортні колізії
Тетяна Юр наголосила, що на-

віть за наявності посвідчення ди-

тини-інваліда перевізники іноді 
зсаджують дітей з автобусів. Для 
дитини, яка коле інсулін, це може 
бути небезпечно. Якщо в неї при 
собі немає цукерки і вона не до-
їхала вчасно додому, дитина мо-
же потрапити в лікарню. Керівник 
підприємства-перевізника ПП Ки-
сельов обіцяв, розробити спеці-
альні перепустки для дітей-діа-

бетиків. Але поки це тільки обі-
цянки. 

Гарантованого захисту від захво-
рювання на цукровий діабет вчені 
ще не винайшли. І діти, яких ця не-
дуга так інтенсивно атакує протя-
гом останніх років, мають право не 
обмежувати свого кола спілкуван-
ня. Допоможуть у цьому знання і 
розуміння проблеми кожним із нас.

Проекти і реалії
• Відповідно до анонсованих змін, інсуліни мають отримуватися за 

електронним рецептом безоплатно або з доплатою. 
• Рецепт можна отримати у лікаря ендокринолога, який призначає 

лікування, або у сімейного лікаря, якщо це повторний рецепт. 
• В електронну систему повинен бути внесений план лікування. 

Електронний рецепт під’єднується до плану лікування, який бачить сі-
мейний лікар, і тоді він, відповідно до плану лікування, має право ви-
писати електронний рецепт. 

Запитання без відповідей 
Хто має вносити план лікування в електронну систему? Механізму 

немає. Логічно, що це має робити лікар ендокринолог. Тоді пацієнт мо-
же прийти до сімейного лікаря, який випише електронний рецепт. Без 
плану лікування сімейний лікар не має права цього робити. Але інсу-
лінозалежних у громаді лише дорослих 400 осіб, плюс 34 дитини, які 
ростуть. У них виробляються гормони росту, план лікування необхід-
но змінювати кожні два тижні. Це може зробити тільки ендокринолог. 

Олександр Щур із цього приводу зазначив, що внесення плану ліку-
вання дорослих в електронну систему могла б узяти на себе первинна 
ланка, якщо їй передати необхідну інформацію. Ендокринолог фізич-
но не зможе подужати такий об’єм роботи. Невідомо лише, що з цьо-
го приводу скаже законодавець. 

Якщо держава не встигне?
Заступник міського голови Тамара Матяш заспокоїла: «Якщо держа-

ва до 1 липня не запровадить процес нового порядку відшкодування, 
то з державного бюджету дофінансовуватиметься період, доки нову 
форму фінансування не буде введено. І процедура отримання меди-
каментів відбуватиметься за старою схемою. А у бюджеті Бориспо-
ля буде передбачено кошти на довідшкодування витрат на інсулін». 

Також було наголошено: як тільки запровадиться нова система от-
римання інсуліну, про це буде оголошено всіма можливими засоба-
ми. Також у ЗМІ буде опубліковано перелік аптечних закладів, які ма-
тимуть договір із НСЗУ і отримають право відпускати інсуліни за про-
грамою реімбурсації, з їхніми адресами. 
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БЛАГОУСТРІЙ

НОВИЙ ПАРК — МІНІМУМ ВТРУЧАНЬ, 
МАКСИМУМ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ТА КОМФОРТУ

 � Завершився конкурс на кращу проектну 
пропозицію реконструкції міського парку культури та 
відпочинку. Офіційні результати конкурсу оголосили 
10 червня. Переможцем стала група столичних 
архітекторів (Катерина Єрмакова, Дмитро Чулков, 
Володимир Свечніков) з проектом Boryspil Central Park 
(Бориспільський центральний парк). Друге місце зайняв 
проект місцевого колективу. 

Наталія ТОКАРЧУК

Які пропозиції розглядалися, за 
яким принципом обирали пере-
можця, яких змін зазнає парк та 
коли, «Вістям» розповіла член кон-
курсної комісії, начальник відділу 
молоді та спорту Вікторія Шевц, ак-
тивний користувач паркового про-
стору для проведення заходів для 
молоді. 

Пропозиції учасників: 
від бетонування 
зелених зон до 
критого ринку на 
тенісному корті

За словами Вікторії Шевц, з 9 за-
реєстрованих заяв пройшли техніч-
ний відбір та надійшли до розгляду 
журі лише 4 проекти. Причому два 
з них було важко назвати проекта-
ми, бо у одному це був набір карти-
нок різних композицій, що не мали 
жодного стосунку до міського парку 
та не враховували його специфіки, 
а в іншому — набір різних майдан-
чиків, локацій та споруд, причому 
дуже дорогих. В тому числі один з 
проектів містив пропозицію облаш-
тування на території тенісних кор-
тів... критого ринку. Тому головна 
боротьба точилася між двома пре-
тендентами — групами столичних 
та місцевих архітекторів. Цікаво, що 
кожному з членів журі проекти по-
давалися на розгляд без вказання 
авторства, лише з зазначенням уні-
кального коду, щоб унеможливити 
фактор «кумівства».

«Відразу хочу наголосити, що про-
ект не буде реалізовуватися саме в 
тому вигляді, в якому він був пода-
ний на розгляд. Замовник (міська 
рада в особі управління капіталь-
ного будівництва) ще буде вирішу-
вати, наскільки прийнятними є змі-
ни, що пропонуються, і які з них та 
як саме будуть втілені. Конкурс був 
лише першим кроком, на етапі яко-
го обиралася проектна концепція. 
Наступним етапом буде розробка 
проекту з урахуванням всіх реко-
мендацій замовника, тому щось мо-

же бути додано, а щось навпаки, від-
хилено», — пояснює Вікторія Шевц. 

Чому не переміг 
проект місцевих 
авторів

«На мою думку, група місцевих 
архітекторів під керівництвом Єв-
генія Кулика трохи відійшла від ре-
альності й деякі з запропонованих 
локацій неможливо було би втілити 
в життя. Наприклад, у проект було 
включено навіть ресторан «Славу-
тич», що має приватного власника, 
та будівлю кінотеатру, реконструк-
ція якої має розглядатися окремо. 
Інші споруди, що є у парку, також 
пропонувалося змінити зовні. Також 
місцеві архітектори пропонували 
перенести баскетбольний майдан-
чик ближче до РЦ «Бархат» та вхід-
ної групи та максимально забетону-
вати наявні зелені зони», — розпові-
дає про головні недоліки конкурен-
тів переможця Вікторія Шевц. 

Крім того, багато питань викли-
кали пропозиції групи Євгенія Ку-
лика щодо так званої меморіальної 
зони. На думку журі, це резонанс-
не питання, щодо якого існує кіль-
ка протилежних думок містян, то-
му поки не хотілося б вживати яки-
хось кардинальних змін. Є думка, 
що меморіал потрібно перенести 
на Книшовий меморіально-парко-
вий комплекс, а на його місці зро-
бити спортивну чи іншу локацію, є 
інша — реконструювати меморіал, 
замінивши композицію радянської 
епохи на нову та сучасну. Водночас 
багато людей дотримуються пози-
ції залишити меморіал незмінним 
з поваги до історії міста та країни, і 
ця думка також має право на життя. 
«Думаю, з такими питаннями не вар-
то поспішати, все мають вирішувати 
люди, потрібні громадські слухан-
ня, опитування тощо, тому поки кра-
ще не чіпати меморіал і правильно 
«вписати» його в оновлений парк», 
— зазначає співрозмовниця. 

