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НОВИНИ КОРОТКО

«БЕРЕЗІЛЬ» ВКОТРЕ ПРОДЕМОНСТРУВАВ 
СВОЮ МАЙСТЕРНІСТЬ

Богдан РАК

Муніципальний театр «Березіль» 
відзначився на другому міжнарод-
ному театральному інтернет-кон-
курсі «Театр.NET» у розділі «профе-
сійні театри». Конкурс проходив за 
підтримки Національної спілки те-
атральних діячів України.

Бориспільський театр «Березіль» 
представив на конкурс дві вистави. 
«Наталка Полтавка» режисера Ігоря 
Матіїва та «Янгол носить Givenchy» 
режисера Ганни Самініної. Пере-
можців обирали за підсумками ін-
тернет-голосування. 

«Як приємно, коли відчуваєш під-

тримку друзів, колег, глядачів, про 
що свідчать підсумки голосуван-
ня за приз глядацьких симпатій на-
шому Муніципальному театру «Бе-
резіль»! Від цієї енергетики, яка за-
раз надходить від вас, хочеться ще 
більше працювати і творити. Щи-
ро дякуємо всім і кожному за під-
тримку. Будемо і надалі прославля-
ти наше рідне місто на міжнародно-
му рівні», — зауважує директор те-
атру Світлана Бевз.

Загалом вистави театру отрима-
ли 26 дипломів. Були відзначені і 
актори,  і режисери, і навіть музи-
кальний супровід.

КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ: ОСТРІВЦІ БЕЗПЕКИ  

450 МЕТРІВ ЯМ НА В’ЇЗДІ В БОРИСПІЛЬ ЛІКВІДУЮТЬ

З ДОБУДОВОЮ «КАЗКИ» ДОПОМОЖЕ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Коли заступник Бориспільсько-
го міського голови Віталій Горкун 
у травні презентував «Вістям» но-
ву концепцію Київського Шляху на 
відрізку від вулиці Глібова до вулиці 
Момота, він повідомив, що проїжджу 
частину буде розділено на 5 смуг — 
по дві у кожному напрямку руху, а 
п’ята, що між ними, —   для прихова-
них лівих поворотів. На центральній 
смузі між кишенями для автомобілів, 
які готуються повертати, передбаче-
но острівці безпеки з клумбами, щоб 

любителі всіх обганяти не мали шан-
су набрати там швидкість. На сьогод-
ні половину дороги вже заасфальто-
вано. Роботи ведуться на смузі, що 
веде в напрямку до центра Бориспо-
ля. Практично завершили встанов-
лювати бічний бордюр. 

9 серпня на плановій нараді у 
Бориспільського міського голови 
Віталій Горкун повідомив, що ми-
нулого тижня на Київському Шля-
ху почали облаштовувати острівці 
безпеки. «Вісті» побували на місці 
виконання робіт і переконалися, 

що острівці безпеки відгороджені 
високими бордюрами. Всередині 
старе асфальтове покриття виби-
рається, щоб увесь об’єм заповни-
ти ґрунтом для облаштування зе-
леної зони.   

Також Віталій Горкун додав, що 
цього дня очікується підписан-
ня договору з підприємством, яке 
монтуватиме вуличне освітлення. 
Найближчими днями роботи з мон-
тажу буде розпочато. 

Ремонт Київського Шляху плану-
ється завершити до кінця серпня.

Богдан РАК

Цьогоріч на центральній вули-
ці міста від Глібова до Момота три-
ває капітальне оновлення дороги. 
Також капітально ремонтують тра-
су Бориспіль — Київ, але лише до 
35 км. А від нього до з/д переїзду 
залишилось 450 метрів старої до-

роги, яка не дуже в гарному стані.
Ніхто не очікував ремонту траси, 

тому на цей шмат дороги не звер-
нули уваги, кажуть чиновники. Але 
після початку ремонту траси в ад-
міністрації зорієнтувались.

«Проект на капітальний ремонт 
цієї ділянки вже виготовлений. За-

раз він знаходиться на експертизі. 
Як тільки вона буде закінчена, за-
ймемося пошуками фінансування. 
Можливо, допоможе область. При-
наймні у нас є порозуміння з губер-
натором з цього питання», — за-
значає міський голова Володимир 
Борисенко.

Богдан РАК

Відколи стало зрозуміло, що бу-
дівельники не встигають закінчити 
роботи по дитячому садочку «Каз-
ка» до 1 вересня, міська влада по-
чала тиснути на підрядників, аби 
вони прискорювали роботи. На-
решті це дало результат.

«Сьогодні вранці відбулась робо-
ча нарада на будівництві дитячого 

садочка «Казка». Генеральний пі-
дрядник графіки, які підписав, не 
виконав. Зараз субпідрядною ор-
ганізацією залучено «Агробудмеха-
нізацію», аби наздогнати обсяги та 
хоча б восени закінчити усі роботи 
та здати садочок в експлуатацію», 
— повідомив заступник міського 
голови Сергій Лещенко.

Нагадаємо, що 26 липня заступ-

ник міського голови Людмила Би-
стра на плановій нараді повідоми-
ла, що через затримку з відкриттям 
ДНЗ «Казка» (вже відомо, що 1 ве-
ресня заклад не зможе відкритися) 
та численні звернення батьків, що 
подали документи на зарахування 
дітей саме до цього закладу, діти 
тимчасово будуть влаштовані в ін-
ші садочки.

БІЛЬШЕ 1200 ПЕРШОКЛАСНИКІВ 
ПІДУТЬ ЦЬОГО РОКУ ДО ШКОЛИ 
В БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ

На Київщині цього року 23,5 ти-
сяч дітей вперше підуть до школи. 
У освітніх закладах регіону сфор-
мували 1147 перших класів. Про це 
9 серпня зазначив очільник Київ-
ської облдержадміністрації Василь 
Володін. 

«Зараз готуємо для наших пер-
шокласників навчальні кабінети та 
створюємо для них новий освітній 
простір. Для цього закуповуємо но-
ве обладнання та меблі. Техніка вже 
надходить в заклади освіти області», 
— прокоментував Василь Володін. 

За інформацією управління осві-
ти Бориспільської громади, станом 
на перше липня заяви до перших 
класів подали батьки 1232 дітей.

Також в КОДА зазначили, що гро-
мади області отримали 50,8 млн 
грн субвенції з державного бюдже-
ту на створення освітнього просто-
ру Нової української школи. З них 
1,903 млн грн отримала Бориспіль-
ська громада. Субвенція виділялась 
на умовах співфінансування, 70% 
обласний бюджет, 30% міський. За 

ці кошти були закуплені нові ме-
блі, парти, комп’ютери, оснащен-
ня в класи. 

Нагадаємо: Нова українська 
школа» (НУШ) — реформа, яка пе-
редбачає створення школи, де діти 
будуть навчатися через діяльність, 
у якій буде приємно навчатись і яка 
даватиме учням не тільки знання, 
а й вміння застосовувати їх у жит-
ті. 2017-2018 навчального року 100 
шкіл тестували новий стандарт, з 
2018-2019 року усі перші класи на-
вчаються за ним.

НУШ передбачає креативний 
зовнішній та внутрішній дизайн, 
комфорт та енергоефективність, 
сучасні умови для навчання, роз-
витку та спілкування, багатофунк-
ціональне середовище. Крім то-
го, освітній простір організовуєть-
ся таким чином, щоб учитель міг 
спостерігати за діяльністю дітей в 
усіх осередках, діти мали можли-
вість безпечно переміщуватися і 
мали місце для зберігання особи-
стих речей.
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ГРОМАДА

ВИСОКА НАПРУГА ПРОБЛЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
 � Щоб підсилити комунікацію між громадянами і 

Верховною Радою України, фракція «Слуга народу»  
додатково закріпила за 98 округом Народного депутата 
Олександра Федієнка. Вибір був не випадковим, адже 
депутат мешкає в місті Борисполі і більшість проблем 
округу знайомі йому не з чужих вуст. 

Яна ВЕРХІВСЬКА

Знайомство зблизька
Бажаючи дізнатися, чим живуть 

мешканці населених пунктів, якими 
йому доручено опікуватися, Олек-
сандр Федієнко організував зустрі-
чі по селах. І не тільки, щоб почути 
про наболіле. «Вісті» разом із депу-
татом побували на такій зустрічі у 
селі Глибоке. До того депутат уже 
встиг відвідати села Вороньків, Го-
ловурів, Кийлів, Проців, Проліски, 
Лебедин, Артемівку.  

Зустріч виявилася небагатолюд-
ною. Темами обговорень були до-
роги, нестача лікарів, важливість 
повноцінної роботи поштового від-
ділення, відсутність у селах банко-
матів тих мереж, які забезпечують 
виплати пенсій та зарплат, пробле-
ма сміттєзвалища. 

Для старости села Олександра 
Сивця особливо болить питання 
харчоблоку школи села Глибоке. 
Школа зведена у 1965 році, а примі-
щення харчоблоку збудоване 1934-
му. Воно стоїть окремо, тому шко-
лярам доводиться бігати у їдальню 
через двір. Є плани прибудувати до 
школи нове приміщення харчоб-
локу, але на це поки немає коштів. 

Не залишилося без уваги і озе-
ро в центрі села, на якому роботи з 
благоустрою були зупинені через 
недоліки проекту. Та одне питання 
було спільним для всіх населених 
пунктів, які відвідав депутат: елек-
тропостачання.

Про наболіле
Тему електропостачання Народ-

ний депутат Олександр Федієнко 
піняв з трибуни Верховної Ради 
України: «Проблема №1 98 округу 
— це системні аварійні відключен-
ня електроенергії та невідповідна 
якість постачання електроенергії. 
Люди оплачують послуги, але по-
стачальники електроенергії не ви-
конують своїх зобов’язань. Якість 
електроенергії не відповідає стан-
дартам. Найбільша проблема — це 
системні відключення електрое-

нергії. Цією проблемою я займаю-
ся уже два роки. 