Також концепція Євгенія Кулика 
містила пропозицію створення так 
званого Urban center (урбан-цен-
тру), який би тягнувся від ТЦ «Парк 
Таун» до РЦ «Бархат», що передба-
чало вирубування дерев та бетону-
вання значної частини зеленої зони. 

«Подібні локації є популярни-
ми, таку ж, наприклад, роблять за-
раз на ВДНГ у Києві. Але врахо-
вуючи площу ВДНГ та бориспіль-
ського парку, порівняння не на 
користь останнього. Крім того, в 
нас уже є і баскетбольний май-
данчик, і скейт-парк, і вуличні 

тренажери. Так, це все не в одно-
му місці, але користується попу-
лярністю вже в наявному вигля-
ді. Крім того, пропозиція місцевих 
архітекторів передбачала облаш-
тування на місці дитячих атракці-
онів сучасних туалетів. Так, вони 
потрібні, але не думаю, що обра-
не місце викликало б захват міс-
тян. Перед входом до парку авто-
ри планували зробити фонтан, а 
спортивна школа мала бути про-
довжена аж до тенісних кортів та 
з’єднана з ними. Пропонувалися й 
непогані ідеї, наприклад, із оригі-
нальним освітленням, але все ви-
ще перераховане разом із вклю-
ченням до проекту реконструкції 
«Славутича» та кінотеатру з Алеєю 
мистецтв між ними не дали про-
екту місцевих архітекторів права 
на життя. Хоча, наприклад, член 
журі та бориспільський архітек-
тор Борис Шапіро підтримав са-
ме цей проект, бо, на його думку, 
в ньому «більше архітектури», — 
розповідає Вікторія Шевц. 

Проект-переможець 
— реалістичний і 
безстресовий

«На мою думку, головна потре-
ба парку — дерева та благоустрій, 

озеленення та функціональні еле-
менти — лавки, ліхтарі тощо. Парк 
має бути парком, із зонами для від-
починку та мінімумом втручань, са-
ме такі рішення є нині популярни-
ми в Європі. Проект, який виграв, 
максимально наближений до ідеї 
створення громадського простору 
для усіх вікових та соціальних груп 
населення з мінімальним втручан-
ням у існуючий ландшафт та зелені 
зони. Наприклад, замість надмір-
ного «обетонювання» він передба-
чає збереження дерев та захист їх 
від пошкодження шляхом облаш-
тування захисних решіток навко-
ло стовбурів та використання во-
допроникних покриттів», — зазна-
чає Вікторія Шевц. 

За її словами, у проектній кон-
цепції автори зазначали, що нама-
галися інтегрувати простір, який 
зазнав надмірної капіталізації в 90-ті 
роки, у новітні реалії, зробивши 
його зручним для всіх містян. Го-
ловними викликами, на їх думку, є 
нераціональне використання на-
явної площі, загальний захараще-
ний стан, відсутність концептуаль-
ного вирішення розміщення тор-
гівельних точок. Автори пропону-
ють створити нову вхідну групу з 
боку ТЦ «Парк Таун», реконструю-
вати пішохідні маршрути, створи-
ти відкриту площу з можливістю 
проведення масових заходів як 

влітку, так і взимку. Наприклад, за 
кінотеатром планується літня сце-
на та лавки для проведення різних 
заходів у теплу пору року. Оригі-
нальним буде використання мо-
тивів повітроплавства та створен-
ня кількох невеликих штучних во-
дойм. Приведуться до ладу та осу-
часняться дитячі майданчики. Під 
сумнівом перенесення скейт-пар-
ку, яке пропонується авторами, то-
му це буде вирішуватися в подаль-
шому під час розробки остаточно-
го проекту.

Проект розраховано на порів-
няно невеликий обсяг коштів. Не 
передбачається значних обсягів 
бетонних робіт, а покриття, що 
знаходяться в задовільному ста-
ні, будуть збережені, щоб уникну-
ти надмірних витрат. Задля зруч-
ності, щоб будівництво не заважа-
ло функціонуванню парку, робо-
ти пропонується проводити в три 
черги. 

«Проект-переможець макси-
мально реалістичний і безстресо-
вий, відповідає запиту парку що-
до додаткового озеленення та збе-
реження існуючих дерев. Жодним 
проектом ми парк розширити не 
зможемо, тому маємо зберегти 
його хоча би в існуючих межах. В 
масштабах наших 4-х гектарів це 
найреалістичніший варіант», — під-
сумовує Вікторія Шевц. 

«Парк має бути парком, 
із зонами для відпочинку 
та мінімумом втручань, 
саме такі рішення є нині 
популярними в Європі»
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РІЗНЕ

Богдан РАК

Минулого року Бориспіль та 
навколишні села об’єдналися в 
єдину громаду — Бориспільську 
ОТГ, до якої увійшли Іванківська, 
Глибоцька, Кучаківська, Люба-
рецька, Рогозівська та Сеньків-
ська сільські ради. Зараз вони 
переформатовані на шість ста-
ростинських округів. Тоді «Вісті» 
чимало писали про стан сіл, про-
блеми та очікування їхніх меш-
канців від об’єднання. Зараз ми 
вирішили перевірити, чи відчули 
селяни якісь зміни.

«Як жили, 
так і живемо»

«Як жили, так і живемо. Для мене 
взагалі нічого не змінилось», — 
каже пані Галина з Кучакова. І таких 
відповідей більшість. Люди кажуть, 
що живуть, як звикли. Все, що для 
них змінилось — замість сільського 
голови тепер староста.

«Як стояли закинуті території ко-
лишніх ферм, так і стоять. Чи змі-
ниться щось на краще — невідомо. 
Обіцяти нам обіцяють, але коли ж 
це все буде?» — з недовірою хитає 
головою Микола з Лебедина.

«В нашій лікарні скоротились го-
дини прийому лікарів. Тепер треба 
виділяти окремий час, аби потра-
пити на прийом до лікаря. Це вкрай 
незручно», — зазначає Василь із 
Лебедина.

«Єдине, що помітила, стали при-
діляти більше уваги благоустрою. 

Викошують траву, прибирають. Але 
здебільшого вздовж доріг, а стаді-
он при цьому стоїть по коліна в 
бур’яні», — обурюється Валентина 
з Любарець.

«Ми регулярно чуємо зі ЗМІ про 
різноманітні проекти, які впрова-
джуються в Борисполі. Я розумію, 
що там живе набагато більше лю-
дей, але про нас забувати теж не 
варто. Хотілося б почути хоча б 
про один проект у селах», — за-
уважує пані Людмила з Іванкова. 
З нею погоджується пані Марія з 
Глибокого: «Я розумію, що про-
йшло ще замало часу, але коли 
відкриваєш Фейсбук і бачиш, як 
у Борисполі обговорюються нові 
проекти, реконструкції, стає сум-
но за село».

Комунікація з владою
Серед депутатів нової міської 

ради є два колишніх сільських го-
лови. Зараз вони є депутатами по 
своїх селах. За їх словами, темати-
ка звернень селян не змінилась. Як 
і раніше, головними питаннями є 
земельні та майнові. 

«Здебільшого приходять на при-
йом із питань землі. Сказати, щоб 
щось суттєво змінилося, не можу. 
Якихось нарікань теж не чув», — 
зазначає депутат міської ради, ко-
лишній сільський голова Іванкова 
Анатолій Тур.

У селах регулярно проходять 
виїзні прийоми міського голови, 
секретаря міської ради. Працюють 
і депутати на округах.

«Боялися, що до сільських про-
блем нікому не буде діла. Зараз при-
ємно здивовані, бо приїздять регу-
лярно, зустрічаються з людьми», 
— коментує пані Олена з Сеньківки.

Проблеми залишились
З минулого року, коли кореспон-

денти «Вістей» відвідували села пе-
ред об’єднанням у ОТГ, проблеми 
не змінилися. Та й не вирішилися. 

Любарці та Тарасівка, як і раніше, 
потребують капітального ремонту 
водогону, адже воду з-під крану вза-
галі не можна використовувати для 
приготування їжі. Навіть купатися в 
ній важко через болотний сморід.

Тарасівка досі має проблему з 
освітленням вулиць. Щоправда, її 

пообіцяли вирішити вже протягом 
цього літа. 

У Глибокому через близькість до 
сміттєзвалища зіпсовані поверхне-
ві ґрунтові води. 

В Іванкові переповнена школа. 
Самотужки в сільської влади не 
вистачало коштів на розбудову на-
вчального закладу, всі надії покла-
дали на ОТГ.

Кучаків та Лебедин потребують 
інвесторів, щоб вирішити проблему 
захаращених та покинутих терито-
рій колишніх ферм. Земля є, та пра-
цювати на ній нікому. 

У Рогозові відсутнє нормальне при-
міщення амбулаторії. Лікарі ведуть 
прийом у будівлі, яка не відповідає 
жодним вимогам. Проект нової ам-
булаторії є, але треба фінансування.

Досі існує проблема з пасажир-
ськими перевезеннями. Наприклад, 
у такі  невеликі села, як Тарасівка та 
Перегуди, вони взагалі не їздять. 

Винна система?
Чиновники стверджують — си-

стема ОТГ поки кульгає, адже ще 
не всі проблеми та питання ста-
ростинських округів вирішено на 
законодавчому рівні. Так, законо-
проект «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо розвит-
ку інституту старост» повернутий 
Президентом із зауваженнями на 
доопрацювання у Верховну Раду.

Та чи лише це стримує розвиток 
сіл? Поки на це питання не наважу-
ється відповісти ніхто.

СЕЛО І ЛЮДИ
 12 червня 2021 року об 11:00 на стадіоні «Колос»

• Магазин у селі Тарасівка — єдина доступна локація для зустрічей та спілкування селян.
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РІЗНЕ

Заява
про визначення обсягу стратегічної еко-

логічної оцінки
внесення змін до містобудівної докумен-

тації – детального плану території,
обмеженої вулицями Привокзальна, Го-

ловатого та Карла Маркса 
у м. Бориспіль Київської області.
    1. Замовник проекту
    Управління містобудування та архітек-

тури Бориспільської міської ради.
Адреса: Україна, 08301, Київська обл., мі-

сто Бориспіль, вул. Київський шлях,
будинок 73, e-mail: borarhitect@i.ua
    Інвестор проекту
    ТОВ «Трест Бориспільсільбуд».
Адреса: 08301 м. Бориспіль вул. Київ-

ський шлях 84.
Код ЄДРПОУ: 13707422.
Ел. адреса: bsbpto@ukr.net
Директор: Сич Олександр Іванович
    2. Вид та основні цілі документа дер-

жавного планування, його зв’язок з
іншими документами державного пла-

нування
Внесення змін до містобудівної доку-

ментації – детального плану території (далі 
- ДПТ), обмеженої вулицями Привокзальна, 
Головатого та Карла Маркса у         м. Бори-
спіль Київської області з метою надання 
пропозицій щодо архітектурнопланувальної 
організації території та об'ємно-просторо-
вому вирішенню житлової та громадської 
забудови з урахуванням інвестиційних про-
позицій потенційних забудовників. Внесення 
змін розробляється на підставі Рішення Бо-
риспільської міської ради за № 2763-36-VII 
від 21.12.2017р.

Детальний план є містобудівною доку-
ментацією місцевого рівня, яка розробля-
ється з метою визначення планувальної 
організації і функціонального призначення, 
просторової композиції і параметрів забу-
дови та ландшафтної організації частини 
території населеного пункту, та підлягає 
стратегічній екологічній оцінці.

Основними цілями детального плану 
території є:

-визначення функціонального призна-
чення та параметрів забудови окремої зе-
мельної ділянки з метою розміщення об’єк-
та будівництва;

-формування принципів планувальної 
організації забудови;

-визначення всіх планувальних обме-
жень використання території згідно з дер-
жавними будівельними нормами та санітар-
но-гігієнічними нормами;

-визначення планувального рішення з 
урахуванням вимог містобудівного, санітар-
ного, екологічного, природоохоронного, 
протипожежного та іншого законодавства 
і заходів щодо реалізації містобудівної по-
літики розвитку території району, згідно з 
ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детально-
го плану території».

    При розробленні детального плану 
території враховуються: 

Генеральний план міста Борисполя, за-
тверджений відповідним рішенням місь-
кої ради від 11.05.2007 № 1339-17-V, План 
зонування міста Борисполя, затверджений 
відповідним рішенням від 24.04.2018 № 
3153-41-VІІ, проектна документація, інфор-
мація містобудівного, земельного та інших 
кадастрів, заяви щодо забудови та іншого 
використання території.

3.Міра, якою документ державного пла-
нування визначає умови для реалізації 
видів діяльності або об’єктів, щодо яких 
законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля (у 
тому числі щодо визначення місцезнахо-
дження, розміру, потужності або розміщен-
ня ресурсів)

Детальний план визначає обсяги житло-
вого та інших видів будівництва на терито-
рії, визначеної для проектування, пріори-
тетність забудови, планувальну структуру 
та композицію забудови; загальний стан 
довкілля та фактори, що його формують.

Відповідно до частини першої статті 3 За-
кону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», здійснення оцінки впливу на довкілля 
є обов’язковим у процесі прийняття рішень 
про провадження планованої діяльності, 
визначеної частинами другою і третьою 
статті третьої. Така планована діяльність 
підлягає оцінці впливу на довкілля до при-
йняття рішення про провадження планова-
ної діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» до дру-
гої категорії видів планованої діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, включено: - будівництво житло-
вих кварталів (комплексів багатоквартир-
них житлових будинків) та торговельних 
чи розважальних комплексів поза межа-
ми населених пунктів на площі 1,5 гектара 
і більше або в межах населених пунктів, 
якщо не передбачено їх підключення до 
централізованого водопостачання та/або 
водовідведення; будівництво кінотеатрів з 
більш як 6 екранами; будівництво (облашту-
вання) автостоянок на площі не менш як 1 
гектар і більш як на 100 паркомісць.