Адже відсутність електрики — це 
непрацюючі ліфти, відсутність во-
допостачання, каналізації. У зимо-
вий період це ще й відсутність опа-
лення. Під час карантинних обме-
жень проблема тільки загострила-
ся. Про яке дистанційне навчання 
можна говорити? Якщо немає елек-
троенергії — немає Інтернету. 

Люди не повинні бути заручни-
ками того, що приватна компанія 
неналежно виконує свої договірні 
зобов’язання». 

 Проблеми у спадщину 
Співрозмовник наголосив у роз-

мові з кореспондентом «Вістей», 
що є багато приватних та нічийних 
трансформаторних підстанцій (ТП). 
Обслуговувати їх повинен власник, 
проте найчастіше не обслуговує ні-
хто — до того часу, доки щось не 
вийде з ладу. Це питання потрібно 
вирішувати на державному рівні. 
Або покласти відповідальність на 
власників, або передати їх до ДТЕК 
єдиним законодавчим рішенням, 
щоб не проходити тривалу судову 
процедуру.

У Київській області лише два ра-
йони — Бориспільський та Ірпін-
ський — мають проблему з нічий-
ними мережами. З цього приводу 
навіть нарада у губернатора відбу-
лася. 

Кроки до стабільності
За словами Олександра Федієн-

ка, з усіх тих приватних компаній, 
які раніше відповідали за електро-
постачання Київщини, ДТЕК — най-
більш прогресивна. Коли ДТЕК ку-
пував «Київобленерго» (зараз під-
приємство називається Київські 
обласні регіональні мережі), дер-
жава заклала програму модерніза-
ції інженерних мереж. І ця програ-
ма виконується досить оператив-
но. Зокрема, у селі Іванків встанов-
лено нові стовпи, кабелі відкритого 

електроживлення замінено на  СІ-
Ди (самонесучі ізольовані дроти).

«Як депутат я регулярно зустріча-
юся з головою компанії ДТЕК Київ-
ські регіональні електромережі Ві-
талієм Шайдою. А нагальні питан-
ня часто доводиться вирішувати з 
ДТЕКом «у ручному режимі», — за-
значив співрозмовник.

Комунікація зі 
споживачами: контакт 
для обраних?

Користуючись нагодою, «Ві-
сті» озвучили депутату питан-
ня, з яким стикаються люди, 
коли потрібно вирішити про-
блеми електропостачання: як 
поспілкуватися з оператором 
контактного центру? Щоб спо-
живачам, далеким від Інтер-
нету, вийти телефоном на та-
кий зв’язок, потрібно ще від-
шукати шлях за автоматични-
ми підказками. І займає це 15 
хвилин і більше. Що робити лю-
дям, у яких є тільки стаціонар-
ні телефони? Сьогодні вже не-
має 5-значних місцевих номе-
рів, за якими колись подавали 
заявки при аварійних відклю-
ченнях, є тільки київський і мо-
більний номери. Неважко уяви-
ти, скільки плати на стаціонар-
ний телефон нарахують за та-
кий дзвінок. 

«Проблема в тому, що комунікації 
з населенням ДТЕК вибудовує під 
тих, хто може користуватися циф-
ровими додатками в Інтернеті, — 
зазначив у відповідь співрозмов-
ник. — Сільське населення часто 
такої можливості не має. Тому не-
обхідно залишити доступну кому-
нікацію телефоном. ДТЕКу не варто 
обмежувати контакти зі споживача-
ми Інтернет-ресурсами. Спробую 
обговорити можливість виїзних 
прийомів представників ДТЕКу у 
селах, де накопичилися невиріше-
ні питання».

За пошкодження 
мереж — кримінальна 
відповідальність

Олександр Федієнко окреслив 
ще одну причину перебоїв з елек-
трикою. Він наголосив, що аварійні 
ситуації виникають не лише через 
катаклізми. Призвідниками можуть 
стати екскаваторники, будівельни-
ки… За такі дії повинна бути кримі-
нальна відповідальність.  Кабель — 
це елемент критичної інфраструк-
тури, від якої залежать не лише ря-
дові споживачі, але й, наприклад, 
лікарні. Неважко уявити наслідки. 

Якщо не виготовлено проект з 
визначенням, де проходять інже-
нерні мережі, а екскаваторник має 
наряд від керівництва, відповідає 
керівник. На жаль, дуже часто до-

водиться стикатися з випадками, 
коли екскаватор наймають за готів-
ку без жодних договорів. Тоді від-
повідати виконавцю робіт. 

У минулому році були прийняті 
зміни до законодавства стосовно 
телекомунікацій. Перед тим був пе-
ріод, коли постійно викрадали дро-
ти «Укртелекому», Інтернет-про-
вайдерів. Нині це прирівняно до 
втручання в роботу мережі. Поча-
ли відкривати кримінальні справи 
і кількість випадків крадіжок різ-
ко зменшилася. Щодо електричних 
мереж законодавство має бути та-
ким самим. 

Чи завжди 
винен ДТЕК

«Часто обриви дротів трапля-
ються від падіння дерев, які ро-
стуть на приватних обійстях. Але 
коли дерево при падінні порва-
ло дроти, відповідальним виявля-
ється саме ДТЕК. Йому доводить-
ся ремонтувати. Також слід розу-
міти, що аварійна ситуація із по-
шкодженням мереж — це не той 
випадок, коли можна швидко усу-
нути проблему. Тому коли трапля-
ється стихійне лихо, я докладаю 
максимум зусиль, щоб принайм-
ні в Бориспільському районі про-
блеми вирішувалися максималь-
но оперативно», — підсумував 
розмову Народний депутат Олек-
сандр Федієнко.

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОДА 
ВІДВІДАВ БОРИСПІЛЬ

10 серпня голова Київської ОДА Василь Володін відвідав центр вак-
цинації населення. Він проінспектував, як організована вакцинальна 
кампанія проти коронавірусу в Бориспільському районі.

Було перевірено центр масової вакцинації за адресою вул. Київ-
ський Шлях, 71.

У громаді діють ще 5 пунктів щеплення, зокрема і в міжнародному 
аеропорту «Бориспіль».

Також є мобільні бригади, які виїжджають на підприємства.
У наявності є вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac 

Biotech і Moderna.
«У середньому в самому Борисполі щоденно проводять більше 300 

щеплень. За динамікою вакцинальної кампанії в регіоні Бориспільщи-
на займає друге місце», — зазначив Володін.
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ОЛЕГ ХАМРАКУЛОВ: «СТЕРИЛІЗАЦІЯ І АДОПЦІЯ — НА ДАНИЙ 
ЧАС НАЙОПТИМАЛЬНІШИЙ ФОРМАТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 
КІЛЬКОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН»

 � На початку цього року відбулося довгоочікуване 
відкриття центру стерилізації і адопції безпритульних 
тварин. Якими були перші півроку роботи, чи правильним 
був вибір відійти від формату притулку та чи має Бориспіль 
перспективи стати дружнім містом для тварин — у розмові 
«Вістей» із директором закладу Олегом Хамракуловим.

Наталія ТОКАРЧУК, фото з архіву ЦСАТ

Чому не притулок?
Рішення навести лад із безпри-

тульними тваринами у місті було 
прийняте ще у 2018 році. Саме тоді 
в кінці вулиці Гоголя вирішили по-
будувати притулок для тварин. Че-
рез труднощі з проведенням кому-
нікацій його відкриття кілька разів 
відтерміновували. Заклад відкри-
ли у січні 2021 року, попередньо 
змінивши формат його роботи — 
замість планованого притулку він 
став центром стерилізації та адоп-
ції безпритульних тварин, що до-
сі викликає критику бориспільців. 

Директор закладу Олег Хамра-
кулов упевнений — рішення пе-
реформатувати заклад було пра-
вильним, і перші місяці роботи з 
безпритульними тваринами дове-
ли це. 

«Ідея притулку гарна, але підхо-
дить не для всіх. Це ідеальний ва-
ріант для тих міст, де майже немає 
безпритульних тварин, де розмно-
ження навіть породистих котів і со-
бак знаходиться під контролем, а 
відповідальність громади — на ду-
же високому рівні. У нас 130 місць 
для собак, і якби ми були притул-
ком, то заповнили б їх менше, ніж 
за місяць, а далі припинили б при-
ймати тварин, пожиттєво утримую-
чи перших «щасливчиків». 

У бориспільців майже відсутнє 
свідоме ставлення до собак та ко-
тів. Дуже мало господарів стерилі-
зують навіть власних безпородних 
тварин. Кожної весни і все літо ма-

ємо бум: купа цуценят, а ще більше 
— кошенят від домашніх тварин, 
яких «трошки не встигли» стери-
лізувати, і ще стільки ж — від без-
притульних. Усіх їх несли б під две-
рі притулку, і ситуація повторюва-
лась би з року в рік. 

Тому ідея притулку чудова, але 
поки не для Борисполя. Маємо 
програму діяльності ЦСАТ на три 
роки, і за цей період ми повин-
ні простерилізувати якнайбільшу 
кількість бродячих тварин, які меш-
кають на вулицях, у дворах бага-
токвартирних будинків чи у про-
мислових зонах. Це хоч трохи стри-
має їх розмноження. Також плану-
ємо вести широку просвітницьку 
роботу серед населення, щоб сти-
мулювати господарів стерилізува-
ти домашніх улюбленців, якщо во-
ни не займаються їх професійним 
розведенням. 

Можливо, за кілька років Бори-
спіль і прийде до того, що кількість 
безпритульних тварин на вулицях 
буде мінімальною, тоді можна буде 
переводити роботу в формат при-
тулку, як це планувалося колись. 
Поки 177 простерилізованих нами 
за півроку тварин — це крапля в 
морі для такого міста, як Бориспіль. 