Таким чином, зазначений документ дер-
жавного планування передбачає реаліза-
цію видів діяльності або об’єктів, щодо яких 
законодавством передбачено здійснення 
процедури оцінки впливу на довкілля. Згід-
но з вимогами законодавства, оцінка впли-
ву на довкілля буде виконана на подальших 
стадіях проектування та до початку впрова-
дження планової діяльності.

4.Ймовірні наслідки
а) для довкілля:
В ході здійснення СЕО мають бути оцінені 

ймовірні наслідки реалізації проекту ДПТ, 
зокрема, мають бути оцінені наслідки для 
таких компонентів довкілля:  

- ґрунти;
- атмосферне повітря;
- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, 
землі (у тому числі вилучення земельних 
ділянок);

- кліматичні фактори;
у тому числі для здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним 

статусом;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити 

ймовірні наслідки від діяльності об’єкту, що 
пропонується відповідно до ДПТ на терито-
рії та об'єкти природнозаповідного фонду, 
їх охоронні зони, землі природно-заповід-
ного фонду України, території та об'єкти, 
що мають особливу екологічну, наукову і 
естетичну цінність та об'єкти комплексної 
охорони. 

За результатами СЕО встановити еколо-
гічні обмеження реалізації таких об’єктів 
інфраструктури управління відходами.

в) транскордонні наслідки для довкілля, 
у тому числі для здоров’я населення: вра-
ховуючи географічне положення ділянки, 
транскордонні наслідки реалізації планова-
ної діяльності для довкілля приграничних 
територій, у тому числі здоров’я населення, 
не очікуються. 

5.Виправдані альтернативи, які необхід-
но розглянути, у тому числі якщо документ 
державного планування не буде затвер-
джено

    Відсутня необхідність розглядання 
альтернатив планованої діяльності, навіть 
якщо документ державного планування не 
буде затверджено. У зв’язку з необхідністю 
провадження даної планованої діяльності 
інщі альтернативи відсутні.

    6.Дослідження, які необхідно провести, 
методи і критерії, що використовуватимуть-
ся під час стратегічної екологічної оцінки 

    Основною метою проведення стра-
тегічної екологічної оцінки є прогнозу-
вання можливої реакції навколишнього 
природного середовища на прямий чи 
опосередкований вплив, вирішення задач 
раціонального природокористування у 
довгостроковій перспективі, та у відпо-
відності з очікуваним станом природного 
середовища, згідно з стратегіїєю сталого 
розвитку.

    При проведенні стратегічної екологіч-
ної оцінки ДПТ передбачається:

-збір та аналіз інформації про поточний 
стан складових довкілля, включаючи зна-
чення ключових екологічних показників;

-здійснення оцінки впливу на окремі 
компоненти довкілля та на стан здоров’я та 
добробут населення планованої діяльності;

-пропозиції щодо зміни існуючого 
функціонального використання території;                    
-врахування зауважень та пропозицій гро-
мадськості, що будуть надані під час прове-
дення громадських обговорень;

-врахування зауважень та пропозицій, 
наданих під час проведення консультацій

з органами державної влади.
При виконанні звіту проекту заплано-

вано використання методів стратегічно-
го аналізу, насамперед аналіз контексту 

стратегічного планування, що передбачає 
встановлення зв’язків з іншими документа-
ми державного планування та досліджен-
ня нормативно-правових умов реалізації 
рішень. Критерії оцінки - сучасні вимоги 
нормативно-правових актів в сфері забез-
печення екологічної безпеки та санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення.

    7. Заходи, які передбачається розгля-
нути для запобігання, зменшення тапом’як-
шення негативних наслідків виконання до-
кумента державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається 
розглядати заходи із запобігання, зменшен-
ня та пом’якшення негативних наслідків на 
довкілля, визначені законодавством та нор-
мативно-правовими актами, зокрема:

-ресурсозберігаючі рішення щодо 
використання природних ресурсів;                                
-планувальні заходи (функціональне зо-
нування, озеленення території та ін.);               
-захисні заходи (дотримання норм техно-
логічного регламенту, правил промислової 
та пожежної безпеки та ін.);

-заходи для запобігання чи пом’якшення 
впливу надзвичайних ситуацій на довкілля 
та заходи реагування на надзвичайні си-
туації;

-відповідні організаційні, господарські, 
технічні, технологічні, архітектурнобуді-
вельні та інші заходи щодо попереджен-
ня утворення та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нормами.

8. Пропозиції щодо структури та змісту 
звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде ви-
конана в обсягах, визначених ст. 11 Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцін-
ку».                                            

    Пропонується наступна структура Зві-
ту про СЕО:

1)зміст та основні цілі документа дер-
жавного планування, його зв’язок зіншими 
документами державного планування;

2)характеристику поточного стану до-
вкілля, у тому числі здоров’я населення, та 
прогнозні зміни цього стану, якщо документ 
державного планування не буде затвердже-
но (за адміністративними даними та статис-
тичною інформацією);            

3)характеристику стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його 
здоров’я на територіях, які ймовірно зазна-
ють впливу (за адміністративними даними 
та статистичною інформацією);

4)екологічні проблеми, у тому числі 
ризики впливу на здоров’я населення, які 
стосуються документа державного плану-
вання, зокрема щодо територій з природо-
охоронним статусом (за адміністративними 
даними та статистичною інформацією);

5)зобов’язання у сфері охорони довкіл-
ля, у тому числі пов’язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров’я населення, 
встановлені на міжнародному, державному 
та інших рівнях, що стосуються докумен-
та державного планування, а також шляхи 
врахування таких зобов’язань під час підго-

товки документа державного планування;
6)опис наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, у тому  числі 
вторинних, кумулятивних, синергічних, ко-
ротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 
та 10-15 років відповідно, а за необхідності 
- 50-100 років), постійних і тимчасових, по-
зитивних і негативних наслідків;

7)заходи, що передбачається вжити для 
запобігання, зменшення та пом’якшення не-
гативних наслідків виконання документа 
державного планування;

8)обґрунтування вибору виправданих 
альтернатив, що розглядалися, опис спо-
собу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостатність інформації та 
технічних засобів під час здійснення такої 
оцінки);

9)заходи, передбачені для здійснення 
моніторингу наслідків виконання докумен-
та державного планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення;

10)опис ймовірних транскордонних на-
слідків для довкілля, у тому числі для здо-
ров’я населення (за наявності);

11)резюме нетехнічного характеру ін-
формації, передбаченої пунктами 1-10, 
розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки до внесення змін до містобудівної 
документації – детального плану терито-
рії, обмеженої вулицями Привокзальна, 
Головатого та Карла Маркса у м.Бориспіль 
Київської області щодо архітектурно-пла-
нувальної організації території та об'єм-
но-просторовому вирішенню житлової та 
громадської забудови з урахуванням інвес-
тиційних пропозицій потенційних забудов-
ників, подаються до управління містобуду-
вання та архітектури Бориспільської міської 
ради за адресою: 08301, Київська обл., м. 
Бориспіль,           вул. Київський шлях, буд. 
73, або на електронну поштову скриньку: 
borarhitect@i.ua

Ознайомитись з повним текстом Заяви 
про визначення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки можна у приміщенні Бори-
спільської міської ради, та на офіційному 
сайті органу виконавчої влади в мережі 
Інтернет за посиланням: https://borispol-
rada.gov.ua/.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 
11.06.2021 року протягом 15 днів (включно 
до 26.06.2021 р.). Зауваження, надані поза 
межами визначеного строку, не прийма-
ються та не розглядаються.

Начальник управління
містобудування та архітектури
Бориспільської міської ради 
Тетяна ХАРИТОНЮК

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 
СВОЇ КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегіч-

ної екологічної оцінки
детального плану території в межах 

Гнідинської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту)

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

Детальний план території в межах Гні-
динської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської об-
ласті (за межами населеного пункту)  є 
містобудівною документацією місцевого 
рівня, що призначений для уточнення 
проектних рішень Схеми планування 
території Бориспільського району Київ-
ської області, визначення функціональ-
ного призначення території, просторо-
вої композиції та параметрів забудови; 
визначення проекту містобудівних умов 
та обмежень для проектування об’єктів 
будівництва, згідно вимог п.4.1. ДБН Б.1.1-
14:2012 та ч.4 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». 
Територія проєктування складається з 
трьох земельних ділянок (кадастрові но-
мери ділянок – 3220882600:04:002:1688, 

3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 2 0 2 5 , 
3220882600:04:002:2024) та суміжних те-
риторії.

Завданнями детального плану території є:
1. Визначення планувальної організа-

ції та розвитку території для розміщення 
об’єктів для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей та відповідної інфраструктури.

2. Визначення всіх планувальних об-
межень використання території згідно з 
державними будівельними нормами та 
санітарно-гігієнічними нормами.

3. Визначення напрямів, черговості та 
обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної 
підготовки та інженерного забезпечення 
території;

створення транспортної інфраструк-
тури;

організації транспортного і пішохідно-
го руху;

охорони та поліпшення стану навко-
лишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеле-
нення.

2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного 

планування:
Бориспільська районна державна адмі-

ністрація Київської області. 
3) Передбачувана процедура громад-

ського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення 

процедури:
Громадське обговорення починається 

з 11-го червня 2021 року і триває до 25-го 
червня 2021 року. 

б) способи участі громадськості (на-
дання письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замов-
нику в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) зауваження і про-
позиції до заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту 
документа державного планування. Про-
позиції, подані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запла-
нованих громадських слухань (у разі про-
ведення):

Проведення громадських слухань 
щодо заяви про визначення обсягу стра-

тегічної екологічної оцінки детального 
плану території в межах Гнідинської (Зо-
лочівської) сільської ради Бориспільсько-
го району Київської області (за межами 
населеного пункту)  не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися із заявою про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки детального плану території в межах 
Гнідинської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту):

Ознайомитись із Заявою про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної оцін-
ки детального плану території в межах 
Гнідинської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту)  можна 
в приміщенні відділу містобудування та 
архітектури Бориспільської районної 
державної адміністрації за адресою: м. 
Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Заява про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки детального плану 
території в межах Гнідинської (Золочів-
ської) сільської ради Бориспільського 
району Київської області (за межами 
населеного пункту) також розміщена на 

офіційному сайті РДА: http://www.raybori.
gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауважен-
ня і пропозиції, його поштова та електро-
нна адреси та строки подання зауважень 
і пропозицій:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

Адреса для подання зауважень та про-
позицій у письмовій формі: 

08300, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються 

у строк з 11.06.2021 по 25.06.2021.
д) місцезнаходження наявної екологіч-

ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується доку-
мента державного планування:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консуль-
тацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегіч-

ної екологічної оцінки
детального плану території в межах 

Гнідинської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту) 

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

Детальний план території в межах Гні-
динської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської об-
ласті (за межами населеного пункту) є 
містобудівною документацією місцевого 
рівня, що призначений для уточнення 
проектних рішень Схеми планування те-
риторії Бориспільського району Київської 
області, визначення параметрів забудо-
ви земельної ділянки в адміністративних 
межах Гнідинської сільської ради (Золо-
чівської сільської ради) для розміщення 
перспективної забудови з врахуванням 
існуючих планувальних обмежень. Тери-
торія проєктування складається з двох 
земельних ділянок (кадастрові номе-
ри ділянок – 3220882600:04:001:1866, 
3220882600:04:001:1886) та суміжних те-

риторії.
Завданнями детального плану території є:
4. Деталізація архітектурно-плану-

вальних рішень попередньо розробле-
ної містобудівної документації (Схема 
планування Бориспільського району) з 
урахуванням раціонального розташуван-
ня  об’єктів нового будівництва, а також 
здійснення інженерного забезпечення в 
межах території, що проектується.

5. Визначення всіх планувальних об-
межень використання території згідно з 
державними будівельними нормами та 
санітарно-гігієнічними нормами.

6. Визначення напрямів, черговості та 
обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної 
підготовки та інженерного забезпечення 
території;

створення транспортної інфраструктури;
організації транспортного і пішохідно-

го руху;
охорони та поліпшення стану навко-

лишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеленення.
2) Орган, що прийматиме рішення про 

затвердження документа державного 

планування:
Бориспільська районна державна адмі-

ністрація Київської області. 
3) Передбачувана процедура громад-

ського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення 

процедури:
Громадське обговорення починається з 

11 червня 2021 року і триває до 25 червня    
2021 року.
б) способи участі громадськості (на-

дання письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замов-
нику в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) зауваження і про-
позиції до заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту 
документа державного планування. Про-
позиції, подані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запла-
нованих громадських слухань (у разі про-
ведення):

Проведення громадських слухань 

щодо заяви про визначення обсягу стра-
тегічної екологічної оцінки детального 
плану території в межах Гнідинської (Зо-
лочівської) сільської ради Бориспільсько-
го району Київської області (за межами 
населеного пункту)» не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися із заявою про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території в межах Гні-
динської (Золочівської) сільської ради Бо-
риспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту):

Ознайомитись із Заявою про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території в ме-
жах Гнідинської (Золочівської) сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) 
можна в приміщенні відділу містобудуван-
ня та архітектури Бориспільської район-
ної державної адміністрації за адресою: м. 
Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Заява про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки детального плану 
території в межах Гнідинської (Золочівської) 
сільської ради Бориспільського району 

Київської області (за межами населеного 
пункту) також розміщена на офіційному 
сайті РДА: http://www.raybori.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауважен-
ня і пропозиції, його поштова та електро-
нна адреси та строки подання зауважень 
і пропозицій:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

Адреса для подання зауважень та про-
позицій у письмовій формі: 

08300, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються 

у строк з 11.06.2021 по 25.06.2021.
д) місцезнаходження наявної екологіч-

ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується до-
кумента державного планування:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консуль-
тацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегіч-

ної екологічної оцінки
детального плану території в межах 

Гнідинської (Золочівської) сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту) 

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

Детальний план території в межах в 
межах Гнідинської (Золочівської) сіль-
ської ради Бориспільського району 
Київської області (за межами населено-
го пункту)  є містобудівною документа-
цією місцевого рівня, що призначений 
для визначення параметрів забудови 
земельної ділянки в адміністративних 
межах Гнідинської сільської ради (Золо-
чівської сільської ради)  для розміщення 
перспективної забудови з врахуванням 
існуючих планувальних обмежень. Тери-
торія проєктування складається з кіль-
кох земельних ділянок (кадастрові но-
мери ділянок – 3220882600:04:002:0889, 
3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 0 8 8 8 , 
3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 0 9 0 4 , 
3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 2 1 2 3 ,  

3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 2 1 2 4 ,  
3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 2 1 2 5 , 
3 2 2 0 8 8 2 6 0 0 : 0 4 : 0 0 2 : 0 2 8 5 ,  
3220882600:04:002:0289) та суміжних те-
риторії.