Ідея переформатування притул-
ку в центр стерилізації та адопції не 
була спонтанною. Ще коли будів-
ництво велось, керівництво міста 
їздило до інших міст, де діють і при-
тулки, і центри адопції. Дивились їх 
роботу, вивчали переваги і недолі-
ки кожного з форматів, робили ви-
сновки. Фінансово вони майже рів-
ноцінні, але якщо брати до уваги 
вирішення проблеми — зниження 
кількості безпритульних тварин — 
її більшою мірою виконують саме 
центри стерилізації та адопції», — 
розповідає Олег Хамракулов. 

За півроку роботи — 
80% річної програми

Центр адопції та стерилізації зда-
ли в експлуатацію в кінці 2020 року. 
Щоб він міг запрацювати на повну, 
перші два місяці велась підготовча 
робота: закуповували обладнання, 
налаштовували інформаційну ба-
зу, наймали людей. І вже на почат-
ку січня цього року провели перші 
стерилізації та почали прилаштову-
вати знайдених на вулиці тварин.

За півроку роботи центром бу-
ло простерилізовано 177 тварин, 
з них 59 собак та 118 котів. Знайде-
но та повернуто господарям загу-
блених ними 5 тварин. Знайшли но-

ву домівку 47 безпритульних тва-
рин: 25 собак і 23 коти. Також нада-
но 66 послуг платної стерилізації. 
81 тварину щеплено від сказу. «Як-
що врахувати, що перші два місяці 
були нестабільними, кілька разів 
мінялись лікарі, це непоганий ре-
зультат. У рамках нашої програми 
та виділеного нам фінансування це 
80% від річної комплексної програ-
ми, яка включає відлов, стериліза-

цію та вакцинацію», — вважає ди-
ректор КП. 

Центр працює як з тваринами, 
виловленими самостійно, за за-
явами мешканців міста, так і з тва-
ринами, привезеними волонтера-
ми. Щоб пересвідчитися, що тва-
рина дійсно не домашня, до заяви 
волонтер має прикласти фото тва-
рини з місця відлову та підписати 
згоду на подальше прилаштування 

тварини через розміщення в елек-
тронній базі. Це хоч якась гарантія 
того, що тварину привозять не го-
сподарі через бажання зекономити 
1000 гривень на стерилізації. «Та-
кі вимоги продиктовані досвідом 
роботи, — пояснює Олег Хамраку-
лов. — Після стерилізації ми чіпує-
мо собак, а у котів надрізаємо кін-
чик вушка. Крім того, попереджа-
ємо, що можемо віддати тварину 

ДОСЬЄ: Олег Хамракулов, 
27 років, одружений, має 1-річ-
ну дитину. Родина утримує двох 
тварин — німецьку вівчарку та 
кота. Навчався в Бориспіль-
ській ЗОШ №5. Після закінчення 
здобував освіту в Національно-
му авіаційному університеті на 
факультеті Екологія. Попередні 
місця роботи — доглядач у 
розпліднику для собак у м. Вро-
цлав, Польща; кінолог у аеро-
порті «Бориспіль».
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іншим господарям. Були випадки, 
коли люди привозили домашніх 
тварин, видаючи їх за безхатніх, а 
потім приїздили, щоб забрати їх до-
дому, та ще й казали: «А що це ви 
нашій кішці вухо відрізали, вона ж 
домашня». 

Усе, крім зарплати 
— за зароблені на 
платних послугах 
кошти

«Я чудово розумію бажання зе-
кономити, але якщо людина заво-
дить домашню тварину, має усві-
домлювати свою відповідальність 
за неї. Стерилізація та інші послу-
ги у нас коштують не більше, ніж 
у інших клініках чи приватних 
ветеринарів. Бюджет, виділений 
містом, покриває заробітні пла-
ти співробітників, а на все інше 
— електроенергію, воду, меди-
каменти, харчування тощо — ми 
маємо заробляти самі. На постій-
ному утриманні зараз перебуває 
26 собак, це ті тварини, яких ми 
не можемо випустити на вулицю, 
бо вони не пристосовані до жит-
тя на вулиці. Наприклад, алабай. 
Як тільки ми його випустимо, че-
рез годину отримаємо дзвінок з 
проханням його відловити. Тому 
вимушені тримати таких тварин, 
поки не прилаштуємо. Всі ці тва-
рини мають щось їсти, і на це тре-
ба заробити», — розповідає ди-
ректор ЦСАТ. 

Наразі заклад надає низку ве-
теринарних послуг, як і більшість 
приватних клінік: огляд лікаря, лі-
кування, медичні втручання, про-
філактичні заходи, щеплення і т.п. 
Основні джерела доходу — стери-
лізація та готель для собак. Зараз у 
літній період він користується по-
питом, тим більше, що ціни досить 
лояльні, в середньому 150 грн на 
добу з харчуванням, а зі своїм хар-
чуванням — ще дешевше. Діє зниж-
ка на волонтерську перетримку, 
для «волонтерських» собак виділе-
но 7 додаткових вольєрів і 5 кліток 
для кішок. За словами співрозмов-
ника, перший час послуги волонте-
рам взагалі надавалися безкоштов-
но, хотіли всім допомогти. Потім 
співробітники ЦСАТ зрозуміли, що 
так довго не протримаються. Адже 
волонтери теж бувають різні. Од-

ні відповідальні, дійсно перейма-
ються тваринами. Вони привозять 
корм, цікавляться, запитують, чим 
можуть допомогти, намагаються 
знайти тваринам господарів. Інші 
просто привозять тварину і пропа-
дають назавжди, а потім завжди ра-
ді покритикувати роботу закладу в 
соцмережах. 

Популярною також є ідентифіка-
ція тварин — чіпування чи виготов-
лення медальйончиків. Якщо тва-
рина загубиться, просканувавши 
QR код на медальйоні, її господарів 
та дім можна буде знайти. 

Усі тварини ЦСАТ занесені в 
електронну базу тварин, що шука-
ють господарів. Тому бувають ви-
падки, що за твариною приїздять 
із іншого міста. Нещодавно соба-
ку Герду взяла родина із Харкова, 
за нею спеціально приїхали в Бо-
риспіль. Заклад має укладений до-
говір із організацією «Animal ID». У 
будь-який момент можна відкрити 
базу і знайти інформацію про тва-
рину за номером бирки, адже і при-
лаштовані в родини, і випущені на-
зад на вулицю собаки залишаються 
підопічними центру. 

Відлов лише за 
заявками

Виїзди на відлов здійснюються 
лише за заявками мешканців міста. 

«Ми не їздимо по вулицях і не ло-
вимо всіх тварин без розбору. У Бо-
рисполі дуже популярний самови-
гул, хоч я й не можу назвати це яви-
ще позитивним. Тому ми захищає-
мо себе від можливих претензій з 
боку господарів чи людей, що опі-
куються твариною, навіть якщо во-
на живе на вулиці. Зазвичай ми їде-
мо по дзвінку, місцеві мешканці за-
повнюють акт відлову і їх ставлять 
до відома: якщо тварині після сте-
рилізації не знайдуть господаря, її 
повернуть знову туди, де вилови-
ли. Не завжди це задовольняє за-
явників, позиція багатьох: «Забе-
ріть, щоб я її/його більше тут не ба-
чив». Похилі люди взагалі вважа-
ють, що ми забираємо тварин, щоб 
присипити, і дивуються, що ми цьо-
го не робимо», — розповідає Олег 
Хамракулов.

Всього за півроку на вулицях мі-
ста комунальним центром стери-
лізації та адопції було самостійно 
відловлено 67 собак. Спеціальної 

людини, що цим займається, у шта-
ті немає. Зараз цим займається сам 
директор ЦСАТ Олег Хамракулов, 
що має досвід роботи кінологом, 
йому допомагає водій, в процесі 
навчаючись, щоб надалі займатися 
цим самостійно. Котів не відловлю-
ють, їх заявники мають привозити 
до центру самостійно. Собаку зло-
вити непросто, крім того, вона мо-
же бути агресивною, тому на такі 
виклики їде машина центру. 

На запитання щодо роботи в се-
лах об’єднаної громади керівник 
КП відповідає: «Працюємо і в се-
лах, але набагато менше. Там май-
же немає волонтерів, та й вста-
новлена міською владою норма 
на місяць — 22 тварини на відлов 
та стерилізацію — не дає впри-
тул зайнятися селами. У нас запис 
на відлов і стерилізацію ведеться 
з 1-го числа кожного місяця і, як 
правило, 4-го числа вже зайняті 
всі місця, а графік заповнено пов-
ністю. Об’єднана громада потре-
бує більших обсягів роботи, і ми 
можемо їх забезпечити, питання 
в фінансуванні. Сподіваємося, що 
за підсумками річної роботи ке-
рівництво міста це зрозуміє і по 
можливості вирішить питання по-
зитивно».

 

Потрібна 
просвітницька 
робота, починаючи зі 
шкільного віку 

Рівень свідомого ставлення до 
обов’язків щодо тварин у Бориспо-
лі дуже низький. Щоб переконати-
ся в цьому, не треба ходити дале-
ко, достатньо завітати на сторінку 
«Бориспільський звірополіс» у со-
цмережі Фейсбук. Щодня мережа 
повниться оголошеннями про загу-
блених собак, котів-втікачів, знай-
дених та підкинутих кошенят та цу-
ценят, трагічними повідомленнями 
про збитих машиною чи покаліче-
них тварин. 