Завданнями детального плану території є:
7. Визначення планувальної організа-

ції та розвитку території для розміщення 
перспективної забудови.

8. Визначення всіх планувальних об-
межень використання території згідно з 
державними будівельними нормами та 
санітарно-гігієнічними нормами.

9. Визначення напрямів, черговості та 
обсягів подальшої діяльності щодо:

попереднього проведення інженерної 
підготовки та інженерного забезпечення 
території;

створення транспортної інфраструктури;
організації транспортного і пішохідно-

го руху;
охорони та поліпшення стану навко-

лишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки;

комплексного благоустрою та озеле-
нення.

2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-

нування:
Бориспільська районна державна адмі-

ністрація Київської області. 
3) Передбачувана процедура громад-

ського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення 

процедури:
Громадське обговорення починається 

з 11-го червня 2021 року і триває до 25-го 
червня 2021 року. 

б) способи участі громадськості (на-
дання письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замов-
нику в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) зауваження і про-
позиції до заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки проекту 
документа державного планування. Про-
позиції, подані після встановленого стро-
ку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запла-
нованих громадських слухань (у разі про-
ведення):

Проведення громадських слухань 

щодо про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану те-
риторії в межах Гнідинської (Золочівської) 
сільської ради Бориспільського району 
Київської області (за межами населеного 
пункту) не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися із заявою про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території в межах Гні-
динської (Золочівської) сільської ради Бо-
риспільського району Київської області 
(за межами населеного пункту):

Ознайомитись із Заявою про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території в ме-
жах Гнідинської (Золочівської) сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) 
можна в приміщенні відділу містобудуван-
ня та архітектури Бориспільської район-
ної державної адміністрації за адресою: м. 
Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Заява про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки детального плану 
території в межах Гнідинської (Золочів-
ської) сільської ради Бориспільського 

району Київської області (за межами 
населеного пункту) також розміщена на 
офіційному сайті РДА: http://www.raybori.
gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауважен-
ня і пропозиції, його поштова та електро-
нна адреси та строки подання зауважень 
і пропозицій:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

Адреса для подання зауважень та про-
позицій у письмовій формі: 

08300, м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 74

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються 

у строк з 11.06.2021 по 25.06.2021.
д) місцезнаходження наявної екологіч-

ної інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується до-
кумента державного планування:

Бориспільська районна державна ад-
міністрація.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консуль-
тацій не потребує.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
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 Роздивись
8.30 Я вдома
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 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ф "Тваринна зброя"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Супер - чуття"
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

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

19.30, 4.35 ТСН
9.25 "Життя відомих людей 2021"
10.20, 5.35 "Життя відомих людей"
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, 1.50 Комедія "Між нами, 

дівчатами"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Зведені сестри" (16+)
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"

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

(12+)
1.45 Х/ф "Закоханий за власним 

бажанням"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40, 4.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Італія - 

Швейцарія
0.00 Гучна справа
1.00 Т/с "Найкращій чоловік" 5 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Найкращій чоловік" 6 с. (12+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей

4.20 Факти
4.40, 12.15, 13.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 2.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.05, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.15 Х/ф "Янгол-охоронець" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.50 Секретний фронт
22.55 Т/с "Закляті друзі" (16+)
1.05 Т/с "Менталіст" (16+)
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.10 Х/ф "Аксель" (12+)
13.10, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
23.20 Х/ф "Казка казок" (16+)
2.00 "Імпрув Live Show" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Мій чоловік моя жінка" 

(12+)
0.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.15 "Будьте здорові"
7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00 Х/ф "Помни ім'я своє"
10.50, 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 "Безсмертний гарнізон"
1.20 "Легенди бандитської Одеси"
2.15, 3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Козлик та ослик"
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 Роздивись
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 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Тваринна зброя"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Супер - чуття"
23.00 Наші гроші

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, 21.50 Комедія "Свати"
22.55, 1.50 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
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 Х/ф "Просто щоб впевнитись"
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"

20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.50 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись..."
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40, 4.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. 

Франція- Німеччина
0.00 Гучна справа
1.00 Т/с "Найкращій чоловік" 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації

4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.40, 13.40 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05, 2.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф "Вікінги проти прибульців" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.35 Т/с "Закляті друзі" (16+)
1.05 Т/с "Менталіст" (16+)
2.50 Громадянська оборона
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Грімм" (16+)
10.45 Х/ф "Трон. Спадок" (16+)
13.20, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)

15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)
20.50 Х/ф "Аліса в країні чудес"
23.10 Х/ф "Ґретель і Гензель" (16+)
0.50 "Імпрув Live Show" (12+)
2.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Мій чоловік моя жінка" 

(12+)
0.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
7.50, 17.00, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"

9.00 Х/ф "Ранкове шосе"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
14.40 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здорові"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Застава в горах"
1.25 "Легенди бандитської Одеси"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя. Професійні байки"

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,  16 червня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Коза-Дереза"
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, 17.20 Роздивись
8.30 Геолокація: ВОЛИНЬ
9.05 Телепродаж
11.35 Край пригод
11.50 ЗаАрхівоване
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.25, 0.30, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.00 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30, 19.55 Д/ф "Дикі тварини"
18.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 Д/ф "Світ дикої природи"
1.10, 3.55 Земля, наближена до неба
1.30, 2.50 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, 4.30 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, 21.50 Комедія "Свати"
22.55, 2.30 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.00, 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, 3.55 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Під одним дахом" (12+)

14.15 Х/ф "Поза трасою" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.50 Х/ф "Біле сонце пустелі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.35 Місія: краса
12.40, 4.40 Агенти справедливості (16+)
14.40, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Іспанія 

- Швеція
0.00 Гучна справа
1.00 Т/с "Найкращій чоловік" (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Найкращій чоловік" 2 с. (12+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
4.35 Скарб нації

4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Х/ф "Антураж" (16+)
12.25, 13.15, 0.00 Х/ф "На одного менше" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.15 Х/ф "Безодня"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "Захоплення підземки 

123" (16+)
22.50 Свобода слова
2.10 Секретний фронт
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
9.30 Х/ф "Нова Людина-павук" (16+)
12.20 Х/ф "Нова Людина-павук: Висока 

напруга" (16+)

15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Злам часу"
23.10 Х/ф "Темне дзеркало" (16+)
1.20 "Імпрув Live Show" (12+)
2.20 "Служба розшуку дітей"
2.25 "Зона ночі"

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Мій чоловік моя жінка" 

(12+)
0.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Навіки - 19"
8.50 Х/ф "Випадковий свідок"
9.25 Х/ф "Екіпаж машини бойової"

10.45, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 1.45 "Свідок"
13.00 Х/ф "Спека" (16+)
15.05 "Легенди карного розшуку"
17.00, 2.15 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Х/ф "Сліпий" (16+)
0.50 "Легенди бандитської Одеси"
3.05 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя. Професійні байки"

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, 14 червня

ВІВТОРОК,  15 червня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Некмітливий горобець"
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 Роздивись
8.30 Я вдома
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 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 Д/ф "Тваринна зброя"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Супер - чуття"
23.00 Схеми. Корупція в деталях

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 5.35 "Життя відомих людей"
10.20 "Життя відомих людей",
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 Бойовик "Людина, що біжить"
2.45 Бойовик "Карти, гроші, два стволи"

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 Х/ф "Пенелопа"
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Х/ф "Чизкейк" (12+)
1.35 Х/ф "Міський романс"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
12.30, 15.30 Агенти справедливості (16+)
15.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Україна 

- Північна Македонія
18.00 Гучна справа. Чому плаче 

епатажний бабій?
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. 