Олег Хамракулов переконаний — 
просвітницьку роботу щодо гуман-
ного ставлення до тварин, необхід-
ності стерилізації, чіпування тощо 
треба починати з раннього віку. «В 
ідеалі із садочка. Щоправда, малень-
кі діти мало зрозуміють про стерилі-
зацію, але точно захочуть мати пе-
сика чи котика, а не всі батьки змо-

жуть задовольнити таке прохання 
дитини. Тому плануємо проводити 
роботу в школах, коли будуть зня-
ті всі карантинні обмеження. Також 
є ідея проведення ярмарків та днів 
відкритих дверей спільно з нашими 
волонтерами, щоб вони змогли при-
водити на них тварин, які знаходять-
ся у них на перетримці. Ми планува-
ли такі заходи, але через епідемію 
коронавірусу не змогли їх прове-
сти», — пояснює керівник закладу. 

На його думку, йде на користь та 
виховує гуманне ставлення до тва-
рин і день відкритих дверей, який 
центр запровадив на вихідних. Йо-
го ідея в тому, щоб діти могли при-
ходити, знайомитися з тваринами, 
гратися з ними. З часом багато з 
них забирають нового друга додо-
му, а ті, хто не мають умов для утри-
мання тварини вдома, приходять 
до улюбленця на постійній основі. 

Територія центру невелика, але, за 
словами Олега Хамракулова, поки її 
достатньо під наявну затверджену 
містом програму. Однак, якщо план 
стерилізації-адопції збільшать, по-
трібно буде розширятися територі-
ально, ставити більше вольєрів. Крім 
того, є тварини, яких не можна ви-
пускати на вулицю, і з часом їх кіль-
кість неминуче буде збільшуватися. 
Наприклад, зараз у центрі є чотири 
тварини, які ведуть себе агресивно, 
хоч і знаходяться тут тривалий час. 
Якщо випустити їх на вулицю — бу-
де біда, тому вони знаходяться тут 
поки безстроково. «Попри загаль-
ноприйнятну думку, що стериліза-
ція зменшує рівень агресії, є твари-
ни, проблему з агресією яких вона 
не вирішить. Зазвичай, якщо твари-
на була дуже агресивною до стери-
лізації, такою вона вже й залишиться, 
адже агресія собаки — не вроджена, 
а набута якість. У всього є свої причи-
ни. Можливо, колись її образили чи 
побили люди, або викинули на вули-
цю. Це психологічна проблема, з та-
кою твариною має працювати спе-
ціаліст, причому дуже тривалий пе-
ріод», — пояснює Хамракулов. 

Гуманне cтавлення 
до тварин — 
ключовий показник 
цивілізованості 
суспільства

Керівник новоствореного КП 
— не випадкова людина у сфері 
роботи з тваринами. «Усе моє ди-
тинство пройшло поряд із домаш-
німи тваринами, здебільшого ми 
тримали собак. Потім присвятив 
життя кінології, працював кіно-
логом в аеропорту «Бориспіль». 
До цього був доглядачем за соба-
ками у розпліднику в Польщі та 
мав змогу побачити зсередини, 
як тваринами займаються у Євро-
пі, — згадує Олег Хамракулов. — 
Європейські країни мають дуже 
жорсткі закони, що зобов’язують 
людей до відповідального став-
лення до тварин. За порушення 
законів та правил утримання тва-
рин — великі штрафи, а розве-
дення порід строго контролюєть-
ся. Немає такого, як у нас: «Куме, 
у нас собаки начебто однієї поро-
ди, давайте їх зведемо і будемо 
цуценят продавати». Навіть якщо 
людина купує породисту твари-
ну від заводчика, вона вже буде 
кастрованою чи стерилізованою, 
щоб не допустити подальшого 
безконтрольного розмноження. 
Людина має усвідомлювати, що 
купує тварину-друга, а не твари-
ну для розведення. Щоб отрима-
ти право розведення, треба бути 
спеціалістом у цій сфері, платити 
податки тощо. За викинуту твари-
ну відповідальність аж до тюрем-
ного ув’язнення. 

Таким чином тамтешні закони 
спонукають бути відповідальни-
ми. У нас, на жаль, такого немає. 
Маса випадків, коли люди просто 
викидають тварин після переїзду, 
залишають у зйомній пустій квар-
тирі. 

Водночас поряд із такою байду-
жістю існує купа міфів щодо стери-
лізації. Стерилізація — вихід і аль-
тернатива старим методам, котрі 
передбачали вбивство бездомних 
тварин. Дивно слухати, коли начеб-
то грамотні освічені люди розпові-
дають, що не стерилізують кішку, 
бо не хочуть відбирати в неї право 
бути матір’ю чи не хочуть засмучу-
вати кота кастрацією. Не потрібно 
«олюднювати» тварин. Разом з тим, 
ставлення до них, як до «неповно-
цінних» істот, та жорстокість, що ми 
можемо часто спостерігати у дея-
ких людей, недопустимі. Має бути 
баланс. Бо ставлення до тварин — 
одна зі складових цивілізованого 
суспільства». 
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МЕДИЦИНА

КЕРІВНИК МІСЬКОЇ ПЕРВИНКИ 
СЕРЕД КРАЩИХ ЛІКАРІВ КРАЇНИ

ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКА: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

9 липня у Києві відбулася що-
річна церемонія нагородження 
кращих медиків країни "Медич-
ним Оскаром" — відзнаками за 
професіоналізм та милосердя 
«Орден Святого Пантелеймона».

Від Київщини номінантом став 
керівник Бориспільської міської 
первинки Євгеній Черенок. Він 
увійшов до п’ятірки лідерів України 
в номінації «За досягнення в між-
народному співробітництві в охо-
роні здоров’я» та отримав Просла-
ву за досягнення в міжнародному 
співробітництві в охороні здоров’я.

«Це свято стає все більш актуаль-
ним і доцільним в часи, які пережи-
ває весь світ, коли всі повернулися 
обличчям до медичних працівни-

ків. Всі зрозуміли, наскільки важ-
ливо, щоб система охорони здо-
ров’я була, щоб система охорони 
здоров’я могла реагувати на ті за-
грози, які виникають. Наша держа-
ва заборгувала медикам. З надією 
дивлюся в найближче майбутнє і 
більш ніж впевнений, що, розпочи-
наючи з наступного року, у нас в 
системі охорони здоров’я з’явить-
ся шанс йти вперед і побудувати те, 
що хочуть наші медики», — сказав 
на церемонії нагородження міністр 
охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Вітаю весь колектив КНП «Бори-
спільський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» із на-
городою — це наша спільна заслуга», 
— зазначив Євгеній Черенок.

Відзнака за професіоналізм 
та милосердя «Орден Святого 
Пантелеймона» — найвища гро-
мадська нагорода, яка має про-
фесійно-фахове спрямування, 
присуджується за значні резуль-
тати в галузі охорони здоров’я, 
у духовному й фізичному роз-
витку українського суспільства. 
Заснована у 2009 році. Нагоро-
да присуджується за видатні 
особисті заслуги та розвиток га-
лузі охорони здоров’я та медич-
ної науки, підготовки медичних  
кадрів, впровадження сучасних 
методів діагностики і лікування, 
за сумлінну працю, творчу ініці-
ативу, професійну майстерність, 
активну   санітарно-освітню та 
профілактичну роботу, благо-
дійницьку діяльність,  мораль-
ну підтримку хворих та інші здо-
бутки на ниві охорони здоров’я  
населення.

 � ДОВІДКОВО

БОРИСПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ ОТРИМАЄ СУЧАСНЕ БОРИСПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ ОТРИМАЄ СУЧАСНЕ 
ПОЛОГОВЕ ТА ВЕРТОЛІТНИЙ МАЙДАНЧИКПОЛОГОВЕ ТА ВЕРТОЛІТНИЙ МАЙДАНЧИК

Богдан РАК

Проект будівництва нового кор-
пусу почали обговорювати дав-
но, ще до візиту Президента Воло-
димира Зеленського в Бориспіль. 
Ініціаторами виступили міська та 
районна влада. Однак після візи-
ту Президента було прийняте рі-
шення про капітальний ремонт іс-
нуючих приміщень лікарні. Тоді цей 
проект відклали, адже усі кошти бу-
ли направлені на ремонтні роботи.

«На жаль, тоді втілити цей проект 
не вдалось. Не було вільних грошей. 

Зараз, через ситуацію з пологовим, 
ми взяли цей проект, трохи переро-
били його, аби створити в ньому су-
часне пологово-гінекологічне відді-
лення», — зазначає секретар місь-
кої ради Владислав Байчас. 

Зараз готується документація 
для проведення тендерних проце-
дур.  При будівництві будуть вра-
ховані принципи енергоефектив-
ності, європейські стандарти та тех-
нології з використанням сучасних 
будівельних матеріалів. Зведення 
нового відділення та забезпечен-

ня його сучасним обладнанням до-
поможе створити комфортні умови 
для перебування пацієнтів та робо-
ти медичного персоналу. 

Звісно, Бориспільській громаді 
самотужки буде важко профінансу-
вати таке будівництво, але наразі є 
повна підтримка з області. Київська 
обласна державна адміністрація 
готова долучитись до будівельних 
робіт на умовах співфінансування.

«Минулого року ми зробили 
дійсно масштабну роботу з від-
новлення лікарні. Люди отримали 

можливість лікуватися в сучасних 
умовах. Але є подальша потреба в 
оновленні цього медзакладу, ад-
же чисельність населення району 
зростає і люди мають отримувати 
якісне медичне обслуговування за 
місцем проживання. Обласна вла-
да готова сприяти громаді у цьо-
му питанні. Медичні послуги мають 
бути максимально якісними та до-
ступними для всіх без виключення 
мешканців Київщини», — підкрес-
лив голова Київської облдержад-
міністрації Василь Володін.

Наступним етапом проекту «Цен-
тру життя» планується будівництво 
терапевтичного, кардіологічного та 
діагностичного відділення та відді-
лення гемодіалізу. 

При зведенні будівлі будуть вра-
ховані принципи інклюзивності, 
оптимальної доступності примі-
щень для маломобільних груп, а та-
кож типових особливостей пацієн-
тів різних вікових категорій. Також 
передбачається обладнання верто-
літної площадки для екстреної до-
помоги пацієнтам.

 � На базі Бориспільської багатопрофільної лікарні 
інтенсивного лікування буде створено «Центр життя». 
Проект передбачає будівництво сучасного пологово-
гінекологічного відділення. 

Вакцинацію використовують з 
XVIII століття в боротьбі з інфекцій-
ними хворобами. За даними Всес-
вітньої організації охорони здо-
ров’я, вакцинація є простим, без-
печним та ефективним способом 
захисту від багатьох інфекційних 
хвороб. Як правило, її роблять до 
того, як людина проконтактує зі 
збудником інфекції. 

Щорічно в світі вакцина спасає 
від 2 до 3 мільйонів людських жит-
тів. Сьогодні за її допомогою може-
мо захиститись більш ніж від 40 ін-
фекційних захворювань.

Вакцинація — це введення в ор-
ганізм людини вакцини або ана-
токсину, щоб в результаті отрима-
ти імунну стійкість організму про-
ти збудника інфекції.

Наразі найгостріше у всьому сві-
ті стоїть питання вакцинації про-
ти COVІD-19. В Україні доступні 
4 вакцини проти COVІD-19 — це 

AstraZeneka,  Comirnaty від Pfizer, 
Moderna та CoronаVac від Sinovac. 
Кожна з цих вакцин ефективно за-
побігає тяжкому перебігу хвороби 
й рятує життя людей. За попередні-
ми даними ВОЗ, від коронавірусної 
інфекції в більшості хворіє невакци-
новане населення, яке найчастіше 
потрапляє в лікарні на лікування з 
важкими формами, які в 97%  закін-
чуються летальними випадками.

В Україні стартував 5-й етап вак-
цинації від коронавірусної хворо-
би. Це означає, що кожен украї-
нець, незважаючи на належність до 
групи професійного або медичного 
ризику, може захистити себе від ці-
єї хвороби. Щеплення від корона-
вірусної інфекції запобігає тяжкому 
перебігу хвороби та зменшує кіль-
кість летальних випадків. Кожен ба-
жаючий може обрати найближчий 
пункт щеплення чи центр вакцина-
ції, щоб щепитись.

В м. Бориспіль функціонує центр 
масової вакцинації по вул. Київ-
ський шлях, 77 в будівлі колишньо-
го кінотеатру «Європа». Також КНП 
«БМЦНМСД» створена та працює 
мобільна бригада імунізації з про-
ведення виїзних щеплень з вакци-

нами Pfizer, Модерна та CoronaVac 
згідно «Дорожньої карти вакцина-
ції». Проводиться попередній за-
пис населення на вакцинацію від  
COVІD-19 відповідно до етапів про-
цесу вакцинальної кампанії на 2021-
2022 рр. та листа очікування «Дія» 
за телефонами (063) 465-92-36, (063) 
465-92-18, (063) 024-65-88. По Бори-
спільському району при кожній ме-
дичній амбулаторії КНП «БРЦПМСД» 
функціонують 10 кабінетів щеплень 
та 3 мобільні бригади.

Провакциновані двома дозами 
отримують Міжнародні свідоцтва 
про вакцинацію (за вимогою).

На даний час по Бориспільсько-
му району від коронавірусної ін-
фекції щеплюють населення 3 ви-
дами вакцин:

Векторна вакцина:
AstraZeneka (Covishield) — ви-

робляє британсько-шведська ком-
панія спільно з Оксфордським ін-
ститутом. В якості «вектора» вико-
ристовують безпечний вірус, мета 
якого доставити в клітину організ-
му людини код білка шипа  SARS-
Co-2, проти якого  організм люди-
ни виробляє імунітет.

РНК вакцини:
Pfizer|BioNTech (американсько-ні-

мецького виробництва) та Moderna 
(американського виробництва) —
розроблена фармацевтичною ком-
панією Моderna спільно з Центром 
досліджень вакцин при Національ-
ному інституті алергії та інфекцій-
них хвороб (NIAID). Вакцини містять 
молекули мРНК, що кодує шилопо-
дібний білок коронавірусу. Ця мРНК 
потрапляє в клітини організму лю-
дини й надає їм своєрідну «інструк-
цію» — як створити такий білок.  
Імунна система розпізнає, що білок 
не належить людині та виробляє ан-
титіла до нього. Так організм вчить-
ся, як захиститися в разі зустрічі зі 
справжнім вірусом.  

Інактивована вакцина:
CoronаVac від Sinovac (китайсько-

го виробництва), в клітини людини 
потрапляє не живий вірус, а інакти-
вований («вбитий»). Організм реа-
гує на нього та виробляє імунітет. 
Інактивовані вакцини відносяться 
до класичних вакцин. Технологія їх 
виробництва розроблена десятки 
років тому. Схоже працюють вакци-
ни проти поліомієліту, грипу тощо.  

Ефективність вказаних вакцин 
коливається від 83,5% до 98%.

Необхідно також сказати, що 
можливі побочні дії у таких вакцин, 
які проявляються у вигляді підви-
щеної температури, головного бо-
лю, почервоніння, біль, набряк у 
місці ін’єкції, лихоманка чи озноб, 
біль у м’язах чи суглобах, збільшен-
ня лімфатичних вузлів, втомлюва-
ність, запаморочення.

 Такими вакцинами щеплюються 
двічі з інтервалом в 2-3 тижня. Необ-
хідно знати, що через 2 тижня після 
отримання другої дози вакцини ор-
ганізм вважається захищеним від ко-
ронавірусної хвороби в залежності 
від відсотка ефективності вакцин.

В зоні найвищого ризику важ-
кого перебігу та смерті від  коро-
навірусної інфекції є люди, яким 
за 60 років, люди із супутніми за-
хворюваннями, такими як цукро-
вий діабет, серцево-судинні, он-
кологічні захворювання та ті, хто 
щоденно контактує з великою 
кількістю людей. До них відно-
сяться медики, освітяни, праців-
ники державних органів та сфери 
обслуговування. Вони  мають вак-
цинуватись першочергово. Тіль-
ки при наявності 60 відсотково-
го охвату населення щеплення-
ми вважається, що є колективний 
імунітет, який захистить від коро-
навірусної хвороби. 

Євгенія ГРУШЕВСЬКА, завіду-
вачка відділенням епідеміоло-
гічного нагляду та профілакти-
ки інфекційних хвороб Бори-
спільського районного відділу 
ДУ «КОЦКПХ МОЗ України»  
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Гірська сільська рада 
Бориспільського району Київської області 
Проект рішення 
Про надання дозволу на розробку де-

тального плану території гр. Сольському 
Ігорю Олександровичу та гр. Сисоєвій Інні 
Олександрівні.  

Відповідно зо законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», 
наказу Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України №290 від 
16.11.2011 «Про затвердження порядку 
розроблення містобудівної документації», 
з метою визначення планувальної органі-
зації, функціонального призначення, про-
сторової композиції, параметрів забудови 
земельних ділянок та розглянувши заяву 
власників земельної ділянки Сольсько-
го І.О. та Сисоєвої І.О. від 13.07.2021 вх. 

№773-02-12-21 стосовно надання згоди 
на розробку детального плану території з 
метою визначення планувальної організа-
ції і розвитку території в селі Гора Гірської 
сільської ради Бориспільського району 
Київської області, Гірська сільська рада 

Вирішила: 
1. Розробити детальний план тери-

торії з метою визначення планувальної 
організації і розвитку території на  зе-
мельну ділянку з кадастровим номером: 
3220883200:02:001:2231 та прилеглої 
території в селі Гора Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області. 

2. Визначити розробника детального 
плану території. 

3. Фінансування робіт здійснити за раху-
нок заявника (відповідно до заяви). 

4. Організувати проведення громад-
ських слухань щодо врахування громад-

ських інтересів під час розроблення про-
екту детального плану території. 

5. Надати проект детального плану 
території на затвердження до Гірської 
сільської ради Бориспільського району 
Київської області.  

6. Оприлюднити дане рішення з визна-
ченням правових, економічних та екологіч-
них наслідків, шляхом його опублікування 
в засобах масової інформації, а також роз-
міщення на офіційному веб-сайті Гірської 
сільської ради у двотижневий строк з дня 
прийняття даного розпорядження.

7. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, планування 
території, будівництва, архітектури, охо-
рони пам’яток, історичного середовища. 

від 22 липня 2021 року 
№510-17-VІІІ 
Сільський голова Роман Дмитрів 

20.08.2021 року об 11:00 відбудеть-
ся встановлення меж земельних ді-
лянок гр. Шелест Інни Вікторівни за 
адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, с. Головурів. 
Просимо у вказаний час прибути 

власників суміжних земельних ді-
лянок. 

20.08.2021 року об 11:00 відбудеть-
ся встановлення меж земельної ді-
лянки гр. Рахуби Наталії Олексан-
дрівни за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Головурів. 
Просимо у вказаний час прибути 

власників суміжних земельних ді-
лянок. 

ТОВ «ПІК Нова Земля»
26.08.2021 року о 9:00 годині відбудеться 

винесення меж земельної ділянки в натурі 
за адресою: вул. Промінська, 11-а, м. Бори-
спіль, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути влас-
ників (користувачів) суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. У разі відсутності 
суміжних землекористувачів Акт прийман-
ня-передачі межових знаків буде вважатися 
погодженим.  