Нідерланди - Австрія
0.00 Слідами

0.30 Т/с "Найкращій чоловік" 7 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Найкращій чоловік" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45, 14.00, 16.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 2.00 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
12.00, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.30 Т/с "Куленепробивний". "Розтин 

покаже"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.50 Т/с "Закляті друзі" (16+)
0.55 Т/с "Менталіст" (16+)
2.45 Анти-зомбі
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Грімм" (16+)
10.50 Х/ф "Злам часу"
13.00, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Джек - вбивця велетнів" (12+)
23.20 Х/ф "Таємниця Рагнарока" (16+)
1.20 "Імпрув Live Show" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
16.00, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Мій чоловік моя жінка" 

(12+)
0.05 Т/с "Біля річки два береги" (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Безсмертний гарнізон"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "В останню чергу"
1.10 "Легенди бандитської Одеси"

ПРЯМИЙ.
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.
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Війна яблук та гусені"
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 Роздивись
8.30 Я вдома
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 Країна пісень
16.25, 0.30 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Тваринна зброя"
19.55 Д/ф "Дикі тварини"
20.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
22.00 Д/ф "Супер - чуття"
23.00 #ВУКРАЇНІ

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

19.30, 4.25 ТСН
9.25, 10.20, 6.00 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021", 34 серiя
20.20 "Одруження наосліп-7"
22.20 Бойовик "Правдива брехня"
1.15 Трилер "Вовк з Уолл-Стріт"
5.10 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.25, 23.50 "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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Міські дівчата"

14.10, 15.30, 1.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: СПЕКТР" (16+)
3.05 "Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.50, 2.15 Т/с "Рік собаки" (12+)
14.40 Т/с "Переклад не потрібен" 1, 2 с. 

(16+)
15.25, 0.00 Гра #1
15.30 Т/с "Переклад не потрібен" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Англія - 

Шотландія
0.05 Гучна справа
1.05 Т/с "Рік собаки" 1 с. (12+)
1.45 Телемагазин
4.50 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку дітей
4.35, 1.05 Факти
4.55 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 0.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15 Т/с "Перший парубок на селі" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
1.30 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Грімм" (16+)

10.50 "Хто проти блондинок?" (12+)
12.50 "Аферисти в сітях" (16+)
14.50 Х/ф "Людина-павук: Повернення 

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

дому" (12+)
20.00 Х/ф "Земля тролів"
22.00 Х/ф "Земля тролів: У пошуках 

золотого замку"
0.00 Х/ф "Вальхалла: Раґнарок" (12+)
2.10 "Імпрув Live Show" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Рецепт кохання"
9.05 Т/с "Відпустка у сосновому лісі" 

(12+)
13.05, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
1.50 Х/ф "Перукарка і чудовисько"

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"

6.20 "Правда життя"
7.50, 14.45, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "В останню чергу"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
21.30 "Мир і війна"
23.30 Х/ф "Повернення немає"
1.25 "Легенди бандитської Одеси"

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, 0.55, 3.35, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
7.20 М/ф "Казка про жадібність"
7.30 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.05 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
8.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
9.05 Телепродаж
9.35 Візуальний код
10.15, 1.50 #ВУКРАЇНІ
10.40 Д/ф "Найбільші міграції в природі"
11.45 Х/ф "Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск" 2 с. (12+)
13.35 Концерт. Іво Бобул
14.40 UA:Фольк. Спогади
15.40 Х/ф "Річард Левове Серце: 

Повстання" (16+)
17.40 Т/с "Римська імперія" (16+)

19.15 Х/ф "Білий птах з чорною ознакою"
21.25 Пишемо історію. Храми на Руїнах
21.50 Пишемо історію. Українська греко-

католицька церква
22.05 Пишемо історію. Андрей 

Шептицький
22.20 Пишемо історію. Відродження 

православ'я
22.30 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.20, 5.05 Д/ф "Дикі тварини"
2.20 Д/ф "З України до Голлівуду"
4.55 Невідомі Карпати

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.35, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
14.00, 15.05, 16.10, 17.10 Комедія "Свати"
19.30, 5.20 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал"

22.10 "Жіночий квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Мелодрама "Генеральська невістка"

ІНТЕР.
5.25 "Орел і решка. Морський сезон"
6.20 М/ф
7.15 "Слово Предстоятеля"
7.25 Х/ф "Жарти Тото"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса і 

доктора Ватсона"
14.55 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилів"

17.55, 20.30 Х/ф "Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Двадцятий вік починається"

20.00 "Подробиці"
21.30 "Місце зустрічі. Бенефіс"
23.05 Т/с "Хрещена"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.25, 4.50 Реальна містика
11.00, 15.20, 21.00 Т/с "Балерина" (12+)
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи. Іспанія 

- Польща
0.00 Гучна справа
1.00, 2.15 Т/с "Готель Купідон" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Не дай себе обдурити
5.40 Громадянська оборона
5.35 Анти-зомбі
7.35 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
9.40 Х/ф "Захоплення підземки 123" (16+)
11.45, 13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Останній рубіж" (16+)
21.10 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
23.00 Х/ф "Рембо-5: Остання кров" (16+)
0.55 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар'яти" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Смурфики"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і решка"
14.00 М/ф "Історія іграшок 4"
16.00 Х/ф "Мері Поппінс повертається"
18.50 Х/ф "Попелюшка"
21.00 Х/ф "Красуня та чудовисько"
23.40 Х/ф "Страшні історії для розповіді 

у темряві" (16+)
1.50 "Імпрув Live Show" (12+)
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.25, 10.55 Т/с "Папаньки" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00 "СуперМама" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
23.15 "Звана вечеря" (12+)

НТН.
9.55 Х/ф "Особливо важливе завдання"
12.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
21.05 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
22.55 Х/ф "Авраам: Хранитель віри"

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 Документальний 

фільм
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 1.25, 3.35, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Козлик та його горе"
7.20 М/ф "Повертайся, Капітошко"
7.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.15 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, 15.10 Концерт. Пісні про кохання
14.35 Телепродаж
16.25 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
17.40 Т/с "Римська імперія" (16+)
19.10 Д/ф "Світ дикої природи"
19.35 Пишемо історію. Автори 