Гірська сільська рада Бориспільського ра-
йону Київської області 

Рішення 
Про надання дозволу на розробку деталь-

ного плану території гр. Помазан Людмилі 
Володимирівні 

Відповідно до законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства України № 
290 від 16.11.2011 року «Про затвердження 
Порядку розроблення містобудівної доку-
ментації», з метою визначення планувальної 
організації, функціонального призначення, 
просторової композиції, параметрів забудо-
ви земельних ділянок та розглянувши заяву 
власників земельних ділянок Помазан Л.В. та 
Помазан М.М. від 13.07.2021 вх. № 757-02-12-
21 стосовно надання згоди на розробку де-
тального плану території з метою визначення 
планувальної організації і розвитку території 

по вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка Гірської 
сільської ради Бориспільського району Київ-
ської області, Гірська сільська рада 

Вирішила: 
1. Розробити детальний план території з 

метою визначення планувальної організації 
і розвитку території для розміщення об’єктів 
виробничо-складського комплексу та упо-
рядкування існуючих виробничих об’єктів, які 
розташовані на земельних ділянках з кадас-
тровими номерами: 3220885001:02:001:0652, 
3 2 2 0 8 8 5 0 0 1 : 0 2 : 0 0 1 : 0 6 4 7 , 
3 2 2 0 8 8 5 0 0 1 : 0 2 : 0 0 1 : 0 6 4 8 , 
3 2 2 0 8 8 5 0 0 1 : 0 2 : 0 0 1 : 0 6 0 7 , 
3220885001:02:001:0609 по вулиці Мойсеєва 
в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бо-
риспільського району Київської області. 

2. Визначити розробника детального пла-
ну території. 

3. Фінансування робіт здійснити за раху-
нок заявника (відповідно до заяви). 

4. Організувати проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інте-
ресів під час розроблення проекту детально-
го плану території. 

5. Надати проект детального плану тери-
торії на затвердження до Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської об-
ласті. 

6. Оприлюднити дане рішення з визначен-
ням правових, економічних та екологічних 
наслідків, шляхом його опублікування в засо-
бах масової інформації, а також розміщення 
на офіційному веб-сайті Гірської сільської 
ради у двотижневий строк з дня прийняття 
даного розпорядження. 

7. Контроль за виконанням даного рішен-
ня покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, планування територій, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища.

Від 22 липня 2021 року 
№511-17-VІІІ
Сільський голова Роман Дмитрів 

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі 

з оцінки впливу на довкілля (автоматично генеру-
ється програмними засобами ведення Реєстру, не 
зазначається суб’єктом господарювання)

20217158251
 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу 

на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є будівництво комплексу 

будівель і споруд для виробництва борошна пше-
ничного та крохмального, кондитерських та інших 
виробів з борошна широкого асортименту (печиво 
затяжне, печиво цукрове, крекер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі, тощо), глюкозних сиропів, 
глютену, висівок, а також спирту з супутнього про-
дукту, що утворюється в процесі  виготовлення  
глюкозних сиропів та глютену. Підприємство діюче 
та на даний час призначене для виготовлення кон-
дитерських та інших виробів з борошна широкого 
асортименту, потужністю до 110000 т/рік готової 
продукції. Планованою діяльністю передбачається 
розширення виробництва, а саме: переробка зерна 
пшениці загальною кількістю до 495000 т/рік для по-
треб власного виробництва; виробництво борошна 
крохмального для подальшої переробки та борошна 
пшеничного в кількості до 30000 т/рік; збільшення 
потужностей виробництва кондитерських та інших 
виробів з борошна широкого асортименту (печиво 
затяжне, печиво цукрове, крекер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі тощо) до 220000 т/рік; вироб-
ництво глюкозних сиропів в кількості до 120000 т/
рік; виробництво глютену в кількості до 32000 т/
рік; виробництво висівок в кількості до 200000 т/
рік; виробництво спирту в кількості до 25300 м3/рік. 
Планованою діяльністю передбачається буріння 2-х 
проектованих артезіанських свердловин, дебітом до 
40 м3/годину кожна. 

Місце провадження планованої діяльності: 08301, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 82. 

(загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, дов-
жина, площа, обсяг виробництва тощо), місце про-
вадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РОШЕН». Код ЄДРПОУ 
34717491. Місцезнаходження юридичної особи: 
08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзаль-
на, 82. Телефон: (044) 351-71-50.

(повне найменування юридичної особи, код згід-
но з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фі-
зичної особи - підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відміт-
ку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної особи – 
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, буд. 35. Департаменту еко-
логічної 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: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезна-
ходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що ви-
дається Державною архітектурно-будівельною ін-
спекцією України (згідно ст. 37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності»);

Дозвіл на спеціальне водокористування, що на-
дається Державним агентством водних ресурсів 
України (згідно статті 49 Водного кодексу України);

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

Інші документи дозвільного характеру, передбаче-
ні законодавством, за умови що вони не передбача-
ють встановлення (затвердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішенням про проваджен-
ня планованої діяльності або подовження строків  її 
провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку 
впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження планованої діяль-
ності, орган, уповноважений його видавати, норма-

тивний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робо-
чих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації, визна-
ченої суб’єктом господарювання, що передається 
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських слу-
хань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Громадські слухання (перші) 
Дату, час, місце та адресу проведення громад-

ських слухань не визначено; тимчасово, на період 
дії та в межах території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, гро-
мадське обговорення планованої діяльності про-
водиться у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

____________________________________
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення 

громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ________
_________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, буд. 35. Департаменту еко-
логічної 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: Котяш Лада Павлівна.

 (зазначити найменування органу, місцезнахо-
дження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ре-
сурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митропо-
лита Василя Липківського, буд. 35. Департаменту еко-
логічної 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: Котяш Лада Павлівна.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 (зазначити найменування органу, поштову та 
електронну адресу, номер телефону та контактну 
особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 333 аркушах та Додатки.

__________________________________________
____________________________   (зазначити усі інші 
матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що сто-
сується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІ-
СКВІТНИЙ КОМПЛЕКС «РОШЕН». Місцезнаходжен-
ня: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 
82. Дата, з якої громадськість може ознайомитись 
з документами – з 18.08.2021. Контактна особа – 
головний інженер Попович О.В. тел.: (044)2329733; 
Чорненький С. П. тел.: (044)4851347.

Бориспільська міська рада. Адреса: вул. Київ-
ський шлях, 72, м. Бориспіль, 08301. Дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитись з документами, – з 
18.08.2021. Контактна особа –  заступник міського 
голови Горкун Віталій Володимирович. 

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, елек-
тронна адреса: http://eia.menr.gov.ua. Дата, з якої 
громадськість може ознайомитись з документами, 
– дата подачі підприємством до Єдиного реєстру 
ОВД –  18.08.2021.

 (найменування підприємства, установи, органі-
зації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, контактна особа)
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Парасолька на полюванні"
6.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05, 11.30 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Віктор Гюго: ворог держави" 

(16+)
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф "Дикі тварини"
19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.50 Д/ф "Боротьба за виживання"
23.00 Д/ф "Супер - чуття"
1.20, 2.55 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, 4.45 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "Папік - 2"
23.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.55 Комедія "Знайомство з факерами 2"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Втеча від мафії" (16+)
12.25 Х/ф "007: Ліцензія на вбивство"
14.55, 15.45, 2.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Гардемарини, вперед!"
0.00 Т/с "Голос з минулого" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Капитанша 2" (12+)
0.10, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.30 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
12.35, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Х/ф "Шерлок Холмс-2: Гра 

тіней" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 1.40 Секретний фронт
23.50 Х/ф "Від сутінків до світанку-2: 

Криваві гроші Техасу" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.15 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.50 "Аферисти в сітях" (16+)
14.50 Х/ф "Пустун" (16+)
16.45 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Хто я?" (16+)
23.25 Х/ф "Назад на Землю"
1.00 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 "МастерШеф" (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
1.30 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Будьте здоровi"

7.50, 14.50, 17.00, 2.45 "Випадковий 
свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.40 "Реальні злочинці"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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

13.00, 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"
13.15 "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 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.

6.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05, 11.30 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
10.30 Топ10 Архітектура. Найдивовижніші 

мости світу
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Дикі тварини"
19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.50 Д/ф "Боротьба за виживання"
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, 5.05 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "Папік - 2"
22.55 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.00 Комедія "Знайомство з факерами"
2.15 Трилер "Кінг конг"
5.55 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.25 "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"
9.55 Т/с "Втеча від мафії" (16+)
12.25 Х/ф "007: Живі вогні"
14.55, 15.45, 2.45 "Вещдок"

16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Гардемарини, вперед!"
0.05 Х/ф "Здрастуй і прощавай"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Капитанша" (12+)
22.00, 23.10 Т/с "Капитанша 2" (12+)
0.20, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
12.40, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

15.35, 16.15 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.50 Х/ф "Від сутінків до світанку" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.50 "Аферисти в сітях" (16+)
14.40 Х/ф "Шафт" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Карате кід" (16+)
23.55 Х/ф "Круті віражі"
2.00 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.40 "МастерШеф" (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)

20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 
двічі" (12+)

1.25 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
7.50, 14.45, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.40 "Реальні злочинці"

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

13.00, 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"
13.15 "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.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Зерно"
6.40 М/ф "Івасик-Телесик"
6.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05, 11.20 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.25, 5.05 Еко-люди
17.30, 21.50 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.55 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
23.00 Перша шпальта
1.20, 2.55 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, 4.45 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "Папік - 2"
23.25, 3.55 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.30 Комедія "Знайомство з батьками"
2.40 Жахи "Монстро"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
6.05, 22.30 "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, 2.55 "Стосується 

кожного"

12.25 Х/ф "Сімейне пограбування" (12+)
14.20 Х/ф "Вболівальниці зі стажем" 

(12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Гардемарини, вперед!"
0.20 Х/ф "Рідня"
2.10 Д/п "Україна: забута історія"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30, 2.00 Історія одного злочину 

(16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Капитанша" (12+)
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.55, 2.00 Громадянська оборона
8.45 Факти. Ранок
9.10 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
11.10, 13.15 Х/ф "Самоволка" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Двійник" (16+)
16.30 Х/ф "Міцний захист" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
19.25 Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.10, 21.30 Х/ф "Година пік" (16+)
22.25 Х/ф "Година пік-2" (16+)
0.15 Х/ф "Година пік-3" (16+)
2.50 Анти-зомбі
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00, 4.55 "Абзац!"
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.35 Х/ф "Шалений патруль" (16+)

14.40 Х/ф "Шалений патруль 2" (16+)
16.45 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Останній бойскаут" (16+)
23.30 Х/ф "Флот Макхейла"
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
9.55 "МастерШеф" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
1.30 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.25 "Таємниці кримінального світу"
6.45 Т/с "Янголи війни" (16+)

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
14.50, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
3.30 "Речовий доказ"
4.30 "Правда життя. Професійні байки"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.30 Д/ф "Україна"
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, 16 серпня

ВІВТОРОК,  17 серпня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Парасолька на риболовлі"
6.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Хорея Козацька
17.30, 21.50 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.55 Д/ф "Дикі тварини"
19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне
4.00 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.45 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "Папік - 2"
23.55 Х/ф "Хранителі"
2.55 Комедія "Бумеранг"

ІНТЕР.
5.25, 22.25 "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"
9.45 Т/с "Втеча від мафії" (16+)
12.25 Х/ф "Шок" (16+)
14.30, 15.30, 2.40 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Гардемарини, вперед!"
0.10 Т/с "Голос з минулого" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Капитанша 2" (12+)
23.10 Слідами
0.50, 2.15 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.10, 13.15 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.45 Х/ф "Мачете вбиває" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 1.45 Анти-зомбі
23.55 Х/ф "Від сутінків до світанку-3: 

Дочка ката" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00, 4.55 "Абзац!"
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Аферисти в сітях" (16+)
14.40 Х/ф "Вторгнення: Битва за рай" 

(16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Сталеве серце" (16+)
23.05 Х/ф "Розбірки у Бронксі" (16+)

0.55 Х/ф "І прийшов павук" (16+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
9.50 "МастерШеф" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
1.25 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"
7.50, 14.45, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

17.50 "Правда життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.30 Д/ф "UA - 30"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Прямий" контакт"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Невідомі Карпати
6.30 М/ф "Знайда"
6.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Д/ф "Тероризм, якому змогли 

запобігти" (12+)
8.05, 11.30 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Віктор Гюго: ворог держави" 

(16+)
11.55 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.30, 4.00 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Дикі тварини"

19.55 Д/ф "Тваринна зброя"
21.50 Д/ф "Світ дикої природи"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне
4.30 Енеїда
5.00 Земля, наближена до неба

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, 5.50 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45, 20.15 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
22.15 Фантастика "Хеллбой: герой із 

пекла"
0.35 Жахи "Дзвінок"
2.45 Жахи "Дзвінок 2"
4.25 Трилер "Ва-банк"

ІНТЕР.
4.10 М/ф
4.55, 4.50 "Телемагазин"
5.25 "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"
9.45 Т/с "Втеча від мафії" (16+)
12.25 Х/ф "Трьох потрібно прибрати" 

(16+)
14.30, 15.30, 0.45 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 Т/с "Флемінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.45 Т/с "Любов з закритими очима" 

(12+)
14.40, 15.30 Т/с "Будь, що буде" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
22.00, 23.10, 2.00 Т/с "Сильна жінка" 

(12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.20 Факти
4.50 Громадянська оборона
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+)
11.25, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 "На троих" (16+)
14.05, 16.15 Х/ф "Потрійна загроза" (16+)
16.30 Х/ф "Холостяцька вечірка-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ.
5.55, 7.15 "Kids time"
6.00 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.30 "Аферисти в сітях" (16+)
15.40 Х/ф "Останній бойскаут" (16+)
17.50 Х/ф "Протистояння" (16+)

19.40 Х/ф "Хеллбой: Золота армія" (16+)
22.00 Х/ф "Хеллбой: Відродження 

кривавої королеви" (18+)
0.30 Х/ф "Священник" (18+)
2.00 "Служба розшуку дітей"
2.05, 3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Х/ф "Сили природи"
8.00 "Врятуйте нашу сім'ю" (16+)
11.40, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
1.00 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.20 "Правда життя"
7.50, 14.45, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)

0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"
2.55 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя. Професійні байки"

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

13.00, 15.00, 17.00 "Репортер". 
Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "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"
22.45 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 2.50, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 10.10, 3.15 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Антропологія
10.35 Буковинські загадки
10.40, 0.15 Д/ф "Дика природа 

Аргентини"
11.40 Х/ф "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 1, 2 с. (16+)
15.00 UA:Фольк
16.05 Концерт. Пісні про кохання
17.20 Міста та містечка
17.40 Світ природи: Сови. Поза магією

18.45 Х/ф "Іван Франко"
20.30 Пишемо історію. Українське 

питання
21.25 Пишемо історію. Трагічна доля 

емігрантів
21.50 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.20 Х/ф "Лісова пісня"
3.45 Земля, наближена до неба
3.55 Невідомі Карпати
5.05 Д/ф "Неймовірні винаходи"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечірній квартал"
22.30 "Жіночий квартал"
0.30 "Світське життя. 2021 найкраще"

ІНТЕР.
6.15 "Слово Предстоятеля"
6.25 Х/ф "Залізна маска"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.05 "Позаочі"
12.05 Т/с "Гардемарини, вперед!"
17.50 Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 

(16+)
20.00, 3.30 "Подробиці"
20.30 Концерт "З Україною в серці"
22.40 Т/с "Побачити океан" (12+)
2.25 Х/ф "День перший, день останній"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.30 Реальна містика
10.45 Т/с "Лабіринт" (16+)
14.40 Т/с "Формула щастя" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Формула щастя" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.10 Т/с "Вибираючи долю" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.35 Факти
5.00 Не дай себе обдурити
6.40 "На трьох" (16+)
9.45, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Година пік" (16+)
15.10 Х/ф "Година пік-2" (16+)
17.00 Х/ф "Година пік-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська академія" (16+)
21.05 Х/ф "Поліцейська академія-2" (16+)
22.55 Х/ф "Поліцейська академія-3" (16+)
0.40 Х/ф "Поліцейська академія-7" (16+)
2.05 Громадянська оборона
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.10 "Вар’яти" (12+)
6.15 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.10, 9.50 "Kids time"
8.15 Х/ф "Діти шпигунів: Кінець гри"
9.55 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"

12.05 "Орел і решка"
14.05 Х/ф "Черепашки ніндзя" (16+)
16.10 Х/ф "Черепашки ніндзя 2" (12+)
18.40 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
21.00 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
23.50 Х/ф "Скаути проти зомбі" (18+)
1.45 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Слід" (16+)
6.55, 10.55 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
13.50 "Супербабуся" (12+)
18.40, 23.40 "Звана вечеря" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)

НТН.
6.45 Т/с "Право на захист" (16+)
10.35 "Легенди карного розшуку"
12.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"

19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Громобій"
21.20 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
23.05 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
1.00 "Таємниці кримінального світу"

ПРЯМИЙ.
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.15 "Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15 Концерт
16.15 Д/ф "Україна"
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 Д/ф "UA - 30"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.15 Д/ф "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Прем'єра. Повернення
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт "Ні обіцянок, ні пробачень"
18.10, 20.20 Д/ф "Світ дикої природи"
18.40 Х/ф "Страчені світанки"
21.25 Пишемо історію. Українська 

незалежність
21.50 Пишемо історію. Чий насправді 

Крим
22.05 Пишемо історію. Скіфи. Воїни 

степів

22.20 Пишемо історію. Україна 1919 р.
22.35 О.Е. 20 Live in Kyiv (кіноверсія 

концерту)

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00, 2.45 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021 найкраще"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою 2021"
22.50 Бойовик "Багрова м'ята"

ІНТЕР.
6.00 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.50, 12.45 "Інше життя"

13.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 Х/ф "Підозри містера Вічера"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Діамантова рука"
22.40 "Ювілейний вечір Миколи 

Баскова"Гра" Прем’єра
0.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50, 4.00 Реальна містика
8.45 Т/с "Сильна жінка" (12+)
13.10 Т/с "Годинник із зозулею" (12+)
17.00 Т/с "Кошик для щастя" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Кошик для щастя" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Ноти любові" (12+)

ICTV.
8.00 Секретний фронт
9.00 Громадянська оборона
10.00, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День

13.35 Х/ф "Поліцейська академія-7" (16+)
15.00 Х/ф "Поліцейська академія-6" (16+)
16.45 Х/ф "Поліцейська академія" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Поліцейська академія-4" (16+)
20.55 Х/ф "Поліцейська академія-5" (16+)
22.45 Х/ф "Толока" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.45 М/ф "Тачки"
11.05 М/ф "Тачки 2"
13.10 М/ф "Тачки 3"
15.15 Х/ф "Страшилки" (16+)
17.10 Х/ф "Страшилки 2" (12+)
19.00 Х/ф "Пікселі" (16+)
21.00 Х/ф "Мисливці на привидів" (12+)
23.10 "Improv Live Show - 2" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 "Хата на тата" (12+)
12.15 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
14.55 "СуперМама" (12+)

19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.20 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
1.20 "Про що мовчать жінки" (16+)

НТН.
7.35 "Випадковий свідок. Навколо світу"
10.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.20 Х/ф "Громобій"
16.05 Х/ф "Полонені сонця" (16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Захват" (16+)
22.30 Х/ф "Драконові оси" (18+)
0.05 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)

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"
13.40 "Запорєбрик NEWS"

14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини"
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  19 серпня

П'ЯТНИЦЯ,  20 серпня

СУБОТА,  21 серпня

НЕДІЛЯ, 22 серпня



I-VISTI.COM10 | 
  |  №32 [1088], 13 СЕРПНЯ 2021

РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка, 5 вул., 4/5, 52,7 кв.м., після ремонту, 

м/п вікна, кахель, с/в окремо, бойлер, 972000 
грн. Тел.: 0 97 2526578.