української історії

19.50 Пишемо історію. Відродження 
православ'я

20.05 Пишемо історію. Українська греко-
католицька церква

20.20 Пишемо історію. Андрей 
Шептицький

20.45 Пишемо історію. Храми на Руїнах
21.30 Прем'єра. Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ. Микола Гоголь
22.30 Ті, що змінили світ. Серж Лифарь
23.05 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
23.35 Х/ф "Річард Левове Серце: 

Повстання" (16+)

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

Комаровим"

10.55, 2.20 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Кінгсмен: таємна служба"
23.40 Комедія "Ножі наголо"

ІНТЕР.
5.55 М/ф
6.25 Х/ф "Ейб" (12+)
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.50 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Опережая время"
17.10 Х/ф "007: СПЕКТР" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилів"

1.00 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика

9.20, 2.10 Т/с "Дівчатка мої"
13.10 Т/с "Стань моєю тінню" (12+)
17.00 Т/с "Сімейний портрет" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Сімейний портрет" (12+)
23.00 Прем’ера! Українська пісня року

ICTV.
4.40 Не дай себе обдурити
6.15 Більше ніж правда
7.05 Анти-зомбі
8.05 Секретний фронт
9.05 Громадянська оборона
10.00 Х/ф "Янгол-охоронець" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Рембо-5: Остання кров" (16+)
14.55 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
16.45 Х/ф "Останній рубіж" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Нічний втікач" (16+)
23.05 Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.50 М/ф "Том і Джері. Чарівна каблучка"
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Історія іграшок 4"
10.05 Х/ф "Аліса в країні чудес"
12.10 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
14.40 Х/ф "Попелюшка"
16.50 Х/ф "Джек - вбивця велетнів" (12+)
19.00 Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
21.00 Х/ф "Червона Шапочка" (16+)
23.10 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Папаньки" (12+)
12.50 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
15.00 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Дама з папугою"

7.55 "Слово Предстоятеля"
8.05 "Випадковий свідок. Навколо світу"
10.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.05 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
15.55 Х/ф "Королева бензоколонки"
17.25 Х/ф "Ділові люди"
19.00 Х/ф "Золоте теля"
22.20 Х/ф "За двома зайцями"
23.50 Х/ф "Все можливо"

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
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,  17 червня

П'ЯТНИЦЯ,  18 червня

СУБОТА,  19 червня

НЕДІЛЯ,  20 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., цегляний, 80 кв.м, газифікований, 4 
кімнати не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.
будівлі, свердловина, с/в у будинку, документи на 
руках ,власник. Тел.: 0 67 1684856.

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
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 324000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

Бориспіль
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, 5 соток, світло по вулиці, 148500 
грн. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку в гарному місці, 10 соток, 330000 
грн. Тел.: 0 96 7351354, Руслан.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. 
Тел.: 0 63 6518465. 

Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154. 

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, 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»

Київська обласна філія Центру ДЗК про-
сить гр. Цибу Л.О. та представника ПАТ 
«Племінний завод «Бортничи», а також 
представників Пристоличної сільської ради 
бути присутніми при встановленні та пого-
дженні меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) гр. Прохоренко Надії Петрівні 
за адресою: Київська область, Бориспіль-
ський район, Пристолична  сільська рада, 
с.Щасливе, вул. Фестивальна, 39, 17.06 2021 
року об 11.00.
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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.

Міняю
Обміняю 3-кімнатну квартиру в центрі Бориспо-
ля на будинок в Борисполі. Тел.: 067 8645935

АВТОСАЛОН
Продам

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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.

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 постійне місце роботи ТОВ «Аерохендлінг» (ае-
ропорт Бориспіль)потрібні вантажники, з/п від 8000 
грн. Забезпечення проїзду до/з місця роботи(в т.ч 
з м. Київа). Тел.: 0 95 5711662, 0 50 3253298, 0 95 
4086025. 

На постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

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

Норкова ферма в с. Ковалин, Переяс-
лав-Хмельницкого р-ну, запрошує робітників 
на посаду ЗВІРІВНИКА. Гарантуємо гідну, ста-
більну та своєчасну заробітну плату, спецодяг, 
харчування. Тел для довідок: 0 99 3754926, 0 63 
2547609, 0 67 52229701. 

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

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

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.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; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Асенізаторські послуги, викачування вигрібних 
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.

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

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

Втрачене посвідчення інваліда війни,серія ААБ 
№005915, видане на ім'я Молчанова Андрія Володи-
мировича Святошинською РДА м. Києва, управління 
соцзахисту 05.11. 2013 р., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток виданий на ім'я Мель-
ника Юрія Васильовича Чернігівським військовим 
комісаріатом 2003 р., вважати недійсним.

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

ОВЕН. З'явиться можли-
вість підвищити професійний 
рівень. Перед вами обіцяють 

відкритися нові обрії.  У вихідні залюб-
ки допомагайте рідним та друзям.

ТЕЛЕЦЬ. Ви будете одер-
жувати задоволення від діло-
вих зустрічей. Життєрадісність 

і оптимізм зроблять вас прекрасним 
співрозмовником і партнером.

Б Л И З Н Ю К И . Чудовий 
тиждень. Перед вами від-
криті всі шляхи. Зірки ра-

дять відправитися в подорож з при-
ємною компанію. Чекайте дорогі по-
дарунки й сюрпризи від коханої лю-
дини. 

РАК. Доля може подарува-
ти вам приємні знайомства, 
кар'єрне зростання та успіх 

в особистому житті. Але будьте обе-
режні при прийнятті рішень, самооб-
ман здатний зіграти з вами злий жарт.

ЛЕВ.  Доля може надати 
вам кілька шансів, саме час 
щось змінити у житті, щоб до-

сягти нових висот. Постарайтеся твере-
зо оцінити свої таланти та можливості.

ДІВА.  Намагайтейтеся не 
гнатися за чимось більшим, 
інакше ви ризикуєте втрати-

ти те, що вже маєте. Потрібно макси-
мально зосередитися на тому, чим за-
ймаєтеся в цей момент.

ТЕРЕЗИ.  Може надійти ці-
кава ділова пропозиція, яка 
відкриває перед вами нові 

можливості. Минулі заслуги дозволять 
вам почати досить перспективну справу.

СКОРПІОН. Підходящий 
тиждень для демонстрації 
своїх численних талантів. Їх 

обов'язково помітять і винагородять. 
Вас буде супроводжувати удача.

СТРІЛЕЦЬ. Можливе зна-
йомство із цікавими людь-
ми, прислухайтеся до порад. 

Життя відкриє перед вами нові пер-
спективи в роботі і в особистій сфері. 
у розмовах із друзями не варто занад-
то давити на них, шукайте компроміс.

КОЗЕРІГ. Сприятливий 
для вас час практично у 
всіх відносинах. Вам буде 

багато чого вдаватися, особливо, 
якщо ви станете працювати не по-
одинці.

ВОДОЛІЙ. Варто зайняти-
ся встановленням більш тіс-
них контактів із колегами, це 

допоможе в розвитку вашої кар'єри.  
Але реальність внесе свої корективи.

РИБИ. Ви повинні бути 
відкриті для пропозицій, і 
вони почнуть надходити до 

вас у наростаючому темпі. Виявлять-
ся вдалими ділові поїздки та перего-
вори.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 14-20 ЧЕРВНЯ