БУДИНКИ

Бориспіль
Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ділян-

ці влаштований септик на 6 куб.м, електрика, 
є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, 
ділянка підсипана, виконані підпірні стіни на 
кордонах із сусідами, покрівля утеплена міне-
ральною ватою, стіни з газоблоку, перекриття 
комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

Сошників с., новий, 103 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
просторий с/в, м/п вікна, дах бітумна черепиця, 
опалення нове на дровах, літня кухня, сарай, 
18 соток, сад, хороший стан, межує з лісом, 
1323000 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Андріївка с., центр села, 55 кв.м, 3 кімнати, кух-
ня, комірка, пічне опалення, літній душ, сарай, 
туалет, 16 соток, гарне місце, 405000 грн. Торг. 
Тел.: 0 97 2526578.

В. Олександрівка с., центр села, цегляний, 86 
кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, газове опалення, 
літня кухня, сарай, підвал, 8,5 соток, хороший 
стан, поруч ліс, озеро, 945000 грн. Торг. Тел.: 0 
97 2526578.

Сошників с., 108 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, опа-
лення газове, на твердому паливі, літня кухня, 
альтанка, гараж, сарай, 21 сотка, хороший стан, 
поруч ліс, озеро, 990000 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Старе с., цегляний, 120 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
с/в, камін, газове опалення, літня кухня, сау-
на (під ремонт), сарай, водопровід, 21 сотка, 
навпроти зелена зона, 432000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

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
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 95 2002209.

Туполєва вул., під забудову, 6 соток,коммунікації 
по вулиці, поруч нова забудова, 324000 грн. Тел.: 
0 97 2526578.

В.Олександрівка с., 16 соток, ціна договірна. Всі 
питання по тел.: 0 96 2174689, Олександр. 

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

Куплю

Бориспіль

2-к. кв., у власника, для себе (не агенство). 2-к. кв., у власника, для себе (не агенство). 
Тел.: 0 95 5753163.Тел.: 0 95 5753163.

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.

Здам

Бориспіль
2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 0 66 
7701019.

кімнату в 3-к. кв., в центрі міста, всі зручності 2000 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

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»

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-357-43-86
Анатолій Володимирович

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
ТОКАРЯ 3,4,5Р.
ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ 
— САДІВНИКА

Заява про наміри
Приватне підприємство «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ» має на-

мір одержати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
проммайданчика, розташованого за адресою: Київська обл., м. Бориспіль , вул. 
Завокзальна, 13. 

Основними технологічними процесами підприємства є виготовлення водопро-
відних та каналізаційних труб з поліетилену та поліпропілену.

Джерелами  викидів на проммайданчику є витяжні труби від екструдерів ліній пе-
реробки поліетилену та поліпропілену. Допоміжним виробництвом є робота твердо-
паливних топкових (3 шт.). При роботі обладнання в атмосферне повітря надходять 
такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
недиференційованих за складом та парникові гази: азоту (1) оксид [N2O], вуглецю 
діоксид (21,77 т), метан та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) загальною 
кількістю 23,90 т/рік.

Нормативна санітарно-захисна зона  витримана. 
Вклад в існуючий рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує гра-

ничнодопустимих нормативів.
Звернення громадян  надсилати до КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА-

ЦІЇ   за адресою: 01196, м. Київ-196, площа Лесі Українки, 1 протягом 30 днів з часу 
опублікування  та за телефоном: (044) 286-17-39, (044)279-01-58.
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 

КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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НАЙМУ
Бориспіль

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

МІНЯЮ
Бориспіль

Будинок в с. Іванків, Бориспільський район на квар-
тиру в м. Бориспіль. Тел.: 0 63 1819033.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Део Нексія, 2007 р., один власник, 1,6 бензин, зи-
мова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу авто-
мийників, офіціанта, шиномонтажників, автос-
люсарів. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

Вантажники на грибне виробництво в Київську 
обл., з/п 10000-12000 грн, вахтовий метод. Офі-
ційна робота+житло. Тел.: 0 96 7877394, Олек-
сандр.

На постійну роботу потрібен охоронник. Графік 
роботи 1/2, умови та оплата при співбесіді. Тел.: 
0 67 7341607.

На роботу у с. Проліски потрібні: столяр, водій, 
постовий. Тел.: 0 50 8349748.

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

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, водії 
з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.

Терміново потрібні прибиральниці, двірники, 
з/п 7000 грн; оператор підлогомиючої маши-
ни, з/п 10000 грн, спецодяг, соцпакет. Тел.: 0 67 
2338089. 

Київ

Працівники на завод з виготовлення морозива. 
Терміново! З/п 25 000 грн. Іногороднім безкоштов-
но надаємо житло. Робота в передмісті Києва. 
Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

ПРОДАМ
МЕБЛІ

Бориспіль

Дитяче ліжечко з матрасом та шухлядами, 167/89. Май-
же нове. ЦІНА 3000 грн. Тел.: 0 50 6596252.
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Мінськ», б/в, ціна договірна. Тел.: 
0 97 3116957.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Віддам в гарні руки цуценят лабрадорів метис. 
Тел.: 0 67 5061177.

Поросята Ландрас, велика біла, альба, 6-8 тиж-
нів, ціна договірна. Тел.: 0 98 4810302.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Вулики системи «українець», в гарному стані, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 9945800.

РІЗНЕ

Бориспіль
Телевізор «Panasonic», 400 грн; електронагрі-

вач масляний, 200 грн; велосипед «Україна», 
800 грн; диван 220Х130 см, 2500 грн. Тел.: 0 67 
4934247, 0 95 0443156.

Телевізор «Sony» — 2 шт., диван-ліжко — 2 шт., 
крісло — 2 шт., підсилювач колонки, поверхня для 
варіння, духовка, витяжка. Тел.: 0 66 3241226.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 66 
4099336.

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 виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бе-
тонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрі-
вельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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.

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

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.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, се-
рія АБ №537190, видане на ім'я Щербака Сергія 
Олександровича Управлінням персоналу штабу в/ч 
А4583 20 травня 2015 р., вважати недійсним. 

Втрачене свідоцтво на спадщину, зареєстроване 
за №932, видане на ім'я Мруй Ярослава Сергійо-
вича Таращанською районною нотаріальною кон-
торою 17.04.2010 р., вважати недійсним.

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

Самотня жінка догляне людину похилого віку з пра-
вом успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

12.08.2021 року об 11:00 від-
будеться встановлення меж зе-
мельної ділянки гр. Гриценко 
Олексія Федоровича за адресою: 
Київська обл., Бориспільський 
район, с. Вороньків, вул. Виш-
нева, 35-в. Просимо у вказаний 
час прибути власників суміжних 
ділянок.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Реалізація намічених 
планів пройде набагато ефектив-
ніше, якщо ви використаєте свої 

ділові й дружні зв'язки. Проте зловживати 
довірою до вас не варто.

ТЕЛЕЦЬ.  Можна сподіватися 
на приплив сил і гарну працез-
датність. У діловому партнерстві 

справи підуть на лад. Настає час, вдалий 
для нових знайомств або нової роботи.

БЛИЗНЮКИ. Настав особливо 
вдалий час для реалізації ваших 
ділових ідей і особистих бажань. 

Найкраще зосередитися на довгостроко-
вих планах. Ви можете сміливо дивитися у 
майбутнє, демонструвати свої погляди та 
висловлювати думки.

РАК. Коли різке слово буде гото-
ве зірватися з вашого язика, поду-
майте про можливі наслідки. Тіль-

ки ваша витримка зможе утримати події у 
мирному руслі. Зрештою, ви зможете звер-
нути невигідну ситуацію собі на користь.

ЛЕВ. Можуть загостритися пи-
тання кар'єри та влади, але ко-
леги вас підтримають і атмосфе-

ра на роботі скоро покращиться. Не бій-
теся приймати важливі рішення не тільки 
за себе, але й за інших.
 

ДІВА. Ваше завдання — сумлін-
но виконувати свою роботу, ді-
лової хватки і здатностей вам не 

займати. Не будьте занадто зацікавлені чу-
жими таємницями та інтригами у колективі.

ТЕРЕЗИ.  Удача може буде на 
вашому боці, але потрібно ба-
гато працювати. Люди з вашого 

оточення покажуть свою справжню сут-
ність.

СКОРПІОН. Удача буде супро-
воджувати вас у бізнесі, ділово-
му спілкуванні та в особистому 

житті. Справи складаються добре, незва-
жаючи на деякі проблеми. 

СТРІЛЕЦЬ.  Ваша наполегли-
вість дозволить реалізувати ба-
гато задумів. Виявивши винахід-

ливість у справах, ви доб'єтеся практично 
всього, чого побажаєте. Вам доведеться 
повністю покластися на свого партнера, 
він знає, як краще.

КОЗЕРІГ. Вам буде корисне вмін-
ня аналізувати ситуацію й поведін-
ку людей і робити правильні ви-

сновки.  Постарайтеся бути чесним з собою.

ВОДОЛІЙ. Якщо ви не стане-
те проявляти зайву нервозність і 
нетерпіння, то тиждень обіцяє 

бути спокійним. Друзі підтримають і допо-
можуть вам у ситуації, що склалася.

РИБИ.  Можлива зустріч, яка 
змінить ваші плани. Очікуйте 
на сюрприз, ви опинитеся в 

центрі подій. Можна скористатися по-
радами друзів. Не ідеалізуйте людей і ва-
ші з ними відносини. У вихідні не пропу-
стіть вечірку у друзів або пікнік на дачі 
у родичів. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16-22 СЕРПНЯ


